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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v tomto již třetím čísle Dlouhopolského zpravodaje chci poděkovat
několika čtenářům, kteří nám zaslali své názory na obsah předchozích
zpravodajů, za kladné ohlasy na jejich vydávání a za náměty pro další
čísla.
Mé poděkování patří rovněž všem
občanům, kteří se zúčastnili voleb
do Zastupitelstva obce Dlouhopolsko a svými hlasy projevili důvěru
nově zvolenému zastupitelstvu.
Jak již všichni víte, zahájili jsme
jednu z největších investičních akcí
posledních let – výstavbu hlavních
řadů vodovodu v naší obci. Chci se
Vám všem omluvit za dočasné ne-

příjemnosti a případné problémy
při provádění stavby, které jsou bohužel součástí každého stavebního
díla. S vedením stavební firmy zástupci obce úzce spolupracují a snaží se vzniklé nepříjemnosti minimalizovat. O postupu prací Vás budeme
průběžně informovat.
S ohledem na blížící se Vánoce
a konec roku 2014 mi dovolte, abych
Vám jménem svým i jménem celého
zastupitelstva obce popřál příjemné
a klidné prožití vánočních svátků
a v novém roce 2015 pak hodně zdraví, štěstí a osobních
i pracovních úspěchů.
starosta Jaroslav Okrouhlý

Výsledky voleb do Zastupitelstva
obce Dlouhopolsko,
konaných 10. 10. – 11. 10. 2014
Počet občanů zapsaných v seznamu voličů = 199
Počet občanů, kterým byly vydány úřední obálky = 132
Počet platných hlasovacích lístků = 129
108 hlasů – Pavla Průšová čp. 2 a Jaroslav Znamínko čp. 19
104 hlasů – Ladislav Novák čp. 66
93 hlasů – Jaroslav Okrouhlý čp. 94
92 hlasů – Hana Míčová čp. 79
89 hlasů – Bohumil Knytl čp. 128
84 hlasů – Martin Hájek čp. 4
59 hlasů – Jaroslav Černý čp. 5
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Ptačí oblast Žehuňský rybník – Obora Kněžičky

Ptačí oblast byla vyhlášena v rámci projektu NATURA
2000 na celkové rozloze 1 964
ha nařízením vlády ze dne 29.
9. 2004 – zahrnuje Žehuňský
rybník, oboru Kněžičky s Kopičáckým a Čihadelskými rybníky, Dlouhopolský rybník, Báňský les a další menší pozemky
mezi zmíněnými celky. V území
se nachází různé typy přírodních stanovišť od podmáčených
luk, rozsáhlých rákosin, bílých
strání přes slatinné loučky až
po různé typy doubrav. Území
je dlouhé 7,6 km a v nejširším
místě měří 4,6 km.
Žehuňský rybník a jeho bezprostřední okolí je po ornitologické stránce zkoumán po více
než 100 let. První určitá data
jsou již z roku 1876.  Díky velice pestré mozaice prostředí
zde bylo zjištěno více než 260
ptačích druhů, z toho 145 hnízdících.  
Ptačí oblast je vyhlášena
na ochranu bukáčka malého (Ixobrychus minutus), pro
kterého je tato lokalita jednou
z nejvýznamnějších v České
republice (hnízdí v litorálních
porostech rákosu, místy s keři
vrby) a chřástala kropenatého (Porzana porzana), preferujícího stanoviště s převahou
měkkých a nízkých porostů.
Žehuňský rybník je jedinou lo-

