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Vážení čtenáři,
motocyklový víkend v Dymokurech je za námi, ale jaká je vlastně historie
dymokurského okruhu? Do Dymokur se okruh přesunul v roce 1982, okruh vedl
mimo zástavbu, což do té doby nemělo na přírodních tratích obdobu. Délka trati
je 3210 metrů, její přehlednost, parametry i depo u koupaliště jsou pro pořádání
závodů ideální.
V prvních letech měl okruh v Dymokurech start a cíl na hlavní silnici Jičín Poděbrady. Široká silnice v tomto úseku měla jednu nevýhodu. Jezdci museli
své stroje roztlačovat do mírného stoupání. Následně se start přesunul na
rovinku u koupaliště, odkud se startuje dodnes. Tento okruh byl zajímavý
dokonce i pro českou televizi, která přejímala závody mistrovství republiky
v roce 1991 v přímém přenosu.
Neopakovatelná atmosféra vydržela s jednoroční pauzou (1997), až do roku
1998. Po šestnácti ročnících Dymokurského okruhu se nakonec uzavřela celá
historie městecko-královských závodů po sporu dvou místních AMK.
Zatímco poslední ročníky před pauzou postihly celkem drastický úbytek
jezdců ve vyšších objemových třídách, v současnosti je tomu právě naopak.
Letošní ročník byl se 180 jezdci plně obsazený ve všech kubaturách. První
pravoúhlá zatáčka po startu a vlastně celý okruh je divácky velmi atraktivní.
Silnice má již druhý rok zcela nový asfaltový povrch po celé délce trati.
Letos se jel již čtvrtý obnovený ročník, tedy s předchozími šestnácti celkem
jubilejní dvacátý. Odměnou pořadatelům bylo skvělé počasí a plné tribuny
nadšených diváků i spokojených jezdců, mezi kterými se neztratili ani
nymburští zástupci. Na druhém místě ve třídě Twin skončil Jiří Novák
z Kostomlat nad Labem, třetí místo vybojoval ve třídě do 600 ccm Michal Vecko
z Městce Králové a v nejsilnější kubatuře nad 600 ccm dojel druhý Václav
Bittman z Činěvse. Nymburský okres skvěle reprezentovali i David Kužela
z Městce Králové, Luboš Jelínek z Poděbrad, bratři Hulínové ze Sán, Milan
Červeňák z Vrbové Lhoty, Marek Hruška z Městce Králové a další.
Velké poděkování patří všem sponzorům, majitelům okolních pozemků,
marshalům, záchranářům dohlížejícím na bezpečnost, obcím Dymokury,
Činěves, městu Městec Králové i brigádníkům, kterých se před závody sešlo na

okruhu několik desítek. Bez jejich pomoci by se závody nemohly pořádat.
Speciální poděkování patří AMK Městec Králové a Road racing clubu Dvůr
Králové, kteří se svými členy pomohli k perfektní přípravě a průběhu závodu.
Děkuji prezidentovi Petrovi Civínovi a víceprezidentovi Antonínovi Malaníkovi.
Jejich snahu na místě ocenily takové osobnosti jako Karel Abrahám starší,
Bohumil Staša a další osobnosti motocyklového sportu. Tak za rok
v Dymokurech naviděnou.
František KUNEŠ – KOORDINÁTOR OKRUHU

Milí spoluobčané,
v minulém čísle Zpravodaje jsme upozorňovali na zneužívání obecních
ploch. Musím říci, že jsem byla potěšena, že mnozí z těch, kterých se výtka
týkala, zareagovali rychle a obecní plochy vyklidili. A dokonce jsme
zaznamenali i zajímavý podnět – zveřejnit i ta místa, kde se občané o veřejné
prostranství příkladně starají. To je, myslím, správné. A tak tedy dnes
přinášíme některé fotografie na toto téma.
Ing. Ludmila Kubálková, starostka obce

Na toto téma pak navazuje i dopis PČR Městec Králové, který doslovně
zveřejňujeme:

Oznámení obce:
Od 1. 10. do 15. 10. 2016 bude probíhat odečet vodoměrů. Stav vodoměrů
bude zapisovat p. Sobota, případně můžete stav nahlásit v kanceláři OÚ nebo
umístit na viditelné místo domu.
Dle zákona o ochraně ovzduší má provozovatel kotle na tuhá paliva
povinnost zajistit do 31. 12. 2016 revizi kotle. V případě zájmu zajistí
hromadnou kontrolu OÚ - cena dle počtu zájemců. Leták je na stránkách obce
a na OÚ Dymokury.
V sobotu 8. 10. 2016 bude přistaven kontejner na svoz nebezpečného odpadu. Svídnice: 9 00-930 hod. Černá Hora: 9 35-955 hod. Dymokury: 10 00-1045 hod.
Zároveň upozorňujeme, že velkoobjemový odpad (nábytek) do kontejneru
v areálu letního kina je nutno odevzdávat jen v rozebraném stavu – roztříděno
na kov, plast, dřevo.
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