DYMOKURSKÝ
ZPRAVODAJ
č. 6/2015
Vážení čtenáři,
6. července si připomeneme významné výročí 600 let od upálení církevního
reformátora mistra Jana Husa. Sdělovací prostředky jsou plné pořadů,
zabývajících se Husovým životem i odkazem. Někdy zdařilých, jindy méně
zdařilých, často s absencí skutečných historických podkladů. Kardinál Miloslav
Vlk řekl v diskusním fóru na ČT24, že tyto pořady mají jednu velkou nevýhodu.
Snaží se totiž nahlížet na tehdejší dobu pohledem dnešního člověka. Ať už je
náš dnešní pohled jakkoliv zkreslený, tehdejší doba i současnost mají cosi
společného. Například Štěpán z Pálče, kněz, přítel a učitel mistra Jana Husa, který
obhajoval Husovo učení, aby pak na koncilu v Kostnici právě proti mistru Janu Husovi
vystoupil. Zmije na prsou. Tak i dnes a komukoliv z nás se může stát, že přijdeme
den ze dne o dlouholetého přítele. Tehdy i dnes mohou být motivem peníze, či
lépe řečeno závist. Lidé se o těchto tématech neradi baví, závist je jako
rakovina, nakazit se může každý a věčně imunní je málokdo.
Ale nemoci závisti se nevyhneme jen tím, že o ní nebudeme mluvit, či psát.
Její negativní důsledky pociťují především lidé, které těší spolková činnost.
Spolkový život v poslední době čím dál víc oklešťují především unijní normy.
A náš vysoký úředník, je dokáže pro české poměry ještě více „utáhnout“. Trvalé
zpřísňování pravidel a podmínek pro služby poskytované veřejnosti spolkový
život značně omezují, zvláště je-li postaven na dobrovolnosti. Situace je pak
vhodně doplněna mediální masáží, ve které se dovídáme, do jak obrovských
zdravotních či bezpečnostních rizik se dostáváme, jen vyjdeme-li z domova na
ulici.
Takové „normované“ prostředí pak může být živnou půdou pro dnešní
Štěpány z Pálče, kteří hledí především na spokojenost svou, nikoliv těch
druhých. Dymokurští hasiči nyní procházejí řadou kontrol státních úřadů jen
proto, že si dovolili o pouti mít vlastní stánek a že se snaží, aby se ke své
spolkové činnosti mohli scházet v hasičské klubovně i s ostatními spoluobčany
a příznivci SDH.
Dary neznámého či neznámých stěžovatelů hasičům k jejich 120. výročí
však vnímají tito i pozitivně, komunikace s úředníky preventivně pomůže
odstranit nedostatky, na které by si v budoucnu mohl kdokoliv stěžovat.
Patrně, stejně jako Štěpán z Pálče, ani dnešní oznamovatel porušování norem
nakonec nebude mít uspokojivý pocit z výsledku svého snažení. Zakoupit
odpustek pro své svědomí, i díky mistru Janovi, dnes již nejde.
600 výročí smrti Jana Husa je dobrou příležitostí připomenout si prastarou
otázku: Je lepší brát nebo dávat?
Krásné letní dny a příjemnou dovolenou přeje
redakční rada Dymokurského zpravodaje

Informace mysliveckého sdružení:
Myslivecký spolek Dymokury pořádá v sobotu 27. června tradiční
otevřenou soutěž ve střelbě z brokovnice na brokové střelnici
(naproti železniční zastávce Svídnice). Sraz účastníků v 10:00 hod.
Všichni jsou srdečně zváni.

Dětský den MZŠ Dymokury:
Dětský den s názvem "Cesta kolem světa" se konal v sobotu 30. května
v okolí školy. I když počasí zpočátku nepřálo, dětský den se vydařil. Zahájení
bylo v režii mažoretek z Kněžic a potom už se jenom soutěžilo a soutěžilo.
Sportovní aktivity si připravili nejen deváťáci, ale i hasiči a fotbalisti, o výtvarné
vyžití se postarala paní vychovatelka a Klub důchodců. Velký úspěch mělo
malování na obličej a samozřejmě pěnová show. A ani nevadilo, že nesvítilo
sluníčko. Občerstvení zajistili rybáři, myslivci a hasiči. Dětský den se nakonec
vydařil, přišla a soutěžila spousta dětí a věříme, že i rodiče si užili příjemné
odpoledne.

NEZAPOMEŇTE, prosím !
Jak jsme psali v minulém čísle,
již tuto sobotu mají dymokurští
hasiči na hřišti oslavu 120. let
od založení SDH

Informace obecního úřadu:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obecní úřad dále upozorňuje na nárůst počtu stížností na rušení nočního klidu.
Tuto problematiku řeší mimo jiné Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, která
stanoví především časový rozsah (dobu) nočního klidu, jaké činnosti ho
obvykle narušují a způsob ochrany obyvatel před negativními důsledky této
činnosti. V praxi se nejčastěji setkáváme s případy negativní hlukové zátěže
z provozu restauračních zařízení, pořádání koncertů a soukromých oslav.
Kompletní text vyhlášky je k nahlédnutí na internetových stránkách obce,
případně přímo na obecním úřadu. V rámci pořádání veřejných hudebních
produkcí je možno požádat obec o udělení výjimky z povinností, daných touto
vyhláškou. K žádosti můžete, jste-li pořadatelem takové akce, použít tento
formulář:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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