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Vybíráme ze zápisu obce Dymokury 2/2013 ze dne 12.2.2013:
Byla podána žádost na Ministerstvo pro místní rozvoj o dotaci na herní
prvky a oplocení do MŠ Dymokury. Náklady akce činí 340.000 Kč, z
toho 200.000 Kč na herní prvky a 140 000 Kč na oplocení. Z dotace
bude hrazeno 238.000 Kč (70 % nákladů), z obecního rozpočtu
102.000 Kč.
Nejdůležitější plánované akce na rok 2013
Oprava plotu MŠ Dymokury
140 000 Kč
Nákup herních prvků dětského hřiště mateřské školy 200 000 Kč
Oprava fasády domu č.p. 32 ve Svídnici
300 000 Kč
Výměna oken domu č.p. 32 ve Svídnici
50 000 Kč
Obnova sousoší ve Svídnici
150 000 Kč
Stavební úpravy hasičárny
50 000 Kč
Projekt a rekonstrukce části veřejného osvětlení
300 000 Kč
Projekt chodníků a silnice
150 000 Kč
Oprava vodovodních šoupat
100 000 Kč
Cena vodného na rok 2013 schválena ve výši 24,- Kč.

Vybíráme ze zápisu obce Dymokury 3/2013 ze dne 25.2.2013:
Na dotační akci „Obec Dymokury-Vybudování 4 nových učeben ZŠ“ z
období 2009, 2010 byla provedena daňová kontrola s tímto závěrem: Nebyla
předložena dokumentace závěrečného vyhodnocení akce do 6 měsíců od
termínu dokončení realizace akce. Porušením této podmínky došlo k
porušení rozpočtové kázně a Obec Dymokury je povinna odvést do státního
rozpočtu odvod ve výši 3.000.000 Kč (celá dotace). Po nabytí právní moci
platebního výměru obec obdrží od FÚ penále ve výši 1 promile z dotace za
každý den z prodlení od 1.03.2011 do 23.01.2013 a dále dopočet penále. Do

konečného rozhodnutí o prominutí neočekávaných finančních výdajů musí
obec počítat s budoucím závazkem v celkové výši nejméně 5.082.000 Kč.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dymokury za
rok 2012
Obec provedla pouze jednu kontrolu hospodaření v průběhu roku 2012 u jí
zřízených příspěvkových organizací, nezjistila v případě Masarykovy
základní školy, že došlo k porušení rozpočtové kázně při nakládání s přijatými
dotacemi ze státního rozpočtu. Následně byl zřízené organizaci uložen odvod a
penále. Způsobená škoda nebyla dosud řešena.
Voda v nádrži v Černé Hoře
Výsledky testů ekotoxicity byly provedeny v akreditované laboratoři s
negativním výsledkem. Voda v nádrži není toxická a může se přečerpat do
odtokové struhy.

Vybíráme ze zápisu obce Dymokury 4/2013 ze dne 12.3.2013:

Změna otevírací doby pošty Dymokury
Dopoledne:

Po - Pá

8.00 - 10.30

Odpoledne:

Po, St

15.00 - 17.00

Út, Čt, Pá 13.00 - 15.00
Vybíráme ze zápisu obce Dymokury 5/2013 ze dne 8.4.2013:
Provedený energetický audit Masarykovy základní školy zjistil 5
nejvýznamnějších ztrát tepla:
Stará budova: Obvodový plášť - 21 % ztráta prostupem, strop pod půdou –
15 %, podlaha suterén 7 %. Tělocvična: Obvodový plášť 15 % ztráta
prostupem, strop pod půdou 7,4 %. Závěry: Obálka budovy je mimořádně
nehospodárná. Energetická náročnost budovy je velmi nehospodárná.
Náklady školy (potažmo obce) v roce 2012 za elektrickou energii a vytápění
činily 866.952 Kč bez DPH. Budou hledány možnosti dotací na provedení
doporučených opatření k zamezení úniku tepla. Jde zejména o zateplení

fasády a půd, výměnu zbývajících oken a instalaci termostatických hlavic na
radiátory.

