DYMOKURSKÝ
ZPRAVODAJ
č. 3/2019
Vážení čtenáři, milí spoluobčané,
prázdniny jsou v plném proudu a počasí jako na houpačce. Mohli bychom říci
s klasikem: „Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným…..“. Ale rozmary
počasí nás přece nerozhází a i na tohle léto budeme my (a především naše děti,
které si užívají prázdnin) určitě vzpomínat jako na nádherné, teplé a slunné.
Stejně tak, jak máme prázdninové dny našeho dětství v paměti my, dříve
narození. Věnujme se tedy (počasí navzdory) činnostem, které k létu patří –
výletům, koupání, zábavě, hrám. Užívejme si života, krásné přírody, přátel
a kamarádů – no prostě všeho.
Obec Dymokury již na konci školního roku pro děti a jejich rodiče zajistila
filmové představení letního kina. Ať už kvůli počasí, volbě filmu (bohužel jsem
vybírala já, netuše nic špatného), či nedostatkem informovanosti, byla
návštěvnost představení, které mělo připomenout atmosféru oblíbeného letního
kina, velmi slabá. Je mi to líto, ale je to pro mne i poučení do budoucna.
Pro radost v tomto prázdninovém čase pořádáme také každoroční obecní
výlet, určený především dětem, jejich rodičům a prarodičům. Snažíme se vždy
vybrat něco vhodného pro rodinný výlet. V rámci těchto akcí jsme už navštívili
multikino v Mladé Boleslavi, ZOO ve Dvoře Králové, stezku v korunách stromů
Krkonoš a užili si plavbu lodí z Poděbrad do Kolína. Pro letošní rok jsme jako cíl
našeho výletu vybrali „FARMAPARK“ Soběhrdy nedaleko Benešova. Aby si to ti,
kterým prázdniny patří především – tedy děti a mládež, užili co nejlépe, je zde
pro ně připraveno nepřeberné množství atrakcí, her a prohlídek mnoha různých
zvířat, jako v opravdové ZOO. Takže je na co se těšit.
Výlet je plánován na pátek 16. srpna 2019. Vzhledem k otevírací době parku
je odjezd naplánován na 8:15 hod. od obecního úřadu. Návrat se předpokládá
asi v 17:00 hod. Cena výletu: dospělí 100,- Kč, děti zdarma. Přihláška je však
závazná. V případě, že se náhle nemůžete zúčastnit, sjednejte si, prosím,
náhradníka. Jinak úhrada propadne.

Přihlásit se můžete na OÚ u paní Pařízkové do 26. července 2019, přihláška
bude přijata po úhradě. Pravidlo dozoru rodičů či prarodičů u dětí do 15 let platí
stále.
Přeji všem krásné léto, super prázdniny a spoustu drobných i velkých radostí.
Ing. Ludmila Kubálková, starostka obce

Z činnosti SDH:
Usnesením č. 16/9/2019 schválilo 20. května 2019 zastupitelstvo obce
nákup starší cisterny CAS za pro potřebu jednotky SDH. Jedná se cisternu na
podvozku RTHP s kabinou pro 8 osob, nádrž na vodu o obsahu 3500 l,
s výkonem čerpadla 2.500 l/min. V objektu hasičské zbrojnice proběhly tento
měsíc četné brigády pro zajištění bezproblémové provozuschopnosti vozidla.
www.dymokurske-hasicske.estranky.cz

Z činnosti MO ČRS:
Jarní měsíce letošního roku se nesly u místních rybářů tradičně ve
sportovním duchu. Sezónu jsme na konci března zahájili již 10. ročníkem
závodů dospělých. Zúčastnilo se úctyhodných 78 závodníků domácích i ze
širokého okolí. Nejlépe se dařilo hostům: 1. Kovář Martin – 533 cm, 2. Jirsa Jiří
– 475 cm, 3. Hanzal Ondřej 355cm. Při 3. ročníku ženských závodů nám sice
počasí příliš nepřálo, ale díky výtečnému realizačnímu týmu jsme si všichni
společně užili další příjemnou sobotu u vody. Pohár za první místo a putovní
pohár vybojovala hostující Bočková Alena s 338 cm nachytaných ryb, pohár za
největší rybu a pohár za druhé místo domácí závodnice Marcela Bohušová
s 286 cm ryb a třetí místo obsadila Martina Danišová s 264 cm ryb.
Dětské rybářské závody s názvem Dymokurský mamlasák jsme pro děti
uspořádali letos již podeváté. U vody se sešlo celkem 34 dětí z rybářských
kroužků Pečky, Chlumec nad Cidlinou a Dymokury. Největšího kapra zdolal
Tomášek Grád, měřil 79 cm. Bohužel ani jeden pohár letos nezůstal „doma“,
nicméně vítězům právem náležela velká gratulace. Mladší rybáři: 1. Matyas

Alex M. – 195 cm, 2. Tomáš G. – 182 cm, 3. Radim K. – 95 cm. Starší rybáři:
1. Jan Š. – 266 cm, 2. Pavel K. – 199 cm, 3. Venda V. – 187 cm.
Děkujeme všem, kteří se pořádaných akcí účastní, obci za finanční
podporu a všem aktivním rybářům za realizaci. Tímto však musím připomenout,
že k nám do Čudly jsou zváni všichni příjemní a přátelští lidé. Při Otvírání
studánek, Vítání léta a jiných akcích se tu s Vámi rádi potkáme. Užívejte
příjemné léto a na shledanou u vody.
Petrův zdar, dymokurští rybáři.
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