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Milí čtenáři,
vyjdeme-li dnes před naše domy a chalupy, poznáme stěží roční období, které
zrovna probíhá. Je vlastně zima nebo už jaro? Jak bude zítra, příští týden, za
měsíc? Těžko říci. Mnohé z nás čeká venku spousta práce, jiní se těší na kulturní
a společenské akce „pod širákem“. Vydaří se počasí? To nikdo neví – vděčné
téma pro sázkové kanceláře. Jistí si můžeme být jen tím, jak bylo. To se dozvíme
třeba ze 40 let starého zápisu v obecní kronice, kde popisuje kronikář p. Sobota
počasí v roce 1980:
Jeho průběh byl dosti podobný, jako v minulém roce. Leden se sněhem a mrazy,
zpočátku mírnými, které ale koncem měsíce dosáhly až minus 18°. Začátkem
února začíná pršet a počasí se mění pozvolna v jarní. Celý únor je poměrně teplý
a rovněž tak polovina března a to bez velkých srážek. Až přísloví, že svatý Josef
ledy bourá a nebo také dělá se vyplnilo v tom druhém smyslu. Mrazy až minus 9°,
sněhový poprašek a jedovatá chladna s deštěm trvala až do konce první třetiny
dubna. Potom bylo počasí vpravdě aprílové, spíše chladné až do konce měsíce.
První máj se uvedl pěkným počasím, ale teplotně byl květen celkově měsícem
normálním, spíše chladnějším. Až první polovina června přinesla teploty kolem
25°, ale červenec se srpnem nestály už zase za moc. Poměrně chladné
s drobnými přeháňkami, které jen mařily práci. Září se polepšilo hned na začátku
teplým počasím, které, až na druhý týden, kdy bylo chladněji, vydrželo do konce
měsíce. Vlastní podzim nebyl dobrý. Studený, deštivý, už v listopadu a prosinci
se sněhem, takže nešlo orat. Vánoce pak byly opět „na blátě“.
Úryvkem z obecní kroniky si připomeneme, že už tehdejší počasí nevynikalo
žádnou stálostí a naznačovalo nám, že v budoucnu bude ještě nestálejší. Budeme
si tedy vroucně přát, abychom se s letošními venkovními pracemi i kulturními
akcemi trefili do těch správných termínů. A mějme přitom na paměti, že za
každého počasí je důležité to slunce v naší vlastní duši.
Hezké dny, mnoho štěstí a spokojenosti přeje
redakční rada Dymokurského zpravodaje

Informace spolku Budil
V první polovině roku 2020 vás zveme na několik akcí a hned první
z nich bude překvapující novinkou:
21. března uskutečníme ve staré svídnické škole Dobový ples z 30.
let minulého století. Tento ples pořádáme pod záštitou obce Dymokury
jako poděkování Druhému pluku Nymbursko za jeho legionářské aktivity,
které pro nás v roce 2018 a 2019 uspořádal (za vzpomínku stojí
například spolupráce při „Vítání prezidenta Masaryka“ pro akci ZŠ
Dymokury). Ples se uskuteční v dobových kostýmech – pokud takový
nemáte a chcete se účastnit, budou vaší vstupenkou oblek a dlouhé večerní šaty. Zazní hudba let
třicátých (např. R. A. Dvorský), čeká vás lekce tance a jiná dobová překvapení, a také občerstvení.
Dále připravujeme Setkání spisovatelů – letos hned tří najednou. Popovídáme si o vznikající
knížce Ivany Šmejdové, někdejší novinářky Nymburského deníku, s podtitulem Co není
v kronikách, povědí pamětníci... David Glockner, který za námi přijel minulý rok s knížkou Císařův
levoboček, se s námi podělí o své zážitky ze zákulisí nakladatelského byznysu. „Když jsem se před
lety pokoušel proniknout do světa nakladatelů, tak při tom umírali lidé... Ne, že bych je zabil, ale měl
jsem takovou podivnou smůlu,“ naznačil, na co se můžeme těšit. Trojici doplní Jan Řehounek, který
nás jako vždy překvapí nějakou novinkou.
Večer bude pokračovat vystoupením kapely Davida Glocknera s názvem Liškou ke zdi (rockové,
popové a bluesové hity, dvě akustické kytary, ženský a mužský hlas). Přijďte diskutovat,
občerstvovat se, tančit a celkově se pobavit. 17. dubna v 17 hodin v bývalé škole Svídnice.
30. dubna nás tradičně čekají Čarodějnice – za školou, s naším černokněžníkem a bojovkou pro
děti.
Stále průběžně pracujeme na Živé kronice (III. díl vyjde v roce 2021) a připravujeme kulturní
program společně s obecní knihovnou Dymokury. Spolek Budil je velice rád, že může za podpory
obce Dymokury pokračovat ve své činnosti a přispívat k rozvoji kultury naší obce.
Za Spolek Budil Vám všem přeji úspěšný rok 2020
Vendula Burger

slovo paní starostky:
Milí „pejskaři“,
chtěla bych Vás oslovit jménem občanů a především dětí. Předesílám, že
tenhle článek se netýká těch slušných majitelů pejsků a psů, kteří vyvenčí-li
svého miláčka, uklidí po něm vše, co pejsek zanechá na veřejném prostranství.
Je vás hodně – a to moc chválím.
Ale je bohužel také mnoho „páníčků“, kteří ignorují svou povinnost uklidit po svém pejskovi
a chovat se tak, aby neznepříjemnili život svým sousedům. Po jejich venčení jsou cesty i zeleň u nás
hustě pokryty hromádky psích exkrementů. Je mi líto, že někteří z nás nemají tu slušnost uklidit
nepořádek po svém pejskovi, přestože je to jasně dáno obecní vyhláškou (OZV č. 1/2012).
Nechávají pejsky, den co den, ulevit si na stejných místech. A měli by vědět, že za znečistění
veřejného prostranství hrozí ze zákona dost vysoká pokuta.
Pokud mi nevěříte, projděte se po ulici Osvobození směrem k cukrovaru, podívejte se do malých
parčíků pod kostelem …. a hlavně do zelených ploch okolo školky. Je tam všude skutečně velké
množství hromádek, na které není hezký pohled. A co má paní učitelka říci dětem, když denně
některému z nich čistí botu od nevábně vonící hromádky?
Prosím tedy ty, kteří dosud po svých pejscích neuklízeli, aby si uvědomili, že veřejná prostranství
slouží nejen dětem a dospělým okolo nich, ale že do té hromádky jednou můžou šlápnout i oni. A to
nejen obrazně, ale i velmi skutečně.
A abych podala pomocnou ruku i za obec – na několika místech v obci umístíme sáčky na psí
exkrementy. Budu věřit, že je nikdo neponičí a budou sloužit ku prospěchu věci a spokojenosti nás
všech.
Ing. Ludmila Kubálková, starostka obce
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