DLOUHOPOLSKÝ
ZPRAVODAJ
foto: Jiří Blecha

Dlouhopolsko

zdarma

číslo 27.

datum: 7. října 2020

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, znovu platí nouzový stav a nastává situace, kterou jsme zažili již v první polovině
roku. Nyní jsme však všichni poučení, jak se máme chovat. Víme, že nejdůležitější je ohleduplnost vůči ostatním lidem a dodržování základních hygienických pravidel a nařízení státních orgánů. Věřím, že nouzový stav
v naší obci proběhne opět v klidu a nebude vyžadovat žádná mimořádná opatření.
Přílohou tohoto zpravodaje je dotazník, který zastupitelstvu obce pomůže zpracovat Strategický plán rozvoje Dlouhopolska v období 2021 – 2027. Bude zajímavé porovnat Vaše názory na směřování obce s představou Vámi zvoleného zastupitelstva. Rozpočet obce je omezený, navíc splácíme úvěr za výstavbu vodovodu
a musíme dobře zvažovat, jak nejlépe investujeme peníze, které máme k dispozici. Bez dotací se samozřejmě
neobejdeme, ale u všech je nutná spoluúčast na financování. S nadsázkou – pokud budeme stavět rozhlednu,
nemáme už peníze na výstavbu bazénu. Najděte si tedy chvilku a dotazník, prosím, vyplňte a odevzdejte.
Dále bych chtěl „poděkovat“ neznámému „dobrodinci“, který v posledních měsících rozesílá anonymní udání
nebo se podepisuje jménem někoho jiného. V naší obci jsme tak mohli přivítat pracovníky České inspekce
životního prostředí z Prahy, Městského úřadu v Poděbradech nebo Stavebního úřadu v Městci Králové. Chtěl
bych požádat – dříve, než napíšeš další „upozornění“, poptej se na Obecním úřadu a ověř si svá tvrzení.
Rozmáhá se nám parkování aut na chodnících a místních komunikacích. Máme i problémy s údržbou ploch
veřejné zeleně kvůli odstaveným autům. Kolekce fotografií parkujících vozidel se nám rozrůstá a tak budeme nuceni přistoupit ve spolupráci s Policií ČR k patřičným
krokům. Blíží se zima a s ní i odstraňování sněhu z chodníků
a komunikací. Špatně zaparkované auto je v tomto případě
nepřekonatelnou překážkou.
Zaznamenali jsme také nepovolené pálení větví a listí (např. u chaty v ulici Na Kopečku nebo na pozemku parc.
č. 76/3). V naší obci se tato činnost každoročně opakuje a dým
znepříjemňuje život nám všem, navíc jde o záležitost, škodící
zdraví. To se týká i pálení umělých hmot, dřevotřísky a dalšího materiálu v domácnostech. Asi se mnou souhlasíte, že tito
bezohlední jedinci musí nést následky svého jednání a bude
proti nim postupováno v rámci platných zákonů a vyhlášek.
Bohužel, obec opět musela zaplatit instalaci nové dopravní
značky u vjezdu na Vrátkovou ulici z městecké silnice. Jde o značku
zákazovou – v ulici Vrátková není povolen vjezd automobilům nad
2 tuny (kromě autobusů) ani zemědělské technice. Neznámý
pachatel uvedenou značku 13. 8. odcizil a 19. 8. došlo i ke
zničení stojanu. Byl tak spáchán trestný čin, protože likvidace
jakéhokoliv dopravního značení není přestupkem. Proto byla
ve spolupráci s Policií ČR přijata nová opatření, která mají zabránit porušování zákazu vjezdu do ulice Vrátková.
Na závěr jedna pozitivní informace. Každou středu od 8,40
do 9,00 hodin stojí před hasičskou zbrojnicí pojízdná prodejna
Pekárny Beneš. V nabídce jsou např. chléb, pečivo, pekařské
