DYMOKURSKÝ
ZPRAVODAJ
č. 6/2020
Milí čtenáři,
motocyklový víkend v Dymokurech je za námi a nutno
podotknout, že letošní již 8. obnovený ročník (celkově 23.),
byl opravdu povedený. Letos se jel v Dymokurech jediný
roadracingový závod v celé Evropě a dá se tedy říct, že
Dymokury jsou evropská obec motocyklového sportu 2020.
I v době „koronavirové“ ukázali jak jezdci, tak i fanoušci
a pořadatelé, že je potřeba lidem vrátit to, co bylo ještě nedávno zcela samozřejmé,
tedy zábavu, společné setkávání. Okolí trati lemoval historicky největší počet diváků,
a i přes sobotní průtrž byly nedělní závody opravdu obsypány nadšenými fanoušky
motocyklového sportu a vůně benzínu.
Startovní rošty zaplnilo 244 jezdců (nejvíce v dosavadní historii) ve třinácti
kubaturách a fanoušci motocyklového sportu mohli sledovat nádherné tréninky
i závody za slunečného počasí, s minimem pádů na nejrychlejší roadracingové trati
v České republice. Dymokury si našly pevné místo v motocyklovém kalendáři a jedná
se o poslední závod sezony, kdy se rozhoduje o celkovém vítězství.
Přehledná trať, dokonalý povrch, skvělá organizace – to je tradiční klíč, který na
závodní okruh do Dymokur láká opravdu špičkové jezdce. Letos přijeli dokonce jezdci
z Velké Británie, Irska, Holandska, Belgie a již tradiční jezdci z Německa, Rakouska
a Slovenska. Nejrychlejší kolo letos zajel holanďan Bloemhard v závodě nad 600 ccm
v posledním 16. kole za 1:01:040 minut, což představuje průměrnou rychlost
neuvěřitelných 189 km/hod. Pro představu v roce 2019 byl Marek Červený rychlejší
o 0,2 vteřiny .
A jak to letos vše dopadlo? Jezdec AMK Městec Králové Michal Vecko vyhrál třídu
125 SPP. Lukáš Fiker vyhrál závod Twinů a David Kužela byl po stíhací jízdě čtvrtý.
Michal Vecko byl šestý ve třídě do 600 ccm. Velkým překvapením byl mladičký jezdec
z Chotěšic Matěj Vít, který byl ve stejné třídě sedmý o pouhé tři desetiny za Veckem.
Na 12. místě skončil královeměstecký Roman Skoupý. V nejsilnější třídě nad 600 ccm
byl na 17. místě Luboš Koňák. Tato kubatura byla rozdělena na dva závody, což se
ukázalo jako perfektní tah pořadatelů, protože „pomalejší“ jezdci jeli svůj sólo závod.
Celkové výsledky je jako obvykle možno najít na internetových stránkách https://
speedhive.mylaps.com/Events/1801450 .
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.
František Kuneš – KOORDINÁTOR DYMOKURSKÉHO OKRUHU

Připravované události a kulturním akce
 Volby do zastupitelstva SČ kraje se uskuteční v pátek 2. října 2020 od
1400 do 2200 hod. a v sobotu 3. října 2020 od 8 00 do 1400 hod. ve volební
místnosti kanceláře OÚ Dymokury (Revoluční 97, 289 01 Dymokury). Voliči
bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní
občanství ČR platným občanským průkazem nebo platným cestovním
pasem ČR. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky
(na žádost voliče vydá volební komise za chybějící, poškozené nebo jinak
označené hlasovací lístky nové). Při pobytu v budově OÚ a hlasovací
místnosti je povinnost mít zakrytá ústa a nos ochranným prostředkem
(rouška, ústenka, šátek, šál apod.). Na OÚ a obecních webových stránkách
jsou k dispozici formuláře pro vydání voličského průkazu, opravňujícímu
k hlasování v jakémkoli volebním okrsku v územním obvodu SČ kraje.
 S politováním oznamujeme, že oslavy 125-letého výročí založení SDH
Dymokury, plánované na 3. října 2020, se z důvodu prevence šíření
nákazy COVID-19 ruší. Bude-li epidemiologická situace příští rok
příznivější, oslavíme společně 126. výročí, jako by bylo půlkulaté.
V této souvislosti neproběhne ani slavnostní křest knihy „DYMOKURSKÉ
STŘÍPKY“. O prodeji této knížky, který bychom rádi zahájili autogramiádou
autorky, budeme informovat v obecním rozhlase a na webových stránkách.
 Bohužel se nebude konat ani tradiční posvícení se stánky a pouťovými
atrakcemi.
 Obdobně i schůze kulečníkového klubu rozhodla o zrušení 18. ročníku
kulečníkového turnaje Dymokurská koule.