kalitou u nás, kde byl alespoň
v jednom roce (2005) dosažen kritériový počet 6 okrsků u
chřástala malého (na rozdíl od
předchozího vyžaduje trvalou
přítomnost vody). Významné
je i hnízdění bukače velkého,
rákosníka velkého (nejméně 15
párů), orla mořského, motáka
pochopa a slavíka modráčka
středoevropského. Na stepních
stráních hnízdí malá populace
pěnice vlašské (15-20 párů)
a do oblasti se opět vrátil strnad zahradní, který před zhruba padesáti lety hnízdil hojně
ve stromořadích podél komunikací a v sadech na jižních stráních. Mezi další hnízdící druhy
patří např. husa velká, luňák
červený, včelojed lesní, moták lužní, chřástal polní, datel
černý, strakapoud prostřední,
krutihlav obecný, linduška luční, konipas luční, cvrčilka slavíková, lejsek bělokrký, sýkořice
vousatá, ťuhýk obecný, ťuhýk
šedý či hýl rudý.  
Území je významným tahovým stanovištěm a zimovištěm, zejména vodních ptáků
a dravců. Maximální počty dosahují v tomto období 11 000
až 12 000 ptáků. Na tahu se ze
zajímavějších druhů vyskytují
např. potáplice malá, potáplice
severní, volavka bílá   – zimuje zde až 35 exemplářů, husa
polní, husa běločelá, hvízdák
euroasijský, ostralka štíhlá,
morčák velký, morčák prostřední, morčák bílý, orlovec
říční, moták pilich, kulík bledý,
slučka malá, bekasina větší,
koliha velká, racek malý, rybák
velkozobý, rybák bělokřídlý,
linduška horská a linduška ru-

dokrká. Pravidelně je zjišťován
i jeden z nejvzácnějších pěvců Evropy rákosník ostřicový
a opakovaně byl zastižen i rákosník tamaryškový. Ze vzácných zatoulanců byl pozorován
např. pelikán bílý, volavka stříbřitá, volavka červená, labuť
zpěvná, husa malá, husa krátkozobá, berneška bělolící, berneška velká, husice liščí, polák
malý, hoholka lední, orel skalní,
orel křiklavý, káně bělochvosté, chřástal nejmenší, ústřičník
velký, jespák písečný, jespáček
ploskozobý, koliha malá, lyskonoh úzkozobý, chaluha pomořanská, chaluha příživná, racek
mořský, racek tříprstý, rybák
černozobý, rybák malý, strakapoud jižní, rorýs velký, vlha
pestrá, skřivan ouškatý, strnad
severní a sněhule severní. Na
podzim 2006 byl odchycen po
druhé v ČR strnad malinký.
Významným fenoménem je
hromadné nocování některých
druhů ptáků v rozsáhlých rákosinách. Počty nocujících vlaštovek obecných, břehulí říčních
a špačků obecných dosahují
ve vrcholu tahu i více než 100
000 jedinců. Neobvyklé jsou
v době tahu vysoké počty nocujích motáků pochopů – až 91
jedinců a konipasů lučních – až
600 jedinců.

Kontejner na použitý a nepotřebný textil
V areálu Technického dvora v ulici Míru v Městci Králové je umístěn kontejner na
použitý a nepotřebný textil patřící Diakonii Broumov. Po celý rok i mimo vyhlášené
dny, kdy se konají sbírky, zde můžete v době otevírací doby Technického dvora (Po –
Pá od 11.00 do 14.00 hod. a každou sudou sobotu od 8.00 do 12.00 hod.) bezplatně
odevzdat ošacení, ložní prádlo, ručníky, deky, záclony, peřiny, polštáře a nepoškozenou obuv.
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Zastupitelstvo obce
Zveřejněny jsou upravené verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Občané, kteří mají zveřejněné osobní údaje, k tomuto dali písemný souhlas. Úplná znění dokumentů jsou
uložena v archívu obecního úřadu.
Z jednání ustavujícího zastupitelstva obce ze dne 3. 11. 2014
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce předáno osvědčení o zvolení členem
zastupitelstva obce. Přítomní členové zastupitelstva složili slib a podepsali se na připraveném archu.
1. Zastupitelstvo zvolilo starostou obce Jaroslava Okrouhlého.
2. Zastupitelstvo zvolilo místostarostou obce Jaroslava Znamínka.
3. Zastupitelstvo v souladu se zákonem o obcích určilo, že pro výkon funkce starosty obce bude
Jaroslav Okrouhlý dlouhodobě uvolněn.
4. Zastupitelstvo schválilo zřízení finančního výboru. Předsedou finančního výboru zvolilo Ladislava
Nováka, členy výboru Martina Hájka a Jaroslava Černého.
5. Zastupitelstvo schválilo zřízení kontrolního výboru. Předsedkyní kontrolního výboru zvolilo Hanu
Míčovou, členy výboru Irenu Rutarovou a Bohumila Knytla.
6. Zastupitelstvo schválilo zřízení školského, kulturního a sociálního výboru. Předsedkyní výboru
zvolilo Pavlu Průšovou, členy výboru Naďu Knytlovou a Ivetu Vocáskovou.
7. Zastupitelstvo v souladu se zákonem o obcích stanovilo, že členům zastupitelstva nebude poskytována odměna za výkon neuvolněného člena zastupitelstva.
8. Zastupitelstvo schválilo podpisové právo k účtu obce u Komerční banky pro starostu, místostarostu a Pavlu Průšovou a podpisové právo k účtu obce u České národní banky pro starostu a místostarostu.
9. Starosta seznámil přítomné s plánem činnosti zastupitelstva v dalším volebním období: prioritou
je výstavba a dokončení vodovodu, postupná rekonstrukce chodníků, výměna veřejného osvětlení
(v ulicích Malá Strana, Fialova, Na Kopečku a Vrátková) a výstavba dětského hřiště.
10. Starosta seznámil s přípravou výstavby vodovodu v obci.
11. Zastupitelstvo schválilo Smlouvu č. 36/2014 mezi Obcí Dlouhopolsko a společností Vodovody
a kanalizace Nymburk. Smlouva o smlouvě budoucí o výpůjčce řeší provozování vodovodu do
doby, než dojde k navýšení kapitálu v akciové společnosti.
12. Zastupitelstvo schválilo vypsání soutěže na Poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru za účelem
spolufinancování projektu Výstavba vodovodu v obci Dlouhopolsko.
13. Zastupitelstvo schválilo Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na služby „Poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru za účelem spolufinancování projektu Výstavba vodovodu v obci Dlouhopolsko“. Obec bude v zadávacím řízení zastupovat firma AREA2000 Polička.
14. Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 06/2014 ke dni 31. 7. 2014.
15. Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 07/2014 ke dni 31. 8. 2014.
16. Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 08/2014 ke dni 30. 9. 2014.

