17.00 hod. - Tříkrálový průvod
Po skončení koncertu vychází od autobusové zastávky vedený velbloudy
a Třemi králi.
Vánoční zpívání u rozsvíceného stromu a prodej keramiky a vánočního
občerstvení...
Doprovodná výstava na OÚ: "Vánoční dárečky nejen naší babičky"
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Vážení spoluobčané,
právě přichází čas pro většinu z nás nejoblíbenějších svátků v roce. Vánoce
jsou za dveřmi a s nimi na nás čeká spousta vánočních povinností, spojených
s navozením té pravé vánoční atmosféry. Pečeme vánoční cukroví, zdobíme
svá obydlí, nakupujeme vánoční dárky, sháníme vánoční stromeček a kapra,
píšeme vánoční přání. Venku začíná přituhovat, kocháme se zasněženou
krajinou, zapalujeme adventní svíčky. To vše k Vánocům neodmyslitelně
patří.
Vánoce jsou období, které trávíme se svými nejbližšími. Je to čas, kdy se
utužují vztahy se známými, přáteli a kolegy v práci. Nejen osobním
kontaktem při štědrovečerní večeři a návštěvách o vánočních svátcích
utužujeme vztahy s blízkými lidmi. Pokud nemáme možnost setkat se s nimi
osobně, je zvykem zasílat vánoční přání. My jsme zvolili trochu jinou cestu a
již podruhé zasíláme jako přílohu dymokurský měsíční kalendář pro rok
2013. Věříme, že i ten letošní kalendář sklidí mezi Vámi slova chvály, která
zejména nyní před Vánocemi potěší. Součástí zpravodaje je i pozvání na další
kulturní akci.
Jménem všech zastupitelů obce Dymokury nám dovolte, abychom Vám
popřáli Šťastné a veselé Vánoce, do Nového roku 2013 mnoho zdraví, sil,
elánu, rodinné i osobní pohody.
Mgr. Pavel Ambrož, starosta
Mgr. František Kuneš, místostarosta
POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE
Masarykova základní škola Dymokury Vás zve na VÁNOČNÍ JARMARK,
který se koná ve středu 19. prosince 2012.
16.30 hod. - Vánoční koncert v kostele zazpívá pěvecký sbor školy a paní
Jana Heryánová

NOVINKY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA V ROCE 2012
Výňatek ze zápisu č.11/2012 ze dne 12. listopadu 2012
- Obec přispěla na opravu konvektomatu ve školní jídelně částkou ve
výši 23 400 Kč.
- Zajištění ostatní dopravní obslužnosti pro rok 2013. Obec přispěje ze
svého rozpočtu částku 150 Kč na 1 občana, což v roce 2013 bude
představovat pro Dymokury částku 130 050 Kč.
- Bude provedena oprava omítky sanací ve zdravotním středisku v ceně
do 20.000,- Kč.
- Obec zakoupí celkem 5 nových odpadkových košů, tyto budou
umístěny u autobusové zastávky, u dětského hřiště, před OÚ a při
cestě do školy
- Do domu s pečovatelskými byty budou zakoupeny celkem 3 stoly a
10 židlí
- Z důvodu dosud nevyjasněného vlastnictví celkem 5 vrtů vody se
zastupitelé dohodli, že najdou právníka, který bude obec zastupovat
ve věci určení vlastnictví vrtů, neboť jsou přesvědčeni, že vrty patří
obci
- Byla provedena kontrola a následná oprava spalinových cest v bývalé
škole ve Svídnici, dále v obecních domech č.p. 97,201 a 92 v
Dymokurech.
- Zastupitelé se vyjádřili ke znění petice:
1. Zastupitelé si nejsou vědomi, že by v místní základní škole panoval
neutěšený stav. O dobré kvalitě školy a učitelského sboru nikdo nepochybuje.
Vyplývá to z vyjádření bývalého ředitele školy na schůzce s rodiči 19.9.2012.
2. Výzva k rezignaci zastupitelů postrádá smysl v okamžiku, kdy ředitel
školy odchází na vlastní žádost a navíc otevřeně říká, že nechce, aby byl jeho
odchod spojován s rezignací někoho z vedení obce.
3. Petice je v rozporu s § 1 odst. 4 petičního zákona, kde se uvádí: Petice
nesmí vyzývat k porušování ústavy a zákonů, popírání nebo omezování

osobních, politických nebo jiných práv občanů pro jejich národnost, pohlaví,
rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální
postavení, nebo k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů,
anebo k násilí nebo hrubé neslušnosti.
4. Z textu petice není jasné, z jakého důvodu by se měli zastupitelé vzdát
svých mandátů.
5. Není zřejmé, k jaké otázce by se mělo místní referendum konat.
Referendum se podle zákona 22/2004 Sb. nemůže zabývat odvoláním členů
zastupitelstva obce ani vyhlašováním voleb do zastupitelstva obce.

