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Milí spoluobčané,
je začátek měsíce března – předjaří. Období, kdy se příroda začíná probouzet
po zimním odpočinku. Lidé se těší z prvních teplejších paprsků sluníčka
a čerpají z nich novou energii. Rozkvétají první květiny, tažní ptáci se k nám
vrací z teplých krajin. Narůstá v nás optimismus, radost ze života. Těší nás
ožívání přírody, citlivě vnímáme její změny.
Je na nás, zda zůstaneme jen nečinnými pozorovateli těch krásných
přírodních změn nebo zda svou prací, svou pomocí půjdeme těmto změnám
vstříc. Zapojíme se do té krásné jarní změny a pokusíme se v naší obci alespoň
trochu zlepšit prostředí. Třeba jen tím, že sebereme u cesty „zapomenutou“
plastovou láhev či shrabeme zetlelé listí a stařinu. Udělejme si své okolí hezké –
to jaro nás pak bude těšit dvojnásob.
Ing. Ludmila Kubálková, starostka obce

Maškarní rej v mateřské školce
Ve čtvrtek 28. února 2019 se v naší školce konal MAŠKARNÍ MASOPUSTNÍ
REJ plný nádherných masek, her, soutěží, úkolů, zakončený přehlídkou masek
a společným tanečním veselím. Dětem se zábava velmi líbila, užily si ji po všech
stránkách a pomáhaly i s výzdobou školky. Akci jsme zakončili společným
průvodem masek po obci. Na obecním úřadě děti zazpívaly, předvedly své
masky a za odměnu dostaly talíř plný překvapení. Za to jim patří naše velké
poděkování, které patří i starostlivým maminkám a rodinným příslušníkům za
přípravu masek. Těšíme se na další příjemné zážitky. V nejbližší době nás čeká
o prvním jarním dni vynášení Morany a vítání jara, na které se všichni určitě
těšíme.
kolektiv MŠ

Prosba okresního archivu
Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem prosí obyvatele
Dymokur, Černé Hory a Svídnice o spolupráci. V současnosti jsou zpracovávány
historické materiály obce Černá Hora, do budoucna se počítá se zpracováním
Svídnice, později i Dymokur. Z tohoto důvodu máme zájem o historické materiály
obcí, které mohly z různých důvodů zůstat v soukromích rukou. Například z doby
černohorské samostatnosti (1924-1964) nemáme jediný materiál, který by se
týkal zasedání zastupitelstva (pléna) a rady, o kronice Černé Hory máme
poslední zmínku z roku 1955. Podobně ze Svídnice máme pouze jedinou knihu
zastupitelstva z let 1901-1929, z doby MNV (1945-1976) nemáme vůbec nic atd.
Pro bližší informace kontaktujete prosím:
SOkA Nymburk, Zámecká 6/13, 289 22, Lysá nad Labem,  325 551 046
Mgr. Martin Matoušek, 289 01, Černá Hora 32,  724 511 945

PODĚKOVÁNÍ

www.kamen-donat.cz

Obec Dymokury děkuje panu Donátovi za dar. Jeho nákladem byly pamětní
tabulky u lip, vysazených k padesátému a ke stému výročí založení Československa
zasazeny do kamene a umístěny u památných stromů v Dymokurech.
Děkujeme.

Výzva OÚ
S přicházejícím jarem se zvyšuje četnost stížností na znečišťování
veřejných prostranství a to především exkrementy našich psích miláčků.
Dochází k tomu v Dymokurech, Svídnici i Černé Hoře, bohužel často v blízkosti
dětských hřišť, ale i na jiných prostranstvích, které děti užívají. Ti z nás, kteří se
o veřejné prostory starají, ať už z pracovních povinností, či jen proto, že mají
rádi ve své blízkosti hezké prostředí, vědí, jaké to je, když musí uklízet po svých
bezohledných spoluobčanech. Obec má samozřejmě možnost postupovat
i cestou represe podle vyhlášky OZV č.1/2013 udílením pokut v řádech deseti
tisíců korun. To je ale samozřejmě řešení poslední – krajní, když všechny
ostatní snahy o nápravu selžou. Žádáme Vás tedy opět: chovejte se na
veřejném prostranství, které je částečně i Vaše (daňových poplatníků) tak,
abychom se za vzhled naší společné obce nemuseli stydět.
Děkujeme.

Co se děje ve škole:
škole:
V MZŠ Dymokury si velmi vážíme vzájemné spolupráce školy s obcí, s místními
spolky i dalšími organizacemi. Uvědomujeme si, že o tuto vzácnou hodnotu je třeba
pečovat. A že se nám to všem společně daří, ukázala akce „Masopust
v Dymokurech 2019,“ která se i díky výjimečnému počasí letos opravdu vydařila.
Děti v maskách (ale i mnoho dospělých!!) si přišly do školy užít rozverné a nevázané
dopoledne provoněné koblihami a zabíjačkovými pochoutkami. Právě díky
zmiňované podpoře Obce Dymokury a spolupráci s místními hasiči, spolkem
Dymokurské maminky a firmou DEBLICE – lesy jsme zažili pravé masopustní veselí.
Letos poprvé masopustní průvod doprovázela živá kapela. Čerstvě napadlý sníh,
který vydržel opravdu pouze tento jeden den, dokresloval výjimečnou atmosféru
masopustu. A v neposlední řadě obrovské poděkování do naší školní kuchyně za
skvělé zabíjačkové pochoutky!!!! Dlouhá řada strávníků je důkazem toho, že jste to
letos zase měli výborné!! Těší nás, že lidé našli čas poobědvat v sobotu ve škole,
užít si hrající kapely a najít čas se společně potkat. Pořádáním obdobných akcí
přispíváme k vytváření klidné a tvůrčí atmosféře v naší škole.
Mgr. Martina Martínková, ředitelka školy

Změny v dopravní obslužnosti
Od neděle 10. března 2019 bude spuštěna integrace veřejné dopravy v oblasti
Nymburska (Křinecka). Systém PID, ve kterém lze na jednu jízdenku využívat vlaky,
autobusy i městskou hromadnou dopravu, se tak rozšíří o 3 autobusové linky, které budou
navazovat na vlaky v Nymburce a nahradí stávající linky SID. Jízdné PID je ve většině
případů výrazně levnější, než základní jízdné ČD (např. jízdné Dymokury – PrahaVysočany 102,- Kč činí v tarifu PID jen 68,- Kč). Jediným přetrvávajícím problémem je
nákup jízdenek „na venkově“. Jízdenky lze totiž koupit jen na prodejních místech či
v prodejních automatech, u řidičů autobusů nebo v nádražních pokladnách SŽDC (zde je
potřeba obsluze říci, od kdy má jízdenka platit). Řešením je tak většinou nákup jízdenek
„do zásoby“ ve městě. Bezkonkurečně nejlepším řešením je ovšem použití „chytrého“
telefonu s aplikací PID Lítačka (možno instalovat načtením QR
kódu vpravo ). Aplikace velmi přehledně vyhledává spojení
a nabízí nákup příslušné jízdenky, která je pak uložena
v telefonu. Můžeme si koupit i několik jízdenek a platnost
(aktivaci) každé z nich nastavit se zpožděním. Malou nevýhodou
je jen, že telefon musí být v okamžiku aktivace jízdenky připojen
k internetu. Platnost jízdenek PID má ale většinou (zvlášť na
velké vzdálenosti) značnou časovou rezervu. Můžeme tak třeba
aktivovat jízdenku doma a pak se vydat na nádraží. W. Grutke, DPP
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