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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, setkáváme se u druhého čísla Dlouhopolského zpravodaje. Před měsícem
skončily prázdniny a většině
z Vás i zasloužený odpočinek na
dovolené. Děkuji Vám za ohlasy
na první číslo našeho zpravodaje. Přesvědčili jsme se, že tato
práce má smysl a budeme v ní
s Vaší pomocí pokračovat.
Chtěl bych nyní poděkovat
všem členům zastupitelstva obce
za jejich dosavadní práci. Poděkování patří též paní Michaele
Součkové, která má na starost
vedení účetnictví obce. Je třeba
ocenit její práci a chci zdůraznit,
že veškeré kontroly z Krajského
úřadu Středočeského kraje, Finančního úřadu i Okresní správy
sociálního zabezpečení končily
závěrem „bez závad“.
Dne 10. a 11. října se konají volby do zastupitelstva obce
Dlouhopolsko. Bohužel, se našlo pouze 8 občanů, kteří jsou
ochotni obětovat svůj volný čas
pro veřejnou činnost.
Jak jsme se v minulém čísle
zpravodaje zmínili, malá účast

občanů na zasedáních zastupitelstva se odráží i na menším
přehledu o dění v obci. Proto
jsem byl zastupitelstvem vyzván, abych Vás seznámil s tím,
čím jsme se zabývali v uplynulých čtyřech letech a zač vlastně
utrácíme obecní peníze z našeho
omezeného rozpočtu. Práce zastupitelstva a Obecního úřadu,
která na první pohled není vidět,
je stále náročnější: korespondence s úřady, dodržování termínů, studium nových vyhlášek
a zákonů … Kdo z Vás absolvoval
jednání s úřady ohledně stavebního povolení nebo kvůli nějakému problému, ví, o čem mluvím.
Mnoho času trávíme při přípravě
projektů a žádostí o dotace, bez
kterých se malá obec neobejde.
Bohužel, objem nabízených financí je omezený, zájemců je
mnoho a tak se stává, že přes
pečlivou přípravu neuspějeme.
V rámci obecního rozpočtu zajišťujeme běžný provoz obce: veřejné osvětlení, likvidace odpadů, autobusová doprava, údržba
veřejných prostranství a hřbito-

va, opravy místních komunikací,
obnova obecního majetku, atd. –
to vše stojí nemalé peníze. Každý musí posoudit sám, co se nám
podařilo více či méně. Stávající
zastupitelstvo se soustředilo na
přípravu projektů, které musíme
mít připraveny při vyhlášení dotačních titulů: jde o rekonstrukci chodníků, obnovu veřejného
osvětlení, zřízení dětského hřiště
nebo výstavbu vodovodu. Obec
není zadlužena, což je velmi důležité. Nakonec bych se zmínil
o tom, že není v našich silách
některé věci dotáhnout do konce. Např. omezení provozu kamionů na silnici č. I/11 a nebo
cesta do Paseky. Řešení, které
si původně přáli někteří vlastníci pozemků, bylo nakonec zmařeno přístupem těch samých lidí
a část parcel zde nebude možné
využít jako stavební. Vynaložené
peníze mohly být použity na jiné
účely a promarněný čas jsme
mohli věnovat jiným, smysluplným věcem.
starosta Jaroslav Okrouhlý

Národní přírodní památka Dlouhopolsko

Slatinné louky u Dlouhopolského rybníka

Území Ptačí oblast Žehuňský
rybník – Obora Kněžičky o celkové rozloze 1 964 ha zahrnuje
Žehuňský rybník, oboru Kněžičky s Kopičáckým a Čihadelskými
rybníky, Dlouhopolský rybník,
Báňský les a další menší pozemky mezi zmíněnými celky. Vyskytují se zde různé typy přírodních
stanovišť - od podmáčených luk,
rozsáhlých rákosin, bílých strání
přes slatinné loučky až po různé
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typy doubrav. Na tomto území se
dosud nacházela čtyři maloplošná chráněná území a jedna velká evropsky významná lokalita
soustavy NATURA 2000. Jedná
se o Národní přírodní památku
Žehuňský rybník, Národní přírodní rezervaci Kněžičky, Národní přírodní památku Kopičácký
rybník a Přírodní památku Báň.
Celé území ptačí oblasti je od
roku 1987 zařazeno do programu Významná ptačí území Evropy. V roce 2012 po delší přípravě vydalo Ministerstvo životního
prostředí návrh na vyhlášení
Národní přírodní památky Dlouhopolsko (včetně návrhu plánu
péče). Chráněné jsou především
mokřadní louky a litorální porosty Dlouhopolského rybníka
spolu s přilehlou částí teplomilné doubravy. Vydání návrhu bylo
předstupněm samotného vyhlášení chráněného území. 13. 6.
2014 bylo Ministerstvem životního prostředí vyhlášeno v Ptačí
oblasti Žehuňský rybník - Obora
Kněžičky další maloplošné chráněné území. Jedná se o Národní
přírodní památku Dlouhopolsko (23,8 ha) zahrnující louky

