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Problémy se sladovnou
Občané se ptají, proč zde už není zubní či dětský lékař. Přestože se to v minulých
zápisech zdůvodnilo, připomenu znovu, protože to souvisí s dalšími úvahami, co
s malou školou.
Za předminulého volebního období 2002 – 2006 zastupitelstvo rozhodlo, že se
provedou stavební úpravy 1. NP části domu č.p. 99 (objekt bývalé sladovny) za
účelem vzniku ordinace všeobecného, zubního a dětského lékaře. Kolaudační
rozhodnutí povolení užívání bylo vydáno v listopadu 2006.
Jedním z argumentů, proč se neordinuje v zubní ordinaci je nadměrná vlhkost.
Zubařské křeslo bylo již starší, ale důvodem jeho častých poruch byla hlavně
nadměrná vlhkost. Opravář nedoporučil kupovat do stávající ordinace nové křeslo.
Dětská doktorka přestala dojíždět z důvodů zpřísnění podmínek pro ordinace a také
z důvodu malého počtu dětí. Ordinace všeobecného lékaře není ve zcela
vyhovujícím stavu a zastupitelé řeší problém s nadměrnou vlhkostí i zde. Při
uzavírání nové nájemní smlouvy s MUDr. Tomášem Doleželem s.r.o. vyvstávají
další problémy do budoucna. Týká se to nejenom financování elektřiny na
zdravotním středisku, ve kterém musí neustále běžet odvlhčovač, stejně jako
v lékárně. Nejlevnější varianty vyřešení odvlhčení zahrnutí statisíce korun. Doktor
argumentuje, že logika se měla uplatňovat při rozhodování, kam ordinaci umístit.
Starý barák s metrovými zdmi z opuky bude peníze stále jen polykat. Navíc pojištění
lékařských přístrojů na škody způsobené elektrickým proudem (k němuž by při
vlhkých zdech okolo zásuvek v ordinaci mohlo snadno dojít), stojí také nemalé
peníze. Současní zastupitelé musí vzít do úvahy, že si MUDr. Doležel zařizuje
ordinaci v Nymburce, kterou buduje částečně proto, že v Dymokurech obyvatelé
stále postupně ubývají a obvod s necelou tisícovkou pacientů je na hranici
rentability.
Letos zastupitelstvo rozhodlo, že se obec pokusí odvlhčit část sladovny, ve které je
ordinace a lékárna. Většina zastupitelů je proti prodeji opuštěné budovy školy
I. stupně a hledá možnosti získání dotace na uchování budovy. „Malá škola“ je
v obci jednou z dominant, nemá žádné problémy s vlhkostí, je kolem ní pozemek i
přístupová místa ze dvou stran. Mohla by v něm být v případě nutnosti ordinace,
knihovna, klub důchodců, místnosti pro poskytování služeb (kadeřník) i místo pro
volnočasové aktivity organizací. Problémem je, že na tento projekt v současnosti
nesežene obec dotace z EU.
P.A.
K aktuálnímu dění ve společnosti
V poslední době často slýcháme v médiích v souvislosti s korupcí pojem
klientelismus. Vyskytuje se u totalitních režimů, diktatur i počínajících demokracií.

