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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, dostáváte do rukou první číslo Dlouhopolského zpravodaje. K jeho
vydání dochází jednak na podnět občanů Dlouhopolska i na
základě zkušeností zastupitelstva obce s malou účastí lidí na
jeho zasedáních, což se odráží
i na menším přehledu o dění
v obci. Samozřejmě, že potřebné informace lze vyhledat na
webových stránkách Dlouhopolska, ale chápeme, že pro starší
spoluobčany je klasický zpra-

vodaj výhodnější. Vedení obce
proto dospělo k názoru, že bude
vhodné touto cestou informovat
všechny občany nejen o činnosti zastupitelstva, ale i o připravovaných investičních akcích
(např. o výstavbě vodovodu),
sportovních či jiných aktivitách.
Rádi bychom zpravodaj vydávali v pravidelných intervalech
(uvažujeme o dvou měsících)
a proto Vás vyzýváme k předávání případných podnětů, námětů a připomínek, které by se

v našem zpravodaji mohly objevit.
Rovněž nás potěší zapůjčení jakýchkoliv archivních dokumentů,
fotografií či jiných zajímavostí týkajících se historie Dlouhopolska
k použití v dalších číslech zpravodaje. Vše využijeme pro další
zpravodajskou činnost.
Na závěr Vám všem přeji příjemné prožití letních dnů a dovolených, dětem pak hezký zbytek
prázdnin, které tak rychle utekly.
starosta Jaroslav Okrouhlý

Slatinné louky u Dlouhopolského rybníka

Obecní úřad v Dlouhopolsku vyřizuje:
• ověřování podpisů
• ověřování listin
• výpisy ze systému Czech POINT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Co poskytuje Czech POINT
Výpis z Katastru nemovitostí
Výpis z Obchodního rejstříku
Výpis z Živnostenského rejstříku
Výpis z Rejstříku trestů
Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů
podle zákona č. 124/2008 Sb
Výpis z bodového hodnocení řidiče
Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu
kvalifikovaných dodavatelů
Výpis z insolvenčního rejstříku
Autorizovaná konverze dokumentů
Výpis z Veřejných rejstříků

Úřední hodiny
Obecního úřadu v Dlouhopolsku
Pondělí 18:00 - 20:00
Středa 08:00 - 11:00

Ve východní části Dlouhopolského
rybníka,
jižně
od obce se rozkládají slatinné louky, které jsou součástí
evropsky významné lokality
Žehuňsko a Ptačí oblasti Žehuňský rybník – Obora Kněžičky. Až
do roku 2007 o ně pečoval Český svaz ochránců přírody Pozemkový spolek Polabí se sídlem
v Poděbradech. V následných letech se o tuto unikátní lokalitu
nikdo nestaral a tak zdejší cenná společenstva začala zanikat.
V roce 2012 získal Velkojaroměřský pozemkový spolek při Českém svazu ochránců přírody JARO Jaroměř písemný souhlas
vlastníka a o lokalitu se začal starat. A v čem jsou naše slatinné
louky výjimečné? Roste zde celá řada ohrožených druhů rostlin
jako je např. kriticky ohrožená violka vyvýšená, dále vstavač bahenní a kukačka, hořec hořepník, hořeček nahořklý a brvitý, potočník vzpřímený, ostřice vyvýšená, ostřice Hartmanova, ostřice
Davallova, ostřice Hostova, oman vrbolistý, vemeník dvoulistý,
prvosenka jarní, rozrazil dlouholistý,
srpice barvířská, koromáč olešníkový, čertkus luční, zeměžluč spanilá,
černýš hřebenitý, hadilka obecná,
pěchava slatinná, několik druhů
bahenních pampelišek, ledenec přímořský, vilka nízká, kozinec dánský
a žluťucha lesklá.
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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 ze dne 23. 6. 2014
1. Účetní Michaela Součková seznámila s hospodařením
obce k 31. 5. 2014.
2. Zastupitelstvo
projednalo
a schválilo rozpočtové opatření
č. 04/2014 ke dni 31. 5. 2014.
3. Zastupitelstvo
projednalo
a schválilo závěrečný účet obce
za rok 2013 – bez výhrad.
4. Zastupitelstvo
projednalo
a schválilo účetní uzávěrku
obce k 31. 12. 2014.
5. Starosta informoval o přípravě
výstavby
vodovodu
a vodovodních přípojek v obci.
Financování výstavby vodovodu bude zajištěno dotací z Ministerstva zemědělství, zbylé
náklady budou řešeny úvěrem
u banky. Zastupitelstvo sou-