při jižním a jihovýchodním břehu
Dlouhopolského rybníka a přilehlou část lesa u Dlouhopolského potoka. Předmětem ochrany
jsou:
- lesní porosty tvořené společenstvy bazifilních teplomilných
doubrav,
- trvalé travní porosty tvořené společenstvy slatinných luk
s pěchavou slatinnou, bezkolencových luk a ostřicových porostů,
- vzácné a ohrožené druhy rostlin, zejména populace druhů
pěchava slatinná (Sesleria uliginosa), hvozdík pyšný (Dianthus
superbus) a vstavač bahenní
(Orchis palustris), včetně jejich
biotopů,
- vzácné a ohrožené druhy živočichů, zejména populace druhů
roháč obecný (Lucanus cervus)
a vrkoč útlý (Vertigo angustior),
včetně jejich biotopů.
Flóra Dlouhopolského rybníka: Zajímavá je slatinná vegetace. V nejvlhčích typech,
navazujících na rákosiny dominuje ostřice Davallova. Navazují
porosty s převládající pěchavou
slatinnou, bezkolencem modrým

a ostřicí Hostovou. Největší floristickou raritou Dlouhopolského
rybníka je bezpochyby výskyt
dvou kriticky ohrožených taxonů
české flóry: vstavače bahenního, jehož místní populace patří
k největším v ČR (kolem stovky
jedinců), a violky vyvýšené, jež
byla v letech 1999-2001 nalezena v jediném exempláři.
Fauna
Dlouhopolského
rybníka: Území je významné
pro některé druhy ptáků. Poměrně pravidelně se zde vyskytuje např. chřástal malý a slavík
modráček středoevropský. V některých letech byl v hnízdní době
zaznamenán i bukáček malý
a chřástal polní. Své útočiště zde
nacházejí i další druhy živočichů.
Na loukách přežívá malá populace vzácného plže vrkoče útlého.
Můžeme zde spatřit vzácné druhy hmyzu (roháč obecný, kovařík
rezavý, zlatohlávek skvostný),
motýlů (okáč ovsový, perleťovec
kopřivový), obojživelníků (čolek
velký, ropucha zelená, rosnička
zelená, skokan štíhlý) a také se
tu objevuje užovka hladká.

Oznámení o době a místě konání voleb
1. Volby do zastupitelstva Obce Dlouhopolsko se uskuteční
v pátek dne 10. října 2014 od 14,00 hodin do 22,00 hodin
a v sobotu dne 11. října 2014 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.
2. Místem konání voleb je volební místnost v budově bývalé
školy - Dlouhopolsko, Poděbradská 5.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní
občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území
České republiky.
4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací
lístky i ve volební místnosti.
5. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území
České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič
občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu.