- Starosta vyhlásil konkurzní řízení na ředitele MZŠ Dymokury. Vlastní

-

konkurz se bude konat v lednu 2013. V komisi jsou: 2 členové obce,
zástupce pedagogického sboru, školské rady, odboru školství SK,
školní inspektor a ředitel jiné ZŠ.
Mezi občany Dymokur se šíří informace, že se v dohledné době
plánuje uzavřít pobočka České pošty a že bude přemístěna do Městce
Králové. Starosta písemně požádal 5.11.2012 tiskovou mluvčí České
pošty Mgr. M. Selicharovou o sdělení, zda se plánuje a v jakém
termínu uzavření pobočky České pošty v Dymokurech. Odpověď:
„Informaci jsem si ověřila na regionu a Česká pošta nemá v plánu
zavřít pobočku v obci Dymokury.“

Výňatek ze zápisu č.10/2012 ze dne 12. října 2012
- Starosta se rozhodl vyhovět žádosti Mgr. Jiřího Lazara a podepsal
dohodu o rozvázání pracovního poměru k 31.10.2012. Starosta od
1.11.2012 pověřil vedením Masarykovy základní školy Mgr. Martinu
Martínkovou do doby konání konkurzu na ředitele školy a obsazení
funkce ředitele na základě výsledků výběrového řízení.
- Restaurování pomníku obětem 1. sv. v. ve Svídnici. Obec zažádá o
dotaci. Cena projektu je 83 000 Kč, obec by měla spoluúčast do
20 000 Kč.
- Výměna všech oken a vchodových dveří u domu č.p. 92 ul.
Netřebská, který je ve vlastnictví obce v ceně 108567,- Kč. Okna jsou
k dnešnímu dni 16.12.2012 vyměněna, nájemníkům přejeme krásné
Vánoce.
Provoz jednotky sboru dobrovolných hasičů - Zatím bylo ze
schválené dotace uhrazeno 75 900 Kč. Na opravu Avia zbývá z dotace

-

74 100 Kč. K celkové získané dotaci 150.000,- Kč obec na dokončení
opravy vozidla Avia přispěje 25.000,- Kč.
Obec Dymokury poskytla dotaci mateřské škole Dymokury a koupi
dětských herních prvků v ceně 60.000,- Kč.

Výňatek ze zápisu č.9/2012 ze dne 10. září 2012
- Obec vyměnila všechna okna a dveře u mateřské školky, kdy na tuto
výměnu získala 80% finančních prostředků z dotačních titulů, 20%
hradila ze svého rozpočtu.
- Vydána obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o pravidlech pro pohyb
psů na veřejném prostranství, vymezeny prostory pro volné pobíhání
psů v obci Dymokury.
- Místní koeficient pro daň z nemovitosti - zastupitelé se shodli na tom,
že není třeba zvyšovat místní koeficient pro daň z nemovitosti a
hlasovat o jeho zvýšení nebudou.
- Na místo referenta místní správy a samosprávy nastupuje ke dni
18.9.2012 Bc. Pavlína Pospíšilová.
- Bylo zadáno zpracování projektové dokumentace na opravu části
veřejného osvětlení v obci Dymokury.
Výňatek ze zápisu č.8/2012 ze dne 13. srpna 2012
- rozhodnuto o prodeji bytů v domě č.p. 287 ul. Osvobození
v Dymokurech. Realizace pravděpodobně leden 2013.
- Vyhláška o poplatku za komunální odpad na rok 2013 - pro většinu
občanů je stávající systém vyhovující. Zastupitelé se dohodli, že
systém vybírání poplatků za odpad se zatím neměnit nebude.
- Bylo provedeno oplocení dětského hřiště u budovy školy.
- Bylo odsouhlaseno zakoupení herních prvků v ceně do 55.850,- Kč ve
Svídnici.
Za OÚ Dymokury starosta vyzývá občany, aby se zúčastnili prezidentských
voleb konaných ve dnech 11. a 12. ledna 2013.
OÚ žádá všechny občany i podnikatele, kteří by měli zájem o plynofikaci
obce Dymokury a odebírat plyn, aby svůj záměr oznámili do 15.1.2013.
Příspěvky, připomínky a náměty do Dymokurského zpravodaje zasílejte písemnou
formou na adresu obec@dymokury.cz nebo odevzdejte na obecním úřadu.
Vychází 6 x ročně pro Obec Dymokury, Svídnice a Černá Hora.
Obec Dymokury, Revoluční 97, 289 01 Dymokury, IČ 00239089

