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Milí čtenáři,
v poslední době se můžeme ve sdělovacích
prostředcích často setkat se zvláštním novotvarem
„Covidová doba“. Autor se jím zjevně snaží odlehčit
předchozí termíny pro dobu, v níž teď žijeme, většinou
obsahující slovo krize. To je jistě chvályhodné, měli
jsme v naší historii nejednou špatná, krizová období,
a je důležité, když už situaci nemůžeme změnit, se jí aspoň přizpůsobit. Minulá
krizová období ale nebyla stejná, jako je ta situace dnešní. Dnes je pro nás patrně
nejobtížnější včas se zorientovat v rychle se měnící situaci, vytřídit si obrovské
množství informací, jimiž jsme denně zahrnováni. Nutnost časté improvizace
životního stylu, zdánlivá nejistota věcí příštích, neviditelná příčina rychlých změn
ve společnosti (už to nejsou okupanti, imperialisté, vládnoucí třída apod.), to vše
omezuje možnosti, které nám až dosud překotný rozvoj civilizace poskytoval.
Ale i zde platí, že všechno zlé je k něčemu dobré. Někteří z nás už zjistili,
že jediným účinným receptem na zvládnutí současné situace je častější „vypínání“
smyslových receptorů, relaxace, zpomalení překotného životního stylu. Musím
opravdu zapínat ten počítač, či televizi nebo si mohu přečíst novou knížku? To
není samozřejmě návod na nějakou osobní izolaci, občas bychom se měli
přesvědčit o situaci kolem sebe. A třeba se trochu pohlédnout i do své minulosti.
Většina z nás se setkala s typickou životní situací: nemám dostatek finančních
prostředků. Řešením je buď zvýšení pracovního nasazení (úsilí k získání
prostředků), či snížení životních potřeb. Dosavadní možnosti naší společnosti
lákaly a umožňovaly použít především první variantu. Je možné, že ti, kteří si už
zvykli na tu druhou, to budou mít v budoucnu jednodušší. A pro ty, kteří budou
chtít sáhnout k nové knize, má naše obec připraven křest knihy Dymokurské
střípky spisovatelky PhDr. Ivany Šmejdové, z níž je tento krátký úryvek:
Takový byl můj život v Dymokurech aneb Pamětníci vzpomínají
Kronika života obce je poskládaná z historicky významných dat i z jednotlivých,
jedinečných osudů jejích obyvatel. Poutníku, věz, že nemusíš hledat silné životní příběhy
jen ve vrcholných literárních či filmových dílech. Na své pouti dymokurským krajem se
zastav a poslyš vyprávění zdejších pamětníků. Těch, kteří se nebáli otevřít vrátka do
svého soukromí, aby nám přiblížili život v obci v určité době. Tak jako ves kolíkovala
prostor pro jejich životy a sny, stejně tak oni domalovávali její obraz…
-wg-

Informace k připravovaným událostem a kulturním akcím
➢ Dne 2. a 3. října 2020 (PÁ+SO) se uskuteční volby do zastupitelstva
Středočeského kraje. O podrobnostech Vás budeme informovat na
obecních int. stránkách, úřední desce a obecním rozhlasem.
➢ V sobotu 3. října 2020 se uskuteční oslavy 125-letého výročí založení
SDH Dymokury. Oslavy se uskuteční od 1300 hod. na prostranství před
hasičskou zbrojnicí, v jejích prostorech a klubovně. Při zahájení proběhne
slavnostní svěcení nové sošky sv. Floriána a zásahového vozidla CAS,
zvaného „Mates“. Od cca 1600 hod. se uskuteční slavnostní křest knihy
o naší obci „DYMOKURSKÉ STŘÍPKY“, kterého se zúčastní spisovatelka
a autorka PhDr. Ivana Šmejdová, která zájemcům o koupi ráda výtisk
podepíše. Váženými hosty budou též rodačka a spisovatelka Jaroslava
Šrejmová, Doc. RNDr. Vladislav Malát, CSc. a další osobnosti, které se na
vzniku knihy podílely. Součástí programu akce je i koncertní vystoupení
harfenistky Zbyňky Šolcové. V programu budou i dětské dovednostní
soutěže a soutěž o nejlepší bramborový salát. Večer se můžeme těšit na
posvícenskou zábavu se skupinou Seventeen Strings. O akci budeme dále
informovat na hasičských int. stránkách, prostřednictvím plakátu a obecním
rozhlasem.