Uplatňují jej někteří politici, zastupitelé a další, kteří mají rozhodovací pravomoci.
Je to systém založený na protekci, konexích a neveřejném rozhodování „v zákulisí“.
Podle profesorky politologie Vladimíry Dvořákové je klientelismus systém, kde se
vyměňují služby, protislužby… Někam přijdete a narazíte na někoho, kdo „patří
k nám“.
Slovo klient znamená osobu chráněnou ochráncem, např. bohatým podnikatelem
nebo politickou stranou. Někteří zastupitelé se potom jako veřejní činitelé stanou
klienty podnikatele či zájemce o veřejnou zakázku. Spojuje je navzájem společný
osobní, většinou finanční prospěch, takže se navzájem chrání. Klientelismus je
vlastně variantou korupce. Podle většiny místních zastupitelů v loňském roce
zaváněla korupcí např. nabídka uhlí zdarma občanům výměnou za znečistěné
prostředí části obce.
Podle Dvořákové mělo za socialismu v Československu hodně lidí svou
„klientelistickou síť“ – tady měl známého instalatéra, támhle prodavače s
nedostatkovým zbožím, jinde úředníka. Tito lidé měli zafixováno, že to je nezbytné,
aby se dalo pohodlně žít. Takových návyků se lidé i po uplynutí 23 let dosud
nezbavili. I dnes, pokud někteří lidé potřebují něco na úřadě, nehledají informace na
webových stránkách a nezjišťují oficiální postup, ale ze všeho nejdříve se zeptá:
„Nemáš tam známého?“ A to je právě nejlepší živná půda pro klientelismus.
Také mně nabízel jeden odstoupivší zastupitel pomoc, protože má údajně vlivné
styky v nejmenované straně. Protože jsem k tomuto systému konexí nebyl
vychováván, je mi zcela cizí a odsuzuji ho, tak jeho nabídky určitě nevyužiji. P.A.
Budoucí akce
Oslavy 95. výročí dne, kdy Jára Cimrman získal místo učitele na obecné škole
v Dymokurech
HACID, Sbor dobrovolných hasičů Dymokury i obec Dymokury zvou všechny
občany na oslavu 95. výročí dne, kdy Jára Cimrman získal místo učitele na obecné
škole v Dymokurech. Akce se bude konat v sobotu 1. 9. 2012 od 13 hodin. Oslavy
organizuje HACID a vydává k této akci Sdělníky. Obec Dymokury je významným
sponzorem této akce.
Program: ve 13.00 průvod od požární zbrojnice, zahájení, 13.40 Otevření Parku
kultury a oddechu Járy Cimrmana, 14.00 Velehlas - zpěv + odhalení busty,
14.15 HACID – dymokurská koule, 14.30 Country soubor SPCCH – tance, Česká
veselá dechovka, 14.50
HACID – letohradské razítko + delegace z Letohradu,
Velehlas – zpěv, Járův poděbradský soubor + odhalení Směrníku, zakončení,
otevření výstavy, vyhlídkové jízdy „Karlštejn“, 19.00 požární zbrojnice – taneční
zábava, hraje M. Petrnoušek.
Všem přátelům recese, ale i divadla přejí organizátoři krásné odpoledne. Kdo se chce
podílet na oslavách jako pořadatel nebo sponzor volejte 604430045. Dále je zřízená
emailová adresa oslav: hacid2012@seznam.cz

Oprava komunikace v Černé Hoře
Schválená oprava komunikace v Černé Hoře se bude realizovat od pátku 7. 9.2012.
Bude předáno staveniště a začnou přípravné práce. Pokládka koberce bude 10. a
11. září 2012. Práce se podle počasí mohou o den či dva posunout.
Opětovné upozornění na nutnost vodoměrů
Všichni vlastníci nemovitostí, kteří mají přípojku na obecní vodovod Dymokury, mají
povinnost mít do 3 měsíců od podpisu smlouvy nainstalovaný vodoměr. Do
podzimního odečtu stavu vodoměru budou pracovníky obce vyplňovány montážní
listy vodoměrů pro jednotlivé nemovitosti, v nichž se uvádí kromě jiného tyto údaje:
Vodoměr Číslo

Cejch

Typ

Průměr Počát.
stav

Konc.
stav

Číslo
plomby

Osazen

Původní
Nový
Občanům, kteří neuzavřou smlouvu o dodávce pitné vody nebo nebudou respektovat
její obsah, bude zastaven přívod vody.
Proběhlé akce
Taktické cvičení integrovaného záchranného systému
Dne 3.8.2012 se Jednotka sboru dobrovolných hasičů Dymokury zúčastnila
taktického cvičení pořádaném JSDH Městec Králové. Jednalo se o požár Speciálního
domova mládeže SPMP v Chotěšicích. JSDH Dymokury s dopravním vozidlem
Avia s přenosnou motorovou stříkačkou zřídila čerpací stanoviště z požární nádrže
nedaleko objektu a rozvinula dopravní vedení vody do požárních vozidel z okolních
obcí. Za účast na této akci OÚ Dymokury děkuje všem zúčastněným hasičům Vladimíru Kučerovi, Ladislavu Krátkému, Pavlu Kadlecovi, Waldemaru Grutkemu,
Josefu Ručkovi a Luboši Mengerovi.
90. výročí založení FK Dymokury
Dne 28.7.2012 FK Dymokury slavil 90. výročí založení svého klubu. V ranním
programu byly předány diplomy a medaile osobnostem, které se zasloužily o rozkvět
dymokurského fotbalu a to: Vratislav Křovina, Josef Bubeník starší, Ladislav
Tábořík, Zdeněk Ábel, Pavel Sobota, Zdeněk Beníček, František Střeštík, Josef
Kunc.
Po obědě již následoval čistě fotbalový program a hned na úvod se představil
v historii první ženský dymokurský team Slavoj Buchtolet, který porazil 10:5
Pepinovy muže XXX. Následoval zápas Staré Gardy Dymokur, která podlehla 7:0
Staré Gardě ZOM Nymburk. Vrcholem dne byl zápas dymokurského "Áčka" proti
Kozlovně Ládi Vízka. Přestože naši borci podlehli kozlovně 9:2, nikdo do konce
života nezapomene, že si zahrál např. proti reprezentačnímu trenérovi Michalu

