DYMOKURSKÝ
ZPRAVODAJ
č. 2/2018

Milí čtenáři,

kulturní a společenské akce, které letos obec pořádá, jsou ve velké většině
přímo či nepřímo spojeny s oslavou 100. výročí vzniku Československa a konce
1. světové války. Moc se těšíme, že budeme moci při této příležitosti také přivítat
naše novorozené občánky, kteří jednou ponesou na bedrech starosti
o budoucnost v tom 2. století naší republiky. Přinášíme přehled nejbližších akcí,
které, jak doufáme, podpoříte hojnou účastí a dobrou náladou.
Krásné jarní a sváteční dny přeje Dymokurský zpravodaj.

DYMOKURSKÁ ŠLÁPOTA
aneb
PUTOVÁNÍ V HISTORII
sobota 28. dubna 2018
Start v 9:00 hod. na hřišti v Dymokurech
Startovné: 10 Kč
Občerstvení zajištěno

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Tradiční akci pořádá SDH Dymokury ve spolupráci s obcí a rybářským spolkem

v pondělí 30. dubna 2018 od 17:00 hod.
Pro čaroděje a čarodějnice je přichystána sladká odměna,
pro všechny opékání buřtů a občerstvení.
K zapálení ohně dojde kolem 18 hod.
Hudební produkce: Roman Schwarz

ZASAZENÍ PAMÁTNÉHO STROMU
v parku za Křížkem v Dymokurech
za účasti poslance Evropského
parlamentu JUDr. Stanislava Polčáka
a dalších významných osobností

sobota 19. května 2018 v 15:30 hod.
Občerstvení zajištěno

SLAVNOSTNÍ KONCERT
sobota 19. května 2018 v 17:00 hod.
v kostele Zvěstování Panny Marie v Dymokurech
na kterém vystoupí
japonská sopranistka, sólistka ND v Praze
paní
a barytonista - pan
za hudebního doprovodu pana
vstupné dobrovolné

Další informace OÚ Dymokury:
Zájemci o revizi komínů se můžou hlásit v kanceláři OÚ do 13. června 2018.
Cena za provedení a vydání revizní zprávy je 500,- Kč. O přesném termínu Vás
budeme informovat.
Svoz nebezpečného odpadu se uskuteční 26. května 2018 v těchto termínech:
Svídnice (na „kruháku“) od 9:00 do 9:20 hod., Černá Hora (u pomníku padlých)
od 9:30 do 9:40 hod., Dymokury (před obecním úřadem) od 9.45 do 10.15 hod.
Prosíme spoluobčany, aby respektovali pravidla při sběru nebezpečných odpadů:
− jako nebezpečný odpad jsou přijímány: brzdová a chladicí kapaliny, sorbent,
barvy, lepidla, pryskyřice, motorové a převodové oleje, rozpouštědla a kyseliny,
případně obaly se zbytky těchto nebezpečných produktů. Odpady se vybírají
pouze v originálních obalech!
− nejsou přijímány výrobky z azbestu a na bázi asfaltu (IPA-lepenka, šindel...)

Oznámení MŠ Dymokury:
Ředitelka mateřské školy oznamuje, že zápis dětí pro školní rok 2018-2019 bude
probíhat ve čtvrtek 10. května 2018 od 10:00 do 16:30 hod. v mateřské škole. V tento
den budou přijímány vyplněné a od lékaře potvrzené přihlášky dětí a následně bude
zahájeno správní řízení. Přednostně budou přijaty děti s povinnou školní docházkou
od září 2018. Další potřebné informace o průběhu zápisu naleznete na nástěnce
v budově obecního úřadu či přímo v mateřské škole.

Vítání občánků
Vážení rodiče, oslovujeme Vás v souvislosti s narozením Vašeho
děťátka, nového občana obce Dymokury. Protože k zasílání pozvánek
nelze z legislativních důvodů využívat žádné úřední databáze, je nutné,
abyste v případě zájmu vyplnili a odevzdali přihlášku do kanceláře OÚ.
O termínu budete informováni formou pozvánky.

--------------------------------------------------------------------------------------

V PÁTEK 27. DUBNA 2018
ORGANIZUJE MZŠ
DYMOKURY

DEN ZEMĚ
SPOJENÝ S ÚKLIDEM OBCÍ

Svázané balíky se starým papírem nechte
prosím ráno po 8:00 hod. před svými
domy.
Žáci naší školy zajistí jejich odvoz.
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