Připravované obecní projekty
Jako každý rok, tak i letos realizujeme několik projektů, které jsou podpořeny
dotacemi z různých zdrojů. Letošní rok je však výjimečný a to tím, že se podařilo získat
dotace na rekordní počet projektů, a i největší částku na dotacích v historii naší obce.
Realizace některých z nich zasáhne i do roku příštího a ve dvou případech nebude
získaná dotace využita, ale záměr bude i tak realizován. Konkrétně se jedná o projekt
„Veřejná WiFi po obci“, na který jsme získali dotaci od Evropské komise v rámci
iniciativy „WiFi4EU“. V programu byly nastaveny velice přísné technické
a výkonnostní podmínky, které nelze na území naší obce splnit. Nezbylo tedy nic
jiného než oznámit do Bruselu, že od realizace projektu s pomocí dotace musíme
odstoupit. Vytvoření veřejně přístupné wifi sítě po obci bez finanční účasti obce však
probíhá ve spolupráci s firmou, která po obci vybudovala několik nových vysílačů
a z nich poskytuje internet i do domácností.

Druhým projektem, který nebude podle původního záměru realizován, je projekt
„5.1a ZŠ Dymokury - realizace energetických úspor a instalace nuceného větrání
s rekuperací“ podpořený z Operačního programu Životní prostředí. Zde je však
důvod k nerealizaci projektu pozitivnější. Naplánované aktivity jsou aktuálně
realizovány z dotace Ministerstva financí ČR za daleko příznivějších finančních
i administra-tivních podmínek. V rámci projektu zejména dochází k výměně střešní
krytiny, zateplení fasády, výměně části oken a zdroje vytápění za sérii tepelných
čerpadel na budově naší základní školy.
Mezi další realizované projekty patří dvojice projektů zaměřená na pořízení
a instalaci defibrilátorů po obci. Jedná se o projekty „Pořízení defibrilátoru pro
Dymokury“, který je podpořen Nadací ČEZ a „Defibrilátory pro Dymokursko“
podpořený Středočeským krajem. Defibrilátory budou instalovány na budově
obecního úřadu, základní školy, obecního domu ve Svídnici a vodárenském domečku
v Černé Hoře.
Realizace projektu „B.j. 10 PB - KoDuS Dymokury“ neboli přeměna budovy
bývalé malé školy na komunitní dům seniorů s 10 byty a projektu „Stavba přístřešku
u MŠ Dymokury“ nás čeká především v příštím roce. Oba tyto projekty jsou
podpořeny dotací z Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Seznam realizovaných
projektů uzavírají dva menší a to projekt „Projektová dokumentace – rybník
Křiňák“ a projekt „Hudební večer“, které jsou oba podpořeny dotací ze
Středočeského kraje. Hudební večer proběhl dne 11. září 2020. Zpracovávání
projektové dokumentace bude ukončeno v průběhu letošního podzimu a umožní
žádaní o dotaci na revitalizaci rybníku.
Ing. Luděk Beneš, zastupitel obce
Ing. Ludmila Kubálková, starostka obce