výrobky nebo zákusky.
Přeji vám hodně zdraví, klidu a pohody a v nastávajících
podzimních dnech i dobrou náladu.
Jaroslav Okrouhlý, starosta obce
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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 29. 6.
*Účetní obce Michaela Součková seznámila s výsledky hospodaření obce k 31. 5. 2020.
*Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 03/2020 k 31. 5. 2020.
*Zastupitelstvo schválilo Účetní závěrku obce Dlouhopolsko za rok 2019.
*Zastupitelstvo schválilo Závěrečný účet obce Dlouhopolsko za rok 2019.
*Zastupitelstvo schválilo nápravná opatření, vyplývající ze Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Dlouhopolsko za rok 2019.
*Zastupitelstvo schválilo úpravu rozpočtu obce Dlouhopolsko pro rok 2020. Na rok 2021 se odkládá rekonstrukce
chodníků v ulici Poděbradská, rekonstrukce chodníků v ulici Na Husánku a vyhotovení pasportu dešťové
kanalizace. V platnosti zůstává prodloužení vodovodního řadu v ulici K Úvozu.
*Zastupitelstvo souhlasilo se zveřejněním záměru obce pronajmout pozemek p. č. 262 v k. ú. Dlouhopolsko.
*Zastupitelstvo souhlasilo se zveřejněním záměru obce pronajmout pozemky ve vlastnictví obce v k. ú.
Dlouhopolsko, Běrunice, Hradčany u Žehuně, Kněžičky, Městec Králové a Opočnice.
* Zastupitelstvo neschválilo žádost předsedy OV KSČM Nymburk o umístění reklamy na sloupy veřejného osvětlení
před podzimními volbami.
* Zastupitelstvo projednalo žádost Ředitelství silnic a dálnic Kolín o vyjádření k záměru obce s pozemkem p. č.
263/2 v k. ú. Dlouhopolsko. Zastupitelstvo s převodem části pozemku nesouhlasí – je zde plánována výstavba
chodníku od čp. 126 k místnímu hřbitovu.
*Oprava místního rozhlasu byla provedena 19. 5. (firma Archalous Nový Bydžov).
*Zastupitelstvo vzalo na vědomí cenovou nabídku firmy Tomáš Houška Nepolisy na výměnu okapů ve škole.
*Volby do zastupitelstva Středočeského kraje se konají 2. 10. a 3. 10. 2020. Starosta informoval o zahájení
příprav na volby.
*Zastupitelstvo souhlasilo se zveřejněním záměru obce pronajmout pozemky p. č. 196/1, 199/5 a 199/7 v k. ú.
Dlouhopolsko.
Z jednání zastupitelstva obce dne 14. 9.
*Účetní obce Michaela Součková seznámila s výsledky hospodaření obce k 31. 8. 2020.
*Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 04/2020 k 14. 9. 2020.
*Zastupitelstvo vzalo na vědomí Směrnice pro vedení účetnictví obce.
*Zastupitelstvo vzalo na vědomí informace o přípravě Strategického rozvojového plánu obnovy obce Dlouhopolsko
na období 2021 – 2027.
V současné době je zadáno zpracování těchto projektů:
- rekonstrukce chodníků v ulici Na Husánku, v ulici Poděbradská a v ulici Vrátková
- zateplení obvodového pláště budovy Obecního úřadu
- výstavba místního rozhlasu a veřejného osvětlení v ulici K Úvozu
- změna územního plánu obce Dlouhopolsko
- rekonstrukce hřbitovní zdi
- demolice kůlny v ulici Malá Strana
- odbahnění a rozšíření vodní nádrže u žehuňské silnice
* Zastupitelstvo schválilo žádost Zemědělské společnosti Sloveč o propachtování pozemků obce v k. ú. Běrunice,
Dlouhopolsko, Hradčany u Žehuně, Kněžičky, Městec Králové a Opočnice.
