DYMOKURSKÝ
ZPRAVODAJ
č. 1/2022
Vážení občané, milí sousedé,
louky jsou plné krtinců (což podle mé babičky znamená, že zima už snad nebude),
počasí je sice trochu divoké, ale celkem teplé. Rozvolňují se covidová opatření
a všichni se těšíme nejen na jaro, ale i na návrat k běžnému životu, jaký jsme měli
před pandemií.
Vrátím-li se k předchozím dvěma rokům, je mi líto, že se v mezilidských vztazích
cosi zadrhlo. Mrzí mne, že někteří z nás (je jedno, zda příznivci či odpůrci očkování
a dalších pandemických opatření) dokážou jen kvůli názorové neshodě zásadně
měnit své životní postoje, chování a vystupování. Zavrhují dlouholeté přátele
a kamarády, jsou plni zloby a nenávisti. Budeme-li nyní vracet náš život do
„normálních“ kolejí, zapomeňme, prosím, na tyto nesváry. Buďme znovu kamarádi,
kteří si rádi popovídají na návsi, posedí u piva nebo grilování na zahradě. To je to, co
je u nás na vesnici hezké. Známe se dobře, a máme-li na jednu věc odlišný názor,
máme na dalších tisíc záležitostí názory stejné. Na tom se přece dá stavět. Posuňme
vpřed to společné, v čem se shodujeme. Sporné záležitosti se snažme upozadit,
případně, je-li to možné, z paměti vymazat.
Pokud se s nadcházejícím jarem zbavíme všech nepříjemností spojených
s pandemií, můžeme začít plánovat akce, na které jsme už skoro zapomněli. Můžeme
si například, jak bylo dobrým zvykem, uklidit naši obec. Spolky se mohou snažit znova
rozvíjet svou činnost. To se zatím nejvíce, díky úsilí členů i charakteru činnosti, daří
rybářům. Hasičům se vloni vydařila posvícenská akce – křest cisterny a Sv. Floriána.
Letos jsou v očekávání oslavy u FK Dymokury. 100 let od založení klubu za oslavu
určitě stojí a já vím, že se na to náležitě připravují. Také Sokol v naší zemi slaví
kulatých 160 let. V Dymokurech je nyní silný oddíl karate, nově založený oddíl stolního
tenisu a začínající cvičení s dětmi. I ti všichni se možná u příležitosti kulatého výročí
budou chtít představit. A já se na to opravdu moc těším.
Masarykova základní škola a Mateřská škola se také určitě vrátí ke svým tradičním
akcím – dětskému dni a závěrečným slavnostem na konci školního roku. Všichni
víme, že pro děti byla ta minulá doba nejtěžší, přejme jim tedy spoustu zábavy
a radosti z „normálního“ života.
A obec také ráda přispěje nějakou akcí. „Dymokurskou šlápotu“ jsme se snažili
udržet i v nejtěžších dobách a budeme v ní i nadále pokračovat. Podpoříme finančně
akce spolků, na kterých budeme spolupořadateli. Určitě uspořádáme i nějakou
kulturní akci. Dotaci na pořádání koncertu už jsme získali, je třeba jen vymyslet, koho
v rámci této akce pozveme. Zkusíme také ještě jednou filmové představení letního
kina. Tu pohádku při minulém promítání jsem (s omluvou) vybrala já, netušíc nic zlého

– bohužel to opravdu nebyl žádný hit. Tentokrát si raději nechám poradit. Doufám, že
se nám podaří zajistit také „obecní výlet“, jak jsme na něj byli v minulosti zvyklí. A na
konci prázdnin se budou s podporou obce konat oblíbené motocyklové závody.
S vírou v lepší zítřky, která byla nyní bohužel značně oslabena událostmi na
nedaleké Ukrajině, jsem nastínila akce do konce léta, dále se zatím neodvažuji.
S přáním krásných dnů a brzkého jara

Lída Kubálková

Vybíráme z hlášení obecního rozhlasu
➢ Upozorňujeme občany, že 23. února skončila platnost svozových známek pro
komunální odpad z roku 2021. V úterý 1. března tak budou vyvezeny pouze
nádoby s novou známkou pro rok 2022! Platbu a převzetí této známky
můžete provést v pondělí a ve středu od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hod.
➢ Sběrna elektroodpadu bude otevřena 5. března 2022 od 9.00 do 11.00 hod.
(vrata vedle lékárny v ul. 1. máje)