Novinky v obci

Vlastnické právo k vrtům v Dymokurském prameništi
Mgr. Dušánek trvá na stanovisku, že je vlastníkem všech 5 vrtů a chce s Obcí
Dymokury uzavřít dohodu o časově neomezeném právu spoluužívání
předmětných zdrojů pitné vody s tím, že Obec Dymokury bude zajišťovat
údržbu vrtů a potrubí, včetně sekání vegetace v okolí vrtů a Mgr. Dušánek
bude mít ročně nárok na částku 20.000 Kč včetně každoroční valorizace jako
kompenzaci za omezení související s užíváním vrtů. Zastupitelé se dohodli,
aby se JUDr. Sedlatý, který zastupuje obec, ve věci vlastnictví vrtů podrobněji
zabýval a případně podal žalobu na určení vlastnictví vrtů.

Bude zpracována žádost o dotaci na I. etapu opravy letního kina
(oprava lavic, tanečního parketu) do výše 90.000 Kč,
spolufinancování obce 20 %.

Nakoupili jsme pět nových
odpadkových košů

U obecního úřadu je nová
oboustranná plakátovací plocha

Schválen statut Klubu důchodců Dymokury
Zpráva klubu důchodců Dymokury
Klub důchodců začal pracovat i v novém
roce. První akcí byla beseda na téma
„Staré Dymokury“. Sešli jsme se v domě
seniorů a povídali si o starém cukrovaru.
V březnu jsme si udělali výlet do kraje
Rumcajse do Jičína, navštívili zámek a
prošli se po Jičíně. Ve dnech 27. 3.2. 4. 2013 jsme spolu se základní školou
uspořádali „Velikonoční výstavu“ v prostorách zahrady „Bittman“. V dubnu
nás čeká beseda s herečkou ze seriálu Cesty domů. V květnu se těšíme na 2.
ročník pochodu okolo Dymokur a na výlet do Podkrkonoší do Vrchlabí a
Jilemnice. Naše členky se také připravují na výstavu „Senior“ v Lysé nad
Labem. Rádi bychom se někdy sešli a poseděli při hezké písničce a
harmonice.
Za Klub důchodců Hana Krivdová

Ve Svídnici vznikla nová
naučná stezka, osazeno bylo
celkem šest informačních
tabulí.

Zkoušíme nové osazení
pouličních lamp, tato je u
zastávky. Připraven je projekt I.
etapy rekonstrukce pouličního
osvětlení v Dymokurech.

Ve školce budou mít nové pískoviště.
Na snímku brigáda na přeložení
elektrického kabelu dne 16. 4. 2013.
Poděkování patří všem, kteří se
brigády zúčastnili.

Dětské hřiště
Obec Dymokury podala v únoru 2012 žádost
na MMR ČR o dotaci na dětské hřiště ve
Svídnici a Dymokurech. Dotace nebyla
získána. (květen 2012)
Přesto ve Svídnici mají z prostředků obce
nový kolotoč, vyměněna bude i skluzavka. Ve
Svídnici mají od letoška i nový rozhlas.
Černá kronika:
Dymokurský vodník střežil naše koupaliště
celý jeden rok. Především děti, ale i dospělí
se často za ním vydávali na procházku do
přírody. Je nám velmi líto, že něčí nenechavé
ruce jej ukradli a odvezli neznámo kam.
Proto Vás žádáme, kdybyste ho někde snad
potkali, kontaktujte nás. Rybáři z Dymokur...
Socha Svaté Trojice
Obec Dymokury ve spolupráci s několika
občany Svídnice podala v dubnu 2012 žádost
o dotaci na rekonstrukci sochy Svaté Trojice
do programu Leader - Fiche Podmínky pro
ochranu a rozvoj kulturního dědictví
venkova (MAS Svatojiřský les). Dotace byla
získána. Zanedlouho začne rekonstrukce.

Obnova fasády a výměna 3 oken na
obecním domě č.p. 32
Obec Dymokury ve spolupráci s několika
občany Svídnice podala v srpnu 2012 žádost
o dotaci na obnovu fasády a výměnu 3 oken
na obecním domě č.p. 32 do programu
Leader - Fiche Podmínky pro volný čas (MAS
Svatojiřský les). Dotace byla získána.

