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Vážení a milí dymokurští spoluobčané, blíží se Vánoce a za několik dnů
společně přivítáme Nový rok 2014. Advent je čas, který bychom měli prožít
mezi našimi nejbližšími, kdy bychom se měli ohlédnout zpátky za končícím
rokem, a také s optimismem a nadějí vstoupit do roku nového. Jako malý
dárek pod stromeček Vám věnujeme kalendáře.
Přejeme Vám všem klidné vánoční svátky a v novém roce vše dobré.
Mgr. Pavel Ambrož a Mgr. František Kuneš
Vybíráme ze zápisu obce Dymokury 10/2013 ze dne 14.října 2013:
Dosud není zkolaudován vodovod do Černé Hory a Svídnice. Prováděny
úkony k nápravě chyb, odstranění nedostatků a zkolaudování obou větví
vodovodu.
Generální finanční ředitelství rozhodlo o prominutí daně obci Dymokury
za pozdní předložení závěrečného vyúčtování akce na přístavbu školy v
celkové výši 5.196.000 Kč. Z obecního rozpočtu se však musí za toto
pochybení uhradit finančnímu úřadu částka 15.000 Kč + penále z této
částky za 6 měsíců.
Starosta obdržel vyjádření stavebního úřadu k nepovolené skládce
uhelného materiálu v areálu bývalého cukrovaru. Nepovolené skladování
zde trvá již 5 let. Pan Jiří Havelka předložil plán vyvážení uhlí k 31. 3.
2013. Odvoz zbylého odhadovaného množství 10.000 tun je rozloženo do
měsíců červen – říjen 2013. V souvislosti s neplněním uložených
povinností dle rozhodnutí č.j. 223-výst/3407/08 ze dne 7. 8. 2009 byly
Jiřímu Havelkovi postupně uloženy 3 pokuty, které byly uhrazeny a v
souvislosti se správním deliktem proti stavebnímu zákonu byla uložena
pokuta stavebním úřadem, která byla uhrazena.
Návrh na využití budovy čp. 85 bývalé školy v Dymokurech - zájem o
zřízení zotavovacího zařízení pro děti i dospělé, které by bylo kulturně
vzdělávacím centrem. Pořádali by zde školy v přírodě (na vesnici), tábory,
výtvarné a řemeslné dílny, různé krátkodobé pobyty s různorodým
programem pro děti i dospělé. Zájem o navázání spolupráce s občany a

spolky, místní školou atd. Do rozpočtu na rok 2014 navrženo celkem 1,2
milionu na investice (výměna střešní krytiny, rekonstrukce sociálního
zařízení).
Starosta při odhalení pamětní desky J. Kubálkovi ocenil a pochválil členy
OV i další občany Svídnice za jejich aktivitu při organizování této akce.
Vybíráme ze zápisu obce Dymokury 11/2013 ze dne 18. listopadu 2013:
Návrh rozpočtu obce Dymokury na rok 2014
Přehled největších investičních akcí:
- Chodníky nové + žádat o dotace 500.000 Kč
- Pitná voda 100.000 Kč
- Mateřská školka – 3. etapa opravy - fasáda 300.000 Kč
- Letní kino – oprava laviček 150.000 Kč
- Bytové hospodářství byt 92/2 koupelna 60.000 Kč, schody čp. 92 10.000 Kč
- čp. 201 okna na půdě 10.000 Kč
- čp. 99 4 byty + dotace 2,2 mil.Kč 700.000 Kč spoluúčast obce (vybudování
startovacích bytů nad lékařem)
čp. 85 střecha + hyg. zařízení 1.200.000 Kč (bývalá malá škola)
Veřejné osvětlení, rekonstrukce stávajícího 750.000 Kč (dotace
rozvojové operační programy)
Pohřebnictví. Poslední fáze opravy hřbitovní zdi + sbírka 100.000 Kč

Projektová dokumentace a podání žádosti na akci „Sběrný dvůr
Dymokury“
Firma ISES s.r.o. zpracuje projektovou dokumentaci pro umístění sběrného
dvora v obci Dymokury a podání žádosti o dotaci z Operačního programu
Životní prostředí na realizaci této akce. Výměra sběrného dvora cca 500
m2.Odhadované náklady na výstavbu cca 1,5 mil. Kč. Sběrný dvůr bude
umístěn na ploše před vjezdem do hasičské zbrojnice.
„Obec Dymokury schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Obnova
fasády hasičské zbrojnice Dymokury“ ze Středočeského Fondu podpory
dobrovolných hasičů a složek IZS pro rok 2014 a zavazuje se
spolufinancovat uvedený projekt ve výši minimálně 5 % z celkových
nákladů projektu.“ Celkové náklady do 500 tisíc Kč.
„Obec Dymokury na základě zkušeností z letošní červnové povodně i
povodní minulých, žádá o zahájení pozemkových úprav v k. ú. Svídnice
u Dymokur. Účelem pozemkových úprav je vybudování soustavy poldrů
na Štítarském potoce, které by eliminovaly nebezpečí vzniku

