D L OUH O P O L S KÝ
ZPR A V O D A J
Dlouhopolsko

zdarma 		

číslo 11.

datum: 15. září 2016

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Středočeského
kraje a do Senátu Parlamentu České republiky
Starosta obce Dlouhopolsko podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu
České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,oznamuje:
1. Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a do Senátu Parlamentu České republiky se konají:
v pátek 7. října 2016 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a v sobotu 8. října 2016 od 8,00 hodin do 14,00
hodin.
2. Místem konání voleb je volební místnost v budově bývalé školy – Dlouhopolsko, Poděbradská 5
3. V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto uskuteční:
v pátek 14. října 2016 od 14,00 hodin do 22,00hodin a v sobotu 15. října 2016 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

Evropsky významná lokalita Dománovický les
Evropsky významná lokalita Dománovický les,
zařazená do systému NATURA 2000, byla vyhlášena 22. 12. 2004 na rozloze 354,9 ha a zahrnuje
dvě samostatné oblasti – jednak část tzv. Dománovického lesa na severovýchodním úbočí Dománovického vrchu včetně již dříve vyhlášené přírodní rezervace Dománovický les, a tzv. Žiželický les
(ležící mezi silnicí Dománovice – Žiželice a dálnicí
D 11).
Důvodem zařazení lokality do systému NATURA
2000 je ochrana silné populace chráněného střevíčníku pantoflíčku, roháče obecného a jediná známá lokalita výskytu hnědáska osikového v České
republice.
Přírodní rezervace Dománovický les byla vyhlášena 15. 12. 1988 na rozloze 74,89 ha. Les je ojedinělým zbytkem přirozeného původního dubohabrového lesa. Na území žije kriticky ohrožený
hnědásek osikový nebo roháč obecný. Z rostlin to
je žluťucha jednoduchá svízelová (jedna z posledních čtyř lokalit v ČR), silně ohrožený střevíčník
pantoflíček, vstavač nachový, okrotice bílá, mařinka barvířská nebo medovník meduňkolistý. V části
Žiželický les, která není chráněna jako přírodní rezervace, se vyskytuje silná populace vzácné okrotice červené.
Lokalita je bohužel ohrožena nevhodnou lidskou
činností, která přímo ohrožuje populaci hnědáska
osikového a při hospodaření v lese nebere ohled
na výskyt vzácných orchidejí ani zachování potřebných stanovišť pro roháče. Dalším ohrožujícím
faktorem je silné chemické hnojení okolních polí.
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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 zastupitelstva obce dne 20. 6.
* Účetní obce Michaela Součková seznámila s hospodařením obce k 31. 5. 2016.
* Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 03/2016 k 30. 4. 2016 a rozpočtové opatření
č. 04/2016 k 31. 5. 2016.
* Zastupitelstvo schválilo Závěrečný účet obce Dlouhopolsko za rok 2015.
* Zastupitelstvo schválilo Opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dlouhopolsko za rok 2015.
* Zastupitelstvo schválilo Účetní závěrku obce za rok 2015 včetně příloh.
* Zastupitelstvo zamítlo návrh Květoslava Švarce z Městce Králové na výměnu části pozemků
č.k. 150/4, 196/22, 196/27 a 196/28 za obecní pozemky č.k. 199/5, 199/7 a 196/1.
* Zastupitelstvo schválilo vyřazení drobného majetku obce z evidence: křovinořezu PARTNER
B4422X a rozhlasové ústředny AVA 150W (rok výroby 1974).
* Zastupitelstvo schválilo žádost Josefa Steklého ze Sázavy o prodej pozemku č.k. 71/2                  
(zahrada – 45 m2). Záměr prodeje byl vyvěšený od 23. 5. do 2. 6. 2016.
* Zastupitelstvo schválilo Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na vodohospodářskou
infrastrukturu. Vzor smlouvy byl schválený Zastupitelstvem Středočeského kraje dne 25. 4.
2016 usnesením č. 117-22/2016/ZK.
* Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozhodnutí Zastupitelstva Středočeského kraje, kterým byla
25. 4. 2016 zamítnuta žádost obce o dotaci na akci Rekonstrukce chodníků v obci Dlouhopolsko.  
* Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o rekonstrukci elektrických rozvodů v ulicích Malá
Strana a Fialova.   
Z jednání zastupitelstva obce dne 5. 9.
* Účetní obce Michaela Součková seznámila s hospodařením obce k 31. 8. 2016.
* Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 05/2016 k 30. 6. 2016 a rozpočtové opatření
č. 06/2016 k 31. 8. 2016.
* Zastupitelstvo vzalo na vědomí informace o přípravě voleb do Zastupitelstva Středočeského
kraje a Senátu Parlamentu České republiky (termín 7. 10. – 8. 10. 2016).
* Zastupitelstvo schválilo koupi pozemku č.k. 161/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace – 163
m2) od firmy OJGAR Praha.
* Zastupitelstvo schválilo směnnou smlouvu s Josefem Steklým ze Sázavy. Obec Dlouhopolsko
se stává vlastníkem pozemku č.k. 73/29 (orná půda – 214 m2), Josef Steklý získává pozemek č.k. 71/2 (zahrada – 45 m2). Rozdíl v cenách pozemků uhradí obec.
* Zastupitelstvo schválilo Dodatek č. 2/2016 ke smlouvě na zabezpečení odpadového hospodářství. Firma NYKOS Ždánice rozšíří počet kontejnerů na tříděný odpad o 1 kus šedého
zvonu na kov.
* Zastupitelstvo projednalo žádost firmy ENVICONS Pardubice o vyjádření k záměru Využití
sedimentu z Žehuňského rybníka. Firma v zastoupení investora Kinský dal Borgo a.s. připravuje projektovou dokumentaci k uvedenému záměru. Cílem je odbahnění vodní plochy
Žehuňského rybníka a zlepšení struktury rákosin pro hnízdící druhy ptáků. Předmětem projektu bude mj. naložení sedimentu z dočasné deponie a jeho transport přes intravilán obce.
Žádost firmy ENVICONS neobsahuje podrobné informace a proto zastupitelstvo své vyjádření odložilo na další zasedání (firma bude požádána o další údaje).
* Zastupitelstvo projednalo žádost firmy Montprojekt Pardubice o vyjádření k projektové dokumentaci na stavbu Dlouhopolsko, Na Husánku NN za kNN. Jedná se o rekonstrukci vedení
elektrické energie v ulicích Na Husánku a Na Kopečku (stávající rozvody budou nahrazeny
zemním kabelovým vedením). Zastupitelstvo s rekonstrukcí souhlasí, Obecní úřad zašle připomínky k projektové dokumentaci.
* Zastupitelstvo souhlasilo s udělením plné moci organizaci Regionální organizátor pražské
integrované dopravy Praha. Organizace bude zastupovat obec při přípravě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.
* Starosta informoval o provedených akcích (výměna rozhlasové ústředny na Obecním úřadu,
oprava střechy márnice na hřbitově, rekonstrukce prostor místní knihovny).