*Zastupitelstvo vzalo na vědomí informace o jednání valné hromady Svazku obcí Ny-Ko, konané 25. 6. v Tatcích.
*Starosta informoval o přípravě akce Odbahnění a rozšíření nádrže v obci Dlouhopolsko (pozemky parc. č. 199/5
a 199/7). Zastupitelstvo se seznámilo s projektovou dokumentací. Projekt je podle posudků realizovatelný
a v souladu s územním plánem obce. Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí
a zemědělství, vydal 3. 9. 2020 Rozhodnutí, podle kterého záměr nemá významný vliv na životní prostředí
a nebude posuzován podle zákona. Obec podá žádost o dotaci na Ministerstvo zemědělství.
*Zastupitelstvo schválilo žádost Josefa Steklého čp. 36 o souhlas vlastníka vodovodního řadu k napojení vodovodní
přípojky. Náklady na vybudování přípojky hradí stavebník a podmínkou je vybudování přípojky pomocí protlaku
pod ulicí Malá Strana.
*Zastupitelstvo vzalo na vědomí informace o integraci veřejné autobusové dopravy na Kolínsku a Královéměstecku.
*Úder blesku odpoledne 26. 6. zničil osvětlovací těleso na stožáru veřejného osvětlení před čp. 8, dále byly
vypáleny pojistky na stožárech veřejného osvětlení před čp. 5 a čp. 103. Starosta zajistil částečnou opravu a
zprovoznění veřejného osvětlení v sobotu 27. 6. – vzniklá škoda činila 6 152 Kč. Dále bylo zjištěno poškození
reproduktorů místního rozhlasu u čp. 40, 18, 5 a 80 – vzniklá škoda činila 17 674 Kč. Pojišťovna škody uhradila
z obecní pojistky.
*Zastupitelstvo vzalo na vědomí informace o činnosti MAS Mezilesí Kněžice v programovém období 2014 – 2020.
Zastupitelstvo schválilo návrh na zařazení území obce Dlouhopolsko do působnosti Integrované strategie
území MAS Mezilesí na období 2021 – 2027.
*Zastupitelstvo vzalo na vědomí informace o přípravě voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje. Volby
proběhnou v budově bývalé školy (Poděbradská 5) a v jejich průběhu budou zpřísněna hygienická opatření.
*Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o poskytnutí služeb (smluvní strany Obec Dlouhopolsko – Černohlávek Group
Církvice). Předmětem smlouvy je zajištění likvidace jedlých olejů a tuku – sběrná nádoba je umístěna v budově
Obecního úřadu.
*Zastupitelstvo schválilo modernizaci a rozšíření kamerového systému na hřbitově – důvodem je nárůst drobných
krádeží věcí z hrobů.
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Sportovní klub Dlouhopolsko
Výkonný výbor OFS Nymburk schválil na svém zasedání 26. 5. žádost Sportovního klubu Dlouhopolsko o přeřazení pod působnost OFS Kolín. Důvodem žádosti byly především velké dojezdové
vzdálenosti k soutěžním zápasům. Přihláška do kolínských soutěží byla podána 10. 6. – dlouhopolští
fotbalisté byli zařazeni do IV. třídy, skupiny A.
změny v týmu:
Jan Lamka přestoupil do Fotbalového klubu Kostelec nad Orlicí
našimi novými hráči se stali Koloman Bužík ze Sokola Smidary – Černěves a Jindřich Richter
Výsledky podzimní části sezóny 2020/2021:
Dlouhopolsko – Krakovany B = 1:3 (1:1) – Siegl
Hradištko I. – Dlouhopolsko = 7:0 (3:0)
Dlouhopolsko – Hradčany = 4:1 (2:1) – Hingar, Jakub Kříž, Kročák, Siegl
Dlouhopolsko – Němčice = 0:4 (0:2)
Býchory B – Dlouhopolsko = 6:3 (2:2) – 2x Hingar, Bužík
Dlouhopolsko – Týnec nad Labem B = 1:2 (1:1) – Pecen

