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Vážení občané, milí čtenáři,
dovolte mi na úvod malé zamyšlení. V uplynulém volebním období jsem
nastoupila do funkce starostky, dá se říci dost netradičním způsobem. A to po
zvážení všech pro (tady sehrála svou roli především hrozba nových voleb) a proti
(zde byla důležitá především velmi bouřlivá atmosféra v obci). A to jsem ještě nic
nevěděla o tom, jak složité je někdy prosadit byť i dobrou věc, která je ku
prospěchu obce či občana. Nebo jak spletitá je řeč zákonů v oblasti stavebnictví,
komunikací, energií, hospodaření s vodou, požární ochrany, bezpečnostních
předpisů a mnoha, mnoha dalších. Teorie mi byla k ničemu. Díky pomoci těch,
kteří byli ochotni poradit, a trpělivosti občanů se mi snad podařilo do mnoha
oblastí proniknout. Mnohé technické záležitosti jsou mi však i nadále
nesrozumitelné (to se myslím už nezmění, vzhledem k mé technické nezdatnosti)
a potřebuji mít možnost se na někoho obrátit o radu. A situace pro mne byla o to
složitější, že se obměnilo celé osazenstvo v kanceláři obce a nové pracovnice se
také potýkaly s agendou, kterou neznaly. I to jsme snad nějak zvládly.
Budu-li upřímná, jsou věci, které mi v mé práci přinesly opravdu velikou radost.
Byly to třeba nové chodníky či osvětlení, úprava veřejných budov či prostranství
– to, že se lidem usnadnil život a zlepšilo prostředí, ve kterém žijí. Využití
dotačních peněz ke zvelebení obce. I drobné radosti – že se lidé sešli na
kulturních a sportovních a úklidových akcích, konaných obcí nebo za její podpory.
Spolupráce s místními spolky a kluby – bez nich by to na vesnici vůbec nešlo.
Když někdo přišel a řekl, že se mu líbil výlet, koncert – to opravdu potěší. Ale na
druhou stranu musím poznamenat, že i kvalitní vystoupení známých umělců mělo
někdy i velmi slabou účast místních občanů – a to zamrzí.
A taky se všechno nepovedlo tak, jak jsem si představovala. Mrzí mne především
přestavba malé školy na komunitní bydlení, kde se nám nepodařilo získat dotaci.
A taky to, že jsme chtěli napravit majetkoprávní vztahy, týkající se především
pozemků. V mnoha případech se to podařilo, u některých záležitostí ale musíme
čekat na nový územní plán.
A někdy jsem dění nemohla předvídat – to je například problematika uložení el.
vedení do země firmou ČEZ. Oznámení, související s ulicí Osvobození
a přilehlými ulicemi přišlo poté, co jsme získali dotaci na chodníky. A to jsou
peníze, které se neodmítají. Takže, přestože to není příliš logické, bylo nutné
udělat nejprve chodník a potom el. vedení do země a kanalizaci – jinak to prostě
nešlo.
Některé akce, které jsme úspěšně započali (především pozemkové úpravy,
územní plán a všechny záležitosti s tím související, projekt kanalizace Dymokury
– Osvobození, Černá Hora a Svídnice), ty bych ráda dokončila. To se týká i plánů