Dlouhopolský zpravodaj

Dětský den - Od řemesla k řemeslu
Akce roku. Dětský den,
který byl pořádán na závěr léta, aby se děti rozloučily s prázdninami. Na
dlouhopolském hřišti se
v sobotu 20. 8. 2016 od 14
hod. začaly scházet děti,
které se těšily na cestu lesem, která nesla název Od
řemesla k řemeslu.
V doprovodu rodičů,
prarodičů a kamarádů
dorazilo přes sedmdesát
soutěžících, kteří si přišli
vyzkoušet dobová lidová
řemesla. Během cesty lesem, kde byla připravena
stanoviště, se děti seznámily s tradicemi a dokonce si i vlastnoručně vyzkoušely, co a jak se vyrábělo.
U startu byly dětem přiděleny kartičky s křížovkou a cestou pak na jednotlivých stanovištích plnily
úkoly a tvořily různé výrobky. U cihláře si vyráběly vlastní cihlu, u pradlenek si zkoušely prát prádlo na
dobové valše v neckách, u sládků se dozvěděly, jak se vyrábí pivo, u pekařů pekly housky a dokonce
je i ochutnávaly. Každé stanoviště bylo jiné řemeslo, a že jich nebylo málo. Za splnění úkolu byly děti
odměňovány tolary. Cílem celé cesty byl jarmark, kde si děti za tolary nakoupily své zasloužené výhry.
Počasí nám přálo a tak nic nebránilo tomu se pořádně občerstvit a opéci si buřta či zajít na zmrzlinu.
V areálu hřiště vzniklo malé muzeum, kde byly vystaveny od místních dobové předměty, ať už to byly
sáně, šicí stroj, kolovrátek či žehličky, bylo se opravdu na co vynadívat. Den se chýlil k večeru a několik odvážných dětí vyrazilo na stezku odvahy do dlouhopolského temného lesa, kde svítily na cestu
jen lucerničky, bylo slyšet hejkala, vytí vlků, skřehotání veverek a dalších neznámých zvuků. Medaile
bobříka odvahy za to však přes všechen strach stála. Náš dětský den byl u konce a tak jsme ulehli do
svých stanů a nechali si zdát o všech dnešních zážitcích.
Po dvou předchozích velmi vydařených ročnících dětského dne byl ten letošní ještě lepší a úspěšnější. Dětí, které k nám dorazí, aby si užily dětský den, stále přibývá, a to je pro nás hnací motor. Ta
největší odměna jsou rozzářená očka tolika soutěžících. Víme, že to, co děláme má smysl, i přesto,
že příprava celé akce není vůbec jednoduchá, ať se jedná o výrobu rekvizit, vymýšlení úkolů, shánění
sponzorů. Vše s sebou nese spoustu práce, času a  ztracených nervů, ale stojí to za to!
Moc děkujeme všem, kteří si s námi přišli užít hezké prázdninové odpoledne a podpořili akci. Velké
poděkování patří našim sponzorům, díky nim jsme mohli dětem připravit bohaté odměny. A v neposlední řadě patří poděkování těm, kteří se podíleli na přípravě celého dětského dne a také fotografům
za krásné fotografie.
Děkujeme Vám a už vymýšlíme téma dětského dne na příští rok. Těšíme se na Vás. SK Dlouhopolsko.
Martina Knytlová

Svaz tělesně postižených
Cílem zájezdu 17. 6. bylo Výstaviště Lysá nad
Labem. Konaly se zde čtyři výstavy: Růžová zahrada (6. celostátní výstava růží, letních květin
a zahradnické trhy), Lázeňský veletrh (7. výstava léčebných lázní, welness pobytů a relaxace), Senior – handicap: Aktivní život (15.
výstava pro lidi, kteří nezůstávají sedět doma)
a Šikovné ruce našich seniorů (17. ročník výstavy ze soutěže „pro radost a potěšení“).
Ve středu 17. 8. jsme vyrazili na jižní Moravu, kde jsme po tříhodinové cestě navštívili
hrad Bítov a zámek Jaroměřice nad Rokytnou.
Bítov, založený knížetem Břetislavem I. kolem roku 1055, ovládal velkou část jihozápadní
Moravy a byl pevností chránící před vpády ze
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sousedních Rakous. Vystřídaly se zde rody Lichtenburků, Jankovských z Vlašimi a Daunů,
za nichž hrad dostal dnešní novogotickou podobu. Posledním majitelem byl baron Jiří Haas
z Hasenfelsu (do roku 1945), majitel porcelánky ve Slavkově u Karlových Varů a zakladatel
jedné z prvních soukromých zoo u nás. Jednotlivé sály a salonky nás upoutaly rozsáhlou
výmalbou, která k nerozeznání napodobuje
obklady stěn dřevem nebo kamenem. Místnosti byly vybaveny historickým nábytkem,
pocházejícím z různých období. Ve druhém
patře jsme si prohlédli velkou sbírku zvířat
a trofejí. Poslední soukromý majitel hradu, Jiří
Haas, ji rozšířil o 49 vycpaných psů různých
ras (kolekce je největší na světě). Zajímavé
byly i vycpané kočky a veverky, oblečené v
lidských šatech. Prohlídka končila v hradní kuchyni – zde se natáčela pohádka Tajemství staré bambitky.
Kolébkou české barokní hudby a jedním z největších barokních areálů u nás je zámek Jaroměřice
nad Rokytnou. Za své hlavní sídlo si Jaroměřice zvolil hrabě Jan Adam z Questenberku, který v roce
1700 zahájil přestavbu zámku (byla ukončena v roce 1737). Podnětem mu byla návštěva Francie
a také jeho vztah k barokní hudbě a divadlu. Hrabě sestavil ze svého služebnictva početnou kapelu,
která uváděla i operní tvorbu. Prohlídku jsme zahájili v sále předků. Spolu s tanečním sálem a čínským
salonkem nám ukázal, jak vypadal celý zámek těsně po dokončení. Dřevěné obklady, fresky, obrazy –
všechno v barokním stylu. Nejkrásnější místností zámku je čínský salonek. Jeho podlaha je vykládána
různobarevnými dřevy a stěny jsou pokryté zlacenými řezbami. Za zmínku stojí také modrý salon se
zámeckou obrazárnou, dámský salonek nebo římské lázně.
Ještě jednou děkujeme organizátorkám zájezdu – jednalo se o jeden z nejlepších výletů, které jsme
spolu absolvovali.
Zdeňka Nováková

