DYMOKURSKÝ
ZPRAVODAJ
č. 5/2018
Vážení občané, milí čtenáři,
zapalujeme postupně svíčky na slavnostním věnci, odpočítáváme dny do Vánoc.
Je advent – čas bilancování, hodnocení celého uplynulého roku. Připravujeme se na
nejkrásnější svátky v roce – uklízíme byt, pečeme cukroví a zdobíme slavnostně své
příbytky. To je ale jen ta vnější stránka.
V tomto předvánočním období bychom měli „uklidit“ především ve svém nitru –
ve svých duších. Přebrat si, co je v životě důležité a co je méně podstatné. Co (nebo
kdo) nám dělá radost a co nás třeba trápí, co nás bolí. Měli bychom si udělat čas na
setkání s přáteli a s našimi blízkými, snažit se všem přinést štěstí a pohodu. Povídat
si s nimi – sami potěšit slovem i tím, že budeme naslouchat těm druhým. Oprostit se
od té honičky za dárky a radovat se z prosté skutečnosti, že tu můžeme být
s kamarády, s rodinou. Že nám je dopřáno těšit se na svátky v míru, klidu a pokoji
i v dostatku všeho, čeho se milionům lidí na světě nedostává.
Přeji Vám všem krásný zbytek adventu, šťastné Vánoce a do roku 2019 spoustu
krásných a pohodových setkání s těmi, které máte rádi.

Obec Dymokury Vám přeje
krásné a klidné prožití Vánoc a do roku 2019
hodně štěstí, zdraví a pohody

Efektivní dotace – Dymokury ukazují směr i ostatním
Evropská unie prochází složitým obdobím. Dalo by se označit jako krize důvěry.
Vystoupení Velké Británie, nárůst skepse vůči smyslu evropské integraci, rozhodnutí,
která na první pohled vypadají, jako by byla odtržená od životů běžných lidí a toho, co
je trápí. To vše jsou problémy, kterým unie reálně čelí. Bylo by chybou tvářit se, že
neexistují. A je naším úkolem v EU na tyto chyby poukazovat a napravovat je. Nikdo
jiný to za nás neudělá. Stejně tak se pochybnosti vznášejí i nad reálnými přínosy, které
nám členství v unii přináší. Typickým příkladem je čerpání dotací z evropských fondů.
Upřímně, není divu. Různé kauzy, podvody a neefektivně vynaložené prostředky na
pochybné projekty z minulosti překryly celkový význam a smysl čerpání evropských
peněz. Je to obrovská škoda, jejíž náprava potrvá roky.
Situace ve skutečnosti ale není tak černá a v posledních letech se výrazně mění
k lepšímu. Jsou to právě obce jako Dymokury, jež k tomu přispívají tím, že realizují
projekty, kterými reálně zlepšují život svých občanů. Například v případě Dymokur je
to projekt Společně ve škole, který pomáhá nejen osobnímu rozvoji pedagogů, ale
především celkově zlepšuje úroveň vzdělání dětí a do celého procesu zapojuje
i samotné rodiče. Je to smysluplný projekt, který si lidé mohou v podstatě dnes
a denně „osahat“ vlastníma rukama.
Velmi nás těší, že i Dymokury jako člen Sdružení místních samospráv České
republiky ukazují ostatním příklad, jak evropské dotace využít efektivně v praxi, aby
se to projevilo i v kvalitě života občanů. Zároveň si uvědomujeme, že dotáhnout
projekty z evropských peněz do úspěšného konce s sebou nese i značnou
administrativní zátěž. Chceme vás proto ubezpečit, že i do budoucna můžete počítat
s naší pomocí.
Stanislav Polčák,
předseda Sdružení místních samospráv České republiky

Mikuláš v mateřské škole Dymokury
dnes Vám píši pár řádků o programu klubu Dymokurských maminek v naší
Mateřské škole, který se konal v sobotu 8. prosince 2018. Tento klub společně s námi
a za podpory Obce Dymokury pořádal „Mikulášské setkání‘‘ pro děti. Pan Janouch
pozval Divadélko Paleček z Prahy. Téma představení bylo Mikuláš - Vánoce. Děti
společně s rodiči shlédli maňáskové představení a zazpívali si písničky. Děti si
program užily a byly pohlceny příjemnou atmosférou. Na závěr dostaly mikulášskou
nadílku a spokojeně s úsměvem na tváři odešly domů.
Všem Vám přeji šťastné a veselé vánoce. K tomu krásné klidné chvíle, v novém
roce hezké cíle. Kolem sebe přátelé, ať jde život vesele.
Krásný adventní čas všem,
Romana Sedláčková - ředitelka MŠ Dymokury

