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Co patří do sběrného dvora:
Nebezpečný odpad – obaly od barev, sprejů, rozpouštědel, oleje, jiné
chemikálie, baterie a akumulátory. Objemný odpad – dřevotřískové desky,
nábytek, matrace, koberce, linolea, kočárky. Kovy, plasty a papír, které se
nevejdou do žlutých či modrých kontejnerů. Elektrozařízení – lednice,
televize, myčky, vysavače…Pouze celé kusy, nerozebrané, kvůli
ekologické likvidaci.
Likvidace autovraků
Někteří občané se v našich obcích snaží likvidovat autovraky. Auto
rozeberou, kovové části zpeněží a zbytek odloží někam do lesa nebo na
polní cestu. Autovrak je zařazen do kategorie nebezpečných odpadů. Smí
s ním zacházet pouze oprávněná osoba, která vydává doklad o jeho
ekologické likvidaci. Provádí se na pracovišti, které je vybaveno
izolovanou nepropustnou plochou, která zabraňuje uniku nebezpečných
látek škodlivých životnímu prostředí. OÚ bude po občanech, kteří likvidují
na území obcí autovraky požadovat, aby předložili oprávnění k převzetí
autovraků dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Stejně tak může každý
občan oznámit neoprávněnou likvidaci autovraku Policii ČR.
Pejskaři,
noste, prosím, s sebou na vycházky sáčky a nenechávejte exkrementy po
svých psech na trávnících či chodnících. Kromě vašich pejsků chodí po
trávnících v obci i děti a hrají si na nich. Představte si, že byste vašim
dětem museli denně utírat boty či prát oděv od psích výkalů. Nehledě na
hygienu a možnou nákazu. Děkujeme za pochopení a vzájemný respekt
pejskařů a našich dětí.
Sobotní masopust
Organizuje sbor dobrovolných hasičů a základní škola. Přispějte svými
dary maskám procházejících od školy obcí po 11 hodině. V jídelně školy
se pořádá maškarní pro děti od 14 hodin, pro dospělé od 20 hodin.
Kominík
Ještě je možnost se přihlásit na dubnový termín návštěvy kominíka.

Jestliže dům kvůli špatnému stavu nezkontrolovaného komína vyhoří a
někdo následkem toho zemře nebo se udusí zplodinami nevyčištěného
komína či kouřovodu, tak každý občan užívající výše uvedenou spalinovou
cestu nese za tuto skutečnost plnou trestně právní odpovědnost. Problém
bude mít takovýto občan i s pojišťovnou, která takto vzniklou škodu na
majetku nemusí odškodnit.
Z jednání zastupitelstva obce
Dne 14. února 2011 proběhlo druhé zasedání zastupitelstva obce Dymokury
v tomto roce, výjimečně v prostorách hasičské zbrojnice. Projednáno bylo 23
bodů programu.
Po zahájení zasedání starosta poděkoval kronikáři obce panu Václavu
Sobotovi za jeho dlouholeté vedení obecních kronik a předal mu věcný dar a
finanční odměnu. Nástupce pana Soboty, který by kroniku obce dále vedl, se
zatím nenašel.
Zastupitelstvo schválilo finanční příspěvek ve výši 5000 Kč Speciálnímu
domovu mládeže v Chotěšicích a novou výši vodného – 25 Kč za m3, která
bude platit pro období po jarním odečtu vodoměrů. Schválen byl rovněž
rozpočet obce na rok 2011 pouze s drobnými úpravami oproti zveřejněnému
návrhu.
Zastupitelé schválili také podání žádosti o dotaci Ministerstva životního
prostředí v programu péče o krajinu – doprovodná výsadba alejí, zveřejnění
nabídky pronájmu bytů v č.p. 212 (škola) a č.p. 92 a záměr prodeje bytu č. 3
v bytovém domě č.p. 280.
