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Vážení občané, milí čtenáři,
máme před sebou Velikonoce, svátky jara, nového života. Tyhle svátky mám opravdu moc ráda.
Velikonoce jsou vždy jasným signálem, že zima skončila a začíná období plné sluníčka, zeleně,
květů a radosti. Těším se vždy nejen na milá setkání s rodinou a přáteli, ale především na malé
i velké koledníky, kteří koledou a pomlázkou přijdou omladit všechny „ženské“ v domě.
Ty letošní Velikonoce budou ale jiné. Doba, kterou prožíváme, nepřeje milým setkáním s přáteli,
ani pochůzkám koledníků. A jakkoli mi to „pomlázkové veselí“ bude opravdu velmi chybět, prosím
Vás všechny o respektování pravidel, která jsou snad nepříjemná, ale, bohužel, nutná.
Oslavme ty letošní svátky jara jen v rodinném kruhu, se svými nejbližšími. I přes všechna
opatření, vedoucí k co nejmenším dopadům Koronaviru na zdraví nás všech, přivítejme to letošní
jaro hezky.
Vás, rodiče a prarodiče, prosím o to, abyste dětem připravili koledu třeba jinak, netradičně. I pro
nás, dospělé, jsou omezující opatření nepříjemná, svazující. O to hůře je musí nést děti, které jsou
zavřené celé dny doma, bez kontaktu se svými vrstevníky. Dokonce si myslím, že se už dnes většině
kluků a holek hodně stýská po té běžné školní docházce.
Na závěr Vás všechny chci poprosit: „Buďme odpovědní a ohleduplní k sobě, svým blízkým
i ostatním spoluobčanům. Dodržujme všechna nařízení, která nás mají ochránit před onemocněním
covid – 19. V obchodech nosme rukavice, dezinfikujme si ruce, dodržujme bezpečnou vzdálenost.
Nosme roušky, které pro nás ušili pracovníci MZŠ Dymokury, vietnamští obchodníci, ostatní
spoluobčané, či které si mnozí z nás vytvořili sami. Všem tvůrcům roušek patří velký dík. Je dobré
vědět, že si lidé uvědomují vážnost situace. V krizi je jednoduché kritizovat a protestovat. Mnohem
těžší je pomáhat tak, jak mi síly stačí.
A poděkování patří i všem, kteří trpělivě a s úctou k druhým veškerá dobou vynucená pravidla
dodržují. Věřím, že i díky tomu tuto špatnou dobu překonáme a svět a život se navrátí do normálních
kolejí.
Přeji Vám všem klidně Velikonoce – a příští rok si tu „koledu“ vynahradíme.
Ing. Ludmila Kubálková – starostka obce
Poznámka: na obecním úřadu máme ještě k dispozici látkové roušky a dezinfekce v omezeném
množství pro ty, kteří si je nemohou zakoupit v obchodě

Fakturace vodného - vzhledem k nouzovému stavu:
- stav vodoměru můžete nahlásit telefonicky, e-mailem nebo vhodit lístek se stavem
vodoměru na označená místa:
 v Dymokurech:
 v Černé Hoře:
 ve Svídnici:

obecní úřad + Jednota (COOP)
schránka u pana Knespla č. p. 35
schránka u paní Benešové J., č. p. 69

