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Vážení čtenáři,
červencové dny plné sluníčka byly bohužel zastíněny událostí, která těžce
zasáhla mnohé naše spoluobčany. 12. července 2015 zemřel po dlouhé nemoci
pan Theobald Czernin. Především ti dříve narození starousedlíci vědí, o jak
významnou osobnost našeho kraje šlo. Hraběcí rod Czerninů z Chudenic
významně ovlivňuje život zdejších obyvatel již od roku 1833. Zejména jeho
zásluhou došlo k významnému rozvoji většiny důležitých oborů lidské činnosti –
zemědělství, chovatelství, řemesel, školství, dopravy apod.
Pan Theobald, u nás častěji nazývaný Děpold, byl synem hraběte Rudolfa
Czernina, který se v r. 1938 aktivně účastnil delegací na obranu republiky. To
bylo příčinou uvalení nucené správy na jeho majetek a jeho uvěznění. Po jeho
propuštění v poválečném období nebyl majetek fyzicky navrácen, R. Czernin
byl však stále v pozemkových knihách zapsán jako vlastník. Formálně tedy
majetek ani nebyl skutečně znárodněn. Pan Theobald navzdory vyhlídce
skromných podmínek a chudoby spolu se svou rodinou zůstali věrni své
domovině. Pracoval jako řidič a řadový pracovník ve zdravotnictví. Teprve po
roce 1989 se mohla jeho rodina vrátit do míst, z nichž pocházela. Navrácení
rodinného majetku však zároveň znamenalo i nové úkoly a starosti.
Panu Czerninovi a jeho rodině celý život
pomáhala překonat životní nesnáze hluboká
víra. Tato víra pomohla i mnohdy těžkému
rozhodování mezi rozumem a srdcem, které
pak nemuselo být v očích ostatních to správné.
Vzpomínejme tedy na našeho milého souseda
pana Theobalda vždy v dobrém
redakční rada Dymokurského zpravodaje

„Poslední zvonění“ v MZŠ Dymokury:
V pondělí 22. června 2015 jsme my, deváťáci, zorganizovali naše „Poslední
zvonění“. Jako téma jsme si vybrali Hippies a „céčka“. Jak už napovídá téma,
oblékli jsme se do barevného oblečení a vzali si spoustu céček. A vyrazili jsme.
Prošli jsme všechny třídy a pomalovali všechny naše spolužáky. Také jsme
zpívali písničku Céčka od Michala Davida za doprovodu kytary. Učitelům jsme
nabízeli domácí bábovku a tyčinky z listového těsta, též vlastní výroby.
Nakonec jsme zašli i do školky a na obecní úřad. Naši učitelé a spolužáci nám
dokonce přispěli pár korun do našeho třídního fondu. Naše poslední zvonění
jsme si všichni patřičně užili a bylo nám líto, že na naší škole nemáme mnohem
více tříd, kde bychom se mohli vyřádit.
autor Mgr. Daniela Lazarová,
převzato z webových stránek MZŠ

Informace obecního úřadu:
V minulém čísle byla publikována anketa o umístění automatu na EKO vodu
a taktéž na umístění bankomatu v naší obci. Výsledky této ankety zveřejňujeme:
pro umístění automatu na EKO vodu ...................... 68 hlasů
proti umístění automatu na EKO vodu .................... 7 hlasů
nevyplněných odpovědí ....................... 1
pro umístění bankomatu ...................... 71 hlasů
proti umístění bankomatu ...................... 2 hlasy
nevyplněných odpovědí .................. 3

Informace k obecním pozemkům:
V zájmu celkového narovnání letitých nesrovnalostí v majetkoprávních
vztazích s Obcí Dymokury je nutné požádat o změnu využití pozemku.
Aby žádost splnila svůj účel, je nutné znát zájem občanů o odkoupení
pozemků, které jsou majetkem obce a oni je dlouhodobě v dobré víře
užívají.
Termín podání žádosti o odkoupení v dobré víře dlouhodobě užívaných
pozemků je do 30. září 2015.
Žadatel dodá: skutečný díl (geometrický plán) a znalecký posudek.
Ti, kteří o odkup pozemku žádali v tomto roce, jsou již evidováni.
Domníváte-li se, že se Vás uvedené informace týkají, můžete si sjednat
schůzku na telefonním čísle 325 635 112 (OÚ Dymokury).
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