Upozornění
Upozorňujeme všechny občany (zejména Vás starší) na různé obchodníky, kteří se
mohou v naší obci (zvláště v tomto předvánočním období) objevit.
Zastupitelstvem obce není žádný podomní obchod povolený – týká se i nabízení změny dodavatelů energií. Doporučujeme proto nepouštět nikoho neznámého do domu, nepodepisovat žádné smlouvy bez předchozí porady s rodinnými příslušníky.
V případě objevení se takových osob upozorněte, prosím, zástupce obce nebo Policii ČR.

Vodovod
Stavební úřad Městec Králové na základě žádosti Obce
Dlouhopolsko vydal 8. 10.
územní rozhodnutí č. 173 o
umístění stavby Vodovodní
přípojky v obci Dlouhopolsko.
Jedná se o povolení stavby vodovodních přípojek pro jednotlivé rodinné domy a pozemky
(potrubí a vodoměrné šachty s
napojením na vodovodní řad).

Kontrolu napojení na vodovodní řady a osazení vodoměrů provede zdarma společnost
Vodovody a kanalizace Nymburk, středisko Městec Králové. Navržené přípojky budou
zřizovány až po kolaudaci hlavních vodovodních řadů a jejich
uvedení do provozu. V současné době je povolených 92 domovních přípojek – informace
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o ceně, podmínkách a termínech výstavby budou zveřejněny počátkem roku 2015.
24. 10. podepsal starosta
na Ministerstvu zemědělství
dohodu o poskytnutí dotace na
výstavbu hlavních vodovodních
řadů (Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace)
ve výši 70% celkových nákladů
(obdrželi jsme 9 278 000 Kč).
Smlouva obce s firmou Pueblo

Praha – archeologická společnost, na provedení záchranného archeologického průzkumu,
byla podepsána 11. 11.
Samotná výstavba vodovodu byla zahájena 18. 11.
pracovníky firmy Stavitelství
Řehoř Černošice ve Vrátkové
ulici před čp. 86. Do vánočních
svátků se počítá s výkopovými pracemi a uložením potrubí
v těchto částech obce: Vrátková

ulice (od čp. 86 po křižovatku
s městeckou silnicí a od čp. 136
k čp. 88) a ulice Na Kopečku
(od hlavní silnice k čp. 139).
V případě příznivého počasí
budou práce pokračovat ihned
v lednu 2015. Obecní úřad Vás
bude s předstihem informovat
o případných omezeních dopravy nebo svozu odpadů.

