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Milí čtenáři,
dnes Vás v úvodníku nechceme zatěžovat (byť neúmyslně) negativními informacemi
o pandemii a záležitostech s ní souvisejících. Rádi bychom Vás trochu naladili na
(vý)letní vlnu úryvkem z nové knížky dymokurské spisovatelky a rodačky Jaroslavy
Šrejmové s názvem Cesty po českých horách, která bude k zakoupení v obecní
knihovně v průběhu května t. r.
Pěkné počtení a mnoho šťastných výletních kilometrů přeje
redakční rada Dymokurského zpravodaje
Jánské Lázně
Léčivé prameny zde pravděpodobně objevili již v jedenáctém století prospektoři, hledající nová
naleziště rud a vzácných kovů. Prameny teplé, téměř třicet stupňů byly považovány za zázračné, mnoha
lidem pomohla horká voda od pohybových obtíží. Po druhé světové válce měly lázně úspěch především
v léčbě dětské obrny. Díky očkování byla tato těžká nemoc u nás téměř vymýcena a lázně přešly na léčbu
dětí s dýchacími obtížemi a onkologickými nemocemi.
Zajímavé je, že městečko nějaký čas patřilo Albrechtovi z Valdštejna – jako konfiskát po Bílé hoře. Ten
Jánské Lázně dal brzy do zástavy cizí šlechtě. Později je koupil rod Schwarzenbergů a po vzniku
Československa připadly akciové společnosti.
Lázně si prohlédneme se zájmem, třeba zde se svým rozbolavělým pohybovým aparátem jednou
skončíme. S ohledem k dalším cestovním plánům upouštíme od cesty lanovkou na Černou Horu čnící
nad městem, z níž jsou prý překrásné výhledy po celých východních Krkonoších. Trochu nás od výstupu
lanovkou odradil fakt, že tento Černohorský expres (jak se lanovka nazývá) přepraví za hodinu až
patnáct set osob, a umím si představit, jaká může být na vrcholu vřava.

Vrchlabí
Ve městě Vrchlabí opět narážím na svého oblíbence Albrechta z Valdštejna, který od roku 1624 až do
své smrti v Chebu (1634) zdejší panství vlastnil. Další majitelé, bratři Morzinové, tvrdě obraceli zdejší
luterány na katolickou víru a celé toto jejich snažení nezůstalo bez odezvy – v březnu 1651 se tu jejich
poddaní vzbouřili. Pořádek přijelo udělat padesát mušketýrů, hlavní vůdci byli zatčeni, řada lidí přešla
na katolickou víru a hodně místních rodin volilo odchod do exilu. Rebelantství v tomto kraji však
neusnulo. V roce 1775 se poddaní na zdejším panství připojili k velkému selskému povstání, později
krvavě potlačenému.
Vrátím-li se k současnosti, za návštěvu stojí nádherné dřevěné štítové domy s podloubím, v nichž byl
při rozsáhlé rekonstrukci v roce 1976 nalezen letopočet 1623. a abych dostála své zálibě v pátrání po
ženách – spisovatelkách, musím se zmínit o dvou z nich - Marii Kubátové a její matce Amálii Kutinové.
Obě se nesmazatelně zapsaly do mého dětství a mládí. Kutinová svým cyklem Gabra a Málinka a tím, že
několik let působila v Křinci, městečku nedaleko Dymokur, jako lékárnice. U Marie Kubátové mně
zaujala její trilogie Lékárna U tří koček, Třikrát denně kapku rosy a Recept na štětí. Autorka s laskavým
i kritickým humorem píše o každodenním životě krkonošského maloměsta. Knihy prošly mýma rukama
již několikrát.

