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Vážení a milí spoluobčané, jsme velice potěšeni za zájem, který přineslo již třetí
vydání oblíbeného dymokurského kalendáře a všechny výtisky již byly rozdány.
Všichni dobře víme, že autorem fotografií použitých v dymokurských kalendářích
byl pan Václav Sobota, učitel a dlouholetý kronikář obce. S velkým zármutkem
neseme jeho nedávný odchod ve věku nedožitých 91. narozenin. Láska, úcta a
vzpomínky zůstávají v našich srdcích.
Od tohoto čísla se Vám pokusíme přiblížit i písemné zmínky o historii naší obce.
Dnes začínáme s výtažkem z knihy „Místopis okresu Královeměsteckého“ od
Františka Josefa Čečetky, jehož první vydání vyšlo již v roce 1909. Přejeme Vám
všem klidné prožití roku 2014.
Mgr. Pavel Ambrož a Mgr. František Kuneš

Vybíráme ze zápisu obce Dymokury 12/2013 ze dne 16.prosince 2013:
Bude podána žádost o dotaci na Státní fond životního prostředí ČR na
vybudování sběrného dvora v obci Dymokury (v prostoru před vjezdem do
hasičské zbrojnice).
Starosta s místostarostou poděkovali za obec Jednotce SDH Dymokury a Sboru
dobrovolných hasičů Dymokury za mimořádné nasazení při povodních v červnu
2013 a předali zástupcům pamětní medaile. Toto poděkování patří i všem
obyvatelům, kteří se na pomoci při likvidaci následků a způsobených škod
podíleli.
Na základě předložených žádostí byly schváleny dotace spolkům a občanům na
rok 2014.
Návrh rozpočtu obce Dymokury na rok 2014
- Celkové příjmy včetně financování (čerpání rezerv) se stanoví v celkové výši
15.429.000 Kč.
- Celkové výdaje obce včetně splátek jistiny úvěrů z uplynulých let se stanoví v
celkové výši 15.429.000 Kč.
Podání žádosti o dotaci ze SFROM na veřejné osvětlení – 1. etapa rekonstrukce
veřejného osvětlení a rozhlasu v oblasti ulic 1. máje, Černohorská a Netřebská
(600 m). Demontáž stávajících světelných bodů, nové kabelové vedení NN pro
napojení světelných míst, stožáry výšky 8 m (10 ks) a 6 m (2 ks), svítidla
s technologií LED typ „V“ a „N“. Předpokládaná cena za stavebně montážní
činnosti je cca 1.185.000 Kč včetně DPH.
Odhlasován prodej 3 bytových jednotek v domě č.p. 287 v za cenu určenou
znaleckým posudkem.

Masarykova základní škola Dymokury způsobila v projektu „School for
everybody“, který byl dotován z peněz EU, porušením veřejné zakázky obci
Dymokury v letech 2012 a 2013 škodu za neuznatelné výdaje ve výši
347.438,40 Kč a za penále ve výši 35.149 Kč, tj. celkem 382.587,40 Kč. Původní
penále ve výši 260.580 Kč se snížilo zásluhou právníka obce Mgr. Vavřičky.
Pochybení bylo zjištěno odborem CERA Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy při kontrole smluv uzavřených s dodavatelem techniky ve dne
11.5.2012.
Zastupitelům není známo, proč ředitelství školy v čele s
Mgr. Lazarem a Mgr. Martínkovou nesdělilo své pochybení v projektu
zastupitelům, kontrolnímu výboru obce, učitelům a občanům např. na veřejných
zasedáních zastupitelstva obce, a to ještě před rozvázáním pracovního poměru
Mgr. Lazara. Námitky školy na změnu vyčíslení nezpůsobilých výdajů byly
neúspěšné a sdělení o platnosti neuznatelných výdajů bylo škole doručeno
Ministerstvem školství dne 12.7.2012. Neinformovaní občané nutili zastupitele
odstoupit z morálního hlediska, že způsobili odchod Mgr. Lazara z funkce
ředitele školy. Kdyby starosta věděl o pochybeních bývalého ředitele ve školním
projektu a vysokých neuznatelných nákladech a sankcích, tak by určitě nedal
souhlas bývalému řediteli s předčasným ukončením pracovního poměru
(dohodou) a objednal by před předáním funkcí provedení auditu příspěvkové
organizace. Názory zastupitelů: Peníze musí být obci (občanům) vráceny a není
žádný důvod, aby obec platila za selhání ředitele školy, který profesně pochybil
ve svém konání. Žádná z okolních obcí se nechtěla finančně podílet na
dofinancování školního projektu. Starosta však vzhledem k dosavadní činnosti
bývalého ředitele navrhl, aby MZŠ Dymokury vymáhala po bývalém řediteli
škodu pouze ve výši 3násobku průměrného měsíčního výdělku Mgr. Lazara.
Odsouhlasen pronájem pozemku FK Dymokury na 10 let (pozemek v majetku
obce pod kabinami a hospodou).
„Pořízení židlí a stolů do obecního domu č.p. 32 ve Svídnici.“ Správní rada
Nadace ČEZ se po prostudování všech obdržených projektů rozhodla této žádosti
nevyhovět.