Dále byla projednávána žádost obvodního oddělení Policie ČR Městec
Králové o příspěvek na pohonné hmoty ve výši 20 Kč na obyvatele, tuto
žádost zastupitelé zamítli. Zastupitelé odložili návrh nové smlouvy s
Centrem sociálních a zdravotních služeb Poděbrady pro nedostatek
informací.
Starosta obce informoval kromě jiného nutnosti navýšit odběr vody ze
40 000 m3 na rok na 60 000 m3 na rok, což bude vyžadovat nové
hydrogeologické posouzení, úpravu ochranných pásem či nové oplocení.
Dále starosta upozornil na nutnost schválení nové zřizovací listiny školy,
neboť poslední vydaná je neplatná a předchozí již neodpovídá aktuálnímu
znění příslušných zákonů. Dále uvedl, že bude nutné vypracovat energetický
audit budovy školy, protože její spotřeba tepla přesahuje zákonem určenou
hranici 1500 GJ. Informoval rovněž o plánované rekonstrukci silnice číslo
II/275 od Dymokur po Zábrdovice u Křince, v rámci níž by mohla být
provedena i rekonstrukce místní komunikace v Černé Hoře.
Obec bude muset rovněž řešit problematiku agendy přestupků, protože se
zatím nepodařilo uzavřít veřejnoprávní smlouvu na její výkon s MěÚ Městec
Králové ani MěÚ Poděbrady.

Předseda kontrolního výboru pan Ladislav Krátký, přednesl zprávu z jednání
KV a seznámil přítomné s plánem kontrolní činnosti na tento rok.
Sbor dobrovolných hasičů podal žádost o pronájem nebytových prostor
v objektu č.p. 99 (sladovna) v části rekonstruované hasičské zbrojnice za
účelem administrace, odpočinku a kulturního využití. Tato žádost byla
odložena z důvodu nutného vyřešení kolaudace těchto prostor.

Oznámení o sčítání lidu, domů a bytů
Ke dni 26. března 2011 se uskuteční na celém území ČR SLDB 2011.
Rozhodným okamžikem sčítání, k němuž se vztahují všechny zjišťované
údaje, je půlnoc z pátku 25. na sobotu 26. března 2011. Za každou osobu
musí být vyplněn sčítací list, za každou domácnost bytový list, za každý
dům domovní list.
Uspořádání humanitární sbírky
Obec Dymokury vyhlašuje uspořádání humanitární sbírky letního a
zimního oblečení (dámské, pánské, dětské), lůžkovin, prostěradel, ručníků,
utěrek, záclon, látky (minimálně 1m2), nádobí bílé i černé, skleničky,
vatované přikrývky, polštáře a deky, obuv, hračky pro Občanské sdružení
Diakonie Broumov. Sbírka probíhá od 1. března a končí 10. dubna 2011.
Rodina Málkova je jako každý rok ochotna věci pro tuto sbírku
uskladňovat v jejich domě. Věcí do sbírky k nim přinášejte každý pátek
odpoledne.
Veřejné nahlédnutí do obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Černá Hora
u Dymokur
Při obnově katastrálního operátu (OKO) se soubory informací v katastru
nemovitostí přepracují na digitalizovanou katastrální mapu. Přitom se zpřesňují
výměry parcel. Vlastníci nemovitostí v k.ú. Černá Hora mohou během vyložení
obnoveného katastrálního operátu až do 1.4. 2011 podat námitky proti jeho
obsahu. Platnost OKO bude vyhlášena 4.4. 2011. OKO bude k nahlédnutí od 7.3.
do 18.3. 2011 v zasedací místnosti na OÚ Dymokury. Ve dnech 7. a 14. března
2011 budou přítomni i zaměstnanci katastrálního úřadu.
