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Den otevřených dveří v domě se šesti pečovatelskými byty
V sobotu 14. ledna 2012 od 14 do 15 hodin zvou zastupitelé všechny občany
k prohlídce domu se šesti pečovatelskými byty. Zatím bylo podáno 6 žádostí a
zastupitelé budou dne 16. ledna 2012 rozhodovat o nájemnících. Občané proto mají
poslední možnost podat do tohoto termínu žádost o umístění do domu
s pečovatelskými byty.
Kontrolní výbor
Zastupitelstvo obce vyzývá občany, kteří chtějí pracovat jako členové v kontrolním
výboru, aby svůj zájem sdělili kterémukoliv zastupiteli.
Komunální odpad
OÚ Dymokury připomíná všem vlastníkům nemovitostí, že mají urychleně odevzdat
Prohlášení plátce poplatku za komunální odpad. Poplatek se bude platit od 1. do
29. února 2012. Zároveň žádáme občany, aby platby poplatků a další záležitosti
vyřizovali na OÚ především v úřední dny, tj. v pondělí a ve středu.
Sběrný dvůr
Sdělujeme občanům, že do sběrného dvora v letním kině je možné vozit odpad
pouze ve středu odpoledne nebo po dohodě s p. P. Sobotou. Občané tam totiž
nedávají pouze velkoobjemový odpad, ale vyhazují tam odpad, který patří do
popelnic. Nebezpečný odpad odevzdávejte až do přistaveného kontejneru, jehož
svoz obec 2 x do roka zajistí a oznámí. Papír vhazujte ho modrých kontejnerů pevně
svázaný nebo v krabicích. Také upozorňujeme, že před obecním úřadem bude
umístěna kamera a lidé, kteří budou před OÚ odkládat odpad, budou pokutováni.
Elektronické zabezpečení nádrží na pitnou vodu
Pan R. Schwarz provedl podle schválené nabídky elektronické zabezpečení nádrží
vody. Pověřené osoby tak budou informováni pomocí SMS o nepovoleném vstupu
do prostor těchto nádrží.
Bezpečnostní ořez stromů
Firma Bušim začala až nyní v lednu s plánovaným a v loňském roce schváleným
ořezem stromů v okolí kostela v Dymokurech. Práce mají být hotovy do konce ledna
2012.
Rozpočet obce Dymokury na rok 2012
Zastupitelstvo odsouhlasilo rozpočet jako přebytkový a po započítání financování
(splátky jistiny úvěru a čerpání prostředků z minulých let) bude hospodaření
vyrovnané. Celkové příjmy i celkové výdaje rozpočtu činí 10 746 000 Kč. Rozpočet

se schválil v paragrafech.
Smlouva se SDH Dymokury
Zastupitelé schválili návrh smlouvy mezi Obcí Dymokury a Sborem dobrovolných
hasičů Dymokury o pronájmu prostor hasičárny. Účelem je dosažení změny užívání
na objekt občanské vybavenosti.
Fond oprav a modernizace
Zastupitelé se dohodli, že zruší obecně závaznou vyhlášku fondu rozvoje bydlení,
protože již nemá právní oporu a že založí nový peněžní fond s názvem Fond oprav a
modernizace. Hlavním příjmem tohoto fondu jsou prostředky získané z prodeje
nemovitého majetku. Prostředky lze použít na úhradu nákladů na opravy, údržbu a
rekonstrukci obecního bytového fondu, vybudování obecního bytu či domu, nákup
nemovitostí, financování investic do infrastruktury obce Dymokury, Svídnice a
Černé Hory.
Závěr zjišťovacího řízení Krajského úřadu Středočeského kraje
Závěr ze zjišťovacího řízení Odboru životního prostředí KÚ SK zní, že záměr
„Manipulační sklady tuhých paliv – uhlí“ v k.ú. Dymokury má významný vliv na
životní prostředí a bude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí. Dále tento orgán nedoporučuje realizaci záměru vzhledem
na pravděpodobné překračování imisního limitu pro denní koncentrace částic PM10
i v obytné zástavbě.