Sportovní klub Dlouhopolsko
4. 6. = Chleby – Dlouhopolsko = 4:2 (3:1) – Pecen, Švoma
K zápasu jsme odjeli bez brankáře a téměř celé obrany. V prvním poločasu se hrálo více na
domácí polovině, ale soupeř trestal chyby našich hráčů a gólmana. My jsme opět nevyužili jasné
šance (Sisák ve 2. minutě sám před brankářem, Pecen sám před brankou ve 26. minutě). Vedli
jsme od 7. minuty, když Pecen prokličkoval obranou. Chleby vyrovnaly střelou z trestného kopu
(chyba našeho brankáře) ve 13. minutě, další góly přidaly ve 24. a 39. minutě. Začátek 2. poločasu patřil domácím, ale po pěti minutách jsme získali převahu a v 60. minutě střelou z 20 metrů do
„šibenice“ snížil Švoma. O pět minut později špatně vyběhl náš brankář a inkasovali jsme čtvrtý
gól. V 74. minutě odstoupil faulovaný Košátko a náš tým dohrával v deseti. Domácí potom měli
převahu, ale vytěžili z ní jen dvě nastřelené tyče v 76. a 84. minutě.
18. 6. = Mcely – Dlouhopolsko
= 1:0 (1:0)
V prvním poločasu jsme měli
více ze hry, ale naši hráči znovu
nevyužili několik brankových
příležitostí (Pecen ve 4. a Sisák
v 5. minutě sami před brankářem, hlavička Šerudy ve 13.
minutě). Zápas rozhodla střela
z 25 metrů ve 37. minutě. Ve
druhé části byla hra vyrovnaná, oba týmy však nedokázaly vstřelit gól (Sisák sám před
brankářem, střela Košátka).
Mcely si tak zajistily vítězství
ve skupině a s Křincem postupují do vyšší soutěže.

