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Vybíráme ze zápisu obce Dymokury 9/2013 ze dne 9. září 2013:
Sbírka povodně
Starosta děkuje všem, kteří přispěli. Seznam dárců z Dymokur a Svídnice Ambrožovi, M. Baráková, Blahovi, M. Jeřábek, W. Grutke, L. Hálová, B. Holý, J.
Kmoníčková, Kruchová, K. Kryšpín, Kuncovi, Kunešovi, Lenz, Otčenáškovi, J.
Peřinová, M. Pol, M. Římalová, SDH Dymokury, Sobota, Šimůnkovi, Štefflovi,
Zmítkovi. Celkem vybráno 14.800 Kč, obec dorovnala do částky 30.000 Kč,
tato byla předána starostovi Městyse Křinec. Starosta M. Moc děkuje obci
Dymokury a všem jednotlivým dárcům.
Finanční dar Středočeského kraje
Obec získala finanční dar ve výši 160 tisíc Kč od Středočeského kraje jako
obec postižená bleskovou povodní v červnu 2013. Finanční dar může být
použit pouze na protipovodňová opatření. Zastupitelstvo obce rozhodlo o
použití finančních prostředků na obnovení příkopů ulice Na Drážce.
Finanční příspěvek SDH
Odhlasován finanční příspěvek 50 tisíc Kč na rekonstrukci sociálního zařízení
v budově hasičárny. Hasiči ve spolupráci s obcí požádají o dotaci na
Středočeském kraji, v případě jejího úspěšného schválení bude realizována
úprava hasičárny na objekt občanské vybavenosti dle projektu. V negativním
případě bude realizována varianta levnější, tedy realizace pouze nutných
stavebních úprav
Úprava areálu letního kina
Podaná žádost v MAS Svatojiřský les nebyla úspěšná, realizace se prozatím
odkládá.
Obec Dymokury nechává vypracovat nový plán chodníků a veřejného
osvětlení, bude zažádáno o dotaci.
Je prováděna úprava dvora bývalé sladovny z důvodu odvlhčení budovy,
odvezeno bude cca 15 kamionů suti.
Dodávka tepla v Masarykově základní škole Dymokury
Smlouva ze dne 1.11.2005 je pro obec nevýhodná. Obec vyzvala ředitelku
MZŠ Dymokury k uzavření dohody o ukončení podnájemní smlouvy s fa. Jiří

Havelka. Fa. Jiří Havelka je ochotna od smlouvy odstoupit v případě
odkoupení technologického zařízení, které je dvakrát dražší, než je současná
hodnota po amortizaci. Navíc byla zjištěna nová skutečnost, že kotelna byla
zasažena v červnu 2013 bleskovou povodní, o této situaci nikdo obec
neinformoval. Vzhledem k uvedenému nemají kotle požadovanou hodnotu a
obec je odkupovat nebude.
Požadavky do rozpočtu na rok 2014
Příspěvkové organizace, občanská sdružení a další subjekty mohou podávat
žádosti o příspěvky a požadavky do rozpočtu v termínu do 10.10.2013.
V žádostech se musí uvést konkrétní účel dotace a výše požadované částky.
Dymokurský okruh – závody silničních motocyklů
Závod je vyhlášen jako
Mistrovství a Přebor
České
republiky
na
přírodních
okruzích
2013. Obec Dymokury
přispěla
částkou
10.000 Kč a převzala nad
závodem záštitu. Zastupitelé srdečně zvou k účasti všechny občany.
Datum: 5. a 6. října 2013. Trať: délka okruhu je 3210 metrů, převýšení
15 metrů, závody se jedou ve směru hodinových ručiček.
Kategorie a třídy – celkem 10 tříd v šesti rozjížďkách (125 Sportproduction,
125 ccm GP, 250 ccm GP, 250 CRR, Volná do 600 ccm, Volná nad 600 ccm,
Supermono, Supertwin, 400 SS,
Klasik 250+350+500 ccm –
motocykly do roku výroby 1979.
Maximální povolený počet jezdců
je 34 v každé kategorii pro trénink
i závod.
Časové rozvrhy: Tréninky: Sobota
5.10.2013 od 09.00 – 17:00
hodin. Závody: Neděle 6.10.2013
od
10:15
v
hodinových
intervalech až do 15:15 hodin.
Závod je uskutečněn pod záštitou
obce Dymokury a hejtmana
Středočeského kraje (jedna z jízd
bude vyhlášena jako závod o
pohár starosty obce Dymokury).
Plánované objížďky 5. a 6. října 2013