Výlov rybníka
Předzvěstí vánočních svátků jsou každoroční výlovy rybníků. Náročná práce rybářů
a atraktivní podívaná pro
všechny zájemce má své místo
také v dění naší obce. Tradiční výlov Dlouhopolského rybníka proběhl v režii Rybářství
Chlumec nad Cidlinou 6. 11.
a dopoledne 7. 11. Rekordních
čísel nebylo dosaženo, ale ryb
byl dostatek, jak co do počtu tak i na váhu. Jen je škoda, že nebylo možné zakoupit
čerstvou rybu ihned u rybníka
– určitě by byl zájem místních
lidí i z projíždějících aut. Výlov
v Dlouhopolsku se samozřejmě
nedá srovnávat se Žehuňským
rybníkem (vzhledem k jeho velikosti), kde ve stáncích na hrázi bylo zajištěno občerstvení
pro rybáře a návštěvníky.
Vlastnímu výlovu předchází tzv. strojení rybníka, kte-

ré zahrnuje přípravné práce
k výlovu. Jedná se především
o vypouštění vody (strouhou
v Proutnici přes Králík a rybník Nouze), které musí být pozvolné, aby se ryby soustředily pouze do loviště. Pro výlov
musí být zabezpečená hladina,
která umožňuje snadný výlov
a zároveň není ohrožován zdravotní stav ryb. Při výlovu se
používá celá řada sítí, které se
liší velikostí a způsobem použití. Rybáři používají pro jejich
označení termíny drobná sakovina a velká sakovina. Z drobných sítí se při výlovech používá keser, což je síť pytlovitého
tvaru připevněná na kruhovém
oblouku, která slouží k přenášení a nakládání ryb. Z velkých
sítí se používají ploty, podložní
sítě či zátahová síť nevod.
Před samotným výlovem
se provádí tzv. sháňka. Ryby,

Prodej ryb na sádkách v Žehuni:
Pátek od 14:00 do 16:30 hodin.
Sobota od 8:00 do 10:30 hodin.

které jsou soustředěné v lovišti, se pak zaplotí pomocí plotů. Rybáři provedou buď zvednutí podložní sítě anebo zátah
nevodem. Posléze se provádí
„zjádření“ sítě. Z vylovených
ryb se nejdříve dlouhými saky
sbírají choulostivé doplňkové
ryby, jako jsou štiky, candáti
či býložravé ryby a přednostně
se dávají do kádí, aby netrpěly nedostatkem kyslíku v lovišti. Teprve pak nastává výlov
kaprů, kteří jsou odolnější vůči
krátkodobému nedostatku kyslíku. Vlastní vylovení se provádí
mechanickým keserem. Ryby
jsou pak tříděné podle velikosti a přemísťovány do kádí,
případně rovnou do nákladních
automobilů určených k převozu ryb na sádky v Žehuni nebo
v Chlumci nad Cidlinou.
Michael Krasický
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Kulturní a sportovní činnost
Rozsvícení vánočního stromu
V sobotu 29. listopadu jsme
tradičním rozsvícením vánočního stromu zahájili přípravu na
nejkrásnější svátky roku, na Vánoce. Z místního rozhlasu nejprve zazněly koledy a k bývalé
škole se začalo scházet početné

obecenstvo – přišly děti s rodiči
i starší občané. Na uvítanou každý dospělý dostal horké svařené víno. Úderem půl páté se ozdobený smrk rozsvítil a vzápětí
vystoupil smíšený pěvecký sbor
rodičů a dětí. Přítomní v jeho

podání vyslechli vánoční koledy,
které v nás navodily tu správnou
předvánoční atmosféru. Po roce
tady máme opět advent a přípravy na Štědrý den mohou vypuknout.
Pavla Průšová