IV. třída, skupina B – sezóna 2015/2016
1. Mcely
2. Křinec
3. Žitovlice
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3. ročník turnaje v malé kopané –
Dlouhopolský turnájek – 9. 7.
Přihlášené týmy byly rozděleny do dvou
skupin, kde se hrálo systémem každý s každým.
První čtyři družstva ze skupiny postoupila do
čtvrtfinále.
čtvrtfinále:
Lulánci – Horácio 109 Dlouhopolsko
= 0:0 - penalty 5:4
Lužec nad Cidlinou – AC Kadimůrov Praha = 0:1
Joga team Chlumec nad Cidlinou – Kněžičky = 4:1
Bramboračka Dlouhopolsko –
Gólman na plech Smidary = 2:0
semifinále:
Lulánci – AC Kadimůrov Praha = 2:0
Joga team Clumec nad Cidlinou – Bramboračka
Dlouhopolsko = 3:0
o 3. místo:
AC Kadimůrov Praha – Bramboračka Dlouhopolsko = 4:2
finále:
Lulánci – Joga team Chlumec nad Cidlinou = 1:1 - penalty 5:4
Na závěr turnaje byli odměněni vybraní hráči:
nejlepší střelec = Jakub Hartman (Joga team Chlumec nad Cidlinou)                                       
nejlepší hráč = Roman Pipek (Lulánci)
nejlepší brankář = Ladislav Kukal (Joga team Chlumec nad Cidlinou)

44. ročník Memoriálu Jaroslava Zlatníka a Josefa Teslíka 16. 7.
Tradičního turnaje se zúčastnily 4 týmy, původně přihlášený
Lužec nad Cidlinou odřekl. Hrálo
se systémem každý s každým (2
x 25 minut). Zápasy s přehledem
odřídili rozhodčí Zdeněk Suchánek
a Dominik Vocásek.                                                                            
Dlouhopolsko – Hradčany = 0:1 (0:1)                                                                                 
Sloveč – Převýšov B = 5:1 (3:0)                                                                                           
Hradčany – Převýšov B = 3:2 (2:2)                                                                                   
Dlouhopolsko – Sloveč = 0:2 (0:1)                                                                                       
Hradčany – Sloveč = 1:5 (0:2)                                                                                         
Dlouhopolsko – Převýšov B = 3:0
(0:0) – 3x Vocásek

Pořadí v turnaji:

1. Sloveč
2. Hradčany
3. Dlouhopolsko
4. Převýšov B
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Pořadatelé na závěr odměnili obsluhu občerstvení, oba rozhodčí a předali ceny vybraným hráčům:                                                                                                                              
nejlepší brankář: Josef Ritschel (Hradčany)                                                                      
nejlepší střelec: Jaroslav Mašinda (Sloveč) = 4x                                                               
nejlepší hráč: Aleš Langr (Sloveč)
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16. ročník Memoriálu Davida Vojtíška – Hradčany - 13.8.
Turnaj se hrál systémem každý s každým.  Náš tým dorazil v oslabené sestavě a pro zranění jsme
poslední zápas dohrávali v deseti. Přesto jsme přivezli pohár za třetí místo a trofej pro nejlepšího brankáře (Jan Budai).
Hradčany – Dlouhopolsko = 1:2 (1:2) – Kročák z penalty, Vocásek
Jestřabí Lhota – Dlouhopolsko = 1:0 (1:0)
Velký Osek – Dlouhopolsko = 5:2 (2:1) – 2x Vocásek
Pořadí v turnaji:
1. Jestřabí Lhota
rozlosování podzimu 2016 - IV. třída, skupina B
2. Velký Osek
Neděle
28.8. 10:15 Křečkov B - Dlouhopolsko
3. Dlouhopolsko
Sobota
3.9. 17:00 Dlouhopolsko - Vestec
4. Hradčany
hřiště
Neděle
11.9. 17:00 Sány/Opolany B - Dlouhopolsko
Opolany
Sobota
17.9. 17:00 Dlouhopolsko - Košík
Sobota
24.9. 16:30 Žitovlice/Pojedy - Dlouhopolsko
hřiště AFK
Neděle
2.10. 16:30 Polaban Nymburk B - Dlouhopolsko Nymburk
Sobota
8.10. 16:00 Dlouhopolsko - Vrbice
Sobota 15.10. 16:00 Chleby - Dlouhopolsko
Sobota 22.10. 15:30 Dlouhopolsko - Záhornice
Neděle 30.10. 14:30 Hrubý Jeseník B - Dlouhopolsko
Sobota
5.11. 14:00 Dlouhopolsko – Běrunice B
Sobota 12.11. 14:00 Netřebice - Dlouhopolsko
Změny v týmu
V polovině roku byla provedena úprava přestupního řádu – jsou zrušená hostování a v rámci amatérského fotbalu dochází k přestupům bez souhlasu mateřského oddílu (za tabulkové odstupné). Obojí
zasáhlo i náš tým. Hostování z FK Admira Praha skončilo Ondřeji Šerudovi. Z Dlouhopolska přestoupili
Ladislav Novák (TJ Sokol Zdislavice), Dominik Vocásek (Regionální mládežnický Sportovní klub Cidlina), František Podhorský (TJ Sokol Sluštice), Václav Adamec (TJ Sokol Vrbice), Tomáš Pecen a Jiří
Švoma (oba TJ Sokol Běrunice). Do našeho týmu přestoupili Vlastimil Švoma (Regionální mládežnický
Sportovní klub Cidlina), Jaromír Fojtíček (TJ Strážné), Michal Vaníček (SK Převýšov) a Lubomír Štus s
Pavlem Šafaříkem (TJ Sokol Běrunice).
28. 8. = Křečkov B – Dlouhopolsko = 0:0
Vyrovnané utkání, hrálo se spíše ve středu hřiště a oba týmy dobře bránily. Navíc výborně zachytali
oba brankáři. Náš Šafařík třikrát zneškodnil střely zblízka, domácí brankář byl spolehlivý při akcích
Pavla Kříže, Jindry i Sisáka. V 35. minutě Jindra trefil tyč. V 72. minutě rozhodčí nevyloučil domácího
