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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, setkáváme se u prvního čísla Dlouhopolského zpravodaje v roce 2015.
V naší obci pokračuje výstavba vodovodních řadů, následně
pak budou prováděny vodovodní přípojky k jednotlivým objektům. V souvislosti se stavebními pracemi dochází ke zhoršení
prostředí, znečištění vozovek
a poškozování veřejných prostranství. Svou roli v tom hraje
i současné proměnlivé zimní počasí. Spolu s vedením stavební

firmy se Vám znovu touto cestou omlouváme a ujišťuji Vás,
že zástupci obce ve spolupráci
s pracovníky na stavbě se snaží přímo na místě tyto negativní
dopady zmírnit na únosnou mez.
Pokud se týká konečných úprav
povrchů, budou provedeny po
ukončení stavebních prací a po
dokončení vodovodních přípojek.
Zároveň upozorňuji, že je
nutné i ze strany občanů respektování stavby a zařízení staveniště na pozemcích, které jsou

k tomuto účelu stanoveny ve
stavebním povolení včetně vyřešených vlastnických práv k těmto pozemkům.
Z roku 2015 uplynuly již dva
měsíce, jaro se pomalu blíží
a doufejme, že tuto podivnou
zimu máme pomalu za sebou –
sněhu jsme si mnoho neužili. Na
závěr mi dovolte ještě jednou
popřát Vám všem jménem svým
i jménem celého zastupitelstva
vše nejlepší, zdraví, štěstí a pohodu v roce 2015.
starosta Jaroslav Okrouhlý

Národní přírodní rezervace Kněžičky

Národní přírodní rezervace Kněžičky o rozloze
89,7587 ha byla vyhlášena
v roce 2006. Větší část území byla chráněna již od roku
1948 jako přírodní rezervace
Žehuňská obora, Žehuňský
rybník a jako přírodní rezervace Bludy (od roku 1983).
Předmětem ochrany jsou
teplomilné doubravy se zastoupením dubu pýřitého,
teplomilná stepní a lesostep-

ní společenstva na slínovcovém podkladu a na tato
společenstva vázané ohrožené druhy rostlin a živočichů.
V minulosti byly některé
zdejší plochy využívány také
jako sady, jejich pozůstatkem
je značné množství starých
a rozpadajících se ovocných
stromů dnes už nepěstovaných odrůd. Zdejší horninová
souvrství jsou bohatá na zkameněliny.
Rezervaci
tvoří
zhruba
z poloviny tzv. šípákovité
doubravy s jedinečnou stromovou formou dubu šípáku.
Staré stromy v rezervaci plní
důležitou funkci. Slouží totiž
jako biotop vzácných druhů
hmyzu, například kovaříka
rezavého, roháče obecného
nebo zlatohlávka skvostného.

Větší část rezervace se
nachází v oboře, ve které
se chovají daňci a mufloni.
V křovinách hnízdí pěnice
vlašská a ťuhýk obecný, při
troše štěstí můžeme spatřit
datla černého nebo strakapouda prostředního. Lesní
porost v oboře je téměř bez
bylinného patra, dominuje kamejka modronachová
a pouze ojediněle lze nalézt
vstavač nachový. Významná
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je mnohatisícová populace
hlaváčku jarního. Ze vzácnějších hub zde roste teplomilný
hřib satan.
Není až tak běžné, aby
součástí chráněných prvků
byly i trávníky. V minulosti
byla jejich existence a kvalita udržována pastvou cho-

vané zvěře (to se negativně
projevilo na absenci přirozené obnovy lesních porostů).
Mezi traviny, které jsou zde
nejčastěji zastoupeny, patří
válečka prapořitá.
Kněžičky patří k jedné z
nejbohatších lokalit v České
republice z hlediska výskytu

motýlů - např. okáče ovsového, perleťovce prostředního, hnědáska černýšového
a běloskvrnáče pampeliškového. Mezi vzácné stepní druhy hmyzu patří také sarančata, poměrně hojná je zde cikáda chlumní.