Sportovní klub Dlouhopolsko
27. 9. Dlouhopolsko – Odřepsy = 0:2 (0:1)
Do 6. minuty jsme hráli v deseti. V prvním poločasu
měli hosté více ze hry a od 28. minuty vedli po střele
do „šibenice“ 0:1. Ve druhé části hry byl zápas vyrovnaný, ale v útoku se našim nedařilo. Ve 38. minutě
hosté trefili tyč a o minutu později střelou z 20 metrů
k tyči svoje vítězství pojistili.
4. 10. Sány – Dlouhopolsko = 5:1 (3:1) – branka Robovský
Domácí měli celý zápas více ze hry a dokázali také využít chyb naší obrany (branky padly v 5.,
22., 27., 61. a 76. minutě) – navíc trefili i břevno. Naši se několikrát v 1. poločasu objevili sami
před brankářem, který svými zákroky podržel svůj tým. Ve 35. minutě Robovský využil chybu domácích a střelou podle brankáře snížil na 3:1. Ve 2. poločasu Robovský z několika metrů překopl
prázdnou branku a o výsledku bylo rozhodnuto.
11. 10. Dlouhopolsko – Vrbice = 0:2 (0:1)
Začátek zápasu patřil hostům, kteří se v 10. minutě gólem po trestném kopu ujali vedení. Od té
doby se hrálo spíše ve středu hřiště, našim se nedařily přihrávky a nedokázali jsme překonat výborného brankáře. Po chybě obrany jsme v 63. minutě inkasovali podruhé, vzápětí Robovský jen
těsně minul branku. Posledních deset minut jsme soupeře přehrávali, ale nepodařilo se převahy
využít (hlavička Kročáka).
18. 10. Libice nad Cidlinou B – Dlouhopolsko = 9:2 (1:1) – branky Robovský, Shaklein
V 1. poločasu jsme měli více ze hry, domácí se k brance dostali několikrát po naší ztrátě míče.
Vedli jsme od 25. minuty, když Robovský sám před brankářem s přehledem skóroval. Soupeř
vyrovnal ve 33. minutě po rychlém protiútoku. Ve 46. minutě Shaklein obešel i brankáře a opět
jsme vedli. Po vyrovnání v 56. minutě však domácí jednoznačně ovládli utkání (pětkrát šli sami
na brankáře a šanci využili) – branky padly v 64., 67., 77., 78., 80. (z penalty), 81. a 87. minutě.  
25. 10. Záhornice – Dlouhopolsko = 2:2 (1:2) – 2 x Robovský
Měli jsme celý zápas mírnou převahu, domácím se dařily rychlé protiútoky a podržel je i brankář.
Vedli jsme od 19. minuty, když Robovský po výborné přihrávce Nováka střílel do prázdné branky.
Domácí využili o deset minut později rychlý protiútok. Ve 39. minutě Robovský sám před brankářem nezaváhal – 1:2. V 65. minutě nás zachránila tyč, na druhé straně v 67. minutě Shaklein
sám před brankářem šanci neproměnil. O dělbě bodů rozhodla penalta domácích v 76. minutě.
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Tabulka IV. třída, skupina C – podzim 2014
1. Sány
2. Odřepsy
3. Vrbice

9

8

1

0

39 : 13

9

8

0

1

44 :   8

24

9

5

2

2

20 : 14

17

4. Libice nad Cidlinou B

9

4

1

4

26 : 27

13

5. Běrunice B

9

3

3

3

21 : 17

12

6. Opolany
7. Záhornice

9

2

3

4

13 : 19

9

2

1

6

16 : 28

9
7

8. Dymokury B

9

2

1

6

12 : 35

7

9. Dlouhopolsko

9

1

3

5

14 : 27

6

9

1

3

5

15 : 32

6

10. Hradčany

25

8. 11. jsme sehráli posvícenské utkání SK Dlouhopolsko
mládež – Stará garda Dlouhopolsko. Výsledek 4:2 (0:1)
není důležitý – setkání hráčů
a fanoušků bylo příjemnou
tečkou na závěr fotbalového
roku.   

