DYMOKURSKÝ
ZPRAVODAJ
č. 3/2022
Milí sousedé, vážení čtenáři,
současná epidemiologická situace nám konečně umožňuje konat více kulturních
a společenských akcí tak, jak jsme byli zvyklí před dvěma a více lety. Proto vydáváme
třetí číslo zpravodaje v netradičně krátkém intervalu. Rádi bychom především těm,
kteří nemají přístup k internetu, poskytli, pokud možno čerstvé informace.
S přáním hezkých, společně strávených dnů
Redakční rada Dymokurského zpravodaje

Co nás trápí
Tráva roste jako z vody (i když neprší) a její sekání je v plném proudu. Problémy se
sekáním jsou jak v okolních obcích, tak i u nás.
V Dymokurech, jak to říct – no, nejsou lidi. Prostě nestíháme. Personální problémy
se snažíme řešit za pochodu, ale není to jednoduché. Tím víc oceňuji úsilí některých
spoluobčanů, kteří si pravidelně sekají veřejné prostranství před svým domem.
A vážím si toho, že se našli i tací, kteří nám nabídli pomoc. Musíme to nějak zvládnout,
jen prosím o trochu trpělivosti. A ještě jedna informace, která se týká sekání –
nenechávejte, prosím, svá auta zaparkovaná na obecním prostranství (veřejné
zeleni). Při sekání by mohlo dojít k jejich poškození.
Dalším ožehavým tématem jsou odpady. Svozová firma si stále stěžuje na míchání
jednotlivých tříděných odpadů (sklo v plastech apod.). Vím, že valná většina lidí třídí
naprosto skvěle. Proto prosím těch pár lidí, kteří ve třídění chybují, snažte se
o nápravu. Možná v tom někdy hraje roli i skutečnost, že s řádně vytříděnými odpady
pošlete třeba děti. Ty pak odpad posoudí jinak než vy a problém je na světě. Pokud
nechceme mít s vývozem problémy, prosím o odpovědnost a důslednost v této
oblasti.
Třetím, nyní už každoročním problémem, je distribuce vody. Vzhledem k problémům
s nekvalitním litinovým potrubím jsme již před sedmi lety přistoupili k jeho výměně za
plastové. Vedení ve velké části obce se nám podařilo vyměnit, ale stále ještě zůstávají
problémové úseky. Zde pak dochází k haváriím a nutné odstávce dodávky vody.
Poslední problémová situace však byla z jiného důvodu. Obrovský nárůst čerpání
vody zapříčinil poruchu na čerpadle. Proto došlo v sobotu 14. 5. večer k zavedení
úsporného režimu čerpání vody. Vše je napraveno, ale je sucho a k podobné havárii
(ne-li horší) může dojít znovu. Proto vyhlašuji přísný zákaz čerpání vody z obecního
vodovodu k napouštění bazénů a zalévání zahrádek. Za jeho důsledné dodržování
Vám předem děkuji.
Lída Kubálková, starostka obce

Informace OÚ
Vzhledem k nové informaci od žadatele o dotaci na výstavbu kanalizace v naší obci (VaK Nymburk)
dochází k úpravě termínů a některých podmínek Smlouvy na kanalizační přípojky. Smlouvy budou
připraveny k podpisu od 1. června 2022 do 30. září 2022.