Zastupitelstvo obce
Zveřejněny jsou upravené verze dokumentů z důvodu
dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních úda-

jů 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 zastupitelstva obce ze dne 16. 12. 2014
* Účetní Michaela Součková seznámila s hospodařením obce k 30. 11. 2014.
* Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 09/2014 ke dni 30. 11. 2014.
* Zastupitelstvo schválilo ustavení inventarizační komise, která v průběhu ledna 2015 provede
inventarizaci majetku obce.
* Zastupitelstvo schválilo rozpočet obce pro rok 2015 jako vyrovnaný – příjmy i výdaje
11 500 000 Kč.
* Zastupitelstvo schválilo poskytnutí daru na činnost Základní organizaci Městec Králové Českého svazu včelařů a poskytnutí daru na činnost Místní organizaci Městec Králové Svazu
tělesně postižených.
* Starosta informoval o průběhu výstavby hlavních vodovodních řadů a o přípravě výstavby
domovních přípojek.
* Zastupitelstvo schválilo Příkazní smlouvu s Městem Městec Králové. Smlouva řeší zastoupení obce při uzavírání smluv o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě a závazek
obce, která v roce 2015 poukáže finance na krytí ztráty dopravců.
* Zastupitelstvo schválilo Dodatek č. 1 k Smlouvě mandátní. Obec do konce roku 2014 poukáže doplatek na krytí ztráty dopravců v letošním roce.
* Zastupitelstvo schválilo koupi pozemku č.k. 174/2 (ostatní plocha – komunikace) o výměře
164 m2.
* Zastupitelstvo schválilo vyhlášení záměru o pronájmu objektu kůlny na pozemku č.k. 119.
* Zastupitelstvo schválilo Dodatek č. 1/2015 ke smlouvě na zabezpečení odpadového hospodářství. Smlouva s firmou NYKOS Ždánice řeší ceny a podmínky svozu směsného komunálního odpadu a separovaných odpadů pro rok 2015.
*Zastupitelstvo schválilo zvýšení počtu kontejnerů na tříděný odpad v roce 2015 – 1 pro plast
a 1 pro papír na stanovišti u hasičské zbrojnice.
Z jednání zastupitelstva obce ze dne 2. 2. 2015
* Zastupitelstvo schválilo výsledky hospodaření obce za rok 2014 (příjmy 7 901 011 Kč – výdaje 7 679 652 Kč)
* Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 010/2014 ke dni 30. 12. 2014.
* Zastupitelstvo schválilo darovací smlouvu – 1/2 pozemku č.k. 76/1 přechází do majetku obce
Dlouhopolsko.
* Starosta informoval o přípravě výstavby domovních vodovodních přípojek a o výstavbě hlavních vodovodních řadů.
* Vyhláška č. 243/2014 o vyhlášení Národní přírodní památky Dlouhopolsko a o stanovení jejich bližších ochranných podmínek nabyla účinnosti 1. 12. 2014.
* Zastupitelstvo schválilo Dodatek č. 2/2015 ke smlouvě na zabezpečení odpadového hospodářství. Stanoviště u hasičské zbrojnice bylo rozšířeno o 1 kontejner na plast a 1 kontejner
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na papír.
* Zastupitelstvo schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Dlouhopolsko č. 01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Dlouhopolsko. Vyhláška je
platná od 1. 3. 2015.
* Zastupitelstvo neschválilo žádost firmy VESNA Liberec o pronájem části pozemku č.k. 142
k umístění stavby pro reklamní zařízení – v navrhovaném místě je plánovaná výstavba
chodníku.
* Zastupitelstvo souhlasilo s podáním žádosti o dotaci ze středočeského Fondu rozvoje obcí
a měst (Program obnovy venkova) na akci rekonstrukce chodníků (od zastávky autobusů
před čp. 40 po vjezd k čp. 81).
* Zastupitelstvo schválilo žádost o povolení k vybudování sjezdu z Malé Strany k čp. 137.
* Zastupitelstvo souhlasilo s podáním žádosti Úřadu práce v Nymburce na vytvoření 1 pracovního místa v rámci Veřejně prospěšných prací.