Vybíráme ze zápisu obce Dymokury 1/2014 ze dne 20. ledna 2014:
Starosta uzavře nové nájemní smlouvy dle nového občanského zákoníku se
současnými nájemníky obecních bytů, kteří nemají dluhy vůči obci. Ostatní byli
vyzváni k vyrovnání svých závazků do konce ledna 2014. Pokud k tomuto
termínu nebudou vyrovnány všechny závazky, tak se nové smlouvy uzavírat
nebudou a nájemci budou vyzváni k vyklizení bytu bez náhrady.
Zhotovení odvodňovacího příkopu - bude zhotoven podle projektu pouze na
obecních pozemcích. Starosta zajistí zveřejnění výběrové řízení na realizaci
terénních úprav a upozorní majitele, kteří mají jejich majetek uložený v okolí
odvodňovacího příkopu, na jeho odklizení.
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Svídnice – vlastníci pozemků v k.ú.

Svídnice budou vyzváni, aby se k žádosti o pozemkovou úpravu připojili. Bude
vyžádáno vyjádření p. Jiřího Petersika, který hodlá ve Svídnici chovat skot.
Obec nebude v roce 2014 zvyšovat ceny za svoz komunálního odpadu.
Bude dopočítána cena za stočné pro rok 2014, pravděpodobně nebude vyšší než
v roce 2013.
Obec nebude zvyšovat místní koeficient pro výpočet daně z nemovitosti.
Svozové známky pro komunální odpad platí až do konce února 2014. Obecní
úřad rozešle složenky, známky na rok 2014 budou v průběhu měsíce únor 2014
vydány v kanceláři OÚ.
Prázdninový provoz školky – starosta osloví ředitelku mateřské školy, aby zjistila
zájem rodičů o provoz MŠ v době letních prázdnin a termíny možného provozu

Dymokury – historický přehled
Dymokury se připomínají se r. 1249. Ve tvrzi sídlel Soběslav. Roku 1293 dne 1.
prosince prodal král Václav II. městečko Dymokury (leželo východně od dnešní
obce) bohatému klášteru sedleckému u Hor Kuten. Již roku 1377 držel část
Dymokur s tvrzí Sezema z Bříště, jinak z Lomnice, jenž kněze ke kostelu dosazoval.
Na druhé části Dymokur seděl Jakubin z Dymokur, erbu kohouta.
Od roku 1414 držel díl Jakubův Václav Jakobin, zvaný „Lacembok“, jenž do
Dymokur faráře podával spolu se Zdislavem ze Záhoří na Krnsku. Statek rozšířil,
přikoupiv k němu zboží Slotákovo. Rok 1420 a potomní v bouřných dobách
husitských přinesly celému kraji hrozné útrapy. Byl vypleněn vojskem
Zikmundovým, mnohé osady, Tvrze nadobro zašly. V bouřlivé době opustil i
Jakubin Lacembok své zboží Dymokurské a to bylo roku 1454 za odúmrť provoláno.
Po čase objevil se však Václav před úřadem. Nicméne záhy zemřel, zůstaviv vdovu
Markétu, která se provdala za Jiříka Vševzala.
Právo královské si vyprosil a Dymokury ujal Purkart z Kopidlna. Purkart byl
druhorozený syn Straniše z Kopidlna, jenž seděl na tvrzi kněžické, zakoupené před r.
1415. Dymokury r. 1463 propůjčil král Jiří z Poděbrad Janu Křineckému z Ronova,
horlivému utrakvistovi. Choť Křineckého Eliška z Kunštátu byla prý sestrou krále
Jiřího z Poděbrad. Křinečtí přes sto let držely Dymokury a koupí statek rozšířili po
dalekém okolí. Jan Křinecký zůstaviv syny Jiříka a Viktorina. Potomci Viktorinovi
rozdělili se o Rožďalovice, Dětenice a Dymokury tak, že druhorozený syn Šťastný
podržel Dymokury, Činěves a Rožďalovice (do r. 1542). V ty doby spojeny v jejich
rukou celé Dymokury i s dílem po vladykách ze Záboří.
Šťastný Křinecká z Ronova býval hejtmanem Hradeckého kraje. Choti svojí
Dorotě z Valdštejna zapsal 1250 kop na vsi Svídnici s příslušenstvím. Náhrobek
Doroty Křinecké z Valdštejna, jenž zemřela r. 1580, je na hřbitově v Činěvsi. Roku
1572 prodal Šťastný Křinecká tvrz Dymokury s dvorem a vsí i ves Svídnici za 10
tisíc kop grošů českých Jindřichu Seletickému ze Smojna. Jindřich Seletický ze
Žampachu r. 1573 zemřel, zůstaviv Dymokury svému synu. Poněvadž se vyskytly
veliké závady a dluhy na statku Dymokurském, prodala jej vdova Dorota Seletická r.

