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Dymokurský zpravodaj
Zastupitelstvo obce se usneslo na pravidelném vydávání
zpravodaje s dvouměsíční periodicitou. Vyzýváme všechny organizace, spolky i
občany, aby do zpravodaje posílali své příspěvky. Bude zajištěna jeho spolehlivá
distribuce, aby se dostal ke všem občanům.
Kontrolní výbor
Členové i předseda kontrolního výboru obce Dymokury rezignovali na zasedání
8/2011 na své funkce. Zastupitelstvo bude muset ze svých členů vybrat nového
předsedu a hledat další členy.
Dofinancování stavby domu s pečovatelskými byty
Obec si z vlastního fondu rozvoje bydlení půjčí 1 milión korun k dofinancování
rozdílu mezi cenou stavby a získanou dotací ve výši 3,6 miliónu korun. Tato půjčka
bude splacena do čtyř let.
Bezpečnostní ořez stromů
Na konci listopadu bude proveden bezpečnostní ořez stromů v okolí kostela.
Ošetření bude provedeno ve spolupráci a za finanční spoluúčasti pana Czernina, na
jehož pozemcích většina stromů roste.
Navýšení odběru z vodních zdrojů v Dymokurech
Obec obdržela rozhodnutí povolující navýšení odběru z vodních zdrojů na
maximálně 5 000 m3 za měsíc, tedy až 60 000 m3 ročně. Následně bude
vodoprávním úřadem provedena aktualizace ochranného pásma I. stupně vodního
zdroje.
Příprava rozpočtu obce na rok 2012
Finanční výbor obce zahájil práce na přípravě rozpočtu na rok 2012. V současné
době probíhá shromažďování potřebných podkladů a určování vhodných investic.
Nová „odpadová vyhláška“
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo obecně závaznou vyhlášku o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Dymokury.
Systém bude fungovat podobně jako v předchozích letech jen s drobnými změnami.
V nejbližší době bude připravena vyhláška stanovující ceny za likvidaci odpadu pro
příští rok.
Vstup obce do MAS Svatojiřský les
Obec Dymokury si podala přihlášku a byla přijata do Místní akční skupiny

Svatojiřský les, jejímiž členy je řada okolních obcí. Díky členství se obci otevírají
lepší možnosti spolupráci s dalšími obcemi a umožní také získání peněz z
evropských dotací cílených na podporu rozvoje venkova.
Dům s pečovatelskými byty
V domě č.p. 321 byly vyměněny okna a dveře, provedlo se zateplení fasády, hlavní
zednické práce, sádrokartonové obklady, úpravy podlah. Provádí se zdravotechnické,
elektrikářské a topenářské práce. Dále se bude provádět úprava stěn, tapetování.
montáž kuchyňských linek, kompletace elektro, zdravotechniky a vzduchotechniky.
Termín dokončení je 15.12.2011. OÚ vyzývá občany, aby si podávali do konce roku
písemně žádosti o umístění do domu s pečovatelskými byty. Nutno dodržet
podmínky, které jsou zveřejněny na úřední desce. Přednost umístění budou mít
obyvatelé Dymokur, Svídnic a Černé Hory.
Nadměrná vlhkost na zdravotním středisku
Opravené okapy ani pořízené odvlhčovače situaci problémy s nadměrnou vlhkostí na
zdravotním středisku nevyřeší. Firma TRUMF, renovace a sanace, s.r.o si prohlédla
prostory v celém zdravotním středisku a vypracuje zdarma dva návrhy na odstranění
vlhkosti. Předběžně naznačila, že úplné odstranění vlhkosti bude stát obec značné
finance. Z důvodů nevhodnosti dalších investic do opět poškozeného a ne zcela
funkčního zubařského křesla se rozhodla MUDr. Čeladníková ukončit ke konci roku
2011 činnost ve zdejší ordinaci.
Vhodný vánoční smrk
Pokud máte na své zahradě smrk, který chcete pokácet z důvodů ohrožení života či
zdraví nebo hrozby škody značného rozsahu a je vhodný jako vánoční umístit před
OÚ, oznamte to co nejrychleji na OÚ.
