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Milí čtenáři,
tradiční první zářijový víkend se na motocyklové trati v Dymokurech opravdu povedl. Počasí
bylo nádherné a letošní již 9. obnovený ročník a celkově 24. byl opravdu úžasný. Na trati jsme
mohli vidět celkem 13 kubatur a letos také padl rychlostní rekord, o který se postaral jezdec
Michal Prášek v kubatuře nad 600 ccm.
Startovní rošty zaplnilo více jak 200 jezdců 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, poslední letošní závody se pojedou při podzimní ceně Brna ve dnech 2. – 3. října na
brněnském okruhu, kam jste všichni srdečně zváni.
Přehledná trať, dokonalý povrch, skvělá organizace – to je tradiční klíč, který na závodní okruh
do Dymokur láká opravdu špičkové jezdce.
A jak to letos vše dopadlo? Hned při prvních závodech Klasiků jsme mohli vidět stroje Jawa
Perák, Morbidelli, Rotax a další, které dosahují na dymokurské trati průměrné rychlosti okolo
140 km/h. Ve druhém závodě 125 SP vyhrál městecký závodník Michal Vecko na Aprilii, stejný
jezdec byl v kubatuře do 600 ccm pátý. V závodě Klasiků do 500 ccm získal třetí místo
dymokurský Dalibor Vraný s motocyklem Honda CB 500, který ve zkráceném závodě na šest
kol zaostal za vítězem o pouhých 2,5 sekundy. V závodech Twin vyhrál královéměstecký Lukáš
Fiker na stroji Suzuki. Oblíbené silné kubatury do 600 ccm ovládl chotěšický Matěj Vít na stroji
Yamaha R6, který v loňském roce skončil v Dymokurech sedmý a v celé sezoně je u něj vidět
obrovské zlepšení. Tento jezdec absolvoval 16 kol průměrnou rychlostí 177 km/h. Na druhém
místě skončil slovenský jezdec Tomáš Tóth, který ihned po skončení závodu do 600 ccm
přesedlal ze stroje Yamaha na silnější Kawasaki ZX 10R a jel i nejsilnější kubaturu nad 600 ccm.
V tomto závodě skončil rovněž druhý za Michalem Práškem, i když více jak polovinu závodu
vedl. Nejsilnější motorky jely v Dymokurech průměrnou rychlostí přesahující 187 km/h, Michal
Prášek předvedl i nejrychlejší kolo 1:00:155 minuty, což je dosavadní rychlostní rekord
a opravdu málo chybí k překonání zdolání minutové hranice. Celkové výsledky lze najít na
internetových stránkách https://old.sporttiming.sk/vysledky/20210904_dymokury.html.
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 v čele s ředitelem závodu Petrem
Civínem, kteří se svými členy pomohli k perfektní přípravě a bezproblémovému průběhu
závodu.
Pokud se neuvidíme za měsíc v Brně, určitě
navštivte a podpořte příští rok motocyklové
závody v Dymokurech, bude to již 25. ročník,
který si Vaši účast určitě zaslouží.
František Kuneš – KOORDINÁTOR DYMOKURSKÉHO OKRUHU

Nový školní rok v MZŠ Dymokury
Nový školní rok byl slavnostně zahájen 1. září na školní zahradě. Letos rekordním
počtem 220 žáků. Deváťáci si tradičně "adoptovali" svého prvňáka, kterému budou
v průběhu celého školního roku pomáhat. Při slavnostním zahájení zazněla slova paní
starostky, že nám přeje "obyčejný školní rok", tedy rok, kdy bychom mohli každodenně
chodit do školy.
A co ve škole připravujeme? Celoroční projekt "Máme rádi Česko", kdy se chystáme
Česko poznávat - např. výjezdem k prameni Labe hned v září. Připravujeme mnoho
aktivit, které směrují k pomoci dětem po návratu z distanční výuky (kluby, doučování,
široká nabídka kroužků). K modernizaci školy bezesporu přispívá její pokračující
rekonstrukce. Dokončuje se instalace rekuperačních jednotek do tříd, tělocvičny,
školní kuchyně, před dokončením jsou také dvě zcela nové moderní počítačové
učebny. Znovu budeme školou, ve které se stále něco děje. Věříme, že budeme mít
příležitost se společně potkat třeba na tradičních akcích, které škola pořádá. Těšíme
se na spolupráci.
Mgr. Martina Martínková, ředitelka školy

Revitalizace Sadu míru ve Svídnici
V pátek 1. října 2021 Vás srdečně zveme na schůzi Spolku Budil, která se bude
konat v bývalé škole Svídnice od 18 hodin. Na schůzi Vám představíme novou
vedlejší činnost spolku – a budete-li chtít, budete se moci stát součástí nového
projektu revitalizace Sadu míru ve Svídnici na Kamenci. Seznámíme Vás s našimi
budoucími kroky, které s revitalizací souvisí (vykácení náletových dřevin, postupná
výsadba ovocných stromů jako náhrady stromů na konci své
životaschopnosti a další plánované úkony). Cílem je posílení
ekologické stability v krajině, utužení sousedské sounáležitosti a konání
činnosti prospěšné pro další generace. Seznámíme Vás také s novým
zněním stanov Spolku Budil týkajícím se obnovy Sadu míru.
Zváni jste všichni, třebaže si ještě nejste jisti, zda byste se chtěli, či
nechtěli na obnově sadu podílet. Více se dozvíte na odkazu:
https://www.budil.cz/clanky/spolek-budil/projekty-a-akce/sad-miru---svidnice-u-dymokur/