Upozornění pro obyvatele Dymokur: V sobotu a neděli 5. a 6. října 2013
bude v době od 08:00 hodin do 17:00 hodin úplná uzavírka jičínské silnice
I/32, dále silnice na Činěves, Městec Králové a ke koupališti (zákazové značky
od Činěvse, od zastávky v Dymokurech, od Záhornic). Objízdné trasy povedou
ve směru od Jičína přes Dymokury od cukrovaru ul. Osvobození, dále ul. 1.
Máje na ul. Netřebskou. Ve směru od kruhového obchvatu u Choťánek u
Poděbrad povede objízdná trať přes Činěves ve směru přes most na Městec
Králové, okolo bývalého podniku Servis-Les na Záhornice a Chotěšice.

Rozpisy FK Dymokury
Muži – A
22.09. M. Králové B
Dymokury A
16.30 hod
28.09. Dymokury A
Kovanice
16.30 hod
05.10. Bobnice
Dymokury A
16.00 hod
12.10. Dymokury A
Sloveč
16.00 hod
20.10. Předhrádí
Dymokury A
15.30 hod
26.10. Dymokury A
Opočnice
14.30 hod
02.11. Seletice
Dymokury A
14.00 hod
09.11. Dymokury A
Velenice
14.00 hod
16.11. Kněžice
Dymokury A
13.30 hod
Muži – B
21.09. Žehuň
Dymokury B
16.30 hod
29.09. Dymokury B
Běrunice B
16.30 hod
06.10. Odřepsy
Dymokury B
16.00 hod
13.10. Dymokury B
Opolany
16.00 hod
19.10. Záhornice
Dymokury B
15.30 hod
27.10. Dymokury B
Sány
14.30 hod
02.11. Vrbice
Dymokury B
14.00 hod
Žáci
21.09. Tatce
Dymokury
14.30 hod
28.09. Dymokury
Křinec
14.30 hod
06.10. Kostomlaty
Dymokury
14.00 hod
12.10. Dymokury
S. Poděbrady
14.00 hod
20.10. Sokoleč
Dymokury
10.00 hod
26.10. Dymokury
Sány
12.30 hod
03.11. Kounice
Dymokury
10.00 hod
10.11. Litol
Dymokury
10.00 hod
Přejeme našim fotbalistům mnoho vyhraných zápasů.

Svoz nebezpečného odpadu
Obecní úřad Dymokury zajistil svoz nebezpečného odpadu na sobotu

2.11.2013 od 9.00 do 11. hodin. Občané mohou do areálu letního kina
přivést lednice, mrazáky, zářivky, barvy, kyseliny, oleje a další. Ostatní
elektropřístroje z obýváku, kuchyně, koupelny, dílny je možno odevzdávat
každou středu od 13 do 17 hodin. Elektropřístroje je možno odevzdávat
zdarma pouze nerozebrané. Pokud si občané z elektropřístrojů odmontují
nějakou část, tak se musí o likvidaci zbylého přístroje postarat sami.