Setkání zastupitelů s občany 10.11. 2011 – komentář starosty
V jídelně MZŠ Dymokury proběhlo setkání zastupitelů s občany, při které starosta
podal zprávu o tom, které akce se za uplynulý rok zastupitelům podařilo realizovat a
co se naopak nepodařilo. Občané přišli hlavně proto, aby se vyjádřili k aktuálním
otázkám. Jsem rád, že přišlo tolik lidí a děkuji všem, kteří vyjádřili své názory. Při
vyjadřování občanů k současnosti se hlavní část diskuze soustředila na podnikání
pana Havelky, který zopakoval svou nabídku obci, kterou učinil v druhém
otevřeném dopise. Výměnou za slíbená plnění požaduje bezpodmínečný souhlas
zastupitelstva s jeho podnikáním v areálu bývalého cukrovaru. Ve svém projevu
mimo jiné označil za viníky jeho problémů s touto provozovnou zastupitele
Ambrože, Kuneše a Nováka. Protože se někteří jedinci drali o slovo za každou cenu
a chtěli diktovat starostovi, co má dělat, vznikla atmosféra plná emocí. Pokusím se
nyní popsat situaci, která v obci vznikla a dokonce rozděluje lidi takovým
způsobem, že se přestávají zdravit.

Obecně se tvrdí, že u nás máme demokracii. Dnes, 17. listopadu, demokracii a
svobodu oslavujeme. Každý má právo svobodně dělat to, co mu nezakazuje zákon.
Člověk tím přebírá zodpovědnost sám za sebe a nečeká, že se o něho bude někdo
starat. Jeho svoboda však končí tam, když začne omezovat práva druhých. Osobně
obdivuji všechny podnikatele, kteří jdou do rizika úspěchu, ale bohužel i krachu. A
zvláště obdivuji podnikatele, kteří v místě podnikání zaměstnají co nejvíce lidí a co
nejvíce občanům přinese užitek. Takoví si opravdu zaslouží úctu a obdiv.
Když letos pan Havelka podal zastupitelstvu Křince k posouzení svůj záměr
provozovat v blízkosti obce drtírnu suti, nastaly také spory, zda se záměrem
souhlasit, nebo ne. Nakonec po vyslechnutí argumentů o zvýšené prašnosti,
hlučnosti a zvýšeného provozu od svého záměru odstoupil. Jinak tomu bylo
v Dymokurech. Tady se před třemi lety nikoho neptal, začal do areálu navážet a
skladovat uhlí. Vůbec nehleděl na to, že má po roce podnikání svou činnost úředně
pozastavenou, což bylo dvakrát potvrzeno soudně a že lidem žijící v blízkosti areálu
cukrovaru znepříjemňuje život. Není divu, že ti nejvíce postižení občané využili
svého práva, založili občanské sdružení a oprávněně si stěžovali na špatné postupy
správních orgánů. V tom jim dal později zapravdu i úřad veřejného ochránce práv.
V té době toto podnikání vadilo mnoha lidem, a proto začal pan Havelka nabízet
finanční dary a uhlí zdarma.
Na veřejném zasedání mi bylo sděleno předsedou osadního výboru ve Svídnici, že
zorganizoval Petici svobodu podnikání v Dymokurech, kterou údajně podepsalo 380
občanů a byla určena pro živnostenský úřad v Nymburce a stavební úřad v Městci
Králové. Lidé se v ní údajně vyjadřují, že jim nevadí podnikání pana Havelky. Já
bydlím od areálu dostatečně daleko, a kdyby mi byla petice předložena a nebyl o
jeho činnosti dostatečně informován, tak ji podepíši také. Jenomže jsem zastupitel,
který sliboval, že budu dodržovat zákony a jestliže vím, že je pan Havelka porušuje,
nemohu s takovým podnikáním souhlasit. Navíc členové osadního výboru se nikdy
nezúčastnili zasedání zastupitelstva a ani jednou nebyl starosta pozván předsedou na
jednání osadního výboru. Psaní otevřených dopisů a pořádání petic je velmi
nestandartní komunikace předsedy osadního výboru Svídnice se zastupiteli.