Slovo paní starostky
Vážení a milí spoluobčané,
pomalu končí čas grilování, venkovních akcí a zábavy s přáteli. A čeká nás
pracovně náročné období. Přestože to snad nikdy nekončí. Spoustu práce jsme na
obci udělali, mnohé akce čekají na finalizaci.
V tomto roce bylo dokončeno zateplení a nové vytápění v základní škole i altán
u mateřské školy. Podařilo se zajistit rekonstrukci veřejného osvětlení, při příležitosti
přeložení vedení do země vzniklo i osvětlení zcela nové. V celých Dymokurech je tak
toto osvětlení v pořádku. Hotová je přeložka vodovodního potrubí v Revoluční ulici
a novou přípojku získala budova bývalé (malé) školy. Zpevnili jsme cesty Na Drážce
v Dymokurech a vedlejší ulici v Černé Hoře. Do finále spěje náročná přestavba
budovy bývalé školy na 10 bytů komunitního bydlení seniorů a rekuperace větrání
v základní škole. Do konce roku nás ještě čeká zpevnění hráze rybníka Křiňák,
výstavba dvou nových autobusových zastávek a oprava zdi hřbitova ve Svídnici.
Kultuře doba moc nepřála. Vedle spolkových akcí v této oblasti můžu jmenovat
především výlet dětí do ZOO Chleby a koncert Lenky Filipové, který pořádala obec.
Poděkování za pomoc při organizaci koncertu patří především základní škole,
hasičům i všem, kteří pomohli. Rybářské závody a loučení s prázdninami jsou akcí
spolků a ráda bych řekla: „Jen houšť a větší kapky“. Ale, bohužel, jen na ochotě dělat
něco pro lidi, to zatím nezávisí. A tak doufám, že nám nic nenaruší oslavy
o Posvícenské sobotě. Rádi bychom uspořádali koncert vážné hudby, posezení
s autorkou nad knížkou „Dymokurské střípky“ a především bych přála hasičům, aby
se jim konečně podařilo slavnostně „uvítat“ jejich patrona – sv. Floriána. Ta akce má,
jako spousta obdobných, již přes rok zpoždění. O dalších společných akcích se zatím
obávám mluvit. Nerada bych vypustila lampionový průvod či začátek adventu –
rozsvícení vánočního stromku. Doufat a těšit se ale určitě můžeme.
Snažíme se také lidem zkvalitňovat život a zlepšovat prostředí, ve kterém žijeme.
Ne vždy se však setkáme s pochopením. Nemluvím jen o odpadech, kterých máme
opravdu obrovské množství. Ne všichni k nim přistupují odpovědně a řádně třídí.
Udržovat si pořádek u veřejných odpočinkových míst (např. altán) by už mělo být
samozřejmé, ale je nutné to vštípit všem. I těm, kteří tam prodlévají nejčastěji.
Nepořádek, který po nich zůstává, i rušení nočního klidu jsou důvodem k tomu, že
budeme muset altán přemístit.
A „problém roku“ – sekání zeleně. Dík patří občanům, kteří si ten kousek trávy
(často i velký kus) před svým domem posekají a nečekají na obecního pracovníka.
Věřte, že velikost travnatých ploch v obci je pro jednoho člověka opravdu obrovské
sousto. Tráva a další zeleň, letos vydatně zalévaná, roste jako divá. Přijmout druhého
zaměstnance na plný úvazek není možné a pracovníci na vedlejší poměr nejsou
k mání. Možná by pomohlo lepší strojové vybavení. Nebo také šikovný důchodce, jako
pomocník. To vše je nutné zvážit a brát i trochu s trpělivostí a nadhledem. Anglický
trávník v celé vsi za současných podmínek nejsme schopni zajistit.
Závěrem mi dovolte popřát Vám – i nám všem, konec „doby covidové“. Přestože
to sama nevidím příliš optimisticky, neboť čísla nakažených opět stoupají. Jejich počet
v naší obci byl v uplynulém období obrovský, což nebyla dobrá vizitka. Proto všechny
prosím – buďme opatrní, slušní a ukáznění. Aby naše nezodpovědné chování
nezapříčinilo zdravotní problémy nejen nám, ale především ostatním.
Přeji klidný a pohodový zbytek toku 2021.
za zastupitelstvo obce starostka lng. Ludmila Kubálková

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 obvykle 5-6 x ročně pro obyvatele Dymokur, Svídnice a Černé Hory • č. 3/2021 vydáno dne 20. 9. 2021

