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Vážení občané,
obracím se na Vás v této nelehké situaci. A prosím Vás všechny:
dodržujte nařízená pandemická opatření!
Jsem si vědoma, že většina z Vás je dodržuje. Ale má prosba míří
především k těm druhým. Ať už jsou to ti, kteří se scházejí u piva, fotbalu,
karet, či na návštěvách u známých, prosím vydržte tři týdny bez těchto
akcí. Situace je příliš zlá na to, abychom jí znevažovali.
A moc prosím i rodiče těch dětí, které dosud, bez jakýchkoli omezení
pobíhaly ve skupinkách po obci, nebo se setkávaly s kamarády v altánu,
u autobusové zastávky, či jinde - dohlédněte na ně. To se týká i těch
mladých, kteří se už cítí být dospělí a veškerá opatření jsou jim lhostejná.
Ty všechny prosím: vydržte to doma, dodržujte opatření! Jejich ignorování
nás zavádí jen do hlubších problémů a zdravotnictví na pokraj kolapsu.
Právě přenos přes děti, obvykle bezpříznakový, zavinil ten obrovský
nárust nakažených v naší obci. Podle veřejně dostupných dat se aktuální
počet nakažených stále zrychlujícím tempem blíží 60 – celkový počet
(včetně vyléčených) pak 150. Denní nárůsty se od poloviny února
zosminásobily.
Vážení občané, snažme se mít tolik úcty a slušnosti jeden k druhému,
abychom si vědomě neubližovali.
Ing. Ludmila Kubálková, starostka obce
Informace OÚ

OMEZENÍ PROVOZU OÚ Dymokury
od 1. 3. 2021 do 21. 3. 2021

úřední hodiny: PONDĚLÍ a STŘEDA
800 – 1200 a 1300 – 1700 hod.
V ostatních dnech a hodinách zůstává v rozsahu krizového opatření Vlády ČR,
z důvodu přetrvávající nepříznivé epidemické situace, OÚ pro veřejnost uzavřen.
Stejným způsobem je omezen i provoz kontaktního místa Czech POINT.

Prosíme občany, aby upřednostňovali bezhotovostní platby před
platbou v hotovosti na pokladně. V případě personálního oslabení provozu
úřadu z epidemických důvodů může současně dojít k dočasnému uzavření
pracoviště nebo k omezení služeb.
Zvažte, prosím, naléhavost vyřízení úřední záležitosti, případně
odložení osobní návštěvy úřadu. Pokud je návštěva úřadu skutečně
nutná, využijte předchozí telefonickou domluvu na tel. čísle 325 635 112.
Pro vydání známek na popelnice prosíme zaklepat na okno OÚ.
Děkujeme Vám za pochopení.
Problematika atypických odpadů apod.:
- příjem velkoobjemového odpadu: každou středu od 1500 do 1700 hod.
na sběrném místě v bývalém letním kině. Příjem tohoto odpadu v jiné
době možný po domluvě na tel. 607 762 651.
- příjem biologicky kontaminovaného odpadu: použité roušky a respirátory vložte do igelitového sáčku a pevně uzavřete. Sáček vhoďte do
k tomu určených popelnic, umístěných v Dymokurech (sběrné místo
v bývalém kině), v Černé Hoře (u kontejnerů na plasty) a ve Svídnici
(u budovy bývalé školy).
- výměna nefunkčních popelnic: je možná pouze technickým pracovníkem obce, který posoudí stav popelnice (koroze, jiné poškození)
každou středu od 1500 do 1700 hod. na sběrném místě v bývalém kině.
Instalace mobilních defibrilátorů
V našich vesnicích proběhla instalace čtyř mobilních defibrilátorů, které
jsou nepřetržitě přístupné. AED neboli automatizovaný externí defibrilátor
je přístroj určený k laické resuscitaci, postiženému srdci podá elektrický
výboj. Defibrilátor je schopen automaticky rozlišit mezi defibrilovatelnými
a nedefibrilovatelnými rytmy a navádí hlasitými mluvenými pokyny.
Umístění defibrilátorů:
1. Revoluční 97, Dymokury - obecní úřad
2. Osvobození 212, Dymokury - základní škola
3. Svídnice 32 - obecní dům (bývalá škola)
4. Černá Hora - vodárenský domek na návsi
Poznámka:
po ukončení epidemiologických opatření
proběhne školení použití pro veřejnost.