rozlosování podzim 2020 – IV. třída, skupina A
22.8.

sobota

17:00

Dlouhopolsko – Krakovany B

29.8.

sobota

17:00

Hradištko I. – Dlouhopolsko

5.9.

sobota

17:00

Dlouhopolsko – Hradčany

13.9.

sobota

17:00

Dlouhopolsko – Němčice

19.9.

sobota

16:30

Býchory B – Dlouhopolsko

26.9.

sobota

16:30

Dlouhopolsko – Týnec nad Labem B

4.10.

neděle

16:00

Volárna – Dlouhopolsko

10.10.

sobota

16:00

Dlouhopolsko – Polepy B

18.10.

neděle

15:30

Starý Kolín – Dlouhopolsko

24.10.

sobota

14:30

Dlouhopolsko – Radovesnice II.

1.11.

neděle

14:00

Bělušice – Dlouhopolsko

7.11.

sobota

14:00

Dlouhopolsko – Ohaře

15.11.

neděle

13:30

Tři Dvory B – Dlouhopolsko

Jaroslav Znamínko, 85 let
Jaroslav Znamínko
čp. 95 oslavil 25. srpna
jubileum – 85 let. Zakládající člen TJ Sokol
Dlouhopolsko v roce
1953, hráč týmu dospělých od roku 1953
a jednatel v letech
1958 – 1959. Člen
včelařského svazu od
roku 1967. Dlouholetý člen a funkcionář
Mysliveckého svazu.
Přejeme vše nejlepší, hlavně hodně
zdraví a osobní pohody i do dalších let.

Josef Novák – 80 let
Své osmdesáté narozeniny oslavil 28. srpna pan Josef Novák čp. 38. Člen TJ Sokol Dlouhopolsko od roku 1954, výborný fotbalista (hráč týmu dospělých v letech 1958 – 1975)
a pozdější funkcionář (zdravotník 1958 – 1959, člen revizní komise 1963 – 1964, 1965 – 1968
a místopředseda 1981 – 1990). Člen Sboru dobrovolných hasičů Dlouhopolsko od roku 1960.
A pamatujeme si ho i jako jako hostinského a výčepního v místním pohostinství, kde působil
v letech 1975 – 1989. Přejeme hlavně hodně zdraví, spokojenosti a vše nejlepší i do dalších
let.
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Sbor dobrovolných hasičů Dlouhopolsko
Sbor dobrovolných hasičů Dlouhopolsko 4. července uspořádal ve spolupráci s Motorestem Kopičák a Obecním úřadem v Dlouhopolsku druhý ročník pochodu „Dlouhopolská
šlápota“. Trasa byla stejná jako v loňském roce (délka 8,5
km) a vedla od bývalé školy podél lesa Holičky přes Běrunice, Velké Výkleky, Kněžičky a Kopičák na fotbalové hřiště.
Byla pečlivě vytýčena, hasiči posekali i vysokou trávu.
Starosta obce na startu předal všem zúčastněným číslovanou mapku s trasou pochodu a děti obdržely razítko – po
jeho předložení dostaly v Motorestu Kopičák zmrzlinu. Do
cíle dorazilo 56 turistů. Starosta hasičského sboru s velitelem sboru každému z nich předali „Pamětní list“ s perníkovou šlápotou a kreslené mapy Nymburska. Děti navíc získaly
drobné dárky od Policie ČR, omalovánky a pastelky. První
žena v cíli byla odměněna růží, první muž plechovkou nealkoholického piva. Potom si každý mohl opéct špekáček,
k dispozici bylo i další občerstvení.
Chtěl bych poděkovat všem pořadatelkám a pořadatelům
za přípravu a zajištění akce a také děkuji Vám všem, kteří
jste se pochodu za krásného počasí zúčastnili.
Náš sbor připravoval další akce pro druhou polovinu roku
– bohužel, stávající situace zatím nezaručuje, že se mohou
uskutečnit.
							