Svaz tělesně postižených
30. 9. jsme se vydali na zájezd, který pořádala naše organizace – tentokrát nás dlouhopolských bylo 11. První zastávkou byl
novogotický zámek Sychrov, který známe z pohádek Nesmrtelná
teta a Zlatovláska. Zámek sloužil jako rezidence francouzského
rodu Rohanů. Jeho pokoje jsou zařízeny původním nábytkem,
obrazy a většina místností vyniká bohatou řezbářskou výzdobou
(řezbář Pavel Bušek zde strávil 36 let svého života). Prohlídka
poskytuje návštěvníkům představu, jak se ve 2. polovině 19.
století žilo na venkovském sídle bohaté šlechtické rodiny.
Po dobrém obědě v Turnově jsme navštívili Mnichovo Hradiště. Zámecký areál je příkladem barokního šlechtického sídla,
které se dochovalo jen v málo pozměněné podobě. V roce 1623
získal konfiskací celé panství slavný vojevůdce Albrecht z Valdštejna a v majetku rodu zůstalo až do
roku 1945. Tady jsme si prohlédli rozsáhlé sbírky keramiky a porcelánu, anglický nábytek z poloviny
18. století a množství loveckých trofejí.
Zájezd se vydařil i díky našim vedoucím, paní Oupické a paní Pekárkové – za což jim děkujeme.
28. 10. jsme se zúčastnili koncertu v Městci Králové. Veselá trojka Pavla Kršky nám zahrála lidové
písničky z vlastní tvorby.
8. 11. se kulturní dům v Městci Králové stal místem konání výroční členské schůze naší organizace. Předsedkyní byla znovu zvolena Věra Oupická. Přítomní členové vyslechli zprávu o hospodaření
a o činnosti v roce 2014 a schválili plán činnosti na rok 2015.                                     Zdeňka Nováková

Připravuje se nejen v naší obci
Květiny Kornelie Kněžičky (Jana Záhorová) Vás zvou na vánoční výstavu Andělské vánoce. Můžete
zde zhlédnout vánoční dekorace, květinová aranžmá, lidové betlémy nebo ukázky rukodělných řemesel (výroba andělských šperků, vitráží a dřevěných soch, zdobení perníčků). Prodej dekorací, drobných
dárků, květin. Občerstvení zajištěno. Kdy – neděle 14. prosince od 13 do 17 hodin. Kde – Kulturní dům
Kněžičky.
Adventní koncert Královéměsteckého sboru a dětí základní školy se koná v neděli 14. prosince od
15.00 hod. v kostele sv. Markéty v Městci Králové.
6. ročník Vánočního turnaje ve stolním tenisu pro neregistrované hráče se koná v pátek 26. prosince od 9 hodin v bývalé škole. Přihlášky přijímá Leoš Vaníček (Motorest Kopičák) – tel. 603 561 583
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Ze života obce

Naši jubilanti – blahopřejeme:

Celkový počet obyvatel k 30. 11. 2014: 233
Zemřeli:
22. 9. – Václav Pavlásek čp. 63 (*1940)
13. 10. – Josef Míča čp. 79 (*1955)
Odstěhovali se:
Kateřina Dlouhá čp. 121
Michaela Součková čp. 40
Marta Heráková čp. 24
Olga Černá a Jaroslav Černý čp. 5
Přistěhovali se:
Miloš Jíša a Markéta Jíšová čp. 90
Jan Zajíček a Vendula Zajíčková čp. 32
Václav Marek a Miroslava Marková čp. 67
Olga Černá a Jaroslav Černý čp. 137
Zlatá svatba:
28. 11. oslavili 50 let společného života manželé
Josef a Zdeňka Novákovi čp. 38 – přejeme jim
vše nejlepší do dalších let

Září
70 let – Lidmila Kocanová čp. 7
75 let – Marie Okrouhlá čp. 94
Říjen
70 let – Josef Toula čp. 13
Listopad
86 let – Josef Trčka čp. 101
Prosinec
85 let – Libuše Albrechtová čp. 75
85 let – Marie Trčková čp. 101

Naše příjmení
Na Dlouhopolsku se kdysi
říkalo: Černý Bubák Líbal Kříž.
Byla to příjmení místních občanů, která takto seřazena za sebou dávala smysluplnou větu.
Nejstarším rodem naší obce
jsou Miláčkové. Od roku 1690
hospodaří nepřetržitě na svém
statku nejprve v čísle 19 a nyní
v čísle 21 (prvním byl Václav
Miláček v letech 1690 – 1725),
bratři Václav a Milan jsou již 13
generací rodu.
Adamec, Adamcová:
V České republice je 3 169

nositelů
příjmení
Adamec,
Adamcová. Příjmení vzniklo
z osobního jména Adam, které má počátky v hebrejštině
(znamená člověk stvořený ze
země). Prvním zaznamenaným
Adamcem v Dlouhopolsku je
čeledín Jan, v letech 1816 –
1825 v čísle 16. Jeho syn Jan
obytný (nájemník) v čísle 23
se v roce 1877 s manželkou
Annou a dětmi přestěhoval do
svého nově postaveného domu
číslo 48. Domkář Josef Adamec
kupuje v roce 1927 dům čís-

