DYMOKURSKÝ
ZPRAVODAJ
Milí čtenáři, vážení občané,

č. 1/2018

letošní rok, je rokem osmiček, které v naší historii hrály důležitou roli.
Budeme-li brát v úvahu jen minulé století:





rok 1918 – vznik Československa a konec strašné 1. světové války
nešťastný rok 1938 – Mnichovská dohoda a následná ztráta Sudet
rok 1948 – tzv. Vítězný únor a převzetí moci komunistickou stranou
rok 1968 s nadějí Pražského jara a tragédií okupace vojsky Varšavské smlouvy
Rok 2018 je ale především rokem oslav stého výročí vzniku Československa.
A uplyne také 100 let od konce Velké války. Rádi bychom v tomto roce připravili
důstojnou oslavu těmto výročím, chtěli bychom si připomenout obě historické
události trochu slavnostněji. A nemusí to být jen v říjnových či listopadových
dnech. Kulturní komise Obce Dymokury se rozhodla zaměřit na toto výročí
několik akcí – Dymokurskou šlápotu, koncert před poutí v Dymokurech a oslavy
přímo v říjnových dnech. Pro žáky MZŠ pak soutěž, zaměřenou k tomuto
období.
Vzpomeňme tedy důstojně výročí vzniku Československa, které pro mnohé
z nás bylo dlouhá léta domovem. Sounáležitost se Slovenskem je pro nás
dodnes samozřejmá, stejně jako to, že slovenština je pro nás druhým
nejsrozumitelnějším jazykem.
A především nezapomínejme na miliony obětí Velké války. Té války, ve které
museli narukovat a bojů se účastnit muži mnoha národností. A mnozí v ní ztratili
i to nejcennější – svůj život. V naší vlasti bylo do této války odvedeno z každé
vsi či města velké množství mužů a chlapců. Na památku těch, kteří v bojích na
různých frontách položili své životy, byly snad v každé obci vystavěny
památníky, které jejich oběti mají připomínat navždy. Je tedy naší povinností tyto
pomníky udržovat a uchovávat v paměti ty, kterým osud nedopřál prožít život
tak, jak si představovali.
Uchování památky našich občanů padlých ve Velké válce je pro nás velkým
úkolem. Jeden z pomníků – ve Svídnici je již opraven, na pomník padlým
v Černé Hoře a Dymokurech byla získána dotace a do konce léta tohoto roku
bude restaurování také dokončeno.
Věřím tedy, že si důstojně připomeneme jmenovaná výročí a s úctou
vzpomeneme těch, kteří si naši vzpomínku zaslouží.
Ing. Ludmila Kubálková, starostka obce

Vzpomínka na Jarmilku
Vážení čtenáři, milí sousedé,
začátkem tohoto roku nás ve věku nedožitých 91 let navždy opustila naše drahá sousedka paní
Jarmila Komoníčková, námi všemi, podle jejího přání, nazývaná Jarmilka. Pražská rodačka, která
prožila dětství a převážnou část svého života v Dymokurech. Její pracovní osudy se vždy nějakým
způsobem pojily k cukrovaru. Většina z nás jí zná až z období zaslouženého důchodového
odpočinku. A to především jako živou kroniku Dymokur s fenomenální pamětí. Nejen že znala
podrobně dymokurské rodiny, ale u jejich členů znala i data narození. Její hluboká víra v Boha jí
umožňovala nejen překonání těžkých životních období, ale zároveň jí inspirovala i k tvorbě
poetické. Jsem rád, že si mohla sama přečíst v dřívějším vydání zpravodaje svou Vzpomínku na
Šumavu. Vzpomeňme tedy nyní, v únoru, na její památku, jak jinak než zimní básní z roku 1953.
Waldemar Grutke

První sníh
Tichounce snáší se bělostné pápěří,
s jásotem přihnal se Ivánek do dveří.
Padá sníh, maminko, první sníh,
podívej, co je ho na větvích.
Všude je překrásně, bílo a veselo,
že ani k obědu domů se nechtělo,
dlouhé to ve škole bylo dnes,
viď, že smím na chvilku na náves?
Maminko, Punťa náš dávno už venku je,
pobíhá zahradou, jistě se raduje,
vidí sníh v životě poprvé,
zjara se narodil teprve.
Sněhu až napadne do rána trochu víc,
přikryje zahrady, lehne si do ulic,
na půdu dojdu si pro sáně,
vozit se budeme ze stráně.