Vodovod

Práce na výstavbě hlavních
vodovodních řadů v ulicích
Vrátková a Na Kopečku byly
ukončeny 18. 12. 2014. Pracovníci firmy Stavitelství Řehoř
Černošice stavební činnost obnovili 6. ledna. Nyní jsou hotové další části vodovodu: Fialova ulice a Malá Strana, část
Poděbradské ulice (od hasičské zbrojnice k č. 8 a od č. 11
k č. 125), od č. 107 k hasičské
zbrojnici, od č. 120 na hřiště
a část ulice K Zahradám (od
silnice k č. 123). Vytěžená hlína se po dohodě s majitelem
odváží do prostoru bývalých
řízkových jam. Archeologické
nálezy zatím zjištěny nebyly.

O dalším postupu prací nebo
případném omezení (doprava,
odvoz odpadků) se snažíme
včas informovat.
V lednu byli majitelé nemovitostí seznámeni s přípravou
výstavby domovních přípojek
a požádáni o závazné stanovisko, zda přípojku chtějí. Stavebním úřadem je povoleno celkem
93 přípojek – zájem neprojevili
pouze čtyři majitelé. Obec nyní
vyhlásí výběrové řízení na zhotovitele domovních přípojek.
Po ukončení prací na hlavních
řadech (včetně napuštění vodou) vybraná firma zahájí výstavbu přípojek – to znamená,
že plánovaný termín se může
posunout již na polovinu roku.
Obecní úřad proto s dostatečným předstihem požádá majitele domů o převod příspěvku
ve výši 15 000 Kč za přípojku
na účet obce. Budovat se budou pouze přípojky, ukončené
vodoměrem.
Nyní k technickým a provozním záležitostem. Součástí

hlavního řadu je i navrtávací
pás a šoupě, které uzavírá přívod k přípojce. Domovní přípojka se skládá z vodovodní
trubky, vodoměrné soustavy
a vodoměru, který je instalovaný přímo v domě nebo ve
vodoměrné šachtě (vodoměr
zdarma zapojí Vodovody a kanalizace Nymburk). Po dokončení přípojky podepíší majitelé
nemovitostí smlouvu na odběr
vody s vodárenskou společností (její pracovníci budou smlouvy uzavírat na Obecním úřadu).
Následný odběr vody není
povinností. Pokud nebudete vodu odebírat, po uplynutí
šesti let pracovníci vodárenské
společnosti vodoměr odpojí
a přípojku odstaví. Z vodoměru se nebude platit paušální
poplatek. Při výstavbě přípojky může dojít i ke změně proti
projektové dokumentaci – tato
situace bude řešena Stavebním
úřadem v Městci Králové.

Odpady
Jak jsme třídili odpady
v roce 2014? K
recyklaci
bylo odvezeno 678 kg papíru
a lepenkových obalů (modré
kontejnery), 5 537 kg plastů (žluté kontejnery) a 3 449
kg skla (zelené kontejnery).
Stále se setkáváme s tím,

že v kontejnerech objevíme
věci, které do tříděného odpadu nepatří – několik případů přistižených občanů bylo
řešeno na Obecním úřadu.
Jsme rádi, že množství tříděných surovin narůstá –
zvyšují se tím i příjmy obce

a zároveň snižují náklady na
odvoz. Úspěšný je systém likvidace nebezpečného odpadu (dvakrát ročně je odváží
NYKOS Ždánice) a elektroodpadů, které hasiči odebírají
u hasičské zbrojnice.
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Směsného
komunálního
odpadu, který vhazujeme do
popelnic, však každoročně
přibývá. Poplatek od občanů ve výši 500 Kč za osobu
nebo nemovitost přitom nepostačuje na pokrytí celkových nákladů – občané by ve
skutečnosti museli zaplatit
681 Kč. Na skládku v Radimi svozová firma v roce 2014
odvezla celkem 80,264 tuny
směsného odpadu. Názor:
„Když si platím popelnici, tak
do ní dám všechno a popeláři to odvezou“, není správný.
Pokud by množství odpadu
v popelnicích nadále přibývalo, musí obec přistoupit k nepopulárnímu zvýšení poplatku
za likvidaci. Zamysleme se,
prosím, nad tím, co vyhodíme do popelnice a co můžeme odložit do kontejnerů na
tříděný odpad. Na stanoviště
u hasičské zbrojnice jsme proto přidali kontejner na plast
a kontejner na papír.
Zastupitelstvo
schválilo
Obecně závaznou vyhlášku
obce Dlouhopolsko č. 01/2015
(platí od 1. března), která
v souladu s novým zákonem
o odpadech řeší nakládání
s komunálními odpady na
území obce. Plasty, sklo