Vstavač bahenní

Malé zamyšlení
Domníval jsem se, že kontejnery
pro tříděný odpad máme dostatečně
označené a nebude proto problém
odložit papír nebo plast do správné
nádoby. A že některé odpady sem
vůbec nepatří, by také mohlo být
jasné. Ale můžu se mýlit: melouny
a další potraviny jsou z umělé hmoty? Ze dřeva se vyrábí papír, takže je v pořádku, když prkna máme
v modrém kontejneru? Protože někteří
z nás tento názor zastávají, určitě se
hrdě přihlásí nebo přivítají zveřejnění
hezké fotografie z místa samého (samozřejmě na náklady obce). A jsme
rádi, že někdo přebírá obsah kontejnerů – je to velmi „hygienické“.
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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 25. 8. 2014
1. Účetní Michaela Součková seznámila s hospodařením obce k 31. 7. 2014.
2. Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 06/2014 ke dni 30. 7. 2014.
3. Starosta informoval o přípravě výstavby vodovodu a domovních přípojek v obci. Zastupitelstvo
vzalo na vědomí, že výběrové řízení na poskytnutí úvěru zajistí firma AREA 2000 s.r.o. Polička.
4. Zastupitelstvo schválilo místní poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu. Na jeho základě bude obci zaplacena částka 15 000 Kč za vydání souhlasu s připojením. Uvedený poplatek bude hradit majitel nemovitosti, který bude mít nově zájem
o zřízení domovní přípojky.
5. Zastupitelstvo schválilo koupi pozemku č. k. 512/2 o výměře 418 m2 (v k. ú. Běrunice).
6. Zastupitelstvo schválilo prodej pozemku č. k. 201/14 (93 m2).
7. Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o nájmu místností, uzavřenou mezi obcí a firmou Školky Opolany. Předmětem smlouvy jsou nebytové prostory v budově školy.
8. Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o instalaci dopravního značení v ulicích Vrátková, Malá
Strana a Fialova.
9. Zastupitelstvo souhlasí s vyřazení laserové tiskárny HP Color Jet 2605 z evidence majetku obce.
10. Zastupitelstvo projednalo Oznámení o zahájení územního řízení (stavba oplocení pozemku – část
parc. č. 73/20, orná). Zastupitelstvo nesouhlasí – ornou půdu nelze oplotit.
11. Zastupitelstvo nesouhlasí s uzavřením Smlouvy o pronájmu plynárenského zařízení. Zastupitelstvo schválilo návrh, aby byl plynovodní řad nabídnut k prodeji.
12. Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP
Poděbrady dne 26. 6.

Vodovod
Jak jsme Vás již informovali,
obec podala 24. 6. 2014 žádost
o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby Vodovodní přípojky v obci Dlouhopolsko. Žádost se týká celkem 84
domů a 7 pozemků, ke kterým bude vodovod přivedený
– všechny majitele při jednání
s úřady zastupuje obec. Souhlas se stavbou vydal také
Městský úřad Poděbrady, odbor
dopravy a životního prostředí.
Stavební úřad v Městci Králové proto 14. 8. 2014 zahájil
územní řízení – dotčené orgány
mohly uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky do 19. 9. 2014.

Obecní
úřad
pokračoval
v přípravě dokumentace nutné pro schválení dotace na výstavbu vodovodu a požadované doklady byly předány 22. 9.
2014 Ministerstvu zemědělství.
Zároveň probíhala jednání se
společností Vodovody a kanalizace Nymburk o budoucím provozování vodovodní sítě v obci.
Na Obecní úřad se obrátilo
několik občanů se žádostí o dodatečné povolení domovní přípojky (původně nabídku obce
odmítli). Bohužel, nyní již musí
každý jednat sám za sebe. Pokud má někdo zájem o zřízení domovní přípojky, požádá
Stavební úřad v Městci Králové

o územní souhlas (poplatek
500 Kč). K žádosti předloží tyto
doklady:
* projekt vodovodní přípojky (doporučujeme firmu RECprojekt Pardubice, která zpracovala projekty v celé obci – ta
zajistí i vyjádření o existenci
sítí)
* souhlas vlastníků pozemků, na kterých bude přípojka vedena (obec Dlouhopolsko, případně Ředitelství silnic
a dálnic Praha)
* písemný souhlas majitele sousedního pozemku, pokud bude přípojka umístěna do
dvou metrů od hranic pozemků.

Činnost zastupitelstva obce v uplynulém volebním období
obci (Středočeský Fond rozvoje
2010
Příprava a podání žádosti o obcí a měst).
2011
dotaci na projekt Vybudová1. 2. zahájila firma Nykos
ní zpomalovacího semaforu a
instalace ukazatele rychlosti v Ždánice svoz domovního od-