➢ Neděle 4. října 2020 – tradiční Dymokurské posvícení – kolotoče a další
atrakce na obvyklém místě (u tzv. hotýlku – potraviny U Filipa)

Informace k rozšíření systému Pražské integrované dopravy (PID)
Jak bylo zmíněno v předchozích vydáních zpravodaje, chystá se v naší obci
a jejím okolí významná změna v oblasti veřejné autobusové dopravy. Cílem
integrace této dopravy do systému PID je především zavedení (pro pamětníky
navrácení) pravidelné a návazné dopravy, umožnění cestování na jednu jízdenku
po celém středočeském kraji různými dopravními prostředky (tram, bus, vlak, loď,
lanovka), lepší možnosti předplatného jízdného, lepší zákaznický servis a další.
V prozatím plánovaném termínu na konci letošního roku dojde k rozšíření
integrace zahrnutím zejména severní část oblasti Kolínska (Zálabí) a Královéměstecka s přesahem na jih od Kolína. Při integraci bude zrušeno celkem 32 linek
v systému Středočeské integrované dopravy (SID), zavedeno 13 linek Pražské
integrované dopravy (PID) a na 4 linkách PID bude upraven jejich provoz.
V nejvyšší možné míře je snahou na nových linkách zavést proklady linek
mezi sebou pro vytvoření atraktivního intervalu a vybrané linky v Poděbradech,
Kolíně a Nymburce navázat na vlakové spoje.
V případě jakýchkoliv připomínek doporučujeme obyvatelům obcí obrátit se
na své volené zástupce, se kterými jsou jízdní řády dojednávány. Alternativně je
možné oslovit též organizaci IDSK (podnety@idsk.cz), která z pověření
Středočeského kraje integraci připravuje.
Na Poděbradsku a Královéměstecku je zavedeno 6 nových autobusových
linek (540-543, 537, 539 a 598) a u jedné linky PID dochází k úpravě (463).
Zavedeny jsou dvě páteřní linky, a to linka 598 v trase Městec Králové –
Poděbrady (– Sloveč – Kněžice – Chroustov), u níž dochází k mírnému posílení
a zavedení návazností na vlaky směr Praha v Poděbradech. Dále je zřízena
linka 540 zajišťující spojení Poděbrad s Nymburkem přes obce Pátek, Kouty,
Úmyslovice, Netřebice a Rašovice. Díky tomuto dopravnímu řešení získávají výše
uvedené obce nové přímé spojení s Nymburkem (nyní jen Poděbrady).
Linka 540 je provázaná s novou linkou 541, která díky garantovanému
přestupu v Netřebicích nabídne pro Městec Králové, Senice, Úmyslovice,
Činěves a Dymokury spojení jak do Poděbrad, tak do Nymburka, ve špičkách
každou hodinu. Zároveň je zachováno školní spojení pro Rožďalovice,
Dymokury a Dlouhopolsko. Díky lince 541 mohou cestující z vybraných obcí
vyjma školních spojů využít i nových spojení (např. v sedle).
Severní část Královéměstecka obsluhuje prodloužená linka 463 z Rožďalovic, odkud bude pokračovat po dnešní trase linky H21 do Městce Králové.
Vybrané spoje jsou vedeny v celé části trasy, tj. až do Mladé Boleslavi. Zároveň
dochází k posílení v sedle. Přímé spojení pro obce Záhornice, Dymokury,
Činěves, Podmoky, Vrbice, Okřínek a Senice (vybrané spoje) zajišťuje linka
542. Pro obyvatele Činěvsi, Velenic je ve vybraných spojích zajištěn přestup na
linku 537 v obci Podmoky z/do Městce Králové.
Navrhované linkové jízdní řády jsou k dispozici na internetových stránkách
www.pid.cz/pripravujeme-integrace-verejne-dopravy-kolinska-a-kralovemestecka/?tab=2
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