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Vážení čtenáři,
v úvodníku tohoto čísla bychom rádi vzdali čest památce našeho
významného spoluobčana a milého souseda pana Jaroslava Bittmana, který nás
opustil po dlouhé nemoci 12. srpna 2019 ve věku 88 let.
Pan Jaroslav proslavil naší obec
svou jedinečnou sbírkou kaktusů
a sukulentů. Do jeho zahradnictví se
na unikátní kousky jezdili dívat lidé
i ze zahraničí. Jak bylo řečeno
v magazínu ČT Toulavá kamera: Laik
žasne, odborník se diví. Na 30 arech
malé české polopouště je možno
nalézt nepřeberné množství barev,
druhů a tvarů pichlavé krásy. Přitom
se pan Bittman ke své zálibě dostal
vlastně náhodou – slíbil kolegovi
zahradníkovi, že mu přezimuje jeho
sbírku. Kaktusaření se mu následně
stalo celoživotní láskou a jeho sbírka obsahuje exempláře ze všech koutů světa
– Peru, Mexika, Bolívie nebo Kanárských ostrovů.
Kulaté výročí událostí roku 1989 nám připomene vzpomínku na první
setkání členů Občanského Fóra, které proběhlo právě u Bittmanů.
Bittmanovo zahradnictví bohužel v současné době není otevřené. Nezbývá
nám tedy, než doufat, že jednou bude opět funkční. Rodině Bittmanových
vyslovujeme upřímnou soustrast a přejeme pevnou naději a víru v lepší
budoucnost.
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Pozvánky:
Obec Dymokury Vás srdečně zve na besedu
s historiky Adamem Hradilkem, Janem Dvořákem
a publicistou Jaroslavem Formánkem, autory
knihy Čechoslováci v Gulagu, která se koná ve
čtvrtek 19. září 2019 od 1900 hodin v obecní knihovně Dymokury.
Čechoslováci v Gulagu je společný projekt České televize a Ústavu pro
studium totalitních režimů. Projekt se zabývá osudy Čechů, Slováků
a Podkarpatských Rusínů, kteří se z různých důvodů dostali do carského Ruska
nebo Sovětského svazu. V době stalinských represí byli na základě
vymyšleného obvinění popraveni, anebo skončili v nápravně pracovních
táborech Gulagu. Díky zpřístupněným ukrajinským a částečně i ruským
bezpečnostním archivům bylo po roce 1991 možné tragické osudy našich
spoluobčanů v Sovětském svazu nejen zrekonstruovat, ale především poprvé po
dlouhých desetiletích připomenout české veřejnosti. V roce 2017 takto vznikl
první díl knihy Čechoslováci v Gulagu. Podle některých příběhů Česká televize
natočila a na podzim 2017 odvysílala i stejnojmenný dokumentární cyklus
(viz www.ceskatelevize.cz/porady/11127654944-cechoslovaci-v-gulagu/). Ohlas
veřejnosti byl značný, v roce 2018 proto vyšel druhý díl Čechoslováci v Gulagu,
letos na podzim se připravuje vydání třetího dílu. Na projektu se podílejí
zaměstnanci Ústavu pro studium totalitních režimů, historici Adam Hradilek, Jan
Dvořák, a publicista Jaroslav Formánek.

Informace paní starostky:

