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Milí spoluobčané,
rok 2017 se chýlí ke konci. Nastává období adventu, období přípravy, na
příchod Ježíška, na nejkrásnější svátky v roce – na Vánoce.
Je to také doba rozjímání, bilancování. Co všechno jsme v tomhle roce udělali
dobře nebo co všechno se nám nepodařilo tak, jak jsme si představovali – ne
všechno je (i přes veškerou snahu) vždy tak, jak chceme.
To předvánoční období by pro nás pro všechny mohlo být i obdobím míru
mezi lidmi, měli bychom zanechat sporů, hádek, odpustit jeden druhému. Chovat
se k sobě hezky, být vstřícní, laskaví a milí. Vždyť naše spory jsou mnohdy
malicherné, porovnáme-li je s problémy a starostmi druhých, kterým není
dopřáno pevné zdraví, kteří mají bolest fyzickou nebo duševní, kterým právě
odešel někdo blízký.
Prosím tedy, než nám ty svíčky na adventním věnci přiblíží vánoční čas,
zkusme myslet na to, co je v životě opravdu důležité. Užívejme si své blízké,
rodinu, přátele, buďme milí a laskaví ke všem, které potkáme. A to i navzdory
počasí, které nejspíš ani letos nebude takové „krásně zimní“, ale zase plné bláta
a vody. Věřte, že to „krásné předvánoční období“ si můžeme vytvořit sami –
a bude to vycházet z nás. A ostatním to dáme najevo tím, jak se k nim budeme
chovat. A když nám to vydrží nejen v závěru roku, ale i po celý příští rok, tím
lépe.
Pohodový advent a krásné Vánoce všem.
Lída Kubálková, starostka obce

EDISON v Dymokurech

příspěvek MZŠ

Co mimořádného jsme zažili v letošním školním roce:
Již v minulosti se naše škola aktivně zapojovala do mezinárodních projektů.
Nejinak tomu bylo i letos, kdy v rámci projektu Edison do Dymokur přicestovaly
studentky z Jordánska, Gruzie, Turecka, Ukrajiny, ale i z daleké Číny.
Hostitelských úkonů se ujali nejen učitelé, ale i samotní žáci.
Během týdne prezentovaly dívky našim žákům informace o jejich zemích,
tradicích, známých osobnostech, ale třeba i o jejich tradičních pokrmech, které
samy pro žáky uvařily.
Na oplátku je naše škola pozvala na výlet do Kutné Hory a Poděbrad, do
starověké krčmy v Dětenicích. Stážistky přijala také na Obecním úřadě
v Dymokurech paní starostka Ing. Kubálková.
Bylo příjemné vidět, jak se žáci snaží anglicky konverzovat s dívkami bez
jakéhokoliv ostychu, jak starší žáci tlumočí prezentace mladším spolužákům.
Naše škola je jednak ráda za možnost se v takovémto projektu angažovat, ale je
především ráda za cennou zkušenost pro naše žáky, kdy měli na vlastní oči
možnost vidět, že bez anglického jazyka se člověk v dnešní době obejde pouze
stěží.
Tomáš Lazar

MZŠ Dymokury a Obec Dymokury zvou na

Vánoční jarmark
ve středu 13. prosince 2017 od 1700 hod.
Program:
od školy Tříkrálový průvod ke stromku u obecního úřadu vedený
velbloudy
vystoupení žáků školy u vánočního stromku, živý betlém
tradiční prodej vánočních výrobků
vánoční občerstvení
v prostorách obecního úřadu – výstava na téma
„Vánoční ozdoby a betlémy“

Pamětní deska
Marii Elišce Pretschnerové
Dne 11. listopadu 2017 se ve Svídnici sešli
zástupci obce, občané, rodáci a příznivci Svídnice,
aby byli přítomni slavnostnímu odhalení pamětní
desky M. E. Pretschnerové, ženy silné víry, která se
svou pracovitostí, laskavostí i statečností stala
vzorem mnoha následovnicím v Kongregaci
Školských sester, k nimž patřila. V roce 2001 byl
v královéhradecké diecézi zahájen proces jejího
blahořečení.
Všechny milé hosty přivítala paní Jitka Benešová, jako předsedkyně Osadního
výboru Svídnice a hlavní organizátorka. Poté dala slovo zástupci obce. Hlavní
projev pak patřil sestře Zdislavě, pro kterou byla Eliška velkým vzorem a která
s velikou úctou ochraňuje a dále předává její odkaz. Sestra Zdislava poté pamětní
desku odhalila. Posvěcení pamětní desce dal pan Mgr. lic. Ryszard Boćkowski,
MSF.
Program setkání pak pokračoval v kulturním sále. Při malém občerstvení, které
obětavě připravily místní ženy, se ve vytopeném sále příjemně sedělo. Milým
kulturním zážitkem bylo vystoupení pěveckého souboru z Rožďalovic – lidové
písničky, které zazněly, potěšily mnohé z těch, kteří se jim právě ve Svídnické škole
učili.
Sestra Zdislava provázela prezentaci o životě Elišky Pretschnerové vyprávěním
plným úcty a obdivu. A věřte, že by v sále bylo slyšet spadnout špendlík – tak nás
svým vyprávěním zaujala. Svými vzpomínkami jí pomáhal i pan Klír, Eliščin
příbuzný.
Po skončení slavnostního programu a poděkování všem milým hostům pak
následovalo neformální posezení, jehož milým hostem byla i sestra Zdislava.
Eliška - žena silné víry, která se svou pracovitostí, laskavostí i statečností stala
vzorem mnoha následovnicím v Kongregaci Školských sester, k nimž patřila. Pro
svou víru byla pronásledována, vězněna – nikdy se však od víry neodvrátila,
neselhala. A přestože se Elišce dosáhlo i obrovského uznání (stala se generální
představenou Kongregace), nikdy nezapomněla na místa, kde se narodila i na místa
svých školních začátků - na Nové Zámky a Svídnici. Pamětní deska pak nám všem
bude připomínat tuto vzácnou ženu.

Obec děkuje paní M. Baláčkové za darování vánočního stromu a firmě Lesy Deblice za
jeho instalaci. Poděkování patří i správcům kostela Zvěstování Panny Marie v Dymokurech
za ochotu a obětavou spolupráci. ☺☺☺
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