hlasí, aby Obecní úřad vyzval
pět bankovních ústavů k předložení nabídky.
6. Státní zemědělský a intervenční fond Praha poskytl dotaci na akci Rekonstrukce obecního úřadu a hasičské zbrojnice.
Z těchto finančních prostředků
byl splacený úvěr u Komerční banky. Starosta seznámil
s průběhem přípravy a s výsledky rekonstrukce obecních
budov a podal informace o postupu při vyřizování dotace.
7. Zastupitelstvo Středočeského kraje zamítlo žádost obce
o dotaci ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst (Výměna stožárů a svítidel veřejného
osvětlení v ulicích Malá Strana,
Fialova a na Kopečku).
8. Starosta seznámil s postupem při vyřízení koupě pozemku č. k. 512/2 (část cesty do Běrunic) a pozemku č.k.
201/48 (v Pasece).
9. Zastupitelstvo
projednalo žádost Ředitelství silnic
a dálnic Praha o převod pozemků z vlastnictví obce. Veškeré náklady hradí ŘSD. Jde
o pozemky, které jsou součástí
silnice č. I/11 nebo k ní přiléhají. Zastupitelstvo souhlasí, aby byl zveřejněný záměr

o převodu pozemků z majetku obce do vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic Praha: č. k.
188/5 (1 680 m2), 188/6 (130
m2), 263/20 (3 m2), 27/7 (23
m2) a 276/4 (10 m2). Zastupitelstvo nesouhlasí s převodem
pozemku č. k. 263/2 – zde je
plánovaná výstavba chodníku
od čp. 126 ke hřbitovu.
10. Zastupitelstvo projednalo
a schválilo žádost firmy Školky Opolany o pronájem nebytových prostor v bývalé škole
(garáž pro autobus, kůlny, dílna ve škole).
11. Starosta
informoval
o ukončených akcích v 1. pololetí 2014: vyčištění strouhy
v Úvozu (spolupráce s hasiči)
– vyčištění Proutnice – elektronické zabezpečení Obecního
úřadu, hasičské zbrojnice a kabin na hřišti – oplocení u sochy
Panny Marie – rekonstrukce
elektroinstalace v kabinách. Je
připravena instalace dopravního značení v prostoru křižovatky hlavní silnice – Vrátková
a v ulici Malá Strana. V budově
bývalé školy byla provedena
oprava omítek, v plánu je rekonstrukce elektroinstalací.

Výzva
Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, odbor odloučené pracoviště Nymburk, v katastru nemovitostí obce
Dlouhopolsko eviduje nedostatečně identifikovaného, tzv. neznámého vlastníka.
Jedná se o zemědělskou stavbu na parcele
st. 161 (objekt bývalé drůbežárny na poli

Rathouských u Úvozu). Žádáme občany
o poskytnutí informací, které povedou
k dohledání vlastníka uvedené nemovitosti. Kontakt: Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových, Eliščina třída 470,
288 02 Nymburk – vyřizuje Ivana Vančurová, tel.: 325 501 673.

Malé zamyšlení
Některé z Vás bych zároveň chtěl požádat o
malé zamyšlení. Je hodně velká námaha při
procházce po svém pejskovi uklidit jeho hromádku? A určitě všichni víme, že zvířata na
hřbitov nepatří. Také se

Obecní knihovna

mnou budete souhlasit, že v neděli je velice
„příjemné“, když můžeme poslouchat zvuk sekačky nebo pily….

