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Vybíráme ze zápisu obce Dymokury 6/2013 ze dne 6. května2013:
JUDr. Sedlatý doporučil, aby obec zatím žalobu na určení vlastnictví vrtů
nepodávala. Smlouvu s Mgr. Dušánkem nebude obec podepisovat.
Mgr. Dušánek hodlá narušit pokojný stav, tak ať sám doloží vlastnictví vrtů
a soudí se. Další postup je ten, že obec požádá oddělení životního MěÚ
Poděbrady o změnu ochranných pásem I. stupně (kolem vrtů oplotit
čtverce 20 m x 20 m).
Novou členkou a zároveň předsedkyní Osadního výboru Svídnice se
stala Jitka Benešová, která ve funkci nahrazuje JUDr. Zdeňka Slavíka.
Obci Dymokury byla schválena z MMR ČR dotace na akci „Dětské hřiště MŠ
Dymokury“ v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova pro
rok 2013. Náklady akce na nákup a montáž herních prvků a na opravu
plotu jsou 340.000 Kč, z toho dotace schválena ve výši 238.000 Kč.
Vybíráme ze zápisu obce Dymokury 7/2013 ze dne 30.května 2013:
Schváleny účetní závěrky obce Dymokury, Masarykovy základní školy,
Mateřské školy
Opravu chodníku před č.p. 32 ve Svídnici provede firma Martin Ollé za
cenu 95 275 Kč včetně DPH.
Opravu plotu MŠ Dymokury provede firma Pozemní stavby Nymburk s.r.o.
za cenu 126 701 Kč včetně DPH.
Herní prvky v MŠ Dymokury dodá a provede jejich montáž firma Bonita
Group Service s.r.o. za cenu 186 866 Kč včetně DPH.
Dymokurský okruh
Pan Antonín Malaník z Městce Králové seznámil zastupitele s úmyslem
obnovit závod motorek na silničním okruhu u Dymokur, který se
naposledy konal v r. 1998. Hodlá jej pořádat Racing club Dvůr Králové nad
Labem v termínu 5. a 6. října 2013, což je týden po posvícení. Zastupitelé
předběžně souhlasí s pořádáním závodu.
Vybíráme ze zápisu obce Dymokury 8/2013 ze dne 17. června 2013:
Obec Dymokury uspořádá veřejnou sbírku pro Městys Křinec postižený

záplavou. Zahájení sbírky je 24. 6. 2013 a potrvá do 31. 7. 2013. Veřejná
sbírka bude prováděna shromažďováním příspěvků na zvláštním
bankovním účtu zřízeném pro tento účel u České spořitelny
v Poděbradech (č.ú. 3244808309/0800) a také složením hotovosti do
pokladny na Obecním úřadu Dymokury v úřední dny. Zajišťuje starosta.
Prodej bytové jednotky č. 4 v čp. 287. Záměr prodeje bytové jednotky se
oznámí na úřední desku s těmito podmínkami: bude uvedena odhadní
cena, zájemce uvede v zalepené obálce svoji nabídkovou cenu, vyhrává
nejvyšší nabídka, případně se bude postupovat podle schválených pravidel
prodeje nemovitostí. V kupní smlouvě bude uvedeno předkupní právo
obce.
Pořízení varného kotle do školní jídelny
Ředitelka MZŠ Dymokury informovala zastupitele o ukončení výběrového
řízení na nový varný kotel BI-90/150 ET, výrobce RED-FOX s.r.o. za
nabídkovou cenu 108.779 Kč. Zastupitelé odsouhlasili dotaci MZŠ
Dymokury na nákup varného kotle BI-90/150 ET ve výši 90.000 Kč,
zbytek částky 18.779 Kč uhradí škola z vlastních zdrojů.

SLOVO MÍSTOSTAROSTY ANEB POVODNĚ V DYMOKURECH?
Stalo se již tradicí, že povodně zasáhnou
Českou republiku na různých místech, ale
u nás v Dymokurech? Ani nejstarší
pamětníci nepamatují, že by se naší obcí
prohnalo tolik vody. V neděli dne 2.
června 2013 po prudkém dešti chvilku po
obědě bylo vytopeno několik nemovitostí,
nejhůře dopadly ty na ulici Černohorská
mezi ulicemi Netřebská a Na Ohrádkách.
Velice děkuji jménem obce, jménem
svým a jménem postižených obyvatel Dymokur za pomoc všem hasičům ať
již z SDH či JSDH, MZŠ Dymokury, dalším obyvatelům za pomoc se vším, co
bylo zrovna potřeba. Během prvních chvil po povodni jsme dokázali, že když
je potřeba, táhneme za jeden provaz. Bylo nádherné sledovat, jak lidé byť s
rozdílnými názory umí spolupracovat. Pokusíme se na obci zorganizovat
finanční sbírku na pomoc obětem bleskové povodně. Na obci si je možno
zapůjčit celkem 10 vysoušečů, které jsme operativně sehnali, naše vysoušeče
již pomáhají i v jiných obcích.
Pomáháme s odstraňováním škod. V hasičárně je připraveno dalších 1000
nových pytlů, dokoupena byla i násypka a další nezbytné vybavení pro