a papír můžeme odkládat do
kontejnerů před hasičskou
zbrojnicí a bývalou prodejnou – železo a plechovky do
kontejneru v Úvozu. Chceme
upozornit, že od 1. března
vyhláška ministerstva životního prostředí zakazuje sběrnám výkup kovů od fyzických
osob za hotovost (platby budou prováděny pouze převodem na účet nebo poštovní
poukázkou). Objemný odpad,
který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěný
do popelnic (např. matrace,
koberce, nábytek) lze odevzdávat ve sběrném dvoře
v Úvozu. Stavební suť nebude
přijímána, každý si zajistí na
vlastní náklady kontejner pro
odvoz.
Nový zákon o odpadech
zavádí obcím povinnost třídění komunálních odpadů, odběr bioodpadů a usiluje o snížení množství komunálního
odpadu vyváženého na skládku. Protože v kontejnerech
v Úvozu jsou nejméně dvě
třetiny věcí, které patří do
tříděného odpadu, dojde ke
změně v provozu sběrného
dvora. Správce bude kontrolovat přivážený odpad a přijme pouze velkoobjemové

věci nebo kovy (nebudou přijímány uzavřené pytle). Obec
zároveň připraví místo, kam
se bude ukládat tzv. bioodpad (větve, listí, tráva) – tak,
aby vše odpovídalo předpisům. Sběrný dvůr v Úvozu
bude otevřený pouze jednou
za čtrnáct dnů nebo jednou
měsíčně. Vzhledem k těmto
skutečnostem je nutné, aby
si každý dům pořídil popelnici
(svozové známky obdržíte na
Obecním úřadu).
Další možností je zavedení
odpadových nádob pro bioodpad a kombinovaného svozu
odpadů v obci. Jeden týden
by se vyvážely hnědé popelnice bio, další týden ostatní
komunální odpad. Tím by došlo ke snížení nákladů obce
za odvoz na skládku, poplatek zůstane ve stejné výši.
Ideální by bylo domácí kompostování, ale chápeme, že
pro tuto činnost někteří z Vás
podmínky nemají. Likvidaci bioodpadů však obec musí
v průběhu roku vyřešit, proto
se touto problematikou bude
zastupitelstvo dále zabývat.
31. března končí termín
na zaplacení poplatků za
odpady a za psy!!

Prodejna
Posledním prosincovým
dnem ukončila činnost prodejny potravin paní Marie
Hájková čp. 4. Prověřovali jsme, zda do sousedních
obcí nezajíždí pojízdná prodejna, která by převzala
zásobování naší obce. Nejbližší je v okolí Rožďalovic,
ale majitelka z finančních
důvodů další rozšiřování
své působnosti odmítla.
Rozvoz potravin a dalšího zboží až do domu na-

bízí TESCO Kolín. Nákupy
lze nonstop objednávat na
webových stránkách www.
itesco.cz/potravinyonline (minimální cena nákupu není stanovena). Firma
zboží rozváží mezi 8. a 22.
hodinou (zvolíte si dvouhodinové časové rozmezí,
které Vám vyhovuje) a bez
ohledu na velikost a hmotnost je dodané až k Vám
domů. Cena dopravy se pohybuje od 49 Kč do 99 Kč,

podle zvoleného času doručení (na velikosti nákupu
nebo vzdálenosti bydliště
nezáleží). Platba zboží je
prováděna při jeho převzetí nebo předem online
– z bezpečnostních důvodů
pouze platební kartou, hotovost není řidičem přijímána. Bližší informace získáte
na bezplatné telefonní lince
800 222 555 nebo emailem
na potravinyonline@itesco.
cz.
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Kulturní a sportovní činnost
Vánoční besídka