Poděbradská 24, Dlouhopolsko
je pro Vás otevřena
PONDĚLÍ
STŘEDA

18.00 - 19.30 hodin
9.00 - 11.00 hodin

knihovna.dlouhopolsko@seznam.cz
K dispozici je velké množství knih
a možnost bezplatného využití internetu.
Knihovna je cílem podpory od Středočeského kraje poskytované příjemci formou
regionálních funkcí.
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Vodovod

Na zasedání 1. 8. 2011
zastupitelstvo obce schválilo
návrh, aby byla zahájena příprava výstavby vodovodu. Po
třech letech příprav se tato
největší investiční akce posledních let blíží k uskutečnění.
Stavební povolení ke stavbě
veřejný vodovod Dlouhopolsko
vydal Městský úřad Poděbrady, oddělení životního prostředí dne 26. 2. 2013 – rozhodnutí nabylo právní moci 30.
3. 2013. Celková délka vodovodního řadu bude 3 798 m
(včetně 22 kusů podzemních
hydrantů) s napojením na přivaděč Poděbrady – vodojem
u lesa Holičky (šachta bude
umístěna při výjezdu z Vrátkové na městeckou silnici).
V listopadu 2013 RECprojekt Pardubice zahájil práce
na projektové dokumentaci
pro územní řízení soukromých
částí vodovodních přípojek (od
hranice obecního pozemku
po vodoměr). Obci byla také
předána hotová zadávací dokumentace stavby, nutná pro
zahájení výběrového řízení na
dodavatele stavby vodovodu –

výběrové řízení podle zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, bylo ukončeno
13. 1. 2014. Bylo předloženo
6 nabídek, 1 uchazeč nesplnil
podmínky zadání a byl vyloučen z další účasti. Nejvýhodnější nabídku předložila firma
Stavitelství ŘEHOŘ s.r.o. Černošice.
V lednu 2014 došlo k jednání s Krajským úřadem Středočeského kraje. Krajský úřad
29. 1. 2014 vydal souhlasné
stanovisko a doporučil udělení
finančních
prostředků
z Programu Ministerstva zemědělství Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury
vodovodů a kanalizací. Vše je
v souladu se schváleným Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje
(schváleno v prosinci 2012 na
základě žádosti obce). Obec
proto podala žádost o finanční podporu na Ministerstvo zemědělství a byli jsme úspěšní
– 12. 5. 2014 byla akce Dlouhopolsko vodovod zařazena do
Návrhu akcí se zahájením financování ze státního rozpočtu. Požadované doklady je nutné předložit do 30. 9. 2014 –
v současné době na této agendě pracujeme.
Smlouvu o dílo č. 01/2014
na akci Dlouhopolsko vodovod
(smluvní strany Obec Dlouhopolsko – Stavitelství Řehoř
s.r.o. Černošice) zastupitelstvo
schválilo 24. 3. 2014. Smlouva řeší podmínky výstavby
vodovodu v obci – celková
cena za dílo včetně DPH je
14 433 039 Kč. Financování výstavby vodovodu bude zajištěno dotací z Ministerstva zemědělství, zbylé náklady budou
-2-

řešeny úvěrem u banky. Mimo
peněz na výstavbu vodovodu
je nutné počítat i s financemi na případný archeologický
průzkum a především jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene pro Ředitelství
silnic a dálnic Praha ve výši
701 215 Kč. Předpokládáme,
že výstavba hlavního vodovodního řadu bude zahájena na
podzim tohoto roku, okamžitě po přidělení finančních prostředků. Pokud jde o domovní
přípojky, starosta v průběhu
března 2014 zajistil předání
Smlouvy o zřízení služebnosti
inženýrské sítě a o souhlasu
s provedením stavby všem
zájemcům. Bylo uzavřeno 91
smluv, 10 zájemců smlouvu
neodevzdalo nebo si podpis
rozmyslelo a u 2 nemovitostí
dosud probíhá dědické řízení. Nově uzavřelo smlouvu 6
majitelů nemovitostí, ostatní
odmítli možnost zřízení vodovodní přípojky již v říjnu 2013.
Projektová dokumentace s požadovanými doklady byla předána 23. 6. 2014 Stavebnímu
úřadu v Městci Králové spolu
se žádostí o vydání rozhodnutí
o umístění stavby (žádost byla
podána hromadně za všechny
zájemce, obec také uhradila
náklady za všechny vypracované projekty).
Vodovodní přípojky budou
vybudovány podle projektové
dokumentace, která byla projektanty zpracována na základě osobního jednání s jednotlivými vlastníky nemovitostí.
Vodoměry budou zdarma instalovány provozovatelem vodovodu, trvalý odběr vody není
podmínkou.
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Kulturní a sportovní činnost
Sezónu 2013/2014 ukončili naši fotbalisté 14. 6. vítězným
utkáním s mužstvem Dymokury B (4:0).
Konečná tabulka IV.třídy, skupina C:
1. Pátek B
5. Dlouhopolsko
12. Odřepsy
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Nejlepší střelec sezóny, Jiří Kročák, v 11 zápasech skóroval 7x.