Dymokurské maminky

www.facebook.com/groups/117131338948080

Vše to začalo naprosto nevinně. Maminky si na sociální síti Faceboook
(vzájemně) vyměňovaly recepty na pečení, domlouvaly si společné procházky, výlety
a návštěvy, prostě se začali více seznamovat a trávit spolu více času.
Záhy nás společně napadlo pokusit se pro všechny rodiče a děti uspořádat
nějakou zábavu „akcičku“. Nápad přišel v září 2017: Marku uspořádej pro naše děti
Mikulášskou besídku! Po dohodě s obcí jsme na tuto akci obdrželi finanční podporu a
vše se naplno rozjelo. Domluvili jsme si s místním spolkem hasičů propůjčení hasičské
klubovny, zajistili malé divadelní představení pro děti a připravili mikulášské balíčky.
Mikulášská dopadla na výbornou, děti i dospělí se výborně pobavili. Protože do
Mikuláše bylo spoustu času, napadaly nás další a další společné akce, Pohádkové
soboty v hasičské klubovně, Dílničky (letos jsme měli již druhý ročník) ve svídnické
staré škole, kde si maminky s dětmi mohly vyrobit podzimní výzdobu, věnečky na
dveře, květináče do oken a děti malého papírového draka. Na Drakiádu (letošním
druhém ročníku) se nás na Kalvárce sešlo opravdu hodně. Bez rozdílu malí, velcí
všichni se u pouštění draků, opékaní buřtů a brambor báječně bavili. Pořádali jsme i
dětskou diskotéku, kde se při tančení maminky, tatínkové a dětičky parádně zapotili a
zasmáli.
S podporou obce Dymokury jsme se od 1. ledna 2018 stali oficiálním Klubem
Dymokurských maminek. Načerpáním spousty zkušeností a inspirací jsme pro rok
2018 měli jasný společný plán akcí: Pohádkové soboty v hasičské klubovně, společné
sáňkování, velikonočního zajíčka, šipkovanou, setkávání na novém dětském hřišti,
sportovní den na Čudle, dílničky ve staré škole ve Svídnici, Drakiádu na Kalvárce,
dětskou diskotéku ve školní jídelně a Mikulášskou besídkou s maňáskovým

divadelním představením. Potkávali jsme se i na akcích pořádané ostatními spolky a
obcí, masopustní průvod a karneval, dětský den, výlet do ZOO Dvůr Králové,
rozsvícení vánočního stromečku, vánočním jarmarku a dalších akcích.
Všechny akce byly naprosto úžasné, měli krásnou přátelskou atmosféru a to
hlavně díky nám všem, sousedům, kteří se scházíme, užíváme společné chvíle,
a pomáháme při organizování. Jsme prostě bezvadný Klub Dymokurských maminek
a jejich přátel.
V tomto vánočním čase Vám všem chceme popřát krásné vánoce a šťastný
nový rok 2019, ve kterém nás čeká spousty zábavy a akcí.
za Klub Dymokurské maminky Marek Janouch

MZŠ Dymokury a Obec Dymokury zvou na

Vánoční jarmark
v úterý 18. prosince od 17:00 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 zvyky a tradice“
Informace OÚ Dymokury
S přicházející zimou se budeme opět více či méně potýkat s údržbou sjízdnosti a schůdnosti
obecních komunikací. Nejen v této souvislosti obecní úřad upozorňuje na platnost Obecně závazné
vyhlášky č. 2/2016, která má už ve svém názvu za úkol zajištění udržování čistoty ulic a veřejných
prostranství, ochranu životního prostředí a zeleně. Pracovníci, zajišťující v tomto ročním období
sjízdnost komunikací, se při této práci mnohdy potýkají s nevhodně parkujícími vozidly na veřejném
prostranství. Parkujete-li, či se s vozidly pohybujete na obecním pozemku, mějte prosím vždy na
paměti, aby byl zachován dostatečný průjezdní profil pro vozidlo údržby a abyste svou činností
nepoškozovali či neznečisťovali prostranství sloužící nám všem. Úplné znění vyhlášky je k dispozici
na obecních webových stránkách.

Dymokurský zpravodaj - periodický tisk územního správního celku • Vydavatel: Obec Dymokury, Revoluční 97,
289 01 Dymokury, IC 00239089 • MK CR E 20415 • Příspěvky, připomínky a náměty zasílejte písemnou formou
na adresu obec@dymokury.cz nebo odevzdejte na obecním úřadu vždy nejpozději do konce lichého měsíce •
Vychází obvykle 6 x ročně pro obyvatele Dymokur, Svídnice a Černé Hory • č. 5/2018 vydáno dne 14. 12. 2018

