DYMOKURSKÝ
ZPRAVODAJ
Milí čtenáři,

č. 1/2017

v úvodníku tohoto čísla bychom Vás rádi potěšili úryvkem kroniky obce
Těškovice, ve kterém místní pamětník p. Krč (1920-2009) vzpomíná na starou
hasičskou techniku. Nelehký vývoj prvních sborů i náhodná shoda jmen
s naším starostou SDH je neviditelnou spojnicí mezi naší a vzdálenou slezskou
obcí. Půvabné nářečí pak nádherně dokresluje tehdejší prostředí i atmosféru.
redakční rada

Po první válce, jak byla prohlašena republika, tak smy se sešli po válce u Bzonka,
poněvadž u toho Dluhoša kaj se pravělo Dluhoš-Bzonek, ale tam byl prakticky
Bzonek, a ten padnul na vojně. A zostala tam enem ta manželka – ta tětka Jarmila,
tam se schazali vždycky hasiče, to byla taka jejich hospoda, tam byly také zaviraci
dveři, tak se šibovalo a zatahlo se to a byla tam samostatná místnost, kaj se
schuzovalo (hospoda čp 50 naproti kostelu). A my sme se sešli… bylo nás pět! A bo
já sem byl hasič už zapsany, jak sem měl 14 roku, to už byla samostatna hasičska
mladež, ale nemohli sme vystupovat, jedině v dědině. A co včilej? Předy sme se baj
trochu pohadali – ja pravim – nejlepši by to měl, kdyby to dělal pekař Ondra: un je
ze Slatiny a je tež velky hasič, a my ho durch potřebujem. No tak se to schvalilo.
A kdo bude dělat pokladnika – tak to uvalili na mě, teho pokladnika. A šlo to tak, že
vyborove schuze budu jako každy měsíc. A včilej, že se musí mluvit s tyma staryma
hasičema, esli eště zostanu, anebo hledat mlade, aby se postavil ten sbor na
ochranu te obce. Bo ten sbor tenkrat měl enem žebře a takové trhací haky, a to
strhoval ty došky dolu… primitivní ochrana. Něměl žadny vysuvný žebř, ale
normalni žebř s podpěru… Berlovky byly eště tenkrat. A lide museli každy když
hořelo přiist s kyblem k ohňu. A museli s kyblem nebo s putenku podavat vodu
jeden druhemu. A kaj se to hajilo, když to horalo, tak to nechali horať. Enem trhali
to dolu, aby to co nejdřiv spadlo, bo každy měl doškovu střechu a ty došky letaly jak
meteory. A tak se hasilo. Dycky tam jak se chranilo, ty domky byly blizko sebe, tam
nebyla mezi nima esli pul metra, jedno na druhym natlačene… Byla tam stara
střikačka, ale co na tym, ona nefungovala. Stryk Alois Řeháček pravi: vitě co
chlopi, ja se pokusim tu střikačku dat dohormady. Un ji rozebral, právě ten pist, jak
to tlačilo tu vodu, ta pumpa, rozebral, dal tam nove těsněni, ložiska a včilej pravi –
to bude muset jisť… Udělal z toho pěknu střikačku. Zkušali jsme to v Širučce, esli
to vytlači vodu aspoň ku hospodě. Natahli jsme hadice – a vytlačilo to. Potem jsme
to postavili ku kostelu (v sobotu, nebo v neděli rano), vytahli sme hadice ež ku
Novakovi na Mečník…