1573 Zdeňkovi z Valdštejna a na Štěpanicích za 10.075 kop grošů českých. Za
Zdeňka spravoval panství Dymokurské Matroz. Po smrti Zdeňka Štěpanického roku
1574 ve Starém Městě Pražském o panství nastaly spory mezi dědici a cásařem
Rudolfem II.
Syn Zdeňkův Vilém zasnouben byl s Marií Magdou Smiřickou z Frielandu. K
jeho ruce matka, vdova Marie Valdštejnová – rozená z Martinic, pečlivě spravovala
statek Dymokurský. Roku 1587 přikoupila i Městec Králové a rybníky i s potoky a
se vším příslušenstvím od bratří Jaroslava a Mikuláše Trčků za 11.750 kop grošů
českých. Vilém z Valdštejna ani dědictví otcovského neujav záhy zemřel r. 1594.
Matka jeho držela Dymokury do své smrti r. 1606. Poněvadž nebylo přímých dědiců,
ujali v základě smlouvy z r. 1594 statek Dymokurský Městecký a Kněžický strýcové
z Valdštejna Adam, Vilém Vok a Heník. Adam připojil k Dymokurům po strýci
zděděnou třetinu statku Chotěšice a r. 1607 koupil od Jaroslava a Bedřicha z Donína
Běrunice i Veltruby. Od Adama přešly Dymokury na jeho příbuzného Albrechta Jana
Smiřického ze Smiřic.
Roku 1614 spojena byla veliká panství Náchodské, Riesenburské, Třebešovské,
Kumburské, Úlibické, Hořické, Semilské, Žlunické a Dymokurské v rukou
Albrechta Jana Smiřického, „krále české šlechty“. Po jeho smrti r. 1618 ujaka se
statků jeho sestra Markéta Salomena Slavatová. Vojsko české na Bílé Hoře 8.
listopadu roku 1620 poraženo a hrozná doba nastává českému národu. Zbabělý král
„zimní“ utíká do Vratislavě, za ním prchá i Markéta Salomena Slavatová se
synáčkem Albrechtem Jindřichem a blbým bratrem do Slezska, posléze do
Hollandska. Roku 1623 byla odsouzena ke ztrátě těla, cti a jmění. Potulný život v
bídě byl údělem po přeslici poslednímu potomku Smiřických. Hrdelní komise
vykonává r. 1621 krvavý soud na rynku staroměstském, vynáší ortel i nad mrtvým
Smiřickýcm. Pro účast v povstání odsuzuje ho dne 26. dubna roku 1621 všeho
jmění. Veškeré statky včetně Dymokurského byly zkonfiskovány. Dymokursko bylo
zastaveno cizozemci, císařskému plukovníkovi Janu Eusebiovi Khanovi. Albrecht z
Valdštejna, nejbližší krevní příbuzný Smiřických, ujal po ročním vyjednávání r. 1622
mimo jiné statek Dymokury a prodal je zmíněnému Khanovi. Roku 1625 zapsány
byly Dymokury v desky zemské jeho dceři Františce Khanové. Zadlužené panství
přechází z rukou do rukou, roku 1628 pronajímá svob. paní Marie Huertová statek
Dymokury k užívání J. Trčkovi a jeho choti na dobu čtyř let. Na Dymokurech jedná
se v té době o osudech české emigrace i celé ubohé země. Se Švédy r. 1639 vrátila se
Markéta Saloména Slavatová, rozená Smiřická. Do Dymokur, Žlunic a Chotělic
dosazováni bývali kněží nekatoličtí na čas. Po hrozné válce byl obracen lid na víru
katolickou v „nejkacířštějším“ Dymokursku bylo 977 nekatolíků nalezeno. Na
Dymokursku opatřoval církevní výkony na krátko farář Jan Václav Mitrovský.
Chrámy byly zpuštěny, osady vypáleny, Dymokury byly zničeny. Roku 1654 prodala
hraběnka Palffyová Dymokury hraběti Vilímovi z Lamboye. Na Dymokursku po
třicetileté válce bylo sedm osad úplně a šest z veliké části vypáleno.Vilém z
Lamboye zemřel r. 1660 na zámku v Dymokurech. Vdova Anna Františka