Oto Šidlík

Svaz tělesně postižených

zámek Rychnov nad Kněžnou

muzeum Ústí nad Orlicí

Vamberk – muzeum krajky

Po dlouhé době se nám podařilo vyjet na výlet s naší organizací. Bránily nám v tom příkazy, které byly vydány kvůli koronaviru. Ve středu 5. srpna jsme se konečně dočkali.
První zastávkou byl zámek Kolowratů v Rychnově nad Kněžnou. Jeho stavba byla dokončená v roce 1716 a pracoval na
ní i Jan Blažej Santini-Aichel. Nacházejí se zde bohaté sbírky.
Nejcennější jsou obrazárna, knihovna a sbírka skla. Komnaty
mají nejdelší osový průhled dveřmi v Čechách. Na nádvoří stojí
zvonice. Zvon v ní umístěný, jménem Kryštof, váží 7 200 kg
a je třetím největším zvonem v ČR.
Druhou zastávkou bylo muzeum krajky ve Vamberku. Město je
významným centrem výroby paličkovaných krajek. Přínos české
krajkářské tvorby světovému umění byl v zahraničí mnohokrát
potvrzen udělením významných ocenění. Vystavené exempláře v muzeu ukazují proměny krajky a její vývoj od 18. století.
Pracné, precizní, nádherné.
Poslední zastávkou na naší cestě bylo Ústí nad Orlicí. Ve zrekonstruované Hernychově vile je kulturní centrum provozované
Městským muzeem. Jde původně o rodinné sídlo místního textilního podnikatele, od roku 1951 státní majetek. Zhlédli jsme
zde výstavu loutek a pohádek od počátku loutkových divadel,
Planičkův interiérový orloj, dobové kostýmy, kočárky a hračky.
Domů jsme se vraceli spokojeni, v dobré víře, že brzy zase
navštívíme nějakou hezkou krajinu a památky, kterých je v naší
zemi velmi mnoho. Velký dík patří hlavně paní Pekárkové, která
všechny výlety obstarává a samozřejmě dík našemu spolehlivému řidiči panu Michlovi.
											
Zdeňka Nováková

Dlouhopolský zpravodaj

Airsoft

EDDA Cup

Airsoftová skupina Black Rebels ve spolupráci s Obecním
úřadem v Dlouhopolsku uspořádala 20. června na fotbalovém hřišti akci pro děti pod názvem Akční den. Přítomné děti
se účastnily různých soutěží,
k vidění byly i ukázky vojenských uniforem a airsoftových
zbraní. Každý, kdo přišel, si užil
spoustu další zábavy.
O týden později se konala
v lese Vacinku a v okolí fotbalového hřiště další akce pro děti
od 8 do 15 let.

Největší nezávislá série závodů automobilů do vrchu EDDA Cup
byla zahájena 30. května na trati Kdyně – Koráb. Jezdec týmu vktronik.cz (s vozidlem Peugeot 106 rallye) Jan Vaněk z Dlouhopolska se
zúčastnil všech sedmi závodů a vede si výborně. Ve svojí třídě Saxo
Cup je zatím na třetím místě z 31 přihlášených. Do konce seriálu
zbývají dva říjnové závody (Zbraslav – Točná a Autodrom Most).
Průběžné pořadí třídy Saxo Cup v roce 2020:
1. Tomáš Arnošt (Peugeot 106 rally) = 180 bodů
2. Jiří Kaščak
(Citroën Saxo VTS) = 155 bodů
3. Jan Vaněk
(Peugeot 106 rally) = 115 bodů
Výsledky Jana Vaňka v sezóně 2020:
30. 5. + 31. 5. = Kdyně – Koráb = 2. a 2. místo
13. 6. = Svijany Prix Radotín = 3. místo
11. 7. + 12. 7. = Baba Slovensko = 4. a 2. místo
9. 8. + 10. 8. = Polygon Most = 3. a 5. místo
22. 8. + 23. 8. = Telnice = 3. a 4. místo
5. 9. + 6. 9. = Benecko = 4. a 3. místo
19. 9. + 20. 9. = Jemníky = 3. a 3. místo

2LD Plastic s. r. o.