padu – popelnice, označené
známkou, jsou vyváženy 1x
týdně.
14. 2. byly kontejnery
na tříděný odpad převezeny
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z Úvozu a jsou tak volně přístupné. V průběhu roku bylo
zjištěno, že jejich počet potřebám občanů nestačí a byly přivezeny další kontejnery: 2 na
plast, 1 na papír a 1 na sklo.
Koncem října byla zřízena dvě
stanoviště – u hasičské zbrojnice a před bývalou prodejnou.
Příprava a podání žádosti
o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova na projekt
Obnova sochy Panny Marie.
Poskytnutí dotace ve výši 108
000 Kč bylo Státním zemědělským intervenčním fondem
v Praze schváleno 1. 7. Jan
Mjartan z Prahy zahájil restaurátorské práce na plastice
28. 7. a ukončil je začátkem
listopadu.
8. 4. nabylo právní moci
rozhodnutí o změně katastrální
hranice mezi obcí Dlouhopolsko a Kněžičky, 13. 4. mezi
obcí Dlouhopolsko a Běrunice.
Z katastru Kněžiček připadla
Dlouhopolsku bývalá hájenka
(čp. 131) včetně zahrady, z katastru Běrunice se jedná o dům
čp. 124 včetně zahrad, dále
pozemky u čp. 95 a především
o les Vacinek s fotbalovým hřištěm.
5. 5. jsme v obci přivítali
obchodního radu velvyslanectví Ruska v České republice
Alexandra Turova s pracovníky
velvyslanectví S. Matvejevem
a S. Ryžkovem.
Zastupitelstvo na zasedání
9. 5. schválilo Program obnovy
obce Dlouhopolsko na období
2011 – 2015.
V budově Obecního úřadu
byla v květnu provedena rekonstrukce kanceláře na malou
zasedací místnost.
Rekonstrukce chodníku od
čp. 33 k čp. 34, včetně výstavby nového nástupního ostrůvku
u autobusové zastávky před
čp. 33. Práce byly ukončeny
v červenci.
Na zasedání 1. 8. zastupitelstvo schválilo zahájení přípravy
výstavby vodovodu v obci. Příprava dokumentace.
Firma MEDIOS Městec Králové dokončila výměnu stožárů

veřejného osvětlení Na Husánku - od čp. 122 k čp. 120. Zároveň instalovala nové světlo
před čp. 117.
V listopadu byl v budově Obecního úřadu vyložen
k veřejnému nahlédnutí tzv.
katastrální operát obce. Jde
o přepracování stávajících a nepřesných katastrálních map na
digitalizovanou podobu. Tento katastrální operát vstoupil
v platnost 30. 11.
Dokončení projektové dokumentace na rekonstrukci
chodníků v ulicích Poděbradská, Vrátková a Na Husánku.
Příprava a podání žádosti o dotaci na projekt Rekonstrukce
chodníků v ulicích Poděbradská
a Na Husánku (Středočeský
Fond rozvoje obcí a měst – velké projekty).
2012
Od 1. 1. mohou občané využít nových služeb Obecního úřadu: ověřování podpisů a listin,
výpisy z katastru nemovitostí
a rejstříku trestů, z bodového
hodnocení řidiče a další výpisy
ze systému CZECHPoint.
Od ledna firma ELEKTROWIN zajišťuje zpětný odběr použitých velkých a malých
domácích
elektrospotřebičů,
nástrojů a nářadí. Zpětný odběr televizí a monitorů probíhá
ve spolupráci se společností
Asekol.
Příprava a podání žádosti
o dotaci na projekt Výstavba
dětského hřiště (Ministerstvo
pro místní rozvoj – Podpora obnovy a rozvoje venkova).
Práce na dokumentaci pro
územní řízení a pro stavební povolení vodovodního řadu.
Souhlas s rozhodnutím o povolení stavby Dlouhopolsko –
vodovodní řad vydal Stavební
úřad v Městci Králové 14. 12.
Truhlář Josef Vokál z Lovčic
v průběhu února obložil dřevem kulturní místnost v kabinách na hřišti.
Příprava a podání žádosti
o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova na projekt
Rekonstrukce obecního úřadu
a hasičské zbrojnice. 14. 6.

