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Vážení čtenáři,
letošní žhavé léto nás často inspiruje k ochlazení na koupalištích nebo
alespoň ve vyšších nadmořských výškách. A právě tam, na horách, můžeme
získat i jinou inspiraci, například k veršování.
Poezii v duši a příjemný závěr prázdnin přeje

Vzpomínka na Šumavu
Ty krásná, zadumaná,
Šumavo naše s hvozdy staletými,
vzpomínám na tvá orosená rána
pod modrým nebem s mráčky bělavými,
jež v dálku zvolna plují
a za obzor se tratí,
mně zapomenout nelze,
já musím vzpomínati
tvých zalesněných strání,
kde smrk a borovice
staletou píseň šumí
ve vůni pryskyřice,
kde na polštářky mechu
kladou se dlouhé stíny,
slunce když před západem
pozlatí kapradiny,
než soumrak s rosou padne do trávy,
dříve než usnou ptáci zpěvaví,
ty chvíle znám a v duši mou se vryly
jak obraz tvůj, Šumavo drahá
a na tvou krásu vzpomínky v srdci zbyly.

redakční rada Dymokurského zpravodaje
A na tom keři šípkovém,
jenž hustě větévky splétá,
vzduchem o trn se zachytla
bílá nit babího léta.
Autobus vezl mne v poledne
silnicí od Sušice,
v zahrádkách kvetly jiřiny,
astry a slunečnice.
Pohodou dýchal jasný den,
podzimem stromy se barvily,
náruč svou vlídně otvíral
šumavský kraj ten spanilý.
Na stráně prosluněné,
kde stinný končí les,
vysoké nebe se klene
a drobný kvete vřes,
vyšplhaly se do kopců
zelené keře jalovců.

Jedno máš místo, které nás
do dávných věků přenese,
tam nedotčená příroda
na Boubíně je v pralese.

Týden byla mně domovem
nevelká budova bílá
v malebném koutu šumavském
nazvaném Čeňkova pila.

Tvé řeky Vydra s Křemelnou
balvany omývají
a chladné vody jezer tvých
čarovné kouzlo mají.

Příjemný týden uplynul,
dovolená mně skončila,
s tebou, má drahá Šumavo,
nerada jsem se loučila.

Poznala jsem tě koncem září
jedné slunečné neděle,
u cesty jeřabiny zrály
a šípek houpal plody zardělé.
J. K. – 1954
ze sbírky „Veršování“

turnaj Pé
Pétanque v Černé
Černé Hoře
Hoře:
ře:
25. července proběhla tradiční soutěž ve hře Pétanque. Tato společenská
hra, původem z francouzského středomoří, se v Černé Hoře těší veliké oblibě
a letošní turnaj byl již 9. v pořadí. Zúčastnilo se 48 hráčů (26 mužů a 22
žen) převážně z Černé Hory, Svídnice a Dymokur v kategorii dospělých a 8
hráčů v kategorii dětí. 1. místo obsadil Martin Lazar, 2. místo Petr Vondráček
a 3. místo Petra Knesplová. V kategorii dětí od 3 do 6 let - 1. místo Barbora
Bohušová, 2. místo Adéla Brůnová a 3. místo - Barbora Dobrovodská.
V kategorii dětí od 7 do 11 let - 1. místo - Natálie Fiedlerová, 2. místo Dominika Kropáčková, 3. místo - Eliška Vondráčková. Výhercům gratulujeme,
děkujeme všem soutěžícím za účast a těšíme se na příští jubilejní 10. ročník.
osadní výbor Černá Hora

Divadlo ve Svídnici:
Otevřená zkouška pohádky “Kráska a Netvor“ hereckého spolku Budil se
konala dne 18. srpna 2015 od 18:00 hod ve zkušebně – stodole v bývalém
hostinci U Košátků. Nová majitelka nemovitosti, paní Vendula Burger, takto
principálka souboru, na tuto „světovou“ premiéru srdečně pozvala sousedy ze
Svídnice i příznivce divadelního umění z Černé Hory a Dymokur.
A klasická pohádka, předvedená netradičně, se opravdu líbila – podbarvená
krásnou hudbou, tancem, zpěvem. Použité masky herců i růže – loutky, které si
v mezihrách získaly srdce dětských diváků. Prostředí staré stodoly, společnost
příjemných lidí i šálek horkého čaje – to vše jen atmosféru celého představení
umocnilo.
Poděkování patří paní Burger i všem, kteří pro nás představení připravili.
A těšíme se na příště.
osadní výbor Svídnice

Informace obecního úřadu:
Stojan na EKO - vodu a bankomat
Na základě výsledků ankety, zveřejněných v minulém čísle, jednala obec
s firmou, provozující stojany EKO – vodu. Bohužel, podle v současnosti
platných pravidel, nemůže firma instalovat nový automat (stojan) do obce
s méně než 1500 obyvateli. Existuje pouze možnost přemístění staršího
automatu z místa, kde již nebude používán. Prozatím tento případ nenastal.
Jednání o umístění bankomatu stále probíhají, momentálně ze zástupkyní
Komerční banky. Ta uvedla, že jednání má značnou naději na úspěch,
vyžaduje však ještě strpení.

Upomínka
Žádáme občany, u kterých Obec Dymokury eviduje nedoplatek za odpad, aby
tento uhradili v nejbližším možném termínu do pokladny Obecního úřadu,
případně bezhotovostně na účet č. 504262389/0800 (variabilní symbol č. p.
nemovitosti, do textu příjmení plátce).
Dále žádáme občany o uhrazení nezaplacených faktur za vodu, možno jak
v hotovosti do pokladny Obecního úřadu, tak i bezhotovostně na účet
č. 504262389/0800, variabilní symbol č. faktury (případně jméno a č. p. do
textu).

Obec Dymokury oznamuje, že v pečovatelském domě (č. p. 321) se uvolnily
dvě bytové jednotky.
Podmínky pro žadatele:
- pečovatelské byty jsou určeny pro osoby v nepříznivé sociální situaci,
jejichž snížená soběstačnost je způsobena věkem 70 let a více nebo
zdravotním stavem minimálně I. stupně závislosti na pomoci jiné osoby
(podle § 8 zákona č. 108/2006 o sociálních službách).
- k datu uzavření smlouvy nemá ve vlastnictví ani spoluvlastnictví bytový
dům, rodinný dům nebo byt. Tuto podmínku musí splňovat i další členové
domácnosti, kteří mají v bytě bydlet.
Zájemce musí předložit doklady potvrzující splnění výše jmenovaných
podmínek. Při uspokojení všech žadatelů, případně při nezájmu z cílové
skupiny, Ize nájemní smlouvu uzavřít i s jinou osobou, avšak pouze na jeden
rok se souhlasem obce.
Bytová jednotka: kuchyň (4 x 3,3 m), pokoj (4 x 4 m), předsíň (1,6 x 2,3 m),
koupelna se sprchovým koutem a WC (2 x 2,3 m). Uvedené rozměry se mohou
u jednotlivého bytu mírně lišit. Celková plocha činí cca 38 m2 podlahové
plochy. V suterénu je ke každému bytu k dispozici sklepní kóje (cca 4 m2).
Nájemné činí 54,40 Kč/m2, topení 1 500,- Kč (záloha na topení) a 100,- Kč na
el. energii za společné prostory.
Písemné žádosti o zajištění bytové náhrady (podle zákona č. 102/1992 Sb.)
či žádosti o pronájem bytu v domě s pečovatelskými byty podávejte na Obecni
úřad Dymokury.
Obec Dymokury děkuje firmě

za vzornou spolupráci
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