lo 68 od obchodníka Antonína
Knejfla a část rodiny Adamcových se sem stěhuje – jsou
majiteli dodnes. Dům číslo 48
prodává Václav Adamec v roce
1937 Antonínovi Krausovi a odchází pryč z Dlouhopolska.
Adamusová
Příjmení
Adamusová
se
v naší obci objevilo v roce 2003
(z Prahy do čp. 61). V ČR je nositelem příjmení Adamus, Adamusová 533 lidí – je odvozené
od křestního jména Adam.

Čp.12
Původní dům byl postavený po roce 1790. V roce 1874 došlo k jeho přestavbě – Solomon Markus zde zřídil obchod a hostinec. Josef Koutecký v roce 1903 na hranici s číslem 11 přistavuje taneční sál. V roce 1937 Václav Dědourek provádí přestavbu hostince, rozšiřuje lokál a sklepy. Jako
hostinec sloužil dům až do roku 1962. V letech 1963 – 1966 nemovitost vlastní místní zemědělské
družstvo a využívá ji jako skladové prostory. Nový majitel Ján Považan v roce 1967 zboural sál
s verandou, sklepy jsou zasypány a dům prochází přestavbou na obytný. V roce 1992 Soňa Považanová a Drahuše Posejpalová otevírají Motorest P+P. Provozovna končí v roce 2001.
Přehled hostinských:
1874 – 1889 = Solomon Markus
1889 – 1891 = Moritz Polák
1891 – 1894 = Josef Kleiner
1894 – 1896 = Václav Kříž
1896 – 1902 = Josef Kasan
1902 – 1923 = Josef Koutecký
1923 – 1932 = Jan Kvasnička
1932 – 1962 = Václav Dědourek

1939

2014
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Vánoce – advent

Základem křesťanských Vánoc je biblický příběh o narození Ježíše Krista v Betlémě a
oslava této události. Církev časově spojila narození Spasitele
se starým mýtem zimního slunovratu, vyjadřujícím vědomí o
věčném vítězství života nad smrtí
a světla nad tmou. Svátek narození Páně se od 4. století šířil
z Říma po celém křesťanském
světě. Tato vánoční atmosféra
a vánoční zvyky (domácí jesle, obdarovávání dětí, ozdobené
stromečky atd.) stále trvají. Den
Ježíšova narození se slaví v křesťanském světě 25. prosince. Příprava na Vánoce trvá 4 týdny – je
to období adventu. Věřící se těší
na příchod Spasitele, ostatní na
nejpříjemnější svátky v roce. V
tomto období se v kostelech zpívají roráty.
1. neděle adventní = 30. listopadu
2. neděle adventní = 7. prosince
3. neděle adventní = 14. prosince
4. neděle adventní =  21. prosince
Svátky v adventu:
30. listopad – sv. Ondřeje.
Tento den jednoho z dvanácti apoštolů býval dnem věštění,
který se dnes spíše spojuje se
Štědrým dnem (např. lití olova
do vody, krájení jablka, házení
střevícem).
4. prosinec. Na Barboru dávají
do vázy vdavek chtivé dívky napučenou třešňovou větvičku a čekají, že když do vánoc rozkvete,
mohly by se do roka vdát.
5. prosinec. V podvečer chodí
průvod Mikuláše, anděla a čerta.
S těmito pochůzkami je spjata
nejenom řada písní a koled, ale
i zvyků.
13. prosinec. Staré české přísloví praví: „Lucie noci upije, ale