schválil Státní zemědělský intervenční fond dotaci ve výši
608 943 Kč. Na Obecním úřadu bylo zřízeno nové sociální
zařízení, které objektu chybělo
– dosud se používal suchý záchod na konci budovy, vodovod
zde nebyl žádný. Odpadní potrubí je svedeno do plastové
jímky (na místě zdemolované
kůlny na uhlí).
Od roku 2011 probíhala jednání se společností Kinský dal
Borgo o prodeji části pozemku
č. k. 199 díl 1. Koupí byla vyřešena otázka přístupu k zahradám na Obci a vlastnická práva
na celou plochu rybníčka u Žehuňské silnice.
Další
jednání
probíhala
s Františkem Vančurou z Městce Králové, majitelem cihelny.
Obec se stala majitelem parcel
č. k. 144/9, 144/10, 144/13,
280/1, 280/2, 280/3 a 280/4.
Tím byly vyřešeny dva problémy. Asfaltový povrch Vrátkové
cesty vede i po části sousedních
pozemků – tento stav vznikl při
výstavbě v 70. letech. Koupí
byly získány parcely od čp. 134
k čp. 135 a celá vozovka ulice
nyní leží na obecních pozemcích. Zároveň čp. 117 získalo
přístup na veřejné prostranství.
6. 9. byla ze strany Státního
zemědělského
intervenčního
fondu v Praze provedena závěrečná kontrola projektu Obnova sochy Panny Marie. Restaurátorské práce ukončil Jan
Mjartan v srpnu.
Firma Archalous z Nového
Bydžova provedla opravu rozhlasové ústředny a veřejného
rozhlasu.
2013
Vyřizování
dokumentace
pro územní řízení a pro povolení stavby soukromých částí
vodovodních přípojek. Stavební povolení na hlavní vodovodní
řad vydal Městský úřad Poděbrady 26. 2.
Oprava sociálního zařízení
ve škole.
Převod pozemku č. k. 27/6
z majetku Ředitelství silnic
a dálnic do majetku Obce Dlouhopolsko (pod chodníkem od
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zastávky před školou po kadeřnictví).
Oprava vozovky Vrátkové,
Malé Strany a cesty do Paseky.
Podařilo se dosáhnout rekonstrukce vozovky silnice č.
I/11.
Bylo provedeno vyčištění
studny u Obecního úřadu včetně opravy pumpy.
Ve škole byla provedena výměna vchodových dveří.
Obecní úřad zakoupil pro
potřeby hasičského sboru kalové čerpadlo. Ministerstvem
vnitra byla udělena dotace zásahové jednotce Sboru dobrovolných hasičů ve výši 66 000
Kč na její vybavení.
Vyčištění příkopu před č.
125 s napojením na šachtu
dešťové kanalizace.
Příprava a podání žádosti
o dotaci na projekt Výměna
stožárů a svítidel veřejného

osvětlení v ulicích Malá Strana,
Fialova a Na Kopečku (Středočeský Fond rozvoje obcí
a měst).
2014
Byla dokončena rekonstrukce budovy Obecního úřadu
a hasičské zbrojnice, stavební
úřad vydal kolaudační rozhodnutí. Zpracování a podání žádosti o proplacení výdajů projektu.
Výběrové řízení na dodavatele stavby vodovodu bylo
ukončeno 13. 1. Zastupitelstvo
schválilo Smlouvu o dílo na akci
Dlouhopolsko vodovod (smluvní strany Obec Dlouhopolsko –
Stavitelství Řehoř s.r.o. Černošice). Příprava a podání žádosti
o finanční podporu na Ministerstvo zemědělství – 12. 5. byla
akce Dlouhopolsko vodovod zařazena do Návrhu akcí se zahájením financování ze státního

rozpočtu. 23. 6. byl Stavební
úřad v Městci Králové požádán
o vydání rozhodnutí o povolení
stavby domovních vodovodních
přípojek.
Výměna oplocení u sochy
Panny Marie za nové (firma
2LDPlastic Nový Bydžov).
Firma Znamínko provedla
vyčištění strouhy v Úvozu, náletové keře a část stromů odstranili hasiči.
Zařazení správního území
obce Dlouhopolsko do působnosti Integrované strategie
území MAS Mezilesí Kněžice na
období 2014 – 2020.
Instalace
elektronického
zabezpečení budov Obecního úřadu, hasičské zbrojnice
a šaten na hřišti. Rekonstrukce
elektrických rozvodů v šatnách
na hřišti.
Jaroslav Okrouhlý

Kulturní a sportovní činnost
Sportovní klub Dlouhopolsko
9. 8. se naši fotbalisté zúčastnili turnaje na
Hradčanech. Konal se zde 14. ročník Memoriálu
Davida Vojtíška (zvítězil Velký Osek). Akce se nevydařila, protože pořadatelům odřekly dva týmy
a my jsme odjeli v malém počtu (ženil se gólman
Jan Budai – Honzo, gratulujeme a přejeme vše
nej). Domácí nám zapůjčili dva hráče, ale oslabená
sestava nestačila na oba soupeře.
Hradčany – Velký Osek = 1:2
Hradčany – Dlouhopolsko = 7:1
Velký Osek – Dlouhopolsko = 1:0
Cenu pro nejlepšího hráče převzal Patrik Mazač
(Hradčany), nejlepším brankářem byl určený Pavel Kalinec (Velký Osek) a nejlepší střelec Martin Kopal (Hradčany) skóroval 4x.