hráče za kopnutí Košátka v přerušené hře.
3. 9. = Dlouhopolsko – Vestec = 2:5 (1:1) – Švoma, Kročák
Zápas, ve kterém se nám nedařilo. Soupeř dokázal využít rychlých protiútoků, my jsme neproměnili ani stoprocentní šance. Již ve 2. minutě Hájkovu střelu vyrazil brankář na břevno. Prohrávali
jsme od 21. minuty po ztrátě míče, ale o osm minut později Švoma sám před brankářem nezaváhal
– 1:1. Do přestávky se sami před brankou objevili Švoma a Kročák – nechali však vyniknout brankáře
hostů. Začátek druhé půle patřil nám: ve 48. minutě Kročák hlavou po rohovém kopu zajistil vedení
2:1. V 50. a 51. minutě Švoma ani Hájek sami před brankářem neskórovali, gólman hostů zlikvidoval
i trestný kop Kročáka v 65. minutě. O dvě minuty později Kročák nedotáhl do konce samostatnou akci
středem obrany. V 75. minutě Vestec vyrovnal po naší ztrátě míče a zápas se zlomil v náš neprospěch.
Chyba Hájka v 78. minutě (2:3), hlavička útočníka v 84. minutě (2:4) a chyba našeho brankáře v 90.
minutě (2:5) stanovily konečný výsledek. Hosté dohrávali od 81. minuty v deseti kvůli zranění hráče
– o minutu později Hájek tvrdou střelou trefil břevno.

Naše příjmení
Bažant, Bažantová
Nositeli tohoto příjmení je 1 674 občanů České republiky. Vzniklo pojmenováním lidí, kteří měli na
starost chov těchto ptáků v bažantnicích.
První zmínka o Bažantových v obci je z roku 1873, kdy se z čp. 45 stěhuje do čp. 67 podruh Václav
Bažant s manželkou Marií, rozenou Kopáčkovou.
Jeho syn Václav s manželkou Annou v roce 1914 kupuje dům čp. 56, který v roce 1924 přechází na
jejich syna Václava a manželku Boženu. Božena Bažantová v roce 1989 umírá a rodina Bažantových
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dům v roce 1990 prodává manželům Tomanovým.
Ota Bažant, syn Václava a Boženy, v roce 1954 spolu s manželkou Věrou kupují dům čp. 57. Nemovitost je dnes majetkem jejich syna Oty z Prahy. Sestra jeho otce, Ludmila Karásková, v roce 1961
s manželem Františkem kupuje dům čp. 113.
Počátkem dvacátých let bydlela v domě čp. 77 rodina Vojtěcha Bažanta z Kozojed – v roce 1925 všichni odcházejí do Hředla u Rakovníka.
Beluh
V České republice jsou pouze 2 lidé s tímto příjmením, které pochází ze staročeského slova běl =
bílý. Václav Beluh byl příbuzný Růženy Kopáčkové z čp. 24. V roce 1953 přichází z Kolína a následující
rok se stěhuje do Nymburka.
Benda, Bendová
6 800 obyvatel České republiky nosí příjmení, které pochází z křestního jména Benedikt (latinsky
znamená blahoslavený, požehnaný). Tento světec, zakladatel benediktinského řádu, je považován za
patrona Evropy. Na farnostech benediktinských mnichů dostávaly děti jméno na jeho počest – zkrácením vznikla příjmení Beneda, Benda.
Jan Benda s manželkou Annou, rozenou Líbalovou z čp. 21, v roce 1878 postavili dům čp. 55. Po
dvanácti letech jej prodávají a odcházejí pryč z Dlouhopolska.