Vážení občané, milí čtenáři,
dokončili jsme akci „Realizace energetických
úspory objektu OÚ Dymokury – zateplení a výměna
zdroje“. Některé změny jsou zřejmé na první pohled,
jiné budeme moci hodnotit až časem. Budova úřadu
tedy dostala „nový kabát“.
Lidem se snad líbí,
přestože jsme zaznamenali i jeden negativní ohlas.
První kulturní akcí, která se v nově upravených místnostech odehraje, bude
letošní vítání občánků, na které se moc těšíme. První občané, či spíše občánci,
kteří měli možnost si budovu po rekonstrukci prohlédnout, byli naši prvňáčci.
Musím říci, že to byla velmi milá návštěva, plná veselého hovoru, smíchu
a radosti. Pro prvňáčky byly připraveny malé dárky a na oplátku nám děti slíbily
nakreslit obrázky toho, co se jim v Dymokurech líbí. Jejich obrázky rádi
vystavíme v prostoru zasedací místnosti a některé se pak můžou objevit
i v připravované knize o Dymokurech.
Ke spolupráci na této knize jsem přizvala paní spisovatelku a redaktorku
Ivanu Šmejdovou, dámu, která již obdobné práce dělala a je ochotna nám se
zpracováním díla pomoci. Mé představy o rychlosti publikování však značně
překračují možnosti zpracování. Je mi to líto, ale nejbližší termín vydání by mohl
být příští rok v dubnu. Nechci nic uspěchat a věřím, že přidaný čas pomůže
zvýšit kvalitu publikace. Ráda bych touto cestou poděkovala těm, jejichž
příspěvky jsou pro vydání knížky klíčové. Jsou to především místní rodáci
a příznivci obce – spisovatelka, paní Jaroslava Šrejmová a pan doc. RNDr.
Vladislav Malát, CSc. Také místní písmáci, pánové Vladimír Zahrádka a Václav
Sobota, dlouholetí kronikáři, z jejichž prací budeme velkou měrou čerpat.
Tímto bych zároveň ráda všechny, kteří mají zájem a chuť pomoci, pozvala
na malé setkání nad připravovanou knihou. Rozhovor s paní Šmejdovou, paní
Šrejmovou, panem Malátem a všemi, kteří jsou ochotni se na vzniku díla podílet,
by mohl být velmi přínosný. Setkání se uskuteční v sobotu 28. září 2019
od 1500 hod. v zasedací místnosti OÚ.
S přáním hezkých podzimních dnů
Ing. Ludmila Kubálková

Nový školní rok v MZŠ Dymokury:
Tradiční celoroční školní projekt naší školy nese název „Dělání,
dělání…“. Chceme se společně s dětmi zamyslet nad tím, co
bychom mohli udělat pro školu, pro jednotlivé třídy, ale i pro obec.
Chceme vést naše žáky k tomu, aby nebyli lhostejní ke svému okolí.
Přes prázdniny prošla velkou rekonstrukcí školní družina a studovna.
Především zásluhou získané dotace z IROP a podpory obce budujeme úplně
nové učebny přírodních věd – třídu a laboratoř. V tělocvičně je rekonstruované
osvětlení, což přispěje k rozšíření nabídky volnočasových aktivit dětí – nově zde
od října bude probíhat kromě výborně vedeného karate i výuka stolního tenisu,
která je určena i pro dospělé. Celá nabídka kroužků je v naší škole tradičně
velmi široká a pestrá. Poděkování patří všem jejich vedoucím i místním spolkům,
které práci s dětmi podporují. Samozřejmostí pro nás jsou tradiční projekty, při
kterých se společně v průběhu roku potkáváme.
Těšíme se na setkání!

zaměstnanci MZŠ Dymokury

Projekt naučné stezky Dymokury – Černá Hora – Svídnice:
Iniciativou členů SDH Dymokury vzniká v současné době návrh
nové stezky Klubu českých turistů. Trasa v podstatě navazuje na dvě,
již existující naučné stezky, Dymokurskou a Svídnickou. Cílem je
připojení i dalších územních částí Černá Hora, Deblice a oživení zajímavých
oblastí (Kalvárie, ptačí oblast Rožďalovické rybníky). Okružní naučná stezka by
zároveň symbolizovala společnou snahu obyvatel o zlepšení života, mj.
i zvýšením turistického ruchu. Označení KČT by stezku oficiálně zařadilo do
celostátní sítě značených cest, jejíž úroveň je mezinárodně
uznávána jako velmi kvalitní.
Základní popis naučné stezky je k nahlédnutí v hasičské
klubovně. Po zpracování kompletního itineráře bude návrh
uveřejněn i na obecních stránkách tak, aby každý mohl vznést
připomínku, či podnět k jeho úpravě.
Waldemar Grutke, SDH Dymokury
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 5 x ročně pro obyvatele Dymokur, Svídnice a Černé Hory • č. 4/2019 vydáno dne 12. 9. 2019