23. 8. se po ukončení dětského dne uskutečni- 30. 8. jsme zahájili podzimní část mistrovské selo utkání Staré gardy Dlouhopolsko s týmem SK zóny 2014 / 2015.
Dlouhopolsko.
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Dlouhopolsko – Dymokury B = 5:1 (1:1) – branky 3x Robovský, Hingar, Franěk. Měli jsme celý
zápas více ze hry, přesto soupeř vedl po ojedinělém protiútoku ve 14. minutě. Ve 26. minutě vyrovnal
Robovský hlavou, další branky padaly až po přestávce: 62. minuta Robovský z úhlu prostřelil brankáře, 67. minuta Hingar hlavou, 75. minuta Franěk z otočky střelou od tyče, 90. minuta Robovský střelou
do „šibenice“. Další příležitosti zůstaly nevyužité (Kročák hlavou trefil břevno) – střely směřovaly těsně
vedle branky nebo nás vychytal výborný dymokurský brankář.
6. 9. Hradčany – Dlouhopolsko = 3:1 (0:1) – branka Šeroda
První poločas byl vyrovnaný, v 10. minutě však Novák neproměnil pokutový kop. Vedli jsme od 24.
minuty gólem z další penalty (nezaváhal Šeroda). Druhý poločas jsme nezahájili dobře – domácí dvěma góly z pokutových kopů (55. a 59. minuta) výsledek otočili. Ve druhé části hry jsme byli horším
týmem, přesto Robovský v 75. minutě nastřelil břevno. Hradčany výhru potvrdily v 89. minutě z rychlého protiútoku, vzápětí Hingar sám před brankou trefil brankáře.
14. 9. Běrunice B – Dlouhopolsko = 1:1 (0:0) – branka Robovský
Začátek utkání patřil domácím (v 7. minutě nastřelili břevno), postupně se hra vyrovnala, ale našim se
nedařily protiútoky. Ve druhém poločasu jsme měli více příležitostí než soupeř a od 69. minuty jsme po
chybě jejich obrany vedli 0:1 (Robovský zůstal sám před brankou). O dvě minuty později běžel Kročák
sám na brankáře a v 77. minutě Robovský trefil tyč. Další šance neproměnili Kročák ani Švoma, oba
opět sami před brankářem. Domácím se podařilo vyrovnat v 89. minutě.
21. 9. Opolany – Dlouhopolsko = 2:2 (2:0) – branky Švoma, Jindra
V prvním poločasu, který se hrál v hustém dešti, jsme měli více ze hry – domácím však vycházely
rychlé protiútoky. Prohrávali jsme od 10. minuty, druhý gól padl ve 45. minutě. Navíc ve 32. minutě
brankář Budai chytil penaltu. Ve druhé části hry jsme měli převahu a podařilo se nám vyrovnat: ve
47. minutě běžel Švoma sám na branku a obešel i brankáře (2:1), v 75. minutě vystřelil Jindra a od
obránce se míč odrazil do branky (2:2). Několik dalších šancí zůstalo nevyužito, i když jsme byli sami
před brankářem (Švoma) nebo jsme obranu soupeře přehráli – střely směřovaly mimo branku nebo
do brankáře.
rozlosování podzimní části soutěže IV. třída, skupina C
30. 8.
6. 9.
14. 9.
21. 9.
27. 9.
4. 10.
11. 10.
18. 10.
25. 10.

sobota
sobota
neděle
neděle
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota

17,00
17,00
10,15
16,30
16,30
16,00
16,00
15,30
14,30

Dlouhopolsko - Dymokury B
Hradčany - Dlouhopolsko
Běrunice B - Dlouhopolsko
Opolany - Dlouhopolsko
Dlouhopolsko - Odřepsy
Sány - Dlouhopolsko
Dlouhopolsko - Vrbice
Libice nad Cidlinou B - Dlouhopolsko
Záhornice - Dlouhopolsko

Svaz tělesně postižených
Královéměstecká organizace pro své členy
uspořádala 20. srpna
poznávací zájezd do
jižních Čech. Nás dlouhopolských
vyrazilo
jedenáct. Odjezd byl
v půl šesté, ale ranní
vstávání nikomu nevadilo. Nejprve jsme
absolvovali
prohlídku
prostor cisterciáckého
kláštera Zlatá Koruna. Potom nás autobus převezl na státní hrad Nové Hrady, kde následovala další prohlídková trasa. Po obědě v restauraci vedle hradu (polévka dobrá,
ale jídlo …) jsme odjeli do Třeboně. Tady jsme si prohlédli zámek
s Rožmberskými renesančními interiéry. Mladá průvodkyně má od nás
jedničku za výklad. Chtěla bych poděkovat za příjemný den, který
rychle utekl, paní Oupické a paní Pekárkové, které zájezd organizovaly.
Zdeňka Nováková