na vytvoření kulturního centra (sálu) nad hasičskou zbrojnicí, realizace
energetických úspor v objektu OÚ a snad i pro občany nutné, i když nepopulární,
výstavby kanalizace. Nechtěla jsem proto odcházet od rozdělané práce a znovu
jsem kandidovala v letošních volbách. Děkuji Vám, občanům, že jste mě i dalším
zastupitelům, se kterými jsem již v minulém období spolupracovala, dali svou
důvěru. Vaší důvěry si opravdu ceníme, je pro nás velmi zavazující.
Těm zastupitelům, kteří už v novém zastupitelstvu nebudou, bych chtěla
poděkovat za jejich práci pro obec i za jejich trpělivost se mnou. Věřím, že
spolupráce s nimi tímto nekončí, že i nadále budou v pomoci obci pokračovat.
Všem zastupitelům, kteří byli zvoleni, pak přeji, aby se stali stejně dobrým týmem,
jaký tu pracoval poslední 4 roky. Přeji jim nadšení, trpělivost a chuť udělat
Dymokury lepšími. Ráda bych, aby se všichni (lhostejno, za jakou stranu kdo
kandidoval) oprostili od malicherností a měli na mysli především Vás, občany
Dymokur, Černé Hory a Svídnice – Vaši spokojenost se zlepšováním života v naší
obci.
Dali jste nám důvěru – prosím mějte s námi trpělivost a věřte, že uděláme vše
pro to, abychom Vaši důvěru nezklamali.
Ing. Ludmila Kubálková, starostka obce
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Co nového v Masarykově základní škole Dymokury ?
Školní rok 2018/19 je v plném proudu. Jak je v naší škole zvykem, naplňování
cílů školního vzdělávacího programu podporujeme různými projekty.
Hned ve třetím týdnu v září jsme hostili zahraniční studenty v rámci projektu
Edison. Přivítali jsme studenty ze Srbska, Gruzie, Turecka, Číny, Tunisu a Indie.
Komunikačním jazykem byla angličtina. Studenti prezentovali ve všech třídách
své země (mladším spolužákům ti starší tlumočili), vařili národní jídla a také si

neformálně s našimi žáky při všech možných příležitostech povídali. Společně
jsme navštívili dětenickou krčmu, památky Kutné Hory, Poděbrady. Sledovali jsme
posun v zájmu rodin našich žáků studenty ubytovat. Zatímco v loňském roce
studenty ubytovávali především naši učitelé, letos už jsme našli hostitelské rodiny
mezi rodinami našich žáků. A někteří rodiče si už „zamlouvali“ svého Edisona pro
příští školní rok . Poděkování patří paní starostce Kubálkové za slavnostní přijetí
studentů na Obecním úřadě v Dymokurech.
Díky spolupráci s Rotary klubem Poděbrady jsme běželi Word Challange
Marathon – s cílem štafetovým způsobem uběhnout 42 195 m. Jako jediná
venkovská škola jsme porovnávali síly s nymburskými a poděbradskými školami.
I když jsme v Nymburce nezvítězili, v mezinárodních výsledcích jsme dosáhli 27.
času !!!
Ve škole jsme získali finanční podporu z OP VVV ve výši 1 227 794,- Kč, kterou
budeme čerpat v následujících dvou letech na podporu společného vzdělávání.
Díky výborné spolupráci s obcí jsme žádali a také získali finanční podporu ze
Státního fondu životního prostředí na výstavbu venkovní učebny ve výši 381 091,Kč a podali žádost o grant z programu IROP na modernizaci učeben přírodních
věd. V současné době připravujeme ve spolupráci s obcí oslavy 100. výročí
založení republiky. 25. října proběhne školní slavnost před školou. Jste srdečně
zváni.
Mgr. Martina Martínková, ředitelka školy

OSLAVY 100. VÝROČÍ VZNIKU
SAMOSTATNÉHO STÁTU
A 100. VÝROČÍ KONCE 1. SV. VÁLKY
čtvrtek 25. října 2018, 10:00 hod.
před budovou MZŠ Dymokury
- Slavnostní zasazení stromů před školou, poselství dalším generacím
- Projev pana prezidenta T. G. Masaryka
- Slavnostní kolaudace chodníků realizovaných v obci z dotace ze Středočeského
Fondu obnovy venkova

sobota 27. října 2018, 17:45 hod. před budovou OÚ Dymokury
- Lampionový průvod s položením věnců k pomníkům padlých a T.G.Masaryka
- Kulturní program a občerstvení ve škole, na závěr slavnostní ohňostroj
Začátek nového školního roku v mateřské škole Dymokury
Letošní školní rok jsme zahájili pod vedením nové paní ředitelky Romany
Sedláčkové. Od srpna jsme intenzivně pracovali na tom, aby děti nastoupily do
esteticky a hygienicky pozitivního, veselého, hravého prostředí. Naše vize byla a je,
aby pobyt v MŠ byl pro děti co nejpříjemnější, nejpřirozenější, přechod od rodičů je
nijak nestresoval, něčemu se s námi naučily a hlavně si to užily.