Členky Sportovního klubu
pozvaly děti, rodiče a prarodiče, aby společně strávili příjemné odpoledne v bývalé škole. 13. 12. zde bylo pro každého připravené malé občerstvení. Děti i dospělí si sami mohli
vyzkoušet zdobení perníčků,
výrobu figurek a malých svíc-

nů z přírodních materiálů nebo
úpravu květináčů technikou
tzv. dekupáže. Malým dětem
svítily oči při pouštění skořápek
se zapálenou svíčkou v umyvadle s vodou nebo při krájení
jablíček – objeví se hvězdička?
S úspěchem se setkala výroba vánočních ozdob z papíru

a závěrečné strojení stromečku.
K dobré náladě přispěl také Bohumil Šafránek, který na klávesy zahrál i písničky na přání.
Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě akce, a věřím,
že Vám s námi bylo hezky.
Pavla Průšová

Upozornění
Finanční úřad v Poděbradech informuje všechny daňové poplatníky, kteří budou za rok 2014
podávat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, že pracovníci finančního úřadu budou přítomni na Městském úřadě v Městci Králové dne 18. 3. 2015 od 9 do 16 hodin (zasedací místnost
v 1. patře). Stejně jako v minulých letech pracovníci úřadu umožní daňovým poplatníkům, aby si
v klidu a bez front mohli vyřídit své záležitosti.

Sportovní klub Dlouhopolsko
V podzimní části sezóny se týmu příliš
nedařilo. Naši fotbalisté neproměňovali vyložené šance a často nastupovali v různě poskládané sestavě. Absence klíčových hráčů,
z pracovních a jiných důvodů, byla na hřišti
zkrátka znát. Horší výsledky mohly být také
částečně způsobeny větším počtem venkovních zápasů (v poměru 6:3). Z toho vyplývá,
že se v následující jarní části sezony můžete těšit na 6 duelů na domácím hřišti. Tímto
Vás na naše utkání zveme - přijďte fandit
a vytvořit tak potřebnou diváckou atmosféru. Věříme, že i s Vaší pomocí se naše výsledky výrazně zlepší.
Sportovní klub uspořádal v uplynulém
roce na naše poměry mnoho tradičních i méně tradičních akcí. Mezi ně patřil například vydařený
dětský den na konci prázdnin, dále pak rozsvěcení vánočního stromečku, vánoční besídka a dvě
utkání proti Staré gardě, složené z bývalých dlouhopolských hráčů. Za zmínku stojí nepochybně
také premiérový ročník turnaje v malé kopané a zachování tradice Memoriálu Josefa Zlatníka
a Jaroslava Teslíka. Děkujeme všem, co se jakoukoli měrou podíleli a podílejí na chodu klubu
a organizaci akcí. V neposlední řadě také děkujeme věrným fanouškům, kteří nás chodí podporovat a hnát kupředu přímo na hřišti.
Rok 2015 nám nachystal i několik nemilých překvapení. Obrovským problémem poslední doby
je likvidace hrací plochy divokými prasaty. Vedení klubu situaci řeší ve spolupráci s myslivci, ale
zatím se nepodařilo najít optimální způsob, jak tomu zamezit. Další nemilé překvapení nám na-
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chystal samotný Fotbalový svaz ČR ve formě kompletní elektronizace zápisů utkání a hráčské
registrace jako celku. To znamená, že klasickým registracím a zápisům z utkání už odzvonilo. Vše
by mělo být řízeno a kontrolováno pouze přes internet. Věc dost těžko představitelná na našem
hřišti, které má nulové pokrytí internetovým signálem. Nezbývá nám nic jiného než počkat, jak
se vše vyvine. Budeme doufat, že se v druhé části sezony zase společně sejdeme a užijeme si
všeho pěkného, co nám fotbal nabízí.
									