21. 6. se naši hráči zúčastnili turnaje v malé kopané v Žiželicích.
Základní skupinu jsme vyhráli (výsledky 3:0, 3:2 a 1:1). V semifinále
jsme prohráli s týmem Býteše 2:12, v utkání o 3. místo se také nedařilo – Žiželice vyhrály 7:2. Ve finále porazila Býteš tým Městce Králové
B 7:2.
12. 7. jsme uspořádali 1.ročník turnaje v malé kopané za účasti 11 týmů, rozdělených do dvou skupin. Naši základní skupinu vyhráli: 4 vítězství (FC Nukleon Praha 3:0, Horacio 109 Dlouhopolsko
4:0, Notorixxx Chlumec nad Cidlinou 3:2, Utopenci Cholenice 3:0)
a 1 remíza (Lokomotiva Buďševes 0:0). Čtvrtfinále skončilo vítězstvím
Dlouhopolska 4:0 nad týmem Zběr Převýšov – Žiželice. Další utkání
jsme nezvládli: semifinále Dlouhopolsko – Lokomotiva Buďševes 1:1
(penalty 5:6), zápas o 3. místo Dlouhopolsko – Notorixxx Chlumec
nad Cidlinou 0:0 (penalty 4:5). Ve finále porazila Lokomotiva Buďševes 1:0 Atletiko Smidary.

19. 7. jsme uspořádali 42. ročník Memoriálu Jaroslava Zlatníka a Josefa Teslíka. Tradiční akce byla
poznamenaná velkými vedry a poprvé v histori se hrálo systémem každý s každým (zvítězil SK Sloveč).
Výsledky: Dlouhopolsko – Hradčany = 2:4, Sloveč – Převýšov = 4:0, Sloveč – Hradčany = 9:0, Dlouhopolsko – Převýšov = 4:4, Dlouhopolsko – Sloveč = 2:9, Převýšov – Hradčany = 7:0. Cenu pro nejlepšího brankáře převzal Tomáš Fiala (Sloveč), nejlepším hráčem se stal Pavel Pilař mladší (Převýšov)
a nejlepší střelec, Aleš Langr (Sloveč), skóroval 6x.
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26. 7. se naši hráči zúčastnili turnaje v malé kopané v Židovicích. 6 týmů hrálo systémem každý
s každým. Výsledky Dlouhopolska: Kopidlno dorost 1:1, Městec Králové 2:1, Cholenice 1:0, Údrnice
1:1, Židovice 1:1. Turnaj vyhrál dorost Kopidlna, my jsme obsadili 2.místo.
2. 8. jsme odjeli do Češova na Memoriál Jiřího Kořínka a Miroslava Melichárka. Hrálo se systémem
každý s každým, náš oslabený tým absolvoval všechny zápasy za velkého vedra pouze v 11 lidech
(zvítězilo domácí mužstvo SK Češov). Výsledky: Češov – Dlouhopolsko = 6:0, Sloveč – Dubá = 3:2,
Dubá – Dlouhopolsko = 2:1, Češov – Sloveč = 2:1, Sloveč – Dlouhopolsko = 5:1, Češov – Dubá = 3:2,
Cenu pro nejlepšího hráče převzal Václav Kučera (Sloveč), nejlepším brankářem se stal Lukáš Šíma
(Dubá) a nejlepší střelec, Jan Čonka ( Češov), skóroval 5x.