2LD ALCOR

2LD VELA

V ulici Vrátková, v objektu bývalé dílny na opravu zemědělských strojů, se nacházejí výrobní prostory firmy
2LD Plastic, s. r. o. z Nového Bydžova, kterou v roce
2006 založil Vladimír Limprecht.
Hlavní náplní výroby jsou termoformovací stroje
a vakuové stroje na zpracování plastů, které zvládne
obsluhovat opravdu každý. Navíc jsou nenáročné na
spotřebu energie a zajistí 100 % identického tvarování
výsledných produktů. Tyto stroje slouží na výrobu forem pro čokoládovny, pekárny, potravinářské obaly nebo
obaly průmyslové. Další činností je výroba speciálních
jednoúčelových balících strojů, které se odchylují od
běžných standardů.
Společnost také nabízí služby v oblasti kovovýroby, obrábění železných i neželezných kovů pro
jednotlivce i firmy (soustružení, frézování, vrtání, rovinné broušení popřípadě dělení materiálu
a drobné zámečnické práce). Je možné vyrobit řemenice, rolny, čepy, drážky, stahováky kulových čepů, stahováky na magneta, unášecí hřídele, frézované upínky,
velké matice M50x2, apod.

Dlouhopolský zpravodaj

Sportovní
klub Dlouhopolsko
Dlouhopolská
šlápota
Miroslav
Zlatník
Zranění ovlivnilo slibnou kariéru fotbalisty Miroslava Zlatníka, který se narodil 16. listopadu 1936 v Dlouhopolsku č. p. 119. Jeho otec, krejčí Ladislav Zlatník, v roce 1943 patřil mezi zakládající členy Sportovního klubu Dlouhopolsko
(v letech 1943 – 1945 vykonával funkci I. místopředsedy).
V roce 1948, po absolvování Měšťanské školy v Městci Králové, začíná studovat Státní reálné gymnázium v Poděbradech. Jeho spolužáky jsou např. Milan Jirásek (v letech 1996 – 2012 předseda Českého olympijského výboru), budoucí prezident republiky Václav Havel nebo dirigent Mario Klemens.
Po maturitě v roce 1954 nastupuje jako referent zemědělské daně na Finančním odboru ONV v Kolíně. Po absolvování základní vojenské služby v roce
1956 se jeho novým zaměstnavatelem stává Ministerstvo vnitra, odbor hospodářský a finanční. V roce 1959 odchází do Prahy. Při zaměstnání dálkově studuje práva. Studium
končí s červeným diplomem a titulem JUDr. Poté pracuje jako šéf dopravního odboru Federálního
ministerstva vnitra. V roce 1990 jej nový ministr vnitra Ján Langoš jmenuje šéfem hospodářské
správy Ministerstva vnitra – do důchodu odchází o dva roky později. Nyní pobývá v Praze nebo ve
svém rodném domě v Dlouhopolsku.
V letech 1953 – 1955
nastupoval jako útočník v barvách Sokola
Dlouhopolsko. V prvním
domácím mistrovském
utkání v roce 1953 dlouhopolský tým poráží Rudou hvězdu Nymburk
3:2 a on sám se zapisuje jako první střelec
bodlem do „šibenice“
z hranice pokutového
území. V roce 1955 odehrál 4 přátelská utkání za Lokomotivu Kolín,
tým oblastního přeboru
(dnes 3. liga) a dostal
nabídku k přestupu do
Rudé hvězdy Brno, která hrála o postup do 1.
ligy. Povolávací rozkaz však obdržel k jednotce vnitřní stráže ve Spišském Podhradí. Zde hrál
fotbal a zároveň hájil branku místního hokejového týmu. Funkcionáři Rudé hvězdy dodrželi svůj
slib a zařídili převelení do Brna. Tady byl velitelem jeho pokoje československý reprezentant Ján
Popluhár. Miroslav, jako rychlý hráč (stovku běhal za 11,4 s) nastupoval v útoku s dalším reprezentantem Ladislavem Přádou.
V utkání s Gottwaldovem vstřelil 2 góly, ale vzápětí mu soupeř zlomil nohu. Po operaci se půl
roku léčil a přestupuje do týmu oblastního přeboru Rudé hvězdy Jihlava. Zde hrál až do roku
1959, kdy přechází do Prahy. V letech 1960 – 1963 působil v Rudé hvězdě Praha (městský přebor
= nyní krajský přebor). V sezóně 1963 – 1964 nastupuje na pravé straně zálohy Motorletu Praha
ve druhé lize. V letech 1964 – 1968 je hráčem Viktorie Žižkov – zde vstřelil 18 gólů. Svoji fotbalovou kariéru ukončil v Rudé hvězdě Strašnice, kde působil v letech 1968 – 1974. Tým, kterému
pomohl k postupu z I. A třídy do Pražského přeboru, v roce 1969 hraje o postup do divize. Tehdy
je nejlepším střelcem soutěže s 24 góly.
V letech 1971 – 1981 se jako hráč Konstruktivy Praha účastnil i soutěží v nohejbale. Spoluhráčem v trojicích byl Jaroslav Penc, který se jako člen volejbalové reprezentace Československa
zúčastnil čtyř Olympijských her.
V roce 1972 jeho zásluhou získali dlouhopolští fotbalisté od Ministerstva vnitra autobus (vyřazený z provozu v roce 1981), který byl využíván k dopravě hráčů k zápasům i na různé zájezdy.
Jezdila se sledovat hokejová liga do Pardubic nebo pohárová utkání v kopané v Praze. Fotbalového dění v rodné obci se účastní, spolu s Josefem Ledeckým, jako hráč Staré gardy Dlouhopolsko.
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Ze života
obce
Naši jubilanti:
červenec
60 let – Jaroslav Znamínko čp. 139
srpen
Přihlášení:
85 let – Alena Šafaříková čp. 92
Veronika Sedláčková čp. 13
Marcel Veselý, Marcel Veselý, Marcela Veselá a Vojtěch Veselý čp. 96 85 let – Jaroslav Znamínko čp. 95
80 let – Josef Novák čp. 38
Helena Jelínková, Anna Jelínková a Jan Třebenský čp. 11
Narození:
12. 9. – Julie Kadavá čp. 63

