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Vážení čtenáři, milí spoluobčané,
mnozí z Vás dozajista pamatují doby letního kina v Dymokurech. Doby, kdy
se u hotelu (dnes potraviny U Filipa) vinula dlouhá fronta čekatelů na točené
pochutiny – pivo a zmrzlinu. Prudký rozvoj multimediálních technik, vyšší
náklady na odměny autorům a provozovatelům uměleckých děl a současně
i chátrající areál letního kina měly za následek ukončení jeho provozu v roce
2004. Ještě v tom roce přišlo na Harryho Pottra 153 diváků a posledním
promítaným filmem bylo v srpnu japonské akční drama Samuraj.
Hezkou vzpomínkou na tyto časy bude určitě návštěva
Putovního kina v naší obci 27. června 2019, které bude hrát
novou Česko-slovenskou pohádku Když draka bolí hlava.
V hlavních rolích se představí Karel Gott, Kamila
Magálová, Kateřina Brožová, Miroslav Šimůnek a další známí
herci. Místo promítání bude teprve stanoveno, podrobnosti
o provozu kina možno vyhledat na www.putovnikino.cz .
Těšíme se na Vaší návštěvu.
redakční rada Dymokurského zpravodaje

Informace OÚ
Zájemci o kontrolu komína, která proběhne v červnu (přesný termín bude včas
upřesněn) se můžou nahlásit v kanceláři OÚ Dymokury do konce května 2019.
Cena revize je 500,- Kč. Kominík, pan Lukáš Fiala, vystaví zprávu o kontrole
spalinových cest.

Masarykova základní škola a Obec Dymokury
Vás zvou do areálu školy
v sobotu 18. května 2019 od 13:30 hod. na

ZAHRADNÍ SLAVNOST
a oslavu 770. výročí založení obce
vystoupení žáků školy
Staročeská beseda
výstavy, stánky
školní kavárna a občerstvení
slavnostní otevření zelené učebny
hudební doprovod – skupina Sever

Zelená učebna MZŠ Dymokury
MZŠ Dymokury získala dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR. Na
základě těchto získaných financí je vybudován přístřešek v areálu školy
s vybavením a jsou realizovány další aktivity posilující environmentální cítění žáků –
instalace nádob na tříděný odpad, ptačí budky v areálu zahrady a další. Venkovní
učebna bude napomáhat k venkovní výuce.

Bejvávalo a už není …
ARTÉZSKÁ STUDNA
Vyvrtána za dvorem v roce 1935. První
vrt – hloubka 359 m, druhý vrt – hloubka
384 m. Na „Dymokurskou kyselku“ se
narazilo při hledání nového zdroje vody pro
dvůr, pivovar a zámek.

Z činnosti SDH:
O víkendu 23. a 24. března 2019 probíhala v hasičské záchranné stanici ÚO
Nymburk cyklická odborná příprava, které se za naší jednotku zúčastnili 4 členové.
Za pořadatele poděkoval všem zúčastněným mjr. Bc. Zdeněk Vlasák. Fotografie
i videa z akce je možno shlédnout na našich stránkách.
V sobotu 11. května 2019 proběhlo na pozvání 1. okrsku (OSH Nymburk)
cvičení v dálkové přepravě vody ve Velkých Výklekách. Šlo především o součinnost
8 hasičských sborů při přepravě vody v hadicích na vzdálenost 640 metrů. Za naší
jednotku se akce zúčastnilo 5 členů. Někteří z nich měli již zkušenosti z úspěšné
akce roku 2010 - světovém rekordu v dálkové dopravě vody.
www.dymokurske-hasicske.estranky.cz
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