Maminko, zima je krásná a veselá,
čistý když snížek se zatřpytí, zabělá,
sáně když s námi se rozletí,
zima je, maminko, pro děti!

Informace OÚ
Počínaje letošním rokem se mění systém výběru poplatků i svozu komunálního odpadu. Nově
se poplatek nevztahuje k obývané nemovitosti, ale k trvale hlášené osobě, resp. k majiteli obytné
nemovitosti určené k rekreaci (chalupáři). Roční poplatek za trvale hlášeného občana, resp.
chalupáře činí 650,- Kč, za trvale hlášené dítě (do 18 let) 260,- Kč. Nově se zavádí sezonní
možnost odvozu bioodpadu od dubna do října – hnědá plastová popelnice. Vývoz všech nádob
probíhá v týdenním cyklu. Pořízení i vývoz biopopelnice hradí obec. Podrobnější informace
o systému sběru odpadu na http://www.dymokury.cz/sber-odpadu/ nebo obecním úřadě. Pro
urychlení vyřizování evidence na úřadě možno použít následující formulář:

----------------------------------------------------------------------------------------Výzva OÚ
Přestože v obci platí zákaz vjíždění a parkování na obecní zeleni a přes několikerá upozornění
z naší strany, někteří občané tohoto zákazu nedbají. Na obecní zeleni nejen parkují, ale také jí
ničí. Jejich počínání budeme tedy nuceni monitorovat a předat k projednání přestupkové komisi
obce. Jednání neukázněných občanů bude pak posuzováno jako přestupek proti veřejnému
pořádku, pokuta zde může dosáhnout až 50 000,- Kč.

Co se děje ve škole:
škole:
Začátek roku 2018 se nese v duchu tradičních akcí – necelá čtyřicítka dětí z 2. stupně vyjela na
lyžařský kurz do Jánských Lázní, kde jsme zažili pravou zimu s výukou sjezdového a běžeckého
lyžování. Pořádali jsme tradiční Masopust spojený s průvodem obcí. Všem, kdo se na něm
podíleli, patří veliké poděkování – tedy poděkování paní starostce za propůjčení vlády nad obcí, do
školní kuchyně za výborné zabíjačkové pochoutky, hasičům za technické zajištění, do činěveské
pekárny za masopustní koblihy, dětem a jejich
rodičům za přípravu masek.
A co připravujeme? Březnovou zimní školu
v přírodě v Jánských Lázních pro žáky 1. stupně
(a to je veliká akce pro devadesátku účastníků),
Školní ples v sále na hřišti 23. března, dubnovou
poznávací exkurzi do Londýna (zaznamenali
jsme velký zájem 30 žáků z 2. stupně), školní
akademii na dymokurskou pouť – tedy 19. května, květnový jazykový kurz angličtiny s rodilým
mluvčím, 2. června oslavu Dne dětí. V rámci
programu Erasmus+ budeme předkládat ve
spolupráci se zahraničními školami z Polska,
Německa a Slovinska projekt o mezinárodní
spolupráci mezi školami.
Díky vstřícnosti zřizovatele Obce Dymokury ve
škole vyměníme okna na chodbách 2. stupně,
zrenovujeme sborovnu 2. stupně, zčásti i školní
družinu.
Ve škole se stále něco děje. A to nás těší 
Mgr. Martina Martínková, ředitelka školy

Změny v dopravní obslužnosti
Mnozí, kteří jsou zvyklí používat k cestě do naší obce vlaku či autobusu, jistě zaznamenali
pozitivní, bohužel zatím jen drobné změny v dopravní obslužnosti. Od tradiční prosincové změny
jízdních řádů zajíždějí do naší otočky ve všední dny nově 2 spoje linky H11. V 6:20 hod. ve směru
na Městec Králové a v 13:18 hod. ve směru do Nymburka. Naše vlaková zastávka se zároveň
stala součástí systému Pražské integrované dopravy (PID). Podrobné informace jsou k nalezení
na stránkách organizace Ropid www.pid.cz
a nejdůležitější výběr i ve vitríně nové
vlakové čekárny. Na stránkách Ropidu
můžeme také sledovat další chystané
změny v dopravní obslužnosti naší části
Středočeského kraje. Tyto, jak doufáme,
postupně
povedou
k
zatraktivnění
hromadné dopravy a návratu části
cestujících, které hlavně v devadesátých
letech při rušení spojů ztratila.
Waldemar Grutke, DPP Praha
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