DYMOKURSKÝ
ZPRAVODAJ
č. 2/2022
Milí sousedé, vážení čtenáři,
blíží se doba, která nám vždy slibuje více slunce, zážitků a pohody. Asi všichni
doufáme v naději, že navzdory zhoršeným mezilidským vztahům, které přináší
válečná Evropa, budeme schopni i s pomocí společných kulturních a sportovních akcí
těžké období překonat.
Přejeme všem krásné jarní dny.
Redakční rada Dymokurského zpravodaje

Sraz je v neděli 8. května 2022 v 10 hod. na návsi u bývalé svídnické školy.
Trasa nás povede za Jiříkem do Poděbrad (přes Dymokury, Činěves, Úmyslovice
a Pátek). Tempo jízdy rozumné, zastávky pestré, výhledy nezapomenutelné … ☺

Přípojky ke kanalizaci – informace OÚ
Vzhledem k postupu prací na akci „Kanalizace - Dymokury, Černá Hora, Svídnice“
je nutné začít vybírat finanční příspěvky od vlastníků nemovitostí, kteří se na
kanalizaci připojí. Jedná se o části obce Černá Hora, Svídnice, Dymokury (oblast
ulice Osvobození a přilehlé části). Investiční příspěvek je určený k dofinancování
stavby kanalizace – paušální částkou ve výši:
 16.000,- Kč (zvýhodněná sazba) u vlastníků nemovitostí s trvalým pobytem
v obci Dymokury
 26.000,- Kč u vlastníků nemovitostí bez trvalého pobytu v obci Dymokury
 64.000,- Kč (zvýhodněná sazba) u bytových domů, kde vlastník domu,
či alespoň jednoho bytu má trvalé bydliště v obci Dymokury
 104.000,- Kč u bytových domů, kde žádný z majitelů domu,
či alespoň jednoho bytu nemá trvalé bydliště v obci Dymokury
Uvedený investiční příspěvek je nutno uhradit jednorázově po podepsání smlouvy
nejpozději 30. října 2022 bezhotovostně na účet obce, uvedený ve smlouvě.
Smlouva bude připravena k podpisu od 1. května 2022.
Smlouvu se zvýhodněnou sazbou je nutno podepsat do 30. června 2022. Při
podpisu smlouvy po tomto datu nebude úhrada ve zvýhodněné sazbě možná,
tzn. i vlastníci s trvalým pobytem budou po tomto termínu muset uhradit plné
sazby!
Prosíme všechny majitele nemovitostí, které budou na kanalizaci připojovány, aby
této záležitosti věnovali maximální pozornost a předem děkujeme za zodpovědný
přístup.

Co nového v MZŠ a MŠ Dymokury
Od letošního ledna došlo z rozhodnutí zřizovatele Obce Dymokury ke sloučení
mateřské a základní školy. Škola a školka tak dál a ještě více spolupracují.
S radostí začínáme společně chystat akce, na které jsme byli před covidovou
dobou zvyklí. Jednou z nich bude zahradní slavnost, kterou připravujeme na sobotu
21. května 2022, termín tradiční dymokurské pouti. Chtěli bychom najít příležitost se
sejít a třeba společně pokřtít naši „novou“ školu, která prošla v době pandemie velikou
rekonstrukcí. Rádi Vás do školy pozveme, ukážeme nové učebny, děti ze školy
i školky předvedou, co umí.
Po výzvách, které před nás postavil covid, čelíme ve škole dalším. I do naší školy
začaly chodit ukrajinské děti. Nyní je jich 6. Pomalu se adaptují na nové prostředí,
začínají rozumět a mluvit česky. Naši žáci si tak na jejich příběhu uvědomují, jaké to
je, žít v míru.
Aktuální dění ve škole i ve školce můžete sledovat na našich webových stránkách,
ale také na školním Facebooku či Instagramu.
Přejeme Vám ze školy hezké jaro.

Mgr. Martina Martínková,
ředitelka školy

Členové Klubu hráčů a přátel stolního tenisu Dymokury – ukázka nových dresů.
Další obrázky a informace k dispozici na adrese ibednicka@gmail.com.

Informace Klubu stolního tenisu
Klub stolního tenisu Dymokury uspořádal pod záštitou tělocvičné jednoty Sokol
9. dubna 2022 jarní „pinčesový turnaj“ v kategoriích: dvouhra děti, dvouhra dospělí
a čtyřhra.
Poděkování patří našim sponzorům: obci Dymokury, DDM Poděbrady, fy CZ BRIK,
fy MO-STAV, fy vsenastolnitenis.cz, fy Deblice lesy, p. Táboříkovi, p. Lenzovi,
p. Márové a p. Dobiáši ml. za pěkné ceny pro všechny „na bedně“ i ceny útěchy.
V dětech nejvýš vystoupala Barča Šimonová, v dospělých vyhrál Luboš Táborský
a ve čtyřhře se nejlépe vedlo Láďovi Rýglovi s Adélou Táborskou. Těší nás hojná
účast, vyrovnané bitvy i založení nové tradice v podobě organizace jarních
a vánočních turnajů. Náš stolní tenis oblékl krásné nové dresy a na podzim připravuje
spuštění oficiální okresní soutěže. Děti i dospělí pravidelně dvakrát týdně zlepšují své
herní dovednosti na trénincích. Také připravujeme spuštění vlastního webu.
Tak nám držte palce a všem předem moc díky za další podporu.
M. Bednárik

Informace Spolku Budil
Nabízíme opět mnoho akcí:
 neustává revitalizace Sadu míru ve Svídnici. S jarem se opět znásobily naše
možnosti a každý volný víkend ožívá činnost nejen zvelebující sad, ale také naše
těla a duše. Přidat se můžete každou neděli cvičením, a také 14. a 15. května
2022 na veřejné brigádě při revitalizaci - uvidíte sami, co všechno se doposud
povedlo a jak rychle práce při Vaší podpoře pokračují! (Info též na Facebooku „SAD MÍRU“)
 v sobotu 30. dubna 2022 vás Spolek Budil zve na čarodějnice. Vyrobíme
čarodějnice a užijeme si tradiční noční bojovku pro děti. Limo a sladkosti pro děti
zdarma!
 v neděli 5. června 2022 proběhne ve spolupráci s obcí a SDH Dymokury 3. křest
Živé kroniky. Do třetice všeho nejlepšího: je tady III. díl - 6 let mapování! To se
musí pořádně sousedsky oslavit! Na děti i dospělé budou na návsi před školou
čekat: živá hudba, oslíci, svídnická hasičská stříkačka, společné grilování a další
kulturní i sportovní zážitky. Samozřejmě pokřtíme publikaci za období 2019/2020.
Jste napjatí, co všechno se nám podařilo zachytit? Těšíme se!
Za možnost revitalizovat i využívat Sad míru vděčíme podpoře z grantového programu
České spořitelny "Dokážeme víc" (ve spolupráci s Nadací Via) i podpoře z grantového
programu Zelené oázy, který vyhlašují Nadace Partnerství a společnost MOL ČR.
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