Informace k očkování
 Od 1. března 2021 je možné se v ordinaci praktického lékaře
registrovat k očkování. Týká se věkové skupiny nad 70
let. Pokud se chcete nechat očkovat v ordinaci praktického
lékaře, je důležité, abyste spadali do této věkové kategorie
a zároveň nebyli registrováni do centrálního rezervačního systému (CRS), tedy do očkovacího centra.
 Registraci pacienta v očkovacím centru lze zrušit na tel.
č. 1221, nebo domluvou přímo se zaměstnancem
očkovacího centra.
 Naopak pacient, který bude registrován k očkování u nás
a bude z nějakého důvodu (například dlouhé čekací doby na vakcínu)
chtít změnit registraci k očkování, může tak učinit novou registrací přes
CRS (registrace u praktika tím zanikne).
 Dále dle nových informací bude možné registrovat i rizikové pacienty
(chroniky) mladší 70 let. Podrobnější specifikace skupin chroniků zatím
není k dispozici, ale v nejbližší době bychom jí měli obdržet.
 Rádi bychom začali očkovat v průběhu března, ale samozřejmě pouze
za předpokladu, že budeme mít čím. O distribuci vakcín rozhodují krajští
koordinátoři. Krajský koordinátor očkování má v tuto chvíli pravomoc
stáhnout si jejich nelimitované množství (v extrémním případě všechny)
pro potřeby očkovacích center. Teprve zbytek se bude distribuovat
praktickým lékařům.
 Čím více registrovaných pacientů k očkování bude praktik mít, tím větší
je pravděpodobnost, že se k němu vakcína dříve dostane.
 Vakcín je málo a v průběhu března a dubna jich bude do ČR i málo
přicházet.
 Více vakcín a tím i rychlejší očkování lze očekávat až v průběhu dubna
a května. K očkování budete pozváni až ve chvíli, kdy budeme vědět, že
pro Vás máme vakcínu.
 Vzhledem k zatížení ordinace budeme rádi, když se k registraci budete
hlásit především prostřednictvím emailu drsmelcova@gmail.com.
MUDr. Petra Šmelcová

O nebezpečí dezinformací
Jedním z mnoha nástrojů na udržení společenského permanentního strachu, jak pozoruji
mezi svými přáteli a spolupracovníky, je i šíření tzv. hoaxů, tedy emailových zpráv
s podvodným, či mystifikačním obsahem. Podíváme-li se do Wikipedie na odstavec
o škodlivosti hoaxů, dozvíme se, že: "Běžní uživatelé jim často věří a (v dobré víře) jednají
podle nich (a rozesílají je dále ve snaze pomoci i ostatním), či je považují za pouhý neškodný
vtip, odborníci a správci sítí často hoaxy chápou jako nebezpečný jev, kterému je nutno se
bránit. To poslední sdělení je i můj názor. Vždy, když takový mail dostanu, nemám strach
z jeho obsahu, nýbrž z toho, co obsah udělá s jednáním lidí, kteří mu uvěří. Jsem zároveň
značně rozzloben (mírně napsáno), ale vím, že bránit se takovým dezinformacím lze pouze
rozumnou argumentací.
Jako příklad za všechny uvedu mail s názvem: Zpravodajství německé TV o vakcínách na
Covid, doplněný videem s názvem: Naléhavý apel k očkování. Zhlédnutím videa se dovíme,
jak je očkování nebezpečné, jak mění naší DNA a další negativní sdělení, směřující ke
snaze, vyvolat mezi částí našeho obyvatelstva odpor k jeho provedení.
Proč si to myslím? Každá taková zpráva je doprovázena řadou indicií, které nám napoví,
že se jedná o hoax.
- Název zprávy je většinou doprovázen smajlíky s nebezpečným výrazem (bomba, výbuch,
smrtka apod.).
- Zprávy jsou často řetězově přeposílané - mají tedy před textem názvu zkratky "Fwd: FW:"
- Videa jsou často v rohu doplněna zkratkou (logem) tvůrce. V případě videa o očkování je
to jakási televize KLA.TV, která vůbec není německá. Tato reportáž jen cílí na německé
obyvatelstvo. Podíváme-li se na stránky této "televizní" společnosti, zjistíme, že obsahují
reportáže v 73 světových jazycích. A jsou to všechno pouze nepříliš dlouhá videa. Není
patrné, kdo a jak je natočil, či sestavil. Na stránkách není žádný kontakt na tuto společnost,
jen "komunikační formulář". Mně navíc trochu napověděl odkaz na konci stránek, který sice
nikam nevede, ale vysvětluje onu tajemnou zkratku KLA.TV. Jedná se o Klagemauer.tv - čili
v češtině Televize Zdi Nářků. To už o něčem hovoří.
Obdobný hoax mi byl přeposlán už před koronakrizí. Bylo v něm video, na kterém podle
komentáře afričtí imigranti lynčují francouzské policisty. A nikomu nebylo divné, že na ulicích
francouzského města jsou americké dopravní značky. Bylo to zjevně nepříliš dobře
zpracované video z amerických černošských nepokojů. V rohu tohoto videa bylo azbukou
napsáno "Neklan". Internet mi pak prozradil, že se jedná o jakousi ruskou nacionalistickou
organizaci.
Nechci vůbec spekulovat, kdo za vznikem takových hoaxů stojí. Jisté je ale, že dokud se
mu daří informace tímto způsobem šířit, může ovlivňovat jednání alespoň části naší
společnosti. A za jakým účelem je také trochu spekulativní. Je ale jasné, že když se někteří
nenechají očkovat, bude vir ovlivňovat i životy těch, kteří se očkovat nechali a společnost se
nikdy nevrátí do stavu před koronakrizí. O ekonomické produktivnosti ani nemluvě. Všichni
jsme se přece učili, že očkování je jeden z nejvýznamnějších výdobytků naší civilizace. Jsme
živočišný druh, který vynalezl očkování, a vymýtili jsme nebo téměř vymýtili řadu smrtelných
chorob.
Konzumujeme-li velké množství zpravodajství bez zralé úvahy o čem to vlastně je,
rozhodujeme se často s následkem, který společnost poškozuje více než nemoci samotné.
W. Grutke - SDH Dymokury
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