povodně. Naše obec zafungovala jako skutečný krizový štáb a i díky rychlosti
byly škody zmenšeny na minimum. V pondělí dne 3.6.2013 ve 12.50 hodin
došlo k částečnému protržení hráze Komárovského rybníka. Přítomný statik
v 18.00 hodin na setkání krizového štábu přímo na hrázi rybníka upozornil,
že hráz sílu vody pravděpodobně nevydrží, což se také dne 4.6.2013 potvrdilo
a ve 4.00 hodin došlo k úplnému protržení hráze. V té době již ale bylo v
rybníku vody jen minimálně. Díky evakuaci osob z městyse Křinec, Vestec,
Netřebice a Budiměřice nedošlo k ohrožení na životech, díky opatření přímo
na hrázi byl tok vody regulován a škody minimalizovány. Slavné rčení
„poručíme větru, dešti“ se v případě bleskových povodní moc nepovedlo,
Smíchovský, záhornický a Štítarský potok, Mrlina i potok Stříble byly zase
jednou silnější než lidská snaha korigovat vše, co jí stojí v cestě. Obec Vestec
dne 5. června navštívil i ministr průmyslu a obchodu Ing. Kuba, hovořilo se i o
znovuobnovení suchého poldru rybníka Nepokoj, který by měl stát cca 160
milionů Kč, ale zcela jistě by dalším povodním v toku řeky Mrliny zabránil.
Zkrátka a dobře, vracíme se k variantě, kterou měli naši předkové velice
dobře promyšlenou a zrealizovanou. Ještě jednou děkuji všem, kdo se na
pomoci a odstraňování škod podíleli a podílejí.
JFK

Co nového v Dymokurech, Černé Hoře a Svídnici?
Rozebrané Sousoší ve Svídnici
Po konzultaci s památkáři se zastupitelé
rozhodli, aby se
sousoší rozebralo a
vybudovaly nové základy.

Nový herní prvek ve Svídnici, klouzačka

Do Černé Hory byla zakoupena mega
trampolína

Dymokurské vydry (mladí rybáři) informují:
Dymokurský Mamlasák 2013. Snad to bylo tím, že je rok 2013. Dlouho
očekávané závody v Dymokurech začaly v neděli ráno 26.5. Nejprve to
vypadalo slibně, i sluníčko vykouklo... Avšak při startu se zatáhlo, teplota
zůstala na 10 stupních nad nulou a protivný vítr nás pořádně profoukl.
Nicméně závodníci statečně vydrželi až do konce. 1. místo v pokročilých
vybojovala Eliška Seidelová z Trutnova, 1. místo v začátečnících a současně
pohár za největší rybu si odnesl Adam Řeřábek. Gratulujeme!!!
Rybářský tábor U Čudly 2013 se koná od 30.6. do 5.7. Přihlášku na
rybářský tábor si můžete vyzvednout od 1.6. ve školní družině.
Předpokládaná cena (rybářské povolenky, strava, vstupy, doprava, pojištění)
cca 1.500 Kč. Kapacita tábora 30 dětí od 6ti do 15ti let.
Farmářské léto
Český rozhlas Region, v rámci 90. výročí rozhlasového vysílání v Čechách,
pořádá Farmářské léto. V Dymokurech se akce uskuteční v pátek 5. července
2013 od 15-17 hodin v prostoru pod obecním úřadem. V rámci této akce se
budou nabízet bioprodukty z farmy Košík od paní Havlové, moderovat bude
moderátor Českého rozhlasu, budou soutěže o ceny. Návštěvníci budou moci
zdarma ochutnávat i koupit ovčí sýry, jehněčí klobásy a marmelády
z produkce farmy. V případě nepříznivého počasí se akce uskuteční ve školní
jídelně Masarykovy základní školy.
Mateřská škola Dymokury
V měsíci červnu jsme se v MŠ rozloučili s budoucími školáčky. Děti musely
složit "Školkovou maturitu" a poté bylo všech 11 dětí symbolicky vykopnuto
velkou botou. Proběhlo také slavnostní rozloučení na OÚ za účasti rodičů.
Pro příští školní rok se počítá s otevřením druhé třídy, abychom vyhověli co
největšímu možnému počtu žádostí o přijetí (zapsáno max. 32 dětí). Během
prázdnin se chystá proměna školní zahrady, oprava podlahy a výměna linolea
pod stolečky uvnitř budovy.
Naděžda Šmoldasová
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