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Vážení čtenáři,
advent je počátek snad nejkrásnějšího období v roce. Všichni se těšíme na
příchod Ježíška – na vánoční stromek, na dárky a hlavně na to, že budeme
společně slavit ty krásné svátky rodiny.
Na počátku adventu jsme se sešli při již tradičním rozsvícení vánočního
stromku. Tato akce byla příležitostí k tomu, abychom si popovídali s přáteli,
známými či sousedy. Věřím, že takové setkání přispívá k milé předvánoční
atmosféře. Při letošním rozsvícení stromku jsme, vedle tradičního vystoupení dětí
z MŠ, připravili ještě ve spolupráci s Klubem důchodců výstavu „Šikovné ruce“.
A bylo na co se dívat, co obdivovat, čím se inspirovat.
V období adventu nás čeká ještě 17. prosince 2019 „Vánoční jarmark“ –
akce pořádaná Masarykovou základní školou Dymokury. A poslední akcí bude
divadelní představení „Betlém“ dne 20. prosince 2019.
Obecní kalendář na rok 2020 bude distribuován od konce 50. týdne. Děkuji
tímto nejen panu Kvízovi, který ho pro nás každý rok připravuje, ale také všem
sponzorům, kteří jeho vydání finančně podpořili.
Dovolte mi, jménem nás, zastupitelů obce, popřát Vám všem krásné
a spokojené vánoční svátky a do roku 2020 štěstí, zdraví, úspěch i pohodu.
A ráda bych také poděkovala všem, kteří nám v naší práci a při pořádání
akcí obce pomáhají. Bez Vás by to nešlo. Děkuji.
Krásné Vánoce a šťastný Nový rok Vám všem.
Ing. Ludmila Kubálková, starostka obce

MO ČRS Dymokury
Stejně jako kalendářní rok i rybářská sezóna se blíží neúprosně ke konci.
Také v letošním roce pořádali místní rybáři spoustu akcí pro dospělé i pro děti.
Děkujeme všem přátelům, sponzorům a obci Dymokury za finanční příspěvky, bez
nichž by naše organizace nebyla taková, jaká je. Kromě zábavy je rybařina velká
dřina a jen díky obětavosti a času pracovitých členů jsme tam, kde jsme. Na

podzim bylo potřeba slovit v Chotěšicích oba dva rybníky. Výlovy se nesly
v přátelském duchu, rybáři i přes veškerou únavu vykonávali svou práci ve dne,
v noci za plného nasazení. V rybářském kroužku nám za jedenáct let jeho
existence dorostlo pár šikovných chlapců do broďáků a tak byly oba rybníky
sloveny bez problémů. Každá šikovná ruka s keserem byla znát. Malí rybáři si na
braku vedli také na výbornou, třídili ryby, jak bylo potřeba. Nádherní vykrmení
kapři, amuři a výstavní dravci, nasazení v koupališti a Špičče, jsou odměnou všem
rybářům za celoroční práci.
Protože se tradičně výlovy oslavují
Dolovnou, naše organizace připravila
zábavu nejen pro dospělé, ale
i odpolední Dolovnou pro děti. Jako
poděkování za práci a pomoc při úklidu
kolem vody, při závodech, na výlovech,
jsme pro děti v rybářské klubovně U
Čudly připravili hostinu. Tančilo se, hráli
jsme hry a především jsme dětským
šampaňským oslavili již jedenáct let
fungování
dětského
rybářského
kroužku. Po všechny ty roky jsou děti skvělá parta. Nezáleží na věku, každý má
v kroužku svoje místo. Ať už je to malý, nezkušený prvňáček nebo slečna či
všeznalý dorostenec….. Věřte, že když nás v deváté třídě opouští, ještě dlouho
na každého vzpomínáme.
Mějte se v celém novém roce krásně, važte si dobrých lidí kolem sebe,
a pečujte o své zdraví. Přejeme všem tolik štěstí, kolik má šupin ten největší
šupináč v našem revíru.
Andrea Řeháčková, jednatelka MO ČRS Dymokury
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