MZŠ Dymokury – školní rok 2013/2014
I letošním školním rokem bude prolínat celoroční projekt. Ponese název
„Škola v pohybu“. Cílem projektu bude podporovat rozvoj jednotlivého žáka,
učitele, celé školy. Projektem budeme podporovat nastartování týmové
spolupráce, vzájemné poznávání se, podporovat zdravé klima školy.
Zaměříme se i na otázku zdravého životního stylu. Výstupem projektu bude
akademie na konci školního roku a sportovní den pro žáky školy a širokou
veřejnost.
Jako naše škola bude „v pohybu“, bude tak i dalších devět škol Středočeského
kraje. Cílem našeho společného snažení bude podporovat efektivní rozvoj
školy, nabízet kvalitní služby.
I letos připravujeme zimní školu v přírodě, lyžařský výcvikový kurz i výjezdy
do zahraničí. Tentokrát chceme našim žákům ukázat Londýn, připravujeme
adventní zájezd do Drážďan.
Tradičně budeme v celém průběhu školního roku organizovat tyto akce:
odemykání 1. tř. v Jinolicích, Dymokurský duatlon, keramiku pro dospělé,
mikulášskou nadílku, Tříkrálovou sbírku, Vánoční jarmark, bruslení na
zimním stadionu v Nymburce, večerní lyžování pro žáky i rodiče, Masopust,
školní ples, velikonoční projekty, Den Země spojený se sběrem starého
papíru, koncert ke Dni matek, Dětský den, obhajoby absolventských prací,
rybářský příměstský tábor. Zapojení žáků 2. stupně do projektu TRIANGL
bude podporovat jejich zájem o přírodovědné obory ve Středočeském kraji.
V rámci tohoto projektu sena naší škole uskuteční besedy s významnými
vědci, kam pozveme i veřejnost. Veřejnosti nabízíme ve škole keramický kurz
a výuky angličtiny.
Našim žákům nabízíme širokou nabídku kroužků i mimoškolních akcí, řada
z nich je organizována díky dobré spolupráci s místními spolky. Reagujeme
na přání rodičů a zavádíme možnost platby obědů přes účet (možnost platby
v hotovosti zůstává).
Těšíme se na spolupráci s Vámi a přejeme všem žákům, rodičům a
pracovníkům školy příjemný a podnětný školní rok.
Mgr. Martina Martínková, řed. školy, Mgr. Daniela Lazarová, zást. řed.

Co nového v Dymokurech, Černé Hoře a Svídnici?
Zahrada Mateřské školy Dymokury

Klubovna Svídnice
V obecním domě čp. 32 ve Svídnici se vyměnily 3 okna v klubovně a 2 okna
v pronajímaném bytu (Oknoplastik). Dále byla provedena oprava fasády
kolem celého domu (Pozemní stavby Nymburk) a vybudoval se nový chodník
(M. Ollé). Do akce se investovalo celkem 328.613 Kč. Z toho dotace
z Programu obnovy venkova činí 174.768 Kč. Finanční spoluúčast obce je
153.845 Kč. Obec též financovala pamětní desku a další nutné úpravy
v klubovně.
Také obyvatelé Svídnice nezahálejí a pomáhají brigádnicky svoji klubovnu bývalou školu a její okolí upravit. Děkujeme za iniciativu a brigádnickou
pomoc.

Zahrada Mateřské školy Dymokur dnes
V
mateřské
škole
byly
z dotace
Ministerstva pro místní rozvoj ČR
pořízeny nové
herní prvky a nové
oplocení.
Výše dotace po výběrovém řízení:
219.496 Kč
Spoluúčast obce: 94.070 Kč
Rodiče dětí navštěvujících MŠ pomohli
zahradu před zahájení školního roku
upravit. Děkujeme.
Stav zahrady MŠ před realizací akce

Obecní dům čp. 32 ve Svídnici dnes

Stav fasády a chodníku čp. 32 před
realizací akce

Oslavy 28. října v Dymokurech

Vysazené lípy Na Lávkách

U autobusové zastávky obec
ve spolupráci s vlastníkem
pozemku Ing. T. Czerninem
vysadila 6 ks mladých lip.

Pozvánka na akce:
Odhalení pamětní desky prof. J. Kubálkovi
Osadní výbor Svídnice za přispění obce Dymokury Vás srdečně zve na
setkání rodáků, přátel obce a bývalých školáků u příležitosti odhalení pamětní
desky prof. J. Kubálkovi a na vzpomínkovou akci k 140. výročí založení školy
ve Svídnici.
Akce se koná v sobotu
28. září 2013 ve 13.00
hod. na prostranství před
školou. Večer: posezení
s hudbou,
občerstvení
zajištěno.
www.svidnice.wgz.cz, tel.:
737148 129.
Předsedkyně OV Jitka
Benešová
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