OÚ informuje
Od dubna, po dobu nemoci matrikářky, bude provoz matriky omezen. Neodkladné matriční
záležitosti nutno řešit s matrikou na Městském úřadě v Poděbradech.
Poplatky, legalizace, vidimace, Czech Point, evidence obyvatel – úřední dny pondělí, středa
v čase od 8:00 – 17:00 hod.
Vzhledem k situaci budou odečty vodoměrů prováděny panem Sobotou již od 15. 3. 2017,
případně je možno nahlásit stav vodoměru v kanceláři OÚ v úřední dny, telefonicky na čísle
325 635 112, e-mailem na obec@dymokury.cz. Splatnost faktur bude do 31. 5. 2017. Cena vody
je 27,- Kč /m3. V následujícím období bude cena 26,- Kč/m3.
Informace pro rodiče nově narozených dětí:
Vítání občánků proběhne v červnu 2017. O konkrétním termínu budeme včas informovat.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pravidla krajské veterinární správy pro řešení situací spojených s výskytem
vysocepatogenní aviární influenzy pro období jaro 2017 ve Středočeském kraji
1. Sběr a vyšetřování uhynulých volně žijících ptáků
Doporučení Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Středočeský kraj (dále jen KVS) ke
svozu kadáverů (tedy v tomto případě těl uhynulých volně žijících ptáků) v současné době: S ohledem na
to, že virus vysocepatogenní aviární influenzy byl potvrzen na několika místech Středočeského kraje,
nebyl identifikován subtyp přenosný na lidi, nemá smysl opětovné vyšetřování uhynulých volně žijících
ptáků. V současné situaci jsou podstatné pro KVS podrobnosti okolí nálezu, týkající se výskytu
komerčních chovů (drůbežárny, chovy kachen, krůt atd.), popř. výskyt drobnochovů s venkovním
způsobem chovu drůbeže v těsné blízkosti nálezu (za plotem), jako podklad pro další šetření KVS.
Kadávery volně žijících ptáků jsou v současnosti určeny k likvidaci prostřednictvím asanačního podniku
dle § 40 odst. 3 veterinárního zákona prostřednictvím a na náklady obce.
Pracovníci obcí, kteří provádějí na volném prostranství sběr kadáverů, pokud nevyužijí sběr pracovníkem
asanačního podniku, se řídí postupem navrženým v příloze „Postup očisty po sběru volně žijícího
uhynulého ptáka".
2. Řešení situací ohlášených drobnochovatelem v jeho vlastním chovu
Ohlašovateli úhynu v drobnochovech bude pracovníkem Operačního a informačního střediska HZS krajů
(KOPIS) popř. Integrovaného operačního střediska krajského ředitelství policie (lOS KŘP) nebo
pracovníkem obce sděleno telefonní číslo na krizovou linku KVS 720 995 204, kde s ním bude probrán
další postup.
3. Řešení situací ohlášených chovatelem v komerčním chovu
Ohlašovateli úhynu v komerčním chovu bude pracovníkem Operačního a informačního střediska HZS
krajů (KOPIS) popř. Integrovaného operačního střediska krajského ředitelství policie (lOS KŘP) nebo
pracovníkem obce sděleno telefonní číslo na krizovou linku KVS 720 995 204, kde s ním bude probrán
další postup.
MVDr. Otto Vraný
ředitel Krajské veterinární správy
Státní veterinární správy pro Středočeský kraj
Poznámka:
Obsahy příloh (seznam asanačních svozců + postup očisty po sběru) jsou k dispozici na OÚ nebo
na www.dymokury.cz

Klub důchodců připravuje:
-

beseda se spisovatelkou Jaroslavou Šrejmovou, rodačkou z Dymokur – téma: KUBA
výlet do Prahy – 13. dubna 2017 – prohlídka Prahy při smluvní jízdě tramvají
hotel Zámeček Poděbrady – posezení v Modrém salonku
květen – pochod kolem Dymokur

Hodnotící schůze Klubu důchodců:
Schůze proběhla dne 28. prosince 2016 v klubovně u hasičů. Po zhodnocení
činnosti Klubu důchodců byl připraven kulturní program a malé pohoštění.
Setkání se účastnila také paní Jarmila Kmoníčková, které jsme popřáli k jejímu krásnému
jubileu – 90 let – a předali malý dárek. Ještě jednou: „Hodně zdraví a pohody do dalších let!“

-------------MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA DYMOKURY

Z Á P I S

P R V Ň Á Č K Ů

v pátek 7. dubna 2017
13:00 – 17:00 hod.

... tentokrát s Večerníčkem ...

Rodiče, vezměte s sebou
dobrou náladu
rodný list dítěte
občanský průkaz
přezůvky pro děti
Náhradní termín je 18. 4. 2017 od 14:00 – 15:00 hod.

Co se děje ve škole:
škole:
Zimní měsíce po novém roce jsou ve škole ve znamení vlastně už tradičních projektů a akcí.
Pro zájemce z řad žáků 2. stupně začal rok 2017 týdenním pobytem na lyžařském výcvikovém
kurzu na Černé hoře v Jánských Lázních. A týden na horách se opravdu povedl.
Pokud vám během sobotního dopoledne v lednu někdo ťukal na okno či zvonil na dveře,
mohly to být masky z masopustního průvodu. ☺ Do školní kuchyně patří rozhodně poděkování
za masopustní zabíjačkové dobroty!
Rekordní počet devadesáti účastníků se chystá na přelomu února a března na zimní školu
v přírodě do Jánských Lázní. Na Černé hoře nás čeká lyžování, bobování, učení se i zábava.
V rámci projektu „Poznáváme Česko“ opravdu Česko poznáváme. Nyní je to exkurze do
Hradce Králové pro starší žáky, projekt Sněžka pro ty menší, naplánované máme výjezdy pro
všechny na hrad Karlštejn. Cílem je našim žákům poskytnout prostor pro učení se
prostřednictvím společných zážitků a skutečně navštívit a poznat různá místa Česka.
Mgr. Martina Martínková, ředitelka MZŠ

Dymokurský zpravodaj - periodický tisk územního správního celku • Vydavatel: Obec Dymokury, Revoluční 97,
289 01 Dymokury, IC 00239089 • MK CR E 20415 • Příspěvky, připomínky a náměty zasílejte písemnou formou
na adresu obec@dymokury.cz nebo odevzdejte na obecním úřadu vždy nejpozději do konce lichého měsíce •
Vychází 6 x ročně pro obyvatele Dymokur, Svídnice a Černé Hory • č. 1/2017 vydáno dne 28. února 2017