Usnesení zastupitelstva obce Dymokury
Zastupitelstvo obce rozhodlo o výši investičního příspěvku akce Dymokury – modernizace
a intenzifikace ČOV Dymokury, dostavba kanalizace Dymokury včetně místní části Svídnice a Černá
Hora dle projektové dokumentace schválené Městským úřadem Poděbrady, odbor životního
prostředí pod č. j. MEUPDY 0062282/ZP/2020, investor a vlastník díla Vodovody a kanalizace
Nymburk, a.s. se sídlem Nymburk, Bobnická 712/2, IČ: 46357009 takto:
 16 000,- Kč zaplatí vlastník nemovitosti, který má trvalý pobyt v obci Dymokury, nebo
v napojované nemovitosti na splaškovou kanalizaci je k trvalému pobytu přihlášena alespoň jedna
osoba, odvozující užívání nemovitosti od nájemní smlouvy
 26 000,- Kč zaplatí vlastník nemovitosti, který nemá trvalý pobyt v obci Dymokury, ani
v napojované nemovitosti na splaškovou kanalizaci není k trvalému pobytu přihlášena osoba,
odvozující užívání této nemovitosti od nájemní smlouvy
 64 000,- Kč zaplatí vlastník bytového domu, který má trvalý pobyt v obci Dymokury, podmínka je
splněna i v případě, že vlastník alespoň jedné bytové jednotky v bytovém domě má trvalý pobyt
v obci Dymokury, nebo v napojované nemovitosti na splaškovou kanalizaci je k trvalému pobytu
přihlášena alespoň jedna osoba, odvozující užívání nemovitosti od nájemní smlouvy
 104 000,- Kč zaplatí vlastník bytového domu, či vlastníci bytových jednotek v bytovém domě, bez
trvalého pobytu v obci Dymokury
Investiční příspěvek bude uhrazen obci Dymokury po podpisu Smlouvy o investičním příspěvku mezi
obcí Dymokury a vlastníkem připojované nemovitosti na kanalizaci.
Smlouvy o investičním příspěvku mezi obcí Dymokury a vlastníkem připojované nemovitosti budou
připraveny k podpisu na Obecním úřadu v Dymokurech od 1. června 2022 do 30. září 2022. Po
uplynutí lhůty k podpisu této smlouvy nebude vlastníkovi nemovitosti umožněno připojit
nemovitost ke splaškové kanalizaci za aktuálně zvýhodněných realizačních podmínek,
garantovaných obcí Dymokury (financování, projektová dokumentace atd.).
Investiční příspěvek bude zaplacen jednorázově, buď bezhotovostní platbou na bankovní účet obce
Dymokury, nebo v hotovosti na Obecním úřadu v Dymokurech nejpozději do dvou měsíců po
obdržení schválené dotace na výstavbu kanalizace investorem Vodovody a kanalizace
Nymburk, a.s. se sídlem Nymburk, Bobnická 712/2, IČ: 46357009. O této lhůtě se zavazuje obec
Dymokury vlastníky nemovitostí předem informovat.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Čištění komínů. Kominík Lukáš Fiala bude ve dnech 6. – 10. června provádět čištění
komínů. Cena za čištění a zprávu o kontrole spalinových cest je 600,- Kč. Zájemci se mohou
nahlásit do 30. května 2022 v kanceláři OÚ (tel. č. 325635112).
 Vítání občánků. Obec Dymokury již nekontaktuje rodiče nově narozených občánků naší
vesnice a bez jejich souhlasu neposílá pozvánky k vítání občánků (podle zákona o ochraně
osobních údajů). Pokud máte zájem o účast na vítání občánků, můžete se přihlásit do
30. května 2022 v kanceláři OÚ vyplněním přihlášky, kterou najdete i na webových stránkách
obce, či zadní straně tohoto zpravodaje.
 Beseda. Obec Dymokury zve srdečně občany na besedu s významným dymokurským
rodákem panem Doc. RNDr. Vladislavem Malátem, CSc. o jeho životě. Beseda se koná
dne 9. června 2022 od 16.30 hod. v zasedací místnosti OÚ Dymokury.
 Poděkování. Paní Jaroslava Šrejmová, rodačka z Dymokur a spisovatelka věnovala místní
knihovně soubor díla Vlasty Pittnerové a Vlasty Javořické. Jedná se o příběhy z venkovského
prostředí počátku minulého století. Věříme, že tento dar mnohé čtenáře potěší. Obec
Dymokury paní Šrejmové tímto za její dar děkuje.

Obec Dymokury Vás srdečně zve
na tradiční jarní pochod

DYMOKURSKÁ ŠLÁPOTA
v sobotu 28. května 2022
Start od 830 do 900 hod.
u

fotbalového

hřiště.

Letošní trasa povede na
Komárov po zelené, žluté
a

modré

značce

turistické

(viz

přiložený

plánek). V cíli nás čeká
občerstvení

a

opékání

špekáčků. Více unaveným
turistům bude k dispozici
autobus

pro

zpáteční

cestu.
Startovné 10,- Kč.
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 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PŘIHLÁŠKA - Vítání občánků obce Dymokury

Máme zájem zúčastnit se slavnostního obřadu „Vítání občánků“, který se uskuteční v obřadní
síni Obecního úřadu Dymokury. Pro zápis do kroniky a doručení pozvánky níže uvádíme:
Údaje pro zápis do kroniky:
Jméno a příjmení dítěte (dětí)

……………………………………………………………

Datum a místo narození:

……………………………………………………………

Jméno a příjmení matky dítěte

……………………………………………………………

Jméno a příjmení otce dítěte

……………………………………………………………

Údaje pro doručení pozvánky:
Jméno a příjmení

……………………………………………………………………

Adresa

……………………………………………………………………

Telefon

……………………………………………………………………

Výše uvedené osobní údaje budou použity pro organizační zajištění obřadu Vítání občánků obce
Dymokury.
V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů (GDPR), souhlasím s pořizováním fotografií a videozáznamů z obřadu Vítání občánků obce
Dymokury, které budou k dispozici pro rodiče vítaných dětí.

V Dymokurech dne:

…………………………
podpis rodičů