Sbor dobrovolných hasičů Dlouhopolsko
Poslední červnovou sobotu (28. 6.) připravili dlouhopolští dobrovolní hasiči na fotbalovém
hřišti akci pro děti pod názvem Vítání prázdnin.
Bylo tam několik stanovišť, kde jsme plnily úkoly přiměřené našemu věku. Na každém stanovišti
nám dali razítko. Když jsme splnily všechny úko-

ly, dostaly jsme odměnu. Během odpoledne bylo
o zábavu i občerstvení postaráno. Kdo z nás dětí
chtěl, tak si mohl opéct i buřt. I když to ráno tak
nevypadalo, tak počasí se nám také vydařilo. Prožily jsme hezké odpoledne.
Za děti Michaela Krasická

Základní organizace Českého svazu včelařů
Dne 21. 6. 2014 výbor Základní organizace Městec Králové (členy jsou i dlouhopolští
včelaři) zorganizoval tématický zájezd na včelí
farmu ve Štíhlicích. Celkem se zúčastnilo 21
členů. Všichni byli velice spokojeni jak s ukáz-

kou a besedou na farmě, tak i s návštěvou
observatoře v Ondřejově, která byla součásti zájezdu. Členská schůze se konala 20. 7.
v Opočnici. Zde byl vydáván Gabon, lék proti
varroáze včel.

Svaz tělesně postižených
Královéměstecká
organizace má celkem 184 členů
a 16 z nich je z Dlouhopolska.
V dubnu (23. – 28. 4.) se konal rekondiční pobyt v lázních
Vráž u Písku. 14. 5. se členové
zúčastnili poznávacího zájez-

du: zámek Klášterec nad Ohří
s výstavou českého porcelánu, muzeum v Kadani a zámek
Krásný Dvůr. 20. 6. navštívili
Výstaviště Lysá nad Labem.
Zde se konaly výstavy Senior
– Handikap: Aktivní život 2014

(13. ročník) a Šikovné ruce
našich seniorů (15. ročník).
Všichni se již těší na poznávací
zájezd do jižních Čech – 20. 8.
navštíví klášter Zlatá Koruna,
zámek Třeboň a zámek Nové
Hrady.

Připravuje se nejen v naší obci
SK Dlouhopolsko srdečně
zve děti i rodiče na dětský den
dne 23.8. od 13 do 16 hodin
v areálu fotbalového hřiště.
Vypravte se s námi do Pohádkového lesa plného dobrodruž-

ství a zábavy. Pro děti jsou připravena stanoviště s pestrými
aktivitami. Od 16,30 sehrají
fotbalisté přátelské utkání. Těšíme se na Vaši návštěvu.
První mistrovské utkání fot-4-

balové sezóny 2014/2015 sehrajeme doma v sobotu 30. 8.
od 17,00 – soupeřem budou
Dymokury B. Zveme příznivce
kopané k účasti – občerstvení
zajištěno.
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Ze života obce

Z historie

Celkový počet obyvatel k 30. 7. 2014 = 232
Zemřeli:
2. 1. – Jitka Znamínková čp. 95 (* 1939)
22. 2. – Marie Jarošová čp. 48 (* 1937)
20. 6. – Libuše Kupková čp. 122 (* 1928)
Přistěhovali se: Květa Martínková čp. 41
Marie Staňková čp. 30
Olga Černá a Jaroslav Černý čp. 5
Lukáš Seifert a Barbora Sekerová čp. 91
Soňa Považanová a Filip Pudil čp. 12
Kateřina Dlouhá čp. 121
Kryštof Krejčí čp. 136
Odstěhovali se: Zuzana Linhartová,
Natálie Hotovcová a Tereza Hotovcová čp. 23
Zdeněk Janouch čp. 18
Václav Rochl,
Edita Hanušová a Edita Rochlová čp. 120
Naši jubilanti – blahopřejeme:

Těm, kteří se z války nevrátili. Nápis na desce památníku
Leden:
65 let – Jaroslava Musilová čp. 24
(v parku před čp. 3) nám dodnes
Únor:
65 let – Josef Roza čp. 123
připomíná hrůzy války, která
90 let – Ladislav Brzák čp. 98
vypukla před sto lety, 28. čer70 let – Květoslava Vocásková čp. 6
vence 1914. Události let 1914
Duben:
86 let – Marie Maršíková čp. 85
– 1918 se samozřejmě dotkly
70 let – Anežka Jeništová čp. 52
i života naší obce.
75 let – Zdeněk Tlučhoř čp. 103
Podle sčítání lidu z roku 1910
86 let – Jiřina Hrdinová čp. 30
mělo Dlouhopolsko 569 obyva60 let – Václav Hrdina čp. 30
tel, z toho 276 mužů. Do ar60 let – Marie Šafránková čp. 134
mády bylo povoláno celkem
Květen:
75 let – Zdeňka Šidlíková čp. 70
Červen:
60 let – Olga Černá čp. 5
115 mužů: v zajetí skončilo
Červenec: 80 let – Božena Kvasničková čp. 44
30 vojáků – počet padlých, zeSrpen:
75 let – Klára Galambová čp. 77
mřelých a nezvěstných dosáhl 25. Památník obětem války,
dílo sochaře Františka Petery
z Chlumce nad Cidlinou, byl
slavnostně odhalen 28. 10.
1921.
Připomeňme si jejich jména: Albrecht Václav (čp. 90):
1886 – 1916 (padl v Itálii), Barták Jan (čp. 92): 1874 – 1919
90 let – Ladislav Brzák
(tuberkulóza – následky války),
Březina František (čp. 97), Hájek Alois (čp. 9): 1894 – 1916, Herčík František (čp. 98), Horák František (čp. 24): 1889 – 1915,
Janata František (čp. 40): 1888 –, Konvalina Václav (čp. 74): 1893 –, Košátko František (čp. 17):
1897 – 1916, Košátko Josef (čp. 17): 1891 – 1917 (nezvěstný), Koutecký Josef (čp. 12): 1897,
– Krupka František (čp. 91): 1883 – 1918 (padl v Rusku v boji s bolševiky – legionář), Kříž František (čp. 58): 1887 –, Kvasnička Josef (čp. 7): 1895 – 1918, Kvasnička Václav (čp. 83): 1893
– 1918 (nezvěstný), Miláček Václav (čp. 21): 1872 – 1917 (zemřel v Itálii), Novák František (čp.
75): 1890 –, Posejpal František (čp. 43): 1899 – 1918 (padl v Itálii), Steklý Josef (čp. 84): 1890
– 1915 (padl v Haliči), Svoboda František (čp. 12), Tesař František (čp. 87): 1874 –, Tománek
František (čp. 29): 1887 –, Vokál František (čp. 78): 1893 – 1915 (zemřel v Maďarsku), Zadražil
František (čp. 87), Zlatník Josef (čp. 34): 1899 – 1918 (zemřel v Itálii).
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Z kroniky Památní knihy
školní 1894 – 1917: Hrozná
smrt Jeho c. a k. Výsosti pana
arciknížete následníka Františka Ferdinanda a Jeho vznešené choti byla příčinou událostí
nedozírných následků – války
rakousko-srbské, která rozšířila se ve válku evropskou
a konečně ve válku světovou.
Úředním vyšetřováním bylo
totiž zjištěno nade vši pochybnost, že popud k oné vraždě
sarajevské vyšel ze Srbska
a odtud také spiknutí že bylo
podporováno, ba, že pumy,
kterých bylo užito, byly původu srbského, vojenského. Na
základě těchto fakt zaslala rakousko-uherská vláda Srbsku
dne 23. července 1914 t. zv.
notu ve formě ultimata do dvou
dnů. Nota žádala za odstranění všeho, co směřuje proti říši
Rakousko-Uherské,
zahájiti
vyšetřování proti účastníkům
komplotu z 28. června, zatčení
některých kompromitovaných
osob a zákaz pašování zbraní
a výbušných těles přes hranice. Srbsko nepodrobilo se
podmínkám této noty a nařídilo dne 25. července mobilisaci.
Na to 26. července nařízena
také v naší říši samostatná mobilisace osmi armádních sborů,
mezi nimi také 8. a 9. sboru
v Čechách. Mobilisováni byli
mužové – vojíni do 37 roků.