Požadavek většiny zastupitelů na zasedání v prosinci 2010 byl jediný: před svým
podnikáním měl p. Havelka provést zjišťovací řízení na posouzení vlivu na životní
prostředí a podle toho zvolit taková opatření, aby jeho činnost odpovídala územnímu
plánu a také předepsaným normám.
V současné době předložil pan Havelka nový záměr. V něm omezuje své podnikání
na území zhruba polovičním. V záměru uznává, že by šestimetrové valy, které hodlal
vybudovat podél silnice, zvýšenou prašnost neřešily. Také hodlá ponechat budovu

bývalého cukrovaru, kterou chtěl zbourat, protože bude bránit šíření prachu z areálu.
Argumenty většiny zastupitelů tedy pan Havelka začal akceptovat. Tento záměr nyní
posuzují příslušné správní orgány. Jestliže mu na nový záměr dají správní orgány
povolení a pravděpodobně přitom proběhne proces EIA, pak určitě nebude třeba
souhlasu zastupitelstva a v areálu bude moci podnikat. Až starosta obdrží
zmiňovanou petici, nebrání se kvůli argumentům, které zazněly na setkání, jednat
s panem Havelkou o případných výhodách jeho podnikání pro obec.
Zamyšlení před adventem
Protože se blíží advent a přál bych si, aby byli lidé k sobě vstřícnější, uvedu několik
myšlenek z knihy s názvem „To nejdůležitější v životě“ od Hala Urbana z kapitoly
„Proč je tak těžké být poctivý“. Každý nechť se zamyslí, s kterými myšlenkami
souhlasí a jak souvisejí s chováním lidí v jeho okolí.
Cituji: „Naneštěstí jsme obklopeni všemi možnými typy nepoctivosti. Ještě
smutnější je, že lidé neustále zkoušejí, co si ještě mohou dovolit, a tento přístup se
stal v podstatě sportem. „Jít přes mrtvoly“ se často považuje za úspěch, za čin,
kterým se dá otevřeně chlubit. „Dělá to každý“ je heslem a ospravedlněním takového
chování. Proč dodržovat všechna pravidla? Stačí je tuhle a támhle trochu ohnout a
výsledek se dostaví rychleji a přinese větší profit. Dodržování pravidel a zákonů není
nic jiného, než chovat se ohleduplně a respektovat práva druhých. Jde o druh
poctivosti. Jak říkáme lidem, kteří nedodržují pravidla? Lháři, podvodníci, zloději,
kriminálníci.
Někteří lidé si neuvědomují, jak je nepoctivost zákeřná. Je jako rakovina. Začíná
nenápadně, a pokud si ji nevšimneme a nevyhladíme ji, nekontrolovaně se rozšíří a
nás zničí. Člověk málokdy zalže, oklame nebo okrade jen jednou.
Nepoctivost ničí vztahy, poctivost je stmeluje. Poctivost a důvěra vytváří ovzduší,
v němž se dobrý vztah může rozvíjet a růst.“ Konec citace vět.
Mgr. Pavel Ambrož, starosta
Připravuje se akce
MZŠ Dymokury připravuje na den 14.12.2011 tradiční zpívání u vánočního stromu
před OÚ. V programu jsou také vánoční zvyky a tradice. Akce začne v 17 h
v kostele mší.
Dotazy či podněty mohou dávat občané a organizace ústně i písemně na OÚ.
Vhodnější je poslat připomínky a náměty do Dymokurského zpravodaje písemnou
formou, např. na adresu obec@dymokury.cz.
Vychází 6 x ročně pro Obec Dymokury, Svídnice a Černá Hora.
Obec Dymokury, Revoluční 97, 289 01 Dymokury, IČ 00239089