SDH Dlouhopolsko

Od 1. ledna 2012 v rámci
programu Recyklujte s hasiči!
zajišťujeme zpětný odběr vysloužilých elektrospotřebičů.
Vše probíhá jednoduchým
způsobem: občané předají
starý přístroj někomu z členů hasičského sboru nebo ho
odloží u vchodu do hasičské
zbrojnice. Po shromáždění
potřebného počtu vše odváží auto firmy ELEKTROWIN
k další recyklaci. Za sesbírané elektrospotřebiče sbor
dostane finanční odměnu
a zároveň ušetříme obecní
peníze za likvidaci nebezpečných odpadů. Pro představu
– za uplynulé dva roky jsme
převzali 86 kusů televizorů
a počítačových monitorů.
Pavel Príbela
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Pohádkový les
V sobotu 23. 8. 2014 od 13
hodin se pod záštitou SK Dlouhopolsko konal dětský den, který nesl název Pohádkový les. Jak
samotný název napovídá, dětský
den se konal v lese, kde děti poznávaly nebo se seznamovaly
s tradičními pohádkami českými
a jednou zahraniční. Do příprav
dětského dne se zapojili někteří ze členů dlouhopolského SK
a další zájemci z vesnice. K našemu velkému potěšení se k
nám přidaly i místní babičky,
které, musím říct, se své role
ujaly nadmíru zodpovědně a dorazily perfektně připravené. Děti
byly uvítány tradičně, tedy chlebem a solí, který jim rozdávaly
naše sličné „selky“. Ještě před
startem každé z dětí obdrželo

vlastní kartičku neboli vstupenku
do pohádkového lesa. Pro naše
malé kamarády bylo připraveno
celkem 12 stanovišť. Na jednotlivých stanovištích se děti setkávaly s pohádkovými postavami,
soutěžily a plnily úkoly. Za splněný úkol účastník vždy získal
jeden nebo více pohádkových
penízků a razítko do kartičky. Za
získané penízky si děti po absolvování všech soutěží mohly
vybrat z velkého množství cen
a sladkostí. Protože cesta lesem
byla náročná a všem určitě vyhládlo, mohl si každý z účastníků
opéct buřtíka nad připraveným
ohništěm.
Po skončení dětského dne
přišel na řadu „srandamač“ – SK
Dlouhopolsko odehrálo velice po-

vedené a atraktivní utkání plné
branek a nádherných soubojů
se Starou gardou Dlouhopolsko.
Z utkání vyšla vítězně Stará garda, SK-čko porazila 5:2. A jak je
při takových zápasech zvykem,
po závěrečném hvizdu si každý
hráč kopl penaltu. Zkrátka, bylo
se na co dívat.
Celý den hodnotím jako velice povedený. Pohádkovým lesem prošlo celkem 45 dětí a vůbec celá akce se může pyšnit nezvykle velkou návštěvností. Myslím, že poděkování patří nejen
těm, kdo se zapojili do příprav,
ale i všem sponzorům a všem
návštěvníkům. Bylo nám potěšením, uvidíme se za rok!
Michaela Vocásková

Připravuje se nejen v naší obci
Mezinárodní den seniorů
Na 1. 10. připadá každoročně Mezinárodní den seniorů. Zastavme se na chvíli a v tento den udělejme
radost rodičům, babičkám a dědečkům. V Dlouhopolsku je dnes 75 občanů starších 60 let.
Konec letního času
V neděli 26. 10. ve 3,00 hodiny končí letní čas – hodinky přetočíme o hodinu zpět.
Polabské muzeum Poděbrady
Výstava Velká válka na frontě a v zázemí si vzala za cíl připomenout těžký a mnohdy tragický život
v době probíhajícího prvního světového válečného konfliktu, který postihl krutě nejen muže na frontách, ale i civilní obyvatelstvo. Otevřeno do 31. 10. 2014, denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin.
Památka zesnulých
Připomeneme si ji v neděli 2. 11. – na hřbitově můžeme vzpomenout na své blízké a u jejich hrobu
zapálit svíčku.
Dlouhopolské posvícení
Posvícení slavíme druhou neděli v listopadu – letos tedy připadá na 9. 11. Ví někdo, proč u nás posvícení slavíme v tomto termínu?