Prosíme, na lístku uveďte: příjmení, ulici, č. p. a stav vodoměru
Platba vodného bude probíhat během června. Začátkem měsíce obdrží odběratel fakturu se
splatností do 30. 6. 2020. Prosíme pokud možno o bezhotovostní platby (nejlépe bankovním
převodem)
Změna a centralizace místa na tříděný odpad v Dymokurech (informace starostky obce):
Jsme obec, ve které většina slušných a poctivých občanů třídí odpad tak, jak se má. Patří jim
poděkování - jejich chování si velmi vážíme. Bohužel, najdou se mezi námi jedinci, kteří nejsou
schopni systém třídění odpadů pochopit. A není to tak složité. Žlutý kontejner na plast, modrý na
papír, zelený na sklo – zdá se to jednoduché? Pro některé z nás nejspíš nepochopitelné, neboť do
plastů odhazují papír, hadry, sklo, dřevo i zkažené potraviny. Do papíru taktéž, pouze skleněný
kontejner je trochu uchráněn, vzhledem k jeho malým vstupním otvorům. Technické služby každý
týden informovaly, že některé kontejnery nabylo možno vyvézt, neboť jejich obsah neodpovídá jejich
určení. Následně bylo nutné zajistit nepříjemnou práci - kontejner vybrat a přetřídit.
Z těchto důvodů jsme se rozhodli k ráznému kroku. Kontejnery jsme umístili na jedno sběrné
místo v zadní části bývalého kina. Do prostoru jsme naplánovali i místo pro velký kontejner na
komunální odpad. Upravili jsme nejen příjezdovou plochu, ale i velkou část prostoru kina. Dále jsme
upravili část prostranství za OÚ a pokusíme se následně toto místo upravit celé. Důležitým faktorem
je možnost sledovat kontejnery pomocí kamery. Takto lze snadno zjistit, kdo do nádob odkládá
odpad, který tam nepatří. Toto se týká i občanů, kteří zde vyhazují materiál, na který by si měli sami
zařídit likvidaci (obaly od stavebních hmot, stavební suť apod.).
Je naším záměrem, po dokončení všech úprav dvora za obecním úřadem, aby tu vznikla možnost
využití prostoru i k různým kulturním a sportovním akcím.
Věřím, že je pouze otázkou času, kdy si společně na nové řešení a umístění kontejnerů
zvykneme. A přestože je to pro někoho o kousek dál, nezanevřeme na třídění.
Ing. L. Kubálková

ZMENŠENÍM OBJEMU PLASTŮ ŠETŘÍTE
PENÍZE NÁS VŠECH

Škola v karanténě
Nacházíme se v době, kterou si nikdo z nás nikdy nedovedl představit. V této
výjimečné situaci jsme vůbec poprvé. Snažíme se vše zvládnout pomocí online
výuky, kdy žákům zadáváme jednotným způsobem úkoly do jejich elektronické
žákovské knížky. Je to nová zkušenost nejen pro děti a jejich rodiče, ale i pro nás
učitele. Chceme dávat úkoly smysluplné a zvládnutelné. Je nám jasné, že rodiče
mají svá zaměstnání a suplovat roli učitele je pro ně za těchto okolností velmi
náročné. Vážíme si rodičů za jejich podporu a pomoc dětem při sdílené výuce.
Jsme rádi za jakoukoliv zpětnou vazbu nejen z řad rodičů, ale i žáků. Chceme, abychom se s touto
situací vypořádali co nejlépe a brzy se opět viděli ve třídách. Věřte nám, že prázdná a tichá škola
působí opravdu smutně.
Škola však není zcela prázdná. V době, kdy bychom měli co nejvíce držet pospolu a pomáhat
jeden druhému, se naše školní jídelna proměnila v šicí manufakturu. Naši zaměstnanci šijí roušky
nejen pro místní seniory a občany, ale pro všechny, kdo je potřebují. Jedna várka roušek putovala
i do kolínské nemocnice. Alespoň tímto malým gestem chceme ukázat, že nám situace
v nemocnicích a jinde není lhostejná. Pro obyvatele Dymokur „vyrostl“ před naší školou Rouškovník
obecný. Každý, kdo potřeboval, si pro roušky přišel. Roušky byly samozřejmě zdarma a příspěvek
byl zcela dobrovolný. Jsme rádi, že jsme mohli pomoci alespoň tímto způsobem. Velký dík patří
našemu zřizovateli, Obci Dymokury, za finanční příspěvek na materiál, ze kterého se roušky šily.
Doufám, že se brzy uvidíme a situace bude zase taková, jakou si ji všichni přejeme. Doba je to
sice nepříjemná, ale nevěšme hlavy. Užívejte si svých blízkých a važme si věcí, které máme.
Tomáš Lazar

Zápis do 1. třídy
V souvislosti s mimořádným opatřením probíhá pouze formální část zápisu bez přítomnosti dětí
ve škole. Potřebné dokumenty (žádost o přijetí, zápisový list, případně žádost o odklad) si mohou
rodiče stáhnout na webových stránkách nebo po telefonické domluvě vyzvednout ve škole. Termín
pro doručení vyplněných dokumentů je od 1. do 15. dubna 2020.
Po uplynutí termínu pro odevzdání dokumentů bude škola kontaktovat zákonné zástupce ve
věci předání rozhodnutí.
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