V průběhu prázdnin probíhaly opravy podlahy ve velké třídě, protože původní betony
se začaly drolit a bylo nutné je vylít znovu. Při této opravě byly zjištěny závady
interiérového vybavení (koberce + nábytek), které již nevyhovovalo jak provozním, tak
hygienickým podmínkám. Některé škody způsobené vlhkostí se ukázaly jako
neopravitelné, takto poškozené vybavení bylo vyměněno. To vše se podařilo za
podpory všech zastupitelů a za to jim patří náš velký dík.
Těšíme se na další spolupráci s obcí a doufáme, že se nám podaří vzájemné
propojení s místními spolky a občany. Již na tom pracujeme, dveře k nám jsou vždy
otevřené.
Užívejte všichni krásný podzimní čas…
kolektiv MŠ Dymokury
Činnost klubu důchodců Dymokury
Klub důchodců se snaží pracovat i v letošním roce. V únoru jsme odjeli do Libice na
divadelní hru „Velice hojný fénix“, v červnu jsme opět navštívili divadlo – komedii „Noc
v hotýlku U velkého kance“. V březnu nás v sále na hřišti FK potěšil sbor zpěvaček
z Rožďalovic písničkami z divadla Semafor. O Velikonocích nás v místní hasičárně
učil plést pomlázky bývalý starosta Dymokur, pan Červinka. Duben byl ve znamení
akce výstava „Narcis a elegance“ v Lysé nad Labem. Také nás navštívila naše
rodačka, spisovatelka - paní Šrejmová, která nám vyprávěla o její cestě do Kanady.
Naši sportovně zdatní členové se prošli na tradiční jarním pochodu “Dymokurská
šlápota“. V květnu jsme pomáhali při sázení památného stromu a věříme, že bude
růst pro příští generace. Také jsme pomáhali při organizaci koncertů v místním
kostele. U příležitosti Dne matek jsme si udělali hezké posezení na Bučickém mlýně.
V červnu nás čekal krásný výlet do Jánských Lázní, kde jsme vyšlápli stezku mezi
korunami stromů a pak odjeli do Horní Malé Úpy. Tady jsme si prohlídli pivovárek
Trautenberg s ochutnávkou chutného piva. Další výlet byl v srpnu do Lázní Libverda,
na Obří sud a do chrámu Navštívení Panny Marie v Hejnicích. V září jsme si prohlédli
zahradnictví Starkl u Čáslavi a zámek Žleby se zámeckou oborou. Poslední akcí pak
byla návštěva zahradnické výstavy „Kopidlenský kvítek“. Do konce roku nás čekají
ještě další akce.
Rádi bychom začali spolupracovat s MŠ Dymokury, nová paní ředitelka o tuto
spolupráci projevila zájem. Jednalo by se především o babičkovské čtení a o výtvarné
dílničky dětí se seniory.
Těšíme se na další budoucí schůzky, spolupráci s obcí a obecními spolky.
Hana Krivdová, předsedkyně spolku
Úspěch absolventů MZŠ Dymokury
V. Dušánková a D. Martínková, absolventky naší základní školy v Dymokurech, se
14. října 2018 staly mistryněmi ČR v POLE ART 2018 (sportovní tanec na tyči). Tímto
vítězstvím postoupily na MS, které se bude konat 15. listopadu 2018 na Floridě v USA.
Gratulujeme jim k obrovskému úspěchu a budeme držet palce – ať se daří!
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