Jakub Kříž, prezident klubu
rozlosování – IV.třída, skupina C – jaro 2015
4. 4.
sobota
16,30 Dlouhopolsko - Hradčany
10. 4.
sobota
16,30 Dlouhopolsko - Běrunice B
18. 4.
sobota
17,00 Dlouhopolsko - Opolany
26. 4.
neděle
17,00 Odřepsy - Dlouhopolsko
2. 5.
sobota
17,00 Dlouhopolsko - Sány
10. 5.
neděle
17,00 Vrbice - Dlouhopolsko
16. 5.
sobota
17,00 Dlouhopolsko - Libice nad Cidlinou B
23. 5.
sobota
17,00 Dlouhopolsko - Záhornice
31. 5.
neděle
17,00 Dymokury B - Dlouhopolsko

6. ročník Vánočního turnaje ve stolním tenisu
26. 12. se v bývalé škole konal turnaj ve stolním tenisu pro neregistrované hráče. Dvanáct přihlášených bylo rozděleno do dvou skupin (systém každý s každým) a do dalšího kola postoupili
první dva. Ceny pro vítěze věnoval Leoš Vaníček, majitel Motorestu Kopičák.
Skupina A:
1. Leoš Vaníček – 5 vítězství – 15:3
2. Jaroslav Okrouhlý – 4 vítězství – 13:6
3. Miroslav Lehký – 2 vítězství – 9:9
4. Leoš Vaníček mladší – 2 vítězství – 6:9
5. Miloslav Říha – 2 vítězství – 8:11
6. Milan Moravec – 0 vítězství – 2:15
Skupina B:
1. Zdeněk Kříž – 5 vítězství – 15:1
2. Vladimír Kubový – 4 vítězství – 12:4
3. Jan Průša – 2 vítězství – 8:9
4. Petr Filippi – 2 vítězství – 8:9
5. Martin Hájek – 2 vítězství – 6:11
6. Vojtěch Döme – 0 vítězství – 0:15
SEMIFINÁLE:
Leoš Vaníček – Vladimír Kubový = 2:3
Jaroslav Okrouhlý – Zdeněk Kříž = 1:3
o 3.místo: Leoš Vaníček – Jaroslav Okrouhlý = 3:2
finále: Zdeněk Kříž – Vladimír Kubový = 3:0

Svaz tělesně postižených
Jedním z míst, které stojí za to navštívit v kteroukoliv roční dobu je Babiččino údolí a zámek Ratibořice u České Skalice. Místa proslavená románem Boženy Němcové Babička i jeho
filmovými přepisy jsou atraktivní jak pro milovníky přírody, tak historie. Proto jsme se 7. 12.
vydali na výlet a zúčastnili se tradiční akce Advent na zámku v Ratibořicích.
Zámečtí úředníci a služebnictvo nás nejprve při prohlídce adventně a vánočně vyzdobených pokojů seznámili se zvyky, které se dodržovaly na panském sídle v první polovině 19.
století. Dozvěděli jsme se něco nového také o tehdejší kuchyni a jídlech. Mimo obrazů, nábytku a porcelánu nás při prohlídce zaujaly dekorace ze živých květů. Nakonec nás přijala
i kněžna Kateřina Zaháňská společně s panem biskupem a popřáli nám krásné vánoce.
Po obědě jsme autobusem odjeli do Babiččina údolí, kde nás u Rudrova mlýna přivítali
chlebem a solí členové Folklorního souboru Barunka a staročeská kapela. Všichni jsme si
s nimi zazpívali koledy. Potom jsme zde vyslechli povídání o adventních a vánočních zvycích
na českém venkově a děti ze souboru předvedly své vystoupení. V budově vodního mandlu,
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v sousedství mlýna nás ještě čekal malý
tradiční adventní trh včetně nabídky nějakých těch dobrůtek.
22. 12. se konal zájezd do Východočeského divadla v Pardubicích, kde jsme
se zúčastnili tradičního Vánočního koncertu orchestru Václava Hybše. Hlavním
hostem večera byla zpěvačka Věra Martinová. V první polovině koncertu zazněly
melodie a písničky ze známých muzikálů,
ve druhé části vánoční koledy.
V neděli 1. 2. jsme byli zváni do sálu
kulturního domu v Městci Králové, kde se
konala akce pod názvem 1. odpolední čaj
nejen pro seniory. Setkání, spojené s malým občerstvením a hudebním doprovodem (k tanci a poslechu hrál pan Brzák), se vydařilo.
											