Odstěhovali se:
Kristýna Levá čp. 29

Sportovní
klub Dlouhopolsko
Dlouhopolská
šlápota
Poděkování
Děkujeme sousedům Haně a Jaroslavu Znamínkovým, paní Jaroslavě Posejpalové a paní Miloslavě
Samkové za pomoc s dopravou k lékařům, nákupy a vedením domácnosti v době naší neschopnosti,
způsobené naším zhoršeným zdravotním stavem.
Anežka a Bedřich Jeništovi

Sportovní
klub
Dlouhopolsko
Dlouhopolská
šlápota
Naše
příjmení
Červený
V ČR je 2 412 mužů s příjmením Červený, které je odvozováno z fyzických vlastností jejich prvních
nositelů. Předek Červených mohl mít zrzavé („červené“) vlasy nebo vousy, případně narudlý odstín
pleti nebo se často červenal.
V roce 1913 přišel z Předhradí do čp. 5 Alois Červený.
Červinka, Červinková
V ČR je 1 978 mužů a 2 053 žen s tímto příjmením. Červinka je označení pro červenou půdu – původní nositel tohoto příjmení mohl vlastnit takový pozemek nebo u něj bydlet. Červinky se také říká
druhu červených jablek nebo červeným plodům.
V roce 1960 přichází ze Strašovské Lhoty do čp. 131 hajný Josef Červinka s manželkou Annou a synem
Jiřím. V Dlouhopolsku působí do roku 1967.
Čiháková
V ČR je 1 482 žen s tímto příjmením. Výrazem „čihák“ byl označován ten, kdo číhal na ptáky, aby
je ulovil. Čihákové a čihaři používali k odchytu ptactva nejen síťky a lepidla, ale i hlasu nebo různých
vábniček.
V roce 2012 se do čp. 50 stěhuje Denisa Čiháková z Prahy.