Bílkovi, internacionálovi Láďovi Vízkovi, aktivnímu hráči skotského Heart of
Midlothien Rudovi Skácelovi či bývalé ikoně Slávie Pavlu Kukovi.
Poděkování patří všem, kdo se na organizaci celého výročí podíleli. Byly vydány
pamětní odznaky, které jsou k vyzvednutí u pana Kunce za pouhých 25 Kč á kus.
JFK
Pochod kolem Dymokur
V neděli 6.5.2012 se uskutečnil pochod kolem Dymokur, který zorganizoval
místostarosta Mgr. František Kuneš. Přes noc spadlo na Dymokury 13 milimetrů
srážek, přesto ráno vysvitlo sluníčko a účastníci historicky prvního ročníku pochodu
okolo Dymokur začali mířit k prezentaci. Vůbec první přišlo 6 černohoráků a to
pěšky a přesně v 8.00 hodin vyrazili na trasu. Celkem 15 lidí šlo kratší z nabízených
tras a to 3 kilometry, dalších 30 a 3 psi vyrazili na trasu 8 kilometrů s příjemnou
zastávkou na občerstvení U Benešů ve Svídnici. Nejmladšímu účastníkovi byly
3 týdny a nejstarší účastnici úctyhodných 72 let. Všichni turisti obdrželi nádherný
diplom a jako cílový bonus i vuřta, kterého si všichni společně opekli na dvoře
před hasičárnou. Poděkování patří klubu důchodců a sboru dobrovolných hasičů
Dymokury, kteří se podíleli nejen na přípravě pochodu, ale někteří vyrazili i na trasu.
V cíli spokojení pořadatelé dolaďovali s turisty trasu na příští rok a můžeme slíbit,
že bude stát opravdu za to. Jménem pořadatelů děkujeme všem, kteří podpořili
dobrou akci.
JFK
Ze zasedání zastupitelstva
Místní koeficient pro daň z nemovitosti
Starosta dostal návrh, aby obec zvýšila místní koeficient pro daň z nemovitosti z 1
na 2. Občané by platili finančnímu úřadu např. místo 500 Kč dvojnásobek, tj.
1000 Kč. Tato daň je celá příjmem obce. Podle starosty by se v době dnešních
špatných finančních poměrů mnoha občanů, zejména důchodců vlastnící
nemovitosti, měl místní koeficient zvýšit jedině tehdy, když se z finančních
prostředků takto získaných budou hradit konkrétní akce, prospěšné všem občanům,
např. chodníky. Protiargumentů proti zvyšování koeficientu je více. Ten hlavní je, že
malým obcím téměř jistě přibude od příštího roku do rozpočtu významná finanční
částka díky parlamentem a senátem schválené novele zákona o rozpočtovém určení
daní. Snad jej podepíše i prezident. Samospráva bude moci sama rozhodovat o tom,
co v obci vybuduje a nebude muset shánět na projekty dotace různě po
ministerstvech a nebude k tomu potřeba mít vlivné kontakty.
Střelba na domácí zvířata
V naší obci dochází ke střelbě na domácí zvířata, kočky apod. Vyzýváme občany,
aby nebyli lhostejní a podali svědectví k jakýmkoliv podobným nepřístojnostem.
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