Dne 28. července vypovědělo
Rakousko-Uhersko Srbsku válku. Dne 1. srpna nařízena byla
všeobecná mobilisace do 37
let. Dne 2. srpna vypovědělo
Německo válku Rusku, 3. srpna
Francii, 4. srpna Belgii, téhož
dne Anglie Německu, 5. srpna
Černá Hora Rakousku-Uhersku
a Rakousko-Uhersko Rusku,
6. srpna Srbsko Německu,
11. srpna Francie Rakousko-Uhersku a Anglie Rakousko-Uhersku, 12. srpna Černá Hora Německu, 19. srpna
Maroko Německu, 25. srpna Japonsko Německu a Rakousko-Uhersko
Japonsku,
27. srpna Rakousko-Uhersko
Belgii. Dne 21. srpna nařízena byla u nás mobilisace domobranců 2. výzvy do 42 let
a nováčkům nařízeno nastoupiti vojenskou službu 25. srpna.
Z Dlouhopolska v první výzvě
nastoupilo 30 mužů, ve 2. výzvě
8 mužů a 5 nováčků.
Ze
vzpomínek
Marie
Kábrtové čp. 101: To už bylo
všechno připravené na žně,
žebřiny na vozech, kosy naklepané a někde už se začalo
sekat, když v ten neblahej den
26. července 1914 policajt
vybubnoval, že je válka. To
bylo tak strašné překvapení,
že snad každému se zastavil
dech. A když ti co se jich to týkalo, se vzpamatovali, starali
-6-

se nejdřív co bude se žněmi.
Ti co zůstali doma slíbili však,
že pomůžou a také pomohli.
Všechno bylo z polí včas sklizeno a lidé se utěšovali, že
nemůže válka dlouho trvat
a že do vánoc budou zas všichni mužové doma. Do vánoc
však konec války nebyl a na
vojnu byly povolány další ročníky.
Z
pamětí
Františka
Rathouského čp. 19: Neděle, Svatá Anna, 26. července 1914. Dychtivě se čekalo,
jakou odpověď dá Srbsko na
rakouské ultimátum, neb na
tom záleželo, bude-li válka
nebo ne. Mobilisační vyhlášky
černožluté přivezl z Poděbrad
úředník v kočáře. Částečná
mobilisace vojáků do 37 let.
V pondělí 27. VII. nastupovali
všichni záložníci. Odjížděli na
žebřiňáku do Libňovse, jako
kdysi jezdívali děti na radostné výlety. Tehdy i nyní se ve
stavení nepokojně spalo. Loučení na návsi bylo obrazem
chmurné doby. Pláč matek
i dětí rozléhal se kolem, takže
záložníci sami chlácholili naříkající. Ale nejeli všichni povozem. Už časně ráno pospíchali
2 – 3 kolem humen, aby
včas využili známostí a protekce k získání výhod. Chtěli k sanitě. A přece se právě
z nich jeden nevrátil (Tesař).
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Nával v Boleslavi byl tak veliký, že teprve do týdne byli
všichni ustrojeni a odvezeni.
Proto při mobilizaci druhé
výzvy povoláván byl vždy jen
jeden ročník a po třech dnech
další. V době mobilisace byla
doprava zboží a civilních osob
zastavena. Noviny docházely velmi nepravidelně. Rozechvění se ve vsi uklidňovalo,
neboť pilné žně obracely my-

šlenky na práci v polích. Byl
znáti úbytek pracovníků, ač se
z měst vrátily služky a řemeslníci. Kromě toho si občané
v práci vypomáhali. Žací stroje
přišly ke cti.

Čp. 40
Čp. 40 – Původně to byl
hostinec a obchod, který v roce
1865 postavila obec. Na konci

čp. 40 - 1920

19. století zde hostinský vybíral mýto (byla to závora, která se na noc zatahovala řetězem). V roce 1894 dům přešel
do soukromých rukou, koncesi
na hostinskou činnost nadále
udělovalo obecní zastupitelstvo. Sál hospody sloužil místním ochotníkům, později se tu
promítaly filmy. Na zahradě
stával i kuželník. K uzavření
hostince došlo v roce 1954.

čp. 40 - 2014
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