Dymokury nebo Havířov? (vyjádření starosty)
Otevřeným dopisem č. 2 pan Havelka využívá nepříznivou finanční situaci
mnohých občanů k ovlivňování jejich názoru ve svůj prospěch. Chce dosáhnout
toho, aby se ještě před několika lety něco tak zcela nesmyslného, jako je umístění
skládky a třídírny uhlí uvnitř zastavitelné části obce, stalo něco normálního. To
žijeme v civilizované střední Evropě! Pan Havelka využívá faktu, že jsou na špínu
„starodymokuráci“ zvyklí a ostatní si zvyknou. Chce, aby naše vnoučata či
dymokurské děti v budoucnu recitovaly báseň Ostrava, jako kdysi p. J. Wimmer.
Určitě je mnoho zdejších pracovitých lidí, kteří přišli o práci ne svojí vinou. Jiní
se zadlužili. Možná z důvodů, že si neuměli odložit svoji spotřebu a že neuměli

řádně hospodařit se svými příjmy. Tato velmi špatná finanční situace pohání
mnohé naše občany k tomu, aby nepřemýšleli, co bude v Dymokurech za rok, za
deset a více let. Stačí jim momentálně nabízených 10 q uhlí k tomu, aby uvěřili
všemu, co pan Havelka píše v dopise a nic ostatního neberou v potaz. Tyto občany
s velkou naléhavostí žádám, aby se zamysleli nad následujícím.
Občané v Dymokurech a přilehlých obcí stojí na rozcestí. Jestliže se má obec
v budoucnu rozvíjet, je třeba do ní získat lidi a poskytnout jim práci. Jediná
průmyslová zóna v Dymokurech bude do budoucna přikryta až třicetimetrovou
vrstvou uhlí. Nebylo by vhodnější počkat, až se najde investor, který zde
vybuduje lehký průmysl a zaměstná 50 – 100 zdejších lidí? Myslíte si, že se najde
jedinec, který by si v zastavitelném území podél spodní části ulice Osvobození
postavil dům proti obrovské uhelné skládce? Co bude platné, když obec konečně
nechá vypracovat územní studii i na jiné zastavitelné části obce, např. od
Kalvárky směrem k Černé Hoře? Současní majitelé čekají na toto zhodnocení a
potom prodají pozemky budoucím chalupářům, protože v Dymokurech stejně
nebude práce. Základní problém vidím v tom, že je to mnoha lidem úplně jedno.
Co by lidé z Černé Hory nebo Svídnice říkali na to, že by se jejich děti a vnoučata
proháněly na nové asfaltce či si hrály na dětském hřišti a přitom museli dýchat
z blízké skládky uhelný prach. Každý občan ať se rozhodne podle své morálky a
finančních možností, jestli dary pana Havelky přijme. V následujícím textu
upřesňuji fakta, která byla panem Havelkou v jeho dopisu nepřesně uvedena.
1. Jiří Havelka od podzimu 2008 využívá plochy v areálu pro skladování
uhelného prachu, uhlí a briket. Tuto činnost je v rozporu s platným
územním plánem obce, vyžaduje změnu využití území a záměr musí být
vzhledem ke svému rozsahu posouzen alespoň ve zjišťovacím řízení
podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
2. Od listopadu 2009 je pravomocné rozhodnutí stavebního úřadu v Městci
Králové o pozastavení užívání manipulačních ploch k účelu skladování
uhlí. V prosinci 2010 nabylo právní moci usnesení Krajského soudu v
Praze o výkonu tohoto rozhodnutí.
3. Územní řízení o „terénních úpravách – ochranné valu“ bylo v únoru 2011
přerušeno z důvodu stanoviska Krajského úřadu Středočeského kraje,
který bude záměr využití pozemku posuzovat jako celek.
4. Náhradní výsadba stromů se uskutečňuje z důvodu pokácení stromů a
odstranění keřového porostu bez povolení. Starosta pouze plnil svoji
povinnost.
5. Fotbalisté i rybáři obdrželi náhradu za umístění reklamy. Sponzorským
darem to lze těžko nazvat. Jedná se o vzájemný kontrakt.
Zpravodaj je distribuován zdarma.
Náměty a připomínky lze podat na OÚ nebo email: obec@dymokury.cz.