Ze života obce
Narodili se:
25. 8. – Marie Rochlová čp. 126

Naši jubilanti – blahopřejeme:
srpen
65 let – Marie Knytlová čp. 8

Odstěhovali se:
Lukáš Seifert čp. 91
Lubomír Pluhař čp. 126
Přistěhovali se:
Jaromír Fojtíček, Michaela Fojtíčková a Kristián Fojtíček čp. 136
Edita Hanušová, Miroslava Nosková, Jan Rochl, Jan
Rochl, Václav Rochl, Václav Rochl, Edita Rochlová,
Pavla Rochlová a Pavlína Rochlová čp. 126

září
60 let – Hana Tomková čp. 115
říjen
70 let – Bohumil Vondruška čp. 34
75 let – Marcela Semerádová čp. 82
70 let – Miloslava Nováková čp. 66

Manželé Zdeněk a Miroslava Tlučhořovi čp. 103 oslavili 6. srpna 50. výročí sňatku
– tzv. zlatou svatbu. Gratulujeme!
Čp. 8
Čp. 8. vzniklo kolem roku 1571 při parcelaci poplužního
dvora Dlouhé Pole. Berní rula z roku 1654 je uvádí jako
pusté Duškovské stavení. V roce 1876 vichřice odnesla
střechu stodoly. V roce 1932 byla stará obytná budova
demolována a na jejím místě byl postavený nový dům.
V roce 1940 následovala přestavba a přístavba stodoly.
Přestavba tří obytných místností z chléva a sýpky byla
provedena v roce 1969. Demolice zděného plotu a sýpky
proběhla v roce 1974. Povolení ke stavbě verandy bylo
vydáno v roce 1980.
Prvním známým majitelem domu byl v roce 1701 Jiří
Žáček. V letech 1704 – 1737 hospodářství patří rodině Duškových, poté přechází do rukou Václava Beneše.
Od roku 1743 je zde hospodářem Václav Lelek, kterého
v roce 1762 střídá Jan Beneš. Dalším majitelem je Petr
Věříš (1775 – 1789), kterého následuje rodina Lelkových.
Novým hospodářem se v roce 1816 stává Václav Němeček s manželkou Františkou. V roce 1920 přechází dům na
Václava Knytla, který se oženil s Marií Němečkovou. Čp. 8
je ve vlastnictví rodiny Knytlových dodnes.

čp. 8, rok 1930

čp. 8
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Utíkejte, Prajzi jdou!