dne nepřidá“. Na den Lucie, která
bývá v pohanských dobách démonickou slunovratovou bytostí,
ženy nesměly číst. „Lucky“ ometaly domy a příbytky husí peroutkou, čímž je očisťovaly.
23. prosince končí advent
a začínají vánoční svátky:
24. prosinec – Štědrý den –
slaví se památka Adama a Evy,
podle Bible prvních lidí, které
stvořil Bůh. S tímto dnem je spojena již od 14. stol. večerní nadílka. Štědrý večer končil půlnoční mší, která se konala ve všech
kostelích.
25. prosinec – Boží hod vánoční – připomínáme si narození
Ježíše v Betlémě. Je to den plný
rozjímání, rodinných a přátelských návštěv a hodování. V tento den se nesmí pracovat.
26. prosinec – je zasvěcen
Svatému Štěpánovi, patronovi
zedníků, kameníků, tesařů, kočích a koní. Tradicí jsou obchůzky
koledníků.
27.
prosinec
–
Svatý Jan Evangelista – dříve se slavil i tento den, ale
v současnosti už ne.
28. prosinec – Svátek Mláďátek betlémských – připomíná se
jen při mších v kostelech.
31. prosinec – Silvestr – den
bujarého veselí navazující na tradici římských saturnálií.
1. leden – Nový rok – V lidové tradici existovala a dodnes se
udržuje pověra, že co bude člověk dělat na Nový rok, bude dělat po zbytek roku, proto se lidé
snažili toho dne vystříhat hádek a
jiných nepříjemností.
6. leden – svátek Tří králů – tímto svátkem končí cyklus
Vánočních svátků, toho dne se
podle tradice odstrojuje stromeček a ukládá Betlém. Tento den je
v křesťanské liturgii slaven jako
svátek Zjevení páně – jeho spojení s postavami tří králů nebo
mudrců je pozdějšího původu. Ze
vzpomínek Kateřiny Kábrtové
(1878 – 1974)
Vzpomínky na Štědrý den.
Začalo to hned ráno, nemuseli
jsme do školy. Byli jsme zvědaví,
kdo k nám přijde nejdříve, jestli
mužskej nebo ženská, podle toho
nám straka má dát buď jalovičku
nebo bejčka. Jak jsme se ujišťovali, že nebudeme celý den jíst,

kdo se na Štědrý den postí uvidí, večer zlatý prasátko. Žádnej
jsme to však nevydržel a tak prasátko odpadlo. Večer jsme hlídali,
kdy se ukáže na nebi první hvězdička, to už se mohlo večeřet. K
večeři jsme měli bílé kafe – to
bývalo jen v neděli a ne vždycky.
Kávu měl každý zvlášť v hrnečku,
jinak polévku i druhá jídla jsme
jedli všichni z mísy společně. Ke
kávě byly peciválky – to byly
malé buchty smáčené ve vodě
a polité máslem, syrobem a posypané perníkem. Potom byl „černý
kuba“, to jsou krupky vařené ve
vodě, do toho kousek sádla radši větší a nejlépe husího, do toho
sušené houby a koření jako do
jitrnic, sůl, česnek, majoránka,
pepř, nový koření, zázvor. Ještě jsme dostal každý hromádku:
suchý švestky, hrušky, křížaly a jablíčko. Pak přišly na řadu
tenké svíčky. Tatínek je všechny najednou rozsvítil od louče
a každý jsme jednu dostal. My
jsme každý tu svou pozoroval
jak ubývá. Vždyť komu na Štědrý den svíčka nejdříve shoří,
ten do roka umře. Stromeček a
dárky tenkrát nebyly. Společně
jsme zpívali všichni koledy a šli
jsme házet pantofel přes hlavu.
Komu se pantofel obrátil špičkou
ke dveřím, ten do roka půjde z
domu. Potom jsme šli poslouchat,
ze které strany zaštěká pes, na
tu stranu se dostanem. Ty větší holky šly poslouchat psa, ale
oni na něm chtěly vědět, aby jim
pověděl, ze které strany pro ně
přijde hoch. Říkaly: Ozve se mi
pes, na které straně můj hoch
večeří dnes. Pak jsme vzali šátky, svázali jsme dva a dva rohy
dohromady a šli jsme koledovat.
Na návsi byla tma, to žádná světla nesvítila, ale ten večer všichni
lidé doma svítili, to ještě většinou
v kahánkách (petrolejová lampička) a tak byly aspoň všechny okna
osvětleny aspoň trošku. Okna bývala velká 60 x 60 cm, ta novější
jen o málo větší. Nás koledníků
bylo víc. Pod každým oknem někdo zazpíval a tak se nám to moc
líbilo, bylo to jako když roznášíme vánoční náladu. Jako dárky
jsme dostávali: jablka, buchty
a nejvíce sušené hrušky, švestky
a křížaly, to jsou rozkrájená sušená jablka.
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