Lamboyová, prodala r. 1673 panství Dymokurské hraběti Ludvíkovi Kolloredovi z
Walsee na Opočně. Roku 1693 jediná dcera Marie Antonie dědila zpupné statky.
Kněžna postavila kostel v Dymokurech r. 1723, věž vystavěna r. 1760. Dědictvím
dostaly se Dymokury r. 1738 opět do rodu Kolloredů. Kněžna Marie Antonie,
nemajíc dědiců, odkázala panství Kamilu Kolloredovi z Walsee, tento zanechal je
synovi Františku Karlovi. Sčítání z roku 1781 uvádí, že na Dymokursku ve 30
osadách je 1381 stavení s 8070 obyvateli, z toho 7892 katolíků. Dobytek: 518 koní,
695 volů, 1924 dobytka rohatého, 10.748 ovcí,793 vepři, 74 kozy. Dymokurské
panství po otci Františkovi Kolloredovi zdělil r. 1806 syn Josef Kolloredo, roku
1815 zemřel a pochován jest v Dymokurech. Dymokury zdědila manželka hraběnka
Rosina, která se opět provdala za Bedřicha Kavriana a poté r. 1833 za hraběte
Otakara Černína z Chudenic. Nejstarší syn jejich, hrabě Děpold Černín z Chudenic
statek spravoval až do své smrti r. 1893. Od té doby drží jej jeho syn hrabě Děpold
Černín, chotí jeho jest od r. 1903 Marie, roz. Hraběnka Kinská. …pokračování
příště.
Mgr. František Kuneš

Sběrný dvůr Dymokury
Aby starosta zabránil šířícím se fámám o sběrném dvoru (dále jen SD), podává
k němu následující informace.
Popis: Areál SD bude tvořen zpevněnou živičnou vozovkou. Pro vjezd a výjezd do
areálu bude sloužit dvojice vjezdů s uzamykatelnými vraty o šířce 6 a 7 m. Celý
areál SD bude oplocen pomocí drátěného oplocení, výšky 2,00 m. Pitná voda s
elektřinou, budou do prostoru sběrného dvora, přivedeny z přilehlé hasičské
zbrojnice. Dešťové vody ze zpevněné plochy, budou odvodněny pomoci dešťové
kanalizace, přes systém retenčních nádrží, do vsaku na pozemku sběrného dvora.
Splašková kanalizace, z provozního objektu, bude odvedená přípojkou do stávajícího
kanalizačního řadu na pozemku SD.
Pro ukládání odpadů budou na ploše SD umístěny 3 kontejnery o objemu 9 a 6 m3
(velkoobjemový odpad, elektroodpad, stavební suť – pouze malé množství). Dále
zde budou speciální nádoby na baterie, kontejnery na recyklovatelný odpad, plastové
sudy s odnímacím víkem, PE pytle. Všechny odpady tedy budou uzavřeny
v nádobách a nikde se nebudou povalovat.
Obsluhu SD bude zajišťovat 1 zaměstnanec a bude pro něho na SD umístěn správní
objekt v podobě mobilního kancelářského kontejneru se sociálním zázemím.
Otvírací doba je navržena ve středu (3 h) a v sobotu (2 h). Pracovní náplní obsluhy
bude dohled nad chodem sběrného dvora a vedení agendy o množství odpadů.
Provoz dvora bude samoobslužný - každý návštěvník SD rozdělí jednotlivé odpady
dle pokynů obsluhy do kontejnerů k tomu určených. Pro užívání SD bude vyhotoven
Provozní řád, který bude schválen Krajským úřadem. Umístění současných nádob na
separovaný odpad se nezmění. Černost vývozu nebude velká - v roce 2013 přijelo
auto pro nebezpečný odpad dvakrát, pro velkoobjemový odpad a sklo třikrát. K
rapidnímu zvýšení hluku, dopravy či zápachu tedy nebude docházet.