Informace obce k chystaným akcím
Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci prozatím nechceme plánovat
žádné větší akce. Ty, které se uskuteční, budeme realizovat vždy v souladu
s nařízeními státních, případně krajských institucí.
 Položení věnců k válečným pomníkům u příležitosti výročí konce
II. světové války bude opět provedeno bez účasti veřejnosti
 23. května 2021 se koná pouť v Dymokurech. Pokud nenastanou
změny, pouťové atrakce (za dodržení hygienických podmínek) mohou
být v provozu
 Dětský den proběhne pouze v okruhu působnosti MZŠ
 5. června 2021 je v plánu pochod Dymokurská šlápota, opět za
dodržení všech pravidel, která budou v té době platná
Ukliďme si Dymokury
Již několik let jsme na společné akci obce, spolků a občanů Dymokur
uklízeli naši obec. Tentokrát jsem společnou akci (vzhledem k situaci) ani
neplánovala. A s radostí jsem zjistila, že někomu to "prostě nedá" - a úklid
zajistí vlastními prostředky a silami. Velkou úklidovou akci pořádala naše
základní škola, tradiční (a letos i netradiční úseky) uklidil spolek rybářů.
O staré železo se postaral FK Dymokury, sběr elektroodpadu již tradičně
zajistili hasiči. Myslivecký spolek zkulturnil cestu kolem Kalvárie. Spolek
Budil uklízel okolo cesty na Kamenec. A našli se i jednotlivci, kteří jako
součást své procházky po obci a okolí, také sbírali odpadky, které tam jiní
"zapomněli".
Všem jmenovaným (i nejmenovaným) patří poděkování a moc si toho, co
dělají, vážíme.
Ing. L. Kubálková, starostka obce

Informace ze školy
Ve škole začíná být veselo 😊!!! Do školy se začínají vracet děti. Zatím
žáci 1. – 5. třídy v systému rotační výuky (týden ve škole, týden on-line
výuka doma). Žáci jsou podrobování dvakrát týdně antigennímu testování.
Díky spolupráci s rodiči, kdy jsme rodičům přeposlali všechny dostupné
informace o testech a oni si se svými dětmi o testování povídali, i díky
empatickém přístupu paní učitelek, probíhá testování u nás ve škole v klidu
a v pohodě. On-line výuka na 2. stupni zatím pokračuje dál… Jsme si
vědomi toho, jak náročná je situace pro naše deváťáky, kteří teď prochází
přijímacím řízením na střední školy. I na dálku se je snažíme co nejlépe
připravit. Držíme palce!!!
Znovu děkuji svým kolegům za to, jak k on-line výuce přistupují, děkuji
rodičům za spolupráci a podporu svých dětí. A dětem děkuji za snahu.
Chce se mi věřit, že se do konce školního roku ve škole potkáme.
Mgr. Martina Martínková, ředitelka školy

Také předškoláci se vracejí do mateřské školy

Z činnosti SDH
Přestože je i v letošním roce činnost dobrovolných hasičů z důvodu
epidemiologických opatření značně utlumena, průběžně se v rámci
možností konají brigády (většinou výpomoc obci) a akce na zajištění
zásahové pohotovosti naší jednotky. Při jarním tání sněhu byly operativně
zřízeny zábrany u č.p. 25, které bylo v minulosti velkou vodou značně
postiženo. Jelikož v posledním období, oproti letům minulým, narostl počet
výjezdů a finanční situace to umožňuje, byly tuto sobotu 24. dubna 2021
členům jednotky předány nové zásahové uniformy, které lépe vyhovují
svými technickými vlastnostmi než dosavadní zásahové obleky. Jménem
SDH bych rád srdečně poděkoval paní starostce i zastupitelům, nejen
za nové obleky, ale i za stálou všestrannou podporu.
SDH má v plánu, se podobně, jako v minulých letech, účastnit většiny
obecních, především kulturních akcí. Bohužel, všichni víme, že se
dlouhodobé plánování v poslední době přičiněním koronaviru a jeho mutací
příliš nevyplácí. Tak nám nezbývá než doufat, že aspoň v letním období
dojde k rozvolnění epidemiologických opatření, které umožní tento
„společenský dluh“ vyrovnat.
W. Grutke, SDH Dymokury
www.dymokurske-hasicske.estranky.cz
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