DYMOKURSKÝ
ZPRAVODAJ
č. 3/2018
Milí čtenáři,
přejeme Vám všem letní pohodu a radost ze života. Odpočiňte si
o dovolených a načerpejte hodně sil. Dětem pak přejeme krásné prázdniny, plné
sluníčka, kamarádů, koupání, her a dobrodružství.
Ať se nám všem léto vydaří!

Dymokurský maraton
42 195 metrů!!! Společně uběhnuto za 2 hodiny 13 minut a 6 sekund!!!
Nastaven školní rekord! Herečka Anička Polívková a její sestra Vendulka Burger
jako čestní hosté. Divadelní představení Paní Vltavská na Vltavu Bedřicha
Smetany v podání Anny Polívkové. To vše zažili žáci školy při 1. ročníku
Dymokurského maratonu.
Společně se svými učiteli a všemi zaměstnanci školy uběhli žáci
štafetovým způsobem celý maraton. Touto akcí vyvrcholil celoroční projekt „Ve
zdravém těle zdravý duch.“ Všem nám záleželo na výsledku, všichni společně
jsme to dokázali!!
Děkujeme rodičům našich žáků, našemu zřizovateli Obci Dymokury,
sponzorům za podporu v letošním školním roce a přejeme krásné prázdniny!
Mgr. Martina Martínková, ředitelka školy

Informace OÚ:
Dotace se již dávno staly důležitou součástí financování projektů obcí.
Toho jsou si zastupitelé obce Dymokury vědomi a snaží se těchto prostředků
získat co nejvíce. Do letošního roku zasáhne realizace rekordních 10 dotačních
projektů! Zájemců o podporu pomocí dotace je však mnoho, peněz pak obvykle
bývá méně. Snahu nynějšího zastupitelstva o získání peněz z dotací je možno
vyjádřit i čísly. Od roku 2015 bylo podáno celkem 25 žádostí, kladně vyřízených
žádostí bylo 13 – tedy 52%, přestože všechny podané žádosti a jejich přílohy
byly administrativně a formálně v pořádku. Celková částka, kterou jsme takto
získali je 3 476 094,60 Kč. Mnohé z projektů pak budou realizovány až v tomto
roce.
Začátkem roku 2018 byla ukončena realizace projektu „Rekonstrukce
márnice“. Následoval výběr dodavatelů na realizaci projektů „Oprava pomníků
obětem světových válek v Dymokurech a Černé Hoře“, „Restaurování křížku
v Dymokurech“, „Vytvoření pasivního místa Svídnice“, realizace „Mokřadu
a bezodtokové tůně“ mezi Dymokury a Černou Horou, vytvoření „Naučné stezky
Dymokury“ a „Rekonstrukce dvou úseků chodníků v ul. Osvobození“. Aktuálně
se také dokončuje „Program (Strategie) rozvoje obce Dymokury na období 2018
až 2024“. V nejbližší době dojde k započetí realizace projektů „Realizace
energetických úspor v objektu obecního úřadu“ a „Nákupu vybavení do
knihovny“.
I přes veškerou snahu se dotace na některé akce nepodařilo získat.
Opravu křížku v Černé Hoře tedy rozhodlo zastupitelstvo obce uhradit
z vlastních zdrojů. Na financování akce B. J. 10 PB KoDuS Dymokury (byty pro
seniory v „malé škole“) se budeme i nadále snažit získat peníze z dotačních
titulů.
Za zastupitelstvo obce
Ing. Luděk Beneš, zastupitel
Ing. Ludmila Kubálková, starostka
Přehled projektů (řazeno časově dle podávání žádostí o dotace)

Oprava pomníků obětem světových válek

Ministerstvo obrany České republiky

Rekonstrukce márnice ve Svídnici

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Zpracování programu rozvoje obce Dymokury

obec je partnerem v projektu Spolku pro obnovu venkova ČR
Podpora obnovy venkova pomocí zavedení strategického
řízení z Operačního program Zaměstnanost

Restaurování křížku v Dymokurech

Ministerstvo zemědělství

Vytvoření pasivního místa k odpočinku ve Svídnici

Ministerstvo zemědělství

Mokřad a bezodtoková tůň - Dymokury

EU - Operační program Životní prostředí

Naučná stezka Dymokury

Středočeský kraj

Rekonstrukce chodníků v ul. Osvobození

Středočeský kraj

Realizace energetických úspor v objektu
OÚ Dymokury - zateplení a výměna zdroje

EU - Operační program Životní prostředí

Obec Dymokury, podobně jako další obce v regionu, chystá pro zlepšení
informovanosti svých občanů jednoduché a pohodlné řešení prostřednictvím
SMS infokanálu.
Chcete dostávat včasné informace např.:
o plánovaných odstávkách vody a elektřiny?
o vzniklých haváriích, krizových situacích a stavu jejich řešení?
o dopravních omezeních v obci?
o výlukách na železnici?
o zasedáních zastupitelstva?
a další užitečné informace spojené s životem v naší obci?
Pokud ano, vyplňte prosím přiložený formulář a odevzdejte na obecním úřadu.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Žádost o zasílání důležitých obecních informací pomocí SMS zpráv
Jméno a příjmení:

Adresa:

Číslo mobilního telefonu:

Souhlasím se zpracováním údajů.

Adresováno: Obci Dymokury, Revoluční 97, 289 01 Dymokury

Podpis žadatele:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poděkování:
Starostka obce děkuje všem občanům, kteří pomáhali při realizaci kulturních akcí
v rámci oslav 100. výročí vzniku Československa a konce Velké války, které se konaly dne
19. 5. 2018. Zvláštní poděkování patří členům Rybářského spolku, SDH a Klubu důchodců.

Dymokurský zpravodaj - periodický tisk územního správního celku • Vydavatel: Obec Dymokury, Revoluční 97,
289 01 Dymokury, IC 00239089 • MK CR E 20415 • Příspěvky, připomínky a náměty zasílejte písemnou formou
na adresu obec@dymokury.cz nebo odevzdejte na obecním úřadu vždy nejpozději do konce lichého měsíce •
Vychází 6 x ročně pro obyvatele Dymokur, Svídnice a Černé Hory • č. 3/2018 vydáno dne 28. června 2018