Konflikt ve střední Evropě roku
1866 je známý jako prusko-rakouská válka. Datum, kdy začala, lze stanovit různě – obvykle
se zmiňuje 7. červen, kdy Prusko
obsadilo Holštýnsko (tehdy spravované Rakouskem) nebo přepadení Saska (rakouského spojence) Pruskem v noci z 15. na 16.
června.
Rozhodující událostí byla krvavá bitva u Hradce Králové 3.
července 1866, druhá největší bitva 19. století, počtem bojujících
vojáků vůbec největší bitva konaná na našem území – střetlo se
v ní téměř 440 000 mužů. Ztráty
byly velké, především na rakouské straně – 5 700 mrtvých, 7 500
pohřešovaných, 7 500 zraněných
a 22 000 zajatých vojáků, 6 000
koní, téměř 200 děl a přes 600
povozů. Pruské ztráty byly mnohem menší – 2 000 mrtvých, asi
300 pohřešovaných a 7 000 zraněných, počet koní klesl téměř
o 1 000.
Válka skončila vítězstvím Pruska a podpisem mírové smlouvy
v Praze dne 23. srpna 1866.
Jak zaznamenala tento válečný konflikt dlouhopolská kronika?
„Nelze se diviti našim předchůdcům, když po dlouhé době
míru schylovalo se k válce, jež se
měla odehráti v naší zemi, že trnuli hrůzou, neboť slýchali o hru-

bostech starých válek. Proto pomýšleli na útěk.
Vesnice čítala tehdy asi 43
čísla. Na kopečku u Vlkova pole
při Vrátkové cestě stávalo 6 mohutných hrušek „Přesedávek“. Ty
byly přirozenou rozhlednou a proto v těch pohnutých dobách od
23. června vystřídalo se v jejich
korunách mnoho hochů vyhlížejících k severu, zda přijíždějí Prajzi.
Strach má velké oči a nejednou
rozlehl se křik: „Utíkejte, Prajzi
jdou!“ – ale zbytečně. Když však
na sv. Petra a Pavla od Jičína bylo
slyšeti dunění dělových výstřelů a
kluci se dušovali, že viděli i jejich
oheň, skládali „koňáci“ cennější movitý majetek na žebřiňáky,
za nimi uvázali krávy a vydali se
k jihu. Nejvíce našich bylo
v Jestřabí Lhotě, ale pronikli až do
Týnce nad Labem. Drůbež, telata, prasata v tom zmatku opustili,
běhalo to po dvorech i po návsi. Kdo neměl koňského potahu,
odvedl dobytek na Bíla nebo do
Vančic. Tam posílali pasákům jídlo. Když od Králové Městce valila se spousta vojenských vozů         
(fůrvezna), utekli do lesa i ostatní
a ve vsi zůstalo jen pár mužů (Posejpal, Albrecht, Kopáček, Horák).  
Stal se případ, že i chleba v peci
nechali a utekli.
Přivalila se pruská pěchota.
Obsadili ves a vařili. Měli spoustu

zásob. Na zahradě, kde nyní stojí
pop.č. 103, bylo mnoho hovězího dobytka, u Kvasničků na rohu
(u Matičky č. 36) bylo mnoho
ovcí, ale nejvíce všeho bylo pod
velikými duby v lese za nynější
myslivnou. Tam kromě dobytka
měli mnoho sudů kořalky, pytlů hrachu, fazolí, tabáku a kávy.
Poráželi tam dobytek a na kotlích
vařili. Kuchyně byly i na různých
místech po vsi. Zrnkovou kávu
tloukli zabalenou v hadrech. Po
vsi sháněli „vajka“ a mléko. Ovšem neplatili. Slepice zmizely do
polévek. Pozůstalí lidé se s vojáky
brzo spřátelili a vedli s nimi obchody. Vlček vyměnil svou starou
krávu za pěknou mladou, jiný odvezl kravské kůže nebo prázdné
sudy, dostávali tabák, chleba a j.v.
a na účet Prajzů sami rabovali po
staveních. Uprchlíky v lese vojáci vypátrali a vybídli je k návratu.
Však i koňáci se vraceli narazivše
na Prajzy v Jestřabí Lhotě i v Týnci
nad Labem.
Po 4-5 dnech odešlo vojsko na
Žehuň a s ním i „fůrvezna“. Na
Báňském kopci vyřadili bělouše –
maroda – jenž nemohl dále. Vzal
si jej správce Dardy a 10 let ho
ještě zapřahal. Po pěchotě přijela
ještě jízda, jež byla horší – holky
se musely schovávat.“
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