Revokace vystoupení z dobrovolného svazku obcí
Zastupitelé revokovali vystoupení z DSO Mikroregion Poděbradské Polabí. Sídlo
DSO je nyní v Městci Králové a tento mikroregion zajišťuje zejména dopravní
obslužnost. Obec se na ní podílí částkou celkem 126 900 Kč na rok.
Projednání výzev k dotacím z FROM
Zastupitelstvo si stanovilo plány akcí, které bude chtít realizovat v roce 2012.
Oprava místní komunikace v Černé Hoře, výměna potrubí vodovodu Černohorská
ul., výměna oken v MŠ, dětské hřiště, dokončení zázemí SDH, chodník u křižovatky
1. Máje – Netřebská, podpora obnovy techniky, výzbroje a výstroje jednotek sboru
dobrovolných hasičů, dotace úroků z úvěrů určených k realizaci projektů k obnově
občanské vybavenosti - základní školy, účelovou dotaci na zabezpečení péče o
válečné hroby, obnova soch ve Svídnici a Dymokurech.
Akční skupina OV Svídnice informuje
Abychom co nejlépe využívali našeho kulturního zařízení (bývalé školy), snažíme se
pořádat co nejvíce akcí – motivovat k činnosti i ostatní spoluobčany. Vedle
pravidelného tréninku mariášníků jsme se rozhodli pořádat různé kulturní a
sportovní akce. Vědomi si toho, že nemáme žádné finanční prostředky, snažili jsme
se akce co nejvíce podpořit z vlastních zdrojů.
Pominu-li přípravné schůzky, první akcí byl 26. 11. 2011 turnaj ve stolním tenise.

Záměrně jsme ho pořádali jako turnaj uzavřený, vzhledem k našim možnostem.
Rozhodčí turnaje pan Slavík pak rozhodoval souboje asi dvacítky hráčů. Pořadatelé
zajistili občerstvení i ceny nejen pro vítěze, ale pro všechny účastníky.
Vzhledem k tomu, že ve Svídnici žije velký počet lidí v důchodovém věku, rozhodli
jsme se uspořádat pro ně předvánoční posezení. Adventní čas je dobou zamyšlení.
V dnešní uspěchané době, plné nesvárů a zloby, je dobré navazovat přátelské vztahy,
snažit se být k sobě laskaví. A setkání důchodců a občanů obce je dobrou příležitostí.
Samotnému posezení však předcházela další akce – výroba vánočních svícnů všichni, kdo měli zájem, si mohli přijít vyrobit svou vlastní vánoční výzdobu. Děti
pak vyrobily pro účastníky i malé vánoční svícínky.
8. prosince 2011 se pak konalo milé posezení našich seniorů a občanů obce. Setkání
bylo zahájeno promítáním prezentací sestavených z fotografií našich internetových
stránek. Mnozí naši starší spoluobčané se na tyto stránky z různých důvodů nemůžou
podívat – pokusili jsme se jim je tedy zprostředkovat tímto způsobem. Kladný ohlas
nás přesvědčil, že by bylo dobré v těchto prezentacích pokračovat i na příštím
setkání.
Další část programu vyplnily děti a mládež hudební vložkou, sestavenou
z vánočních koled. Děti také předaly každému účastníkovi malý svícínek.
Občerstvení na tuto akci bylo zajištěno ve spolupráci s OÚ Dymokury.
Dne 10. 12. 2011 proběhla v budově bývalé školy další zdařilá akce, kterou zde již
tradičně pořádalo Myslivecké sdružení Dymokury. Pořadatelsky vypomáhala opět
naše akční skupina.
Naše delegace se pak také účastnila odhalení pamětní desky a položení základního
kamene k muzeu významného rodáka naší malé obce – profesora Josefa Kubálka. A
tam jsme se trochu zastyděli. Jak obrovsky si tohoto významného muže váží ve
Všenorech, kde dlouhá léta žil a pracoval, a jak macešsky se k němu chová jeho
rodná obec. Osobnost takového významu by jistě zasloužila alespoň umístění
pamětní desky na rodném domku.
Za OV Svídnice L. Kubálková
Dopis p. Donáta zastupitelům
Na přání autora zveřejňujeme jeho dopis zastupitelstvu z 19.12.2011.