povodňových situací v povodí Štítarského potoka a Mrliny.
Ministerstvo vnitra uvolnilo prostřednictvím Generálního ředitelství
HZS pro JSDH Dymokury dotaci ve výši 66.000 Kč. Starosta
objednal podle požadavků velitele JSDH J. Řeháčka vybavení
výzbroje a výstroje v hodnotě cca 67.000 Kč.
Sběr elektroodpadu JSDH - Sbor dobrovolných hasičů Dymokury se
zaregistroval v rámci projektu Recyklujte s hasiči. Hasiči stanovili,
kam mohou občané odložit svůj nerozebraný dosloužilý
elektropřístroj takto: Místo: hasičská zbrojnice Dymokury
Den: první soboty v měsíci vždy od 9 do 12 hodin.
Činnost klubu důchodců v roce 2013
Za podpory obce zorganizováno celkem 16 akcí (např. výlet do Jičína,
Lysé nad Labem, Jilemnice, Krkonoš, Radim, dále zorganizován
pochod okolo Dymokur, výstavy, kurzy, zájezdy do divadla, koncert
Jitky Smutné apod.). Klub důchodců dále předal přání ve formě
drobných balíčků celkem 61 oslavencům. Za celoroční aktivní činnost
děkujeme.
Výsledky voleb do PSP ČR v Dymokurech
1. ANO 2011
99 hlasů
2. TOP 09
71 hlasů
3. ČSSD
53 hlasů
4. KSČM
51 hlasů
5.-6. ODS + Úsvit
31 hlasů
7. KDU-ČSL
23 hlasů

25,58 %
18,34 %
13,69 %
13,17 %
8,01 %
5,94 %

Zprávy z fotbalu
MUŽI „A“ - po podzimu na 7. místě s 18-ti body, 1. místo Městec Králové
„B“ s 28-mi body
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MUŽI „B“ - po podzimu na 11. místě s 10-ti body, 1. místo Pátek „B“ s 25-ti
body
11.

Dymokury B

11

3

1

7

20: 34

10

( -5)

ŽÁCI – po podzimu na nádherném třetím místě s 28-body. V 11-ti zápasech
naši žáčci 9 x vyhráli, 1 x remizovali a 1 x prohráli.
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3.

Dymokury
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Obec Dymokury děkuje všem za vzornou reprezentaci obce, v roce 2014 se
pokusíme pomoci při kolaudaci a znovuzprovoznění objektu na hřišti.
K závodu silničních motocyklů - dymokurskému okruhu
Díky snaze a obětavosti se obci Dymokury ve spolupráci s Road Racing
Clubem Dvůr Králové a dalšími partnery podařilo znovuobnovit Dymokurský
okruh,který se jel naposledy v roce 1998. Poděkování patří zejména řediteli
závodu Petru Civínovi a Antonínu Malaníkovi.Děkujeme panu Czerninovi,
všem sponzorům a lidem z Dymokur, kteří aktivně zapojili při dobrovolných
brigádách a bez jejichž pomoci by akce nebyla tak povedená. Na příští rok už
je domluven nový termín a to 24.-25.května 2014. I když se plánovaný termín
zdá být vzdálený ,už teď je potřeba pracovat na vylepšeních. Pokud budete
chtít jakkoliv pomoci, budeme rádi. Ještě jednou děkujeme všem za pomoc.
Anketa dymokurským občanům
Kupovali byste Eko-vodu
a)ano – každý den
b) ano – občas
c) ne
Žádáme, aby všichni zájemci o
instalaci stojanu na eko-vodu
odevzdali svůj požadavek písemně
s podpisem na obecní úřad.
Vánoční jarmark

MZŠ Dymokury pořádá ve čtvrtek 19. 12. od 17.00 hod.
Program: zpívání školního sboru v kostele, Tříkrálový průvod k Obecnímu
úřadu, vánoční vystoupení žáků 1. - 4. třídy, prodej keramiky, občerstvení,
výstava "Perníčkové Vánoce". Srdečně zveme všechny občany nasát vánoční
atmosféru.
Obsah a grafickou úpravu zajistili Mgr. Pavel Ambrož a Mgr. František
Kuneš. Příspěvky, připomínky a náměty do Dymokurského zpravodaje
zasílejte průběžně písemnou formou na adresu OÚ Dymokury. Vychází 6 x
ročně pro Obec Dymokury, Svídnice a Černá Hora.
Obec Dymokury, Revoluční 97, 289 01 Dymokury, IČ 00239089.