Kultura ze Svídnice
V bývalé škole ve Svídnici se i v nelehké „coronavirové“ době daří kultuře a sportu.
Vedle tradičních pravidelných country večerů a turnajů v mariáši, došlo i na větší akci.
11. září 2020 jsme mohli s pomocí dotace Středočeského kraje a finanční podpory
obce v kulturním sále ve Svídnici přivítat manželskou a uměleckou dvojici Petru
Černockou a Jiřího Pracného. Jejich vystoupení se ukázalo jako skvělá volba.
Filmová Saxana okouzlila diváky svým šarmem, vitalitou a vstřícností. Oba vystupující
zde byli nejen skvěle profesionálně připraveni, ale především byli milí, srdeční a
přátelští. Přestože jsou zvyklí vystupovat před početnějším publikem, dokázali bez
problémů navázat kontakt s diváky i v tomto malém, komorním prostředí. Známé
písničky s Petrou zpíval celý sál.
Obec, která koncert finančně podpořila, pořádá koncerty obvykle k nějaké
významné události, k nějakému výročí. Koncert Petry Černocké a Jiřího Pracného byl
v tomto směru výjimkou – uskutečnil se jen tak, pro radost, pro zlepšení nálady.
A věřte, že i s rouškou na tváři a dezinfekcí na rukou nás může potkat milý kulturní
zážitek.
Vedle financování akce je důležité i to, že se příprav ujali lidé, kteří jsou ochotni ve
svém volném čase dělat něco navíc. A s jejich pomocí sál, opravený také z krajských
a obecních prostředků znovu ožívá. Přináší tak v dnešní době tolik potřebnou radost
a optimismus.
-lk-

Oprava kostela
Zastavíme-li se na dymokurské naučné stezce
u tabule č. 5, dovíme se mnohé o historii kostela
Zvěstování panny Marie. Dala jej vystavět v roce
1723 Marie Antonie, kněžna Montecuccoli, podle
plánů slavného architekta J. B. Santiniho.
Nyní, téměř po 300 letech je stavba bohužel ve
velmi špatném, prakticky havarijním stavu. Obec Dymokury se nyní intenzivně snaží
ve spolupráci s majitelem, Královehradeckým Biskupstvím, zařadit tuto naší
dominantu do Programu záchrany architektonického dědictví (nákladné dotace
Ministerstva kultury ČR). V současné době probíhají pouze nouzové opravy
z havarijního programu, které jen částečně zabraňují větším průnikům vody do
objektu. Zároveň se pro podporu nákladné opravy podařilo získat kladné stanovisko
Krajského úřadu a Národního památkového ústavu. Svou žádost o dotaci doplní
majitel – Biskupství i stanoviskem naší obce z něhož vyjímáme:
...Pro místní občany je to opravdu srdeční záležitost. Jsme hrdí na to, že máme
v obci tak významnou stavební památku, kterou navrhI sám mistr Santini. Mnozí z nás
mají kostel spojený i s osobou nezapomenutelného pana faráře Lukeše, který zde
působil a oživil kostel zejména v šedesátých letech. Jiní zde měli svatbu, křtili své děti,
loučili se zde se svými blízkými. Významné je i spojení kostela s rodinou Czerninů ...
...Stav kostela je v současné době velmi špatný. Klíčová je oprava střechy, která je
v havarijním stavu. Opravuje se již několik let, ale finanční prostředky, uvolněné ročně
na opravu, nestačí ani na nejzákladnější zabezpečení objektu před deštěm. Budova
sama pak doznala již také újmy. Vnitřek kostela je pak, dík péči kostelničky, ve
slušném stavu. Elektrické rozvody jsou funkční jen zčásti, zvon na kostelní věži není
možno používat. Při větrném počasí padají ze střechy šindele a hrozí zranění
návštěvníků hřbitova.
Kostel stojí uprostřed místního hřbitova. Lidé, starající se o rodinné hroby, si stavu
kostela všímají a upozorňují na něj. Zajímají se, jak postupuje oprava. Na kostele jim
opravdu záleží. Jaký je vztah obce a občanů k této památce, dokládám i úryvkem
z nové knihy paní lvany Šmejdové "Dymokurské střípky". Věřte, že nám osud našeho
kostelíčka leží na srdci a pevně věříme, že se najdou finanční prostředky, které nám
ho uchovají i pro příští generace. Jako zástupci obce Dymokury žádáme (i prosíme)
o zařazení kostela Zvěstování Panny Marie od Programu záchrany architektonického
dědictví ČR v roce 2021.
Za zastupitelstvo obce Dymokury starostka lng. Ludmila Kubálková
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