Pozvánka na akce:
Pálení čarodějnic
Sbor dobrovolných hasičů Vás zve na
Pálení čarodějnic v úterý 30.4.2013.
Tradičně na koupališti, začátek od
18.00 hodin, zapálení ohně v 19.00
hodin.
Pro masky čarodějů a
čarodějnic připravena sladká odměna.
Pro ostatní připraveno občerstvení.
2. ročník pochodu okolo Dymokur
KDO: Klub důchodců Dymokury ve spolupráci s Obcí Dymokury
KDY: Sobota 4. května 2013
PREZENTACE: 08.00 – 09.30 hodin v restauraci na
hřišti
START A CÍL: shodně v restauraci na hřišti
TRASY: značené 3 a 8 kilometrů
STARTOVÉ: Pro všechny účastníky 10,- Kč.
Každý účastník obdrží nádherný upomínkový
diplom, v cíli vuřta, možnost občerstvení. Vhodné
pro všechny věkové kategorie, pejskaře, rodiny s
dětmi, kočárky apod.

Beseda s herečkou Jitkou Smutnou
KDO: Obecní knihovna Dymokury a Klub důchodců Dymokury
KDY: čtvrtek 25.4. 2013 od 17.30
KDE: jídelna MZŠ Dymokury
Zveme všechny občany na besedu
s názvem MÉ SOUKROMÉ STOLETÍ.
Uslyšíte příběhy, vzpomínky, vyprávění o
životě, vztazích, rodině i divadle, to vše
proložené autorskými písničkami herečky
Jitky Smutné. Vstupné dobrovolné,
možnost občerstvení.
Sběr železného šrotu
KDY: Neděle 28.4.2013
KDE: Dymokury, Svídnice, Černá Hora
POŘÁDÁ: FK Dymokury
Železný šrot prosím dejte za vrata k
silnici až v den sběru z důvodu
nenechavců, kteří přes noc železo
rozkradou. Starším lidem či po dohodě
pomůžeme s vynesením sběru na
sběrný vůz, tedy železo možno
ponechat za vraty.

Děkují hráči FK Dymokury

Z hlášení rozhlasu
Občané budou moci odvážet v týdnu od 22.4. do 28.4. 2013 větve a roští ze
svých zahrad na obecní pozemek za koupaliště. O spálení se postarají členové
sboru dobrovolných hasičů.
Vítání občánků
V sobotu 4. května 2013 proběhne v obřadní síni
obecního úřadu vítání občánků. Budou přivítáni
děti narozené v roce 2011-2013. Přivítání se
zúčastní děti z Mateřské školy Dymokury.

Den dětí v Dymokurech
Masarykova základní škola Dymokury připravuje
za spoluúčasti obce a místních spolků na neděli
2. června 2013 od 14.00 hod. v okolí školy
odpoledne pro děti. Motto akce:
Cestou, necestou ...
Z pohádky do pohádky ...
Přelez, přeskoč, nebuď pecivál ...
Pěkné prostředí v obci
Mnozí občané si sami zajišťují před svým domem pěknou úpravu a za to jim
obec velmi děkuje. V této souvislosti žádáme všechny občany, aby nebyli
lhostejní k těm, kteří neustále házejí odpadky mimo odpadní koše a
každodenně znečisťují veřejné prostranství. Nové koše neslouží k odkládání
domácího či tříděného odpadu. Např. někdo jednorázově naplňuje koše
dětskými plenami či PET lahvemi. Někteří zase odkládají „vybrakované“
lednice
aj.
nekompletní
elektropřístroje k obecnímu úřadu.
Takové přístroje obec nemůže jako
elektroodpad odevzdat a musí je
rozebrat a podle materiálu roztřídit.
Pěkné prostředí v obci udržíme
pouze za přispění Vás všech.

Obsah Mgr. František Kuneš, grafická úprava Mgr. Pavel Ambrož
Příspěvky, připomínky a náměty do Dymokurského zpravodaje zasílejte
písemnou formou na adresu obec@dymokury.cz nebo odevzdejte na obecním
úřadu.
Vychází 6 x ročně pro Obec Dymokury, Svídnice a Černá Hora.
Obec Dymokury, Revoluční 97, 289 01 Dymokury, IČ 00239089