Zdeňka Nováková

Připravuje se nejen v naší obci
* Letní čas začíná v neděli 29. března, kdy si hodiny posuneme ráno z 2:00 na 3:00.
* Sportovní ples pořádá Sportovní klub Městec Králové 7. 3. v sále Kulturního domu.
* Hasičský ples pořádá Sbor dobrovolných hasičů Lovčice 14. 3. v sále KTZ.
* Polabské muzeum Poděbrady: Výstava Válečné Poděbrady ukazuje na souboru dobových
fotografií život v Poděbradech v průběhu 2. světové války. V další části jsou pomocí sbírkových předmětů představeny různé oblasti a období života běžných občanů v letech 1939 1945. Výstava je otevřena denně mimo pondělí od 14. 2. do 30. 6. 2015.
* Od 18. 3. do 22. 3. se na Výstavišti v Lysé nad Labem uskuteční tři výstavy – Zemědělec
2015 (42. národní výstava zeleně, květin, pěstitelstvi, mechanizace, potravin a zpracování
výpěstků), Jaro s koňmi 2015 (16. výstava všeho, co patří k chovu koní a jezdeckému sportu)
a Jezdecký festival 2015 (2. ročník soutěže jezdeckých disciplín)

Ze života obce
Narodili se:
15. 1. – Sylvester Kryl a Melody Krylová čp.
11 (poslední dvojčata, bratři Josef a Radek
Křížovi čp. 14, se v obci narodila v roce 1962)
Zemřeli:
1. 1. – Růžena Adamcová čp. 68 (*1930)
Odstěhovali se:
Jan Rochl, Pavla Rochlová a Pavlína Rochlová
čp. 120
Jindřich Vocásek, Iva Vocásková, Michaela Vocásková a Dominik Vocásek čp. 5
Jakub Sisák čp. 24
Jana Šimurdová čp. 1
Přistěhovali se:
Jana Šimurdová čp. 67
Jaroslav Černý čp. 137

Naši jubilanti – blahopřejeme:
Únor:
91 let – Ladislav Brzák čp. 98
Březen:
85 let – Zdeňka Brzáková čp. 98
60 let – Eva Janouchová čp. 18
60 let – Zdeněk Tomek čp. 115
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Čp. 1

Bývalý zájezdní hostinec. První zmínka o něm je z roku 1571,
kdy se v urbáři městečka Žiželice
připomíná krčma výsadní a s ní
Matěj Šenkýř. V roce 1629 je ve
vsi 12 usedlostí, včetně čísla 1.
Berní rula z roku 1654 uvádí, že
číslo 1 je pusté stavení. V urbáři
z roku 1670 je jako majitel zapsaný Mikuláš Smeták, který v roce

1676 umírá, a proto se při dělení
pozemků krčmáři nepřiděluje žádné pole (připomínají se jeho pole
v Úvozu a na Klínku).
V letech 1814 – 1818 byla
prodloužena státní silnice až na
Dlouhopolsko, které bylo výhodně
položeno na polovině cesty mezi
Chlumcem nad Cidlinou a Poděbrady. Ze zájezdní hospody se teh-

dy platilo 1 500 zlatých nájemného ročně. V místě, kde je dnes sál
hostince čp. 83, stála kolna o rozměrech 7 x 11 m a na hranici s čp.
2 byly stáje pro 16 – 20 párů koní.
V roce 1835 jezdil dvakrát denně
dostavník mezi Hradcem Králové
a Prahou – do hlavního města se
odsud platily 2 zlaté a 36 krejcarů
jízdného.
Koncese hostince byla zrušena
v roce 1898 po vystavění sousedního čp. 83. Posledním hostinským je Karel Votava – zeť František Šejn v roce 1904 hospodářství prodává Janu Vlachovi z Velkých Výklek. Jeho potomci, rodina
Hankových, dům vlastní dodnes.