Informace Spolku Budil
Spolek Budil od října 2021 obnovuje zapomenutý obecní Sad míru ve Svídnici
u Dymokur (vysazen r.1954) a znovuzakládá včelaření podle místní tradice. Původní
název sadu jsme se rozhodli zachovat, očistit od pejorativního nádechu 50. let
minulého století. Sad evokuje hojnost přírodních zdrojů a mír je, jak opět vidíme,
důležitý v každém okamžiku.
➢ V březnu se po zimě vracíme do sadu: čekají nás víkendové brigády s prořezáváním, úpravami a čištěním terénu, budováním kompostu, přístřešku pro komunitní
centrum a tak dále. Během jara vytvoříme pracovní úvazek pro stálého
pracovníka. Zájemci o spolupráci, brigádu či přivýdělek na čerstvém vzduchu ozvěte se nám na produkce.budil@gmail.com .
➢ Potřebujete-li nejprve k celému projektu více informací, zveme vás na veřejnou
schůzi Spolku Budil 18. března 2022 od 18 hodin do bývalé školy ve Svídnici
(občerstvení - točené pivo).
➢ V pátek 18. března od 10 do 15 hod. plánujeme také společnou brigádu s našimi
donátory - pracovníky České spořitelny a MOL Česká republika. Můžete také!
➢ A konečně v neděli 20.3. a 27.3. od 10 do 15 hod. rozjíždíme cvičení v Sadu míru
pro tělo i duši. Osvojování jemných cvičebních technik vedené hostujícími lektory.
Protáhneme tělo ztuhlé po zimě, povzbudíme energetické dráhy, oživíme zdroj
svého života. Oblečení přiměřené počasí a pohybu v přírodě, s sebou podložku na
cvičení nebo celtu či igelit. Po cvičení společně vypijeme horký čaj, akce se koná za příznivého
počasí
Za možnost revitalizovat i využívat Sad míru
vděčíme podpoře z grantového programu České
spořitelny "Dokážeme víc" (ve spolupráci s Nadací
Via) i podpoře z grantového programu Zelené oázy,
který vyhlašují Nadace Partnerství a společnost
MOL Česká republika.
(na obr. Svída - Cornus)

Pro fanoušky historie přinášíme recenzi nové knihy, vydané ke 400 výročí významné
dějinné události. Mezi popravenými byl v pořadí jako osmý Diviš Czernin z Chudenic
- příslušníci jeho rodu nadále žijí a ku prospěchu (nejen) obyvatel Dymokur rozvíjejí
rodovou tradici. Autorem textu je pan Stanislav Vaněk z Prahy - Letňan.

Povstalci a odsouzenci – osudy 27 obětí staroměstské exekuce
Kat Jan Mydlář popravil 21. června 1621 na Staroměstském náměstí v Praze
dvacet sedm mužů. Smrt tří pánů, deseti rytířů a sedmnácti měšťanů byla důsledkem
prohraného stavovského povstání. Události i rozsudek nad rebely byly pro současníky
mementem. Pro jejich potomky znamenaly dějinné trauma a posléze se staly
předmětem dějezpytného bádání historiků. Několik z popravených - Jáchym Ondřej
Šlik, Václav Budovec z Budova, Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic, Jan Jesenius se „dočkalo“ mnoha odborných studií a knižních monografií. O většině potrestaných
však dosud bylo známo málo informací. Tato skutečnost již neplatí, neboť byla vydána
publikace s názvem Povstalci a odsouzenci – osudy 27 obětí staroměstské exekuce.
PhDr. Jan Kilián pojednává, dle pořadí v jakém byli odsouzení postupně povoláni
k výkonu exekuce, o jejich rodových i rodinných kořenech, kariéře, majetkových
poměrech a politické angažovanosti v době před povstáním i během průběhu vzpoury.
Analyzuje soudní proces, popisuje závěrečné chvíle pozemského bytí odsouzených
a zároveň zkoumá dosud interpretované reálie. Autor také ponechává kapitoly
o nejméně známých z dvaceti sedmi „českých pánů“ v nevelkém rozsahu, byť plně
kompaktní. Přínosná je Kiliánova částečná polemika s PhDr. Josefem Petráněm
autorem knihy Staroměstská exekuce (aktualizovaně vydána v letech 1972, 1985
a 1996), ve které nově vykládá některé jeho dříve zdánlivě nezpochybnitelné závěry týkají se např. výše dosaženého věku
Kašpara Kaplíře ze Sulevic a Jindřicha
Otty z Losu. Zároveň však svému kolegovi
vzdává úctu, neboť publikace obou
historiků jsou mimořádné a dokazují
posouvání hranice možností a výsledků
v badatelství.
Text knihy je doplněn obsáhlým
souborem poznámek, množstvím černobílých i barevných fotografií významných
uměleckých děl, hradů, zámků a měšťanských domů v jejich aktuální podobě.
Závěr hlavní části publikace tvoří celkový
přehled exekuovaných. Z údajů tabulky je
patrné, že za vzpouru zaplatilo životem
dvacet sedm mužů, které ve zlomový
okamžik, s výjimkou jednoho, spojovala
nekatolická víra. Všichni spíše byli
plnoprávnými obyvateli zemí Koruny
české než „českými pány“ a autor ve své
knize předkládá precizní přehled jejich
životních příběhů a osudů pohledem doby,
ve které se popsané události odehrály …

Rozpis zápasů FK Dymokury

Hlavní české sbírky na pomoc Ukrajině (sbírkové účty)
Člověk v tísni

Charita ČR

93209320/0300
bez var. symbolu

55660022/0800
var. symb. 104

ADRA

Červený kříž

4004040040/5500
333999/2700
var. symb. 222 var. symb. 1502
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