Sportovní
klub Dlouhopolsko
Dlouhopolská
Traﬁ
ka šlápota
V roce 1916 padl v italských horách třicetiletý Václav Albrecht z č. p. 90. Vyučený zahradník, který pracoval v cihelně, byl v roce 1915 odvedený do Itálie. Zde sloužil jako
pěšák, není však známo, kde padl ani místo pohřbu. Vdova Anastázie získala v roce 1933 povolení k prodeji tabákových výrobků a proto 2. července 1933 požádala Obecní
úřad v Dlouhopolsku o „povolení stavby tabáční budky v rohu
plotu Kateřiny Švejdarové a Magdy Miláčkové před č. p. 22
o velikosti 3 x 3 m.“ Obecní zastupitelstvo žádost schválilo,
podmínkou bylo pouze placení nájemného ve výši 10 Kč ročně „na dobu, co bude míti ona trafiku.“
Prodej zboží v trafice byl ukončený po třiceti letech a první
majitelka Anastázie Albrechtová v roce 1974 objekt přenechala svému vnukovi Miloši Šarlingerovi z Prahy. Ten o dva
roky později domeček daroval tehdejšímu Místnímu národnímu výboru v Dlouhopolsku a novým uživatelem se stává
dlouhopolská organizace Československého červeného kříže.
Majetková práva v roce 1992 přecházejí na Obec Dlouhopolsko.
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Čp. 24
Dům nesl původně č. p. 17. Velké množství zvěře chované v blízké Oboře vyžadovalo zvýšený dozor, aby se zabránilo pytlačení. Hajný (foršt) sídlil přímo v Dlouhopolsku v č. p. 24. První
zmínka je z roku 1629. Když se v roce 1676 přidělovala pole, užívalo se častěji označení forštova
chalupa než jména Jan Čížek. Pole byla přidělena k chalupě a ne jemu. Kromě obvyklých osmi
záhonů k ní byl dán i kus polí nad rybníčkem Králíkem. Druhý hlavní díl polí foršt dostal na dnešní
Malé Straně hned u lesa, aby se pytlákům nedávala příležitost přilehnout k samému porostu. Také
umístění forštovy chalupy bylo výhodné pro dozor nad cestou k lesu. Současná ulice Na Kopečku
je totiž v místech, kde les končil. Kolem roku 1870 bylo pro získání polí a stavebních míst nutné
vykácet část porostu. Ten se však nekácel najednou, ale po částech a tím vznikaly paseky (pole
V pasekách).
V roce 1888 byla provedena úplná přestavba rolnické usedlosti a dům byl postavený na dnešním místě. Původně byl totiž dvůr otevřený k západní straně (byla zde stodůlka a sýpka), na východní stranu byly pouze proražené dveře k rybníku. Zahrada domu byla přes silnici (dnes je zde
č. p. 103) a na bývalém dvoře je postaveno č. p. 67.
Do roku 1702 č. p. 24 patřilo chlumeckému panství Kinských – potom se novým majitelem
stává Lukáš Kříž. V majetku rodiny Křížových nemovitost zůstává do roku 1870. Následujících
šest let zde hospodaří František Horák z č. p. 38. V roce 1876 dům kupují manželé Jiří a Kateřina
Hájkovi z č. p. 9. V roce 1887 je na nemovitost Hájkových uvalena exekuce a v dražbě ji kupuje
František Horák z č. p. 38. V roce 1929 manželé Josef a Anežka Horákovi prodávají č. p. 24 Obci
Dlouhopolsko.
V roce 1932 byla provedena přestavba domu pro potřeby obce. V roce 1959 je sem z výčepní
místnosti v hostinci č. p. 83 přesunuta telekomunikační ústředna (dnes zrušená) a zmenšuje se
tak stávající čekárna Kampeličky. Generální oprava budovy probíhá v roce 1961, o rok později je
zřízena místnost pro jednatelství Státní spořitelny a v roce 1964 jsou zkolaudovány další stavební úpravy. V roce 2013 obec získává dotaci z Programu rozvoje venkova Státního zemědělského
a intervenčního fondu a je provedena modernizace celého objektu.
Od roku 1929 je č. p. 24 sídlem Obecního úřadu. Byla zde i jednatelství Družstevní záložny (kampeličky) a později státní spořitelny, kanceláře Jednotného zemědělského družstva nebo
sklad Civilní obrany. Občané mohli využívat i mandl. V současné době jsou zde kanceláře a zázemí Obecního úřadu a prostory využívá také Obecní knihovna.
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