Vážení zastupitelé, chtěl bych svým vyjádřením reagovat na vyhrocený stav, který
nastal při řešení nepovolené skládky uhlí v areálu bývalého cukrovaru.
Jako občan Dymokur a místní podnikatel vyjadřuji nesouhlas s bezohledným
podnikáním Jiřího Havelky v areálu sousedícím s mou provozovnou, které ohrožuje
nejen mé podnikání, ale především zdraví lidí žijících v okolí, stejně jako mé. Je
téměř k neuvěření, že je možné, aby někdo bez potřebných povolení provozoval
činnost s takto významným vlivem na životní prostředí více než tři roky. Ještě více
překvapující je však přístup tohoto „podnikatele“ k rozhodnutím úřadů státní správy,
které snad z principu nedodržuje. Také mi přijde absurdní a nepochopitelné, jak
někteří občané, kteří nejsou zasvěceni, možná jen velmi okrajově a jednostranně do
problematiky tohoto případu, mohou posuzovat prašnost a následky s tím spojené,
když nebydlí v blízkosti zmíněného objektu! Rozhodují o našem zdraví a neposledně

o podpoře nezákonného podnikání p. Havelky a likvidaci jiného podnikatele, který
podniká nerušeně vedle problémového areálu. Tady postrádám, a ne jenom v tomto,
zdravý rozum! Proto apeluji na Vás, pane starosto Ambroži a zastupitelé, ať hájíte
zákon, zdravý rozum, zájem této obce, zdraví lidí a našich dětí.
Rozhodl jsem se nabídnout alternativu k současné podobě areálu, která by byla
v zájmu všech občanů a ukázat tak, jak může vypadat slušné a odpovědné podnikání.
Pokud by se mi podařilo areál cukrovaru získat, jsem připraven společně s obcí
zajistit investici zahrnující rekonstrukci části objektu a jeho využití k takovým
účelům, aby nedocházelo k negativním vlivům na životní prostředí a zdraví občanů.
David Donát
Úsměvné nebo k pláči?
Pro některé občany samozřejmost, pro jiné nepřijatelnost. Jedná se o fakt, že pro
některé občany je úmyslné porušování zákonů či předpisů naprosto samozřejmé a
silně zakořeněné výchovou. Přitom jsme většinou vyrůstali ve stejném státu (i když
v různých místech republiky) a za stejných společenských podmínek. Proč je tedy
nedodržování norem pro někoho problémem?
Jeden občan nedávno starostovi oznámil, že lidé tady v posledním roce na sebe
udávají, že ten druhý podvádí, dělá něco „načerno“, nebo že vlastní něco
neoprávněně. Na to prý místní občané nejsou zvyklí, to se tady nikdy nedělo, kvůli
tomu se tady nedá žít a možná se kvůli tomu odstěhuje. Kam, to neřekl. Možná pro
něho bude jednoduché najít v Čechách obec, kde je právní povědomí většiny
obyvatel na stejně „vysoké“ úrovni, jakou má on sám. Ostatní lidé a zvláště ti, kteří
pobývali nějakou dobu na „západě“, se takovým výrokům srdečně zasmějí. P.A.
Organizace a spolky informují
MZŠ Dymokury pořádá 16. ledna od 10 hodin besedu se spisovatelkou Zuzanou
Samkovou a 19. ledna zájezd na večerní lyžování do Herlíkovic.
Sbor dobrovolných hasičů Dymokury pořádá 21. ledna od 9 hod. osmý ročník
kulečníkového turnaje Dymokurská koule. Dne 25. února pořádá hasičský ples od
20 hod. v činěveské sokolovně.
Mateřská škola Dymokury informuje
V novém roce 2012 je k docházce do MŠ zapsáno 32 dětí. Během vánočních
prázdnin byla dokončena rekonstrukce místní kuchyňky – výdejny jídla. Kromě
pravidelných akcí jako je kroužek Keramika nebo výuka AJ, začnou nejstarší děti
jezdit od ledna do března do nymburského zimního stadionu bruslit. Na únor chystají
pro děti exkurzi do svíčkárny RODASU v Šestajovicích u Prahy.
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