Dlouhopolské cihelny

V současné době v obci probíhá
výstavba vodovodu a zemní práce
odhalují, co se pod povrchem skrývá. Z velké části jsou to jíly s opukou
a také hlína, vhodná pro výrobu cihlářských výrobků, kterými v první
polovině minulého století bylo Dlouhopolsko vyhlášené. Na letošní rok
připadá 145. výročí zahájení cihlářské výroby v naší obci.
Vzorem zdejším cihlářům byly
tři cihelny na Kopičáku – jednalo se
o malé žárové pece, které pro nedostatek hlíny brzy zanikly. Navíc byl
tehdy zájem o cihly minimální, protože se stavělo převážně z kamene
a tzv. bačkor.
Zdejší hlína byla vhodným materiálem a proto v roce 1870 rolník Jan
Karas čp. 2 postavil jednu žárovou
pec s kolnou na pozemku č.k. 146,
kde se dnes nalézá čp. 64. Tato cihelna zaniká v roce 1875.
V květnu 1895 předkládá Josef
Mladějovský z Městce Králové žádost
o povolení stavby žárové pece, kolny
a obytného stavení pro cihlářského
mistra (nyní čp. 80) na poli č.k. 77

(v místě, kde dnes stojí čp. 94). Byla
zde postavena 50 m dlouhá a 12,5
m široká kolna s pevnou podlahou
ve výšce 2 m nad zemí na výrobu
a sušení cihel. Stavbu financoval Josef Pick z Městce Králové, ale vzápětí
ji prodává Františku Mladějovskému
z Městce Králové. V roce 1898 cihelnu kupuje Josef Fiala z Poděbrad,
mistr zednický a tesařský. Výroba
byla ukončena pro nedostatek vhodné hlíny v roce 1902. Kolna shořela, cihelna byla rozebraná a majitel
pozemek rozparceloval na stavební
místa – vzniká slepá Fialova ulice.
Čp. 80 sloužilo za obydlí cihlářského
mistra Josefa Bendáka.
V roce 1895 zakládají společný
podnik dva místní rolníci – Jan Zapotil čp. 16 a František Košátko čp.
17. Stavějí kolnu (8 x 25 m) a žárovou pec na západě obce. V roce
1902 kupuje cihelnu Josef Bendák,
cihlářský mistr z Fialovy cihelny
a staví zde kruhovou pec. Do ní se
narovnalo 40 tisíc cihel. Topilo se
zde kusovým uhlím a často i pařezy na několika roštech – hlínu tehdy
šlapali. V roce 1909 cihelna vyrobila 250 000 cihel, 25 000 dlaždic, 60
000 tašek, 2 000 háků a 3 000 žlábků. Bendák o zdokonalování provozu
příliš nedbal a snažil se pouze o zisk.
Chystal vše pro jediného syna, který
však ve dvaceti letech zemřel. Když
těžce onemocněl samotný Bendák,
prodává cihelnu v roce 1924 Františku Rathouskému čp. 19.

Ten kupuje 2 korce polí na západní straně a tím prodlužuje život
cihelny o několik let. Pořizuje nové
kolny a vybavení, potřebné k výrobě. Ještě v březnu 1929 staví vodovod s čerpací stanicí na benzinový
pohon na břehu rybníčka u žehuňské silnice – potrubí je vedeno přes
státní silnici. (Vodárna byla zrušena
v roce 1947). Po ukončení výroby
v cihelnách na Kopičáku se zvýšily
objednávky cihel na pece. Hlíny však
rychle ubývalo a proto v roce 1929
prodává podnik Františku Vančurovi
z Městce Králové.
Ten se snaží, bez ohledu na ubývající zásoby cihlářské hlíny, zřídit
velký provoz. Prodlužuje pec a zvyšuje komín – protože okresní hejtmanství zděný nástavec nepovolilo,
dal pouze plechový. Tím dokázal
zvýšit produkci cihel, na které byl
vždy velký odbyt. V roce 1943 byl
provoz ukončen, protože cihelna nedostala příděl uhlí. Nevypálené zboží
bylo převezeno do Běrunic.
V roce 1958 si celý objekt pronajalo místní zemědělské družstvo
a využívalo jej jako skladové prostory. V letech 1963 – 1965 byla provedena generální oprava. V devadesátých letech se cihelna vrátila do rukou potomků posledního cihlářského
podnikatele Vančury.
Již od roku 1972 hnízdí na vrcholu 28 metrů vysokého komína
čáp bílý.
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