Současný stav sběrného dvora v územním řízení: Zastupitelé řeší sběrný dvůr a
hledají pro něho vhodné místo již tři roky. Po neúspěšném jednání o odkupu
pozemků KSÚS Středočeského kraje podél ul. Osvobození se zastupitelé rozhodli
pro variantu umístění SD v okolí hasičárny. Vyřeší se tím zároveň odvlhčení zdí
budov hasičské zbrojnice a odvezení skládky sutě na dvoře sladovny. V listopadu
2013 starosta dostal vyjádření stavebního úřadu, že je možné umístit sběrný dvůr na
plochách občanské vybavenosti na poz. parc. č. 106/5 zast. pl.,19/3 ost.pl.,743 ost.
pl. Souhlas s možným umístěním SD potvrdila také autorka územního plánu Ing.
arch. Štádlerová. Obec obdržela na základě požadavků stavebního úřadu souhlasná
stanoviska k projektové dokumentaci sběrného dvora od Odboru životního prostředí
a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje, Hasičského záchranného sboru
SK, Oddělení životního prostředí Městského úřadu Poděbrady, Vodovodů a
kanalizací Nymburk, Telefónica CR, Čez Distribuce a majitelů sousední nemovitosti.
Jediný souhlas podle původních požadavků nedala zatím Krajská hygienická stanice
SK, neboť požaduje ještě dodat hlukovou studii.
V lednu 2014 požadoval stavební úřad ještě dodat vyjádření Odboru výstavby a
územního plánování MěÚ Poděbrady. Tento úřad označil jako jediný z dotčených
orgánů výše uvedené pozemky jako nevhodné pro umístění sběrného dvora. Uvedl 3
důvody, které však podle zastupitelů nejsou dostatečné pro odůvodnění jeho
stanoviska. Starosta již požádal tento odbor o místní šetření a přehodnocení jeho
stanoviska. V případně nevyhovění žádosti se obec odvolá k přezkoumání vyjádření
na Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu SK.
Pan Grutke na zasedání zastupitelstva 20.1.2014 upozorňoval zastupitele na
možnost, že obec neobdrží souhlas se SB od všech dotčených orgánů. Od koho
získal pan Grutke tuto informaci si může každý domyslet. Obec totiž vyjádření
Odboru výstavby a územního plánování MěÚ Poděbrady obdržela datovou
schránkou až 21.1.2014.
Jak vypadá sběrný dvůr jinde?

Všude je čisto a uklizeno, nikde se nic nepovaluje.

Umístění sběrného dvora před hasičárnou. Zde budou umístěny kontejnery na
tříděný odpad a správní objekt.

Pokračování sběrného dvora v zadní části dvora sladovny. Po odvezení navezené
suti a vybudování zdi zde budou schované velké kontejnery D.,C., E.

Půdorys stavby sběrného dvora Dymokury
A. Ekosklad – nebezpečné odpady
B. Kontejner na velké a malé elektrospotřebiče
C. Kontejner na objemný odpad – 9 m3
D. Kontejner na železný šrot – 6 m3
E. Kontejner na suť – 6 m3
F. Kontejnery na tříděný odpad – plasty 1100 litrů
G. Kontejnery na tříděný odpad – papír 1100 litrů
H. Kontejnery na tříděný odpad – tetrapac 1100 litrů
I. Kontejnery na tříděný odpad – sklo 1100 litrů

Příspěvky, připomínky a náměty do Dymokurského zpravodaje zasílejte písemnou
formou na adresu obec@dymokury.cz nebo odevzdejte na obecním úřadu. Vychází 6
x ročně pro Obec Dymokury, Svídnice a Černá Hora. Obec Dymokury, Revoluční
97, 289 01 Dymokury, IČ 00239089