Čp. 67
Dům byl postavený v roce 1876
na dvoře bývalé rolnické usedlosti číslo 24. V tomto místě stávaly
původně stáje pro koně, u kterých
stále sloužili husaři (v Poděbradech
a v Chlumci nad Cidlinou byla v 19.
století vojenská posádka, která si na
Dlouhopolsku v polovině cesty měnila koně). V domě byl od roku 1901

obchod, od roku 1930 pekárna Hankových. Objekt převzalo v roce 1954
spotřební družstvo Jednota a provozovalo zde až do roku 1975 obchod
smíšeným zbožím. V roce 1985 došlo
k demolici původního objektu a na
jeho místě byl postavený nový patrový dům.
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120 let od zahájení školního vyučování

15. září 1894 bylo zahájeno pravidelné vyučování v nově
otevřené dlouhopolské škole –
připomínáme si tedy 120 výročí
události, důležité pro život naší
obce.
Školu v Běrunicích (zřízena
8. 2. 1798) navštěvovaly děti
z Běrunic, Vyklek, Běruniček, Nového, Kněžiček a Dlouhopolska.
V roce 1893 se měla pětitřídní budova pro velký počet žáků
(448) rozšířit, což vyžadovalo
značných finančních prostředků
a tím i velkého peněžitého příspěvku od přiškolených obcí. Občany proto zaujala myšlenka na
zřízení samostatné školy. Přispěla k tomu také neobyčejně krutá zima a velké množství sněhu
v lednu 1893, kdy téměř celý
měsíc nemohly dlouhopolské
děti navštěvovat školu v sousední obci. Ve schůzi běrunické
školní rady 18. 3. 1893 přednesl
Jan Zapotil žádost o propuštění
Dlouhopolska ze školního svazku
s Běrunicemi. Na základě schválené žádosti obecní zastupitelstvo v čele se starostou Václavem
Miláčkem požádalo okresní školní radu v Poděbradech o zřízení
samostatné dvoutřídní školy. 27.
7. 1893 úřední komise změřila
vzdálenost mezi Dlouhopolskem
a Běrunicemi. Okresní školní
rada poté doporučila zaslat zemské školní radě v Praze žádost o
zřízení školy. Obecní zastupitelstvo tak učinilo na podzim 1893.
Zemská školní rada žádosti vyhověla svým usnesením ze dne
12. 1. 1894. Okresní školní rada
v Poděbradech proto 7. 2. 1894

uložila obecnímu zastupitelstvu
zvolit místní školní radu. Jejími
členy se stali: starosta Václav
Miláček (předseda), běrunický
farář P. Václav Vintera, Jan Prášil, Jan Zapotil a Václav Posejpal.
Rada vykonala povinný slib
18. 3. 1894.
Ihned poté se hledalo vhodné místo pro školní budovu. Bylo
zvoleno staveniště na západní
straně obce asi v těch místech,
kde nyní stojí domy číslo 78,
81 a 82. Komise okresní školní
rady místo 16. 3. 1894 uznala za
vhodné. Zhotovení plánů a rozpočtů na stavbu bylo svěřeno Josefu Fialovi, mistru zednickému
a tesařskému v Poděbradech. Ke
stavbě na uvedeném místě však
nedošlo. Zásluhou Jana Prášila
a Jiřího Horáka byl totiž od rolníka Václava Kříže zakoupený pozemek, na kterém se škola nyní
nalézá, za cenu 2 200 zlatých.
7. 5. 1894 byla zahájena, podle schváleného plánu a rozpočtu
(na 10 811,46 zlatých), výstavba
školní budovy. Stavba byla zadána Josefu Fialovi z Poděbrad,
který ji přijal za obnos 8 700 zlatých. Aby byla nejen pěkná, ale
i důkladná, opatřila si obec
zvláštní dozor, když požádala inženýra Lehovce z Chlumce nad
Cidlinou, aby nad stavbou dohlížel. Počátkem září 1894 byla
budova, nad vchodem ozdobená
bystou Jana Amosa Komenského a nápisem „Bohu a vlasti“,
úplně dokončena. Zemská školní rada dala svolení k otevření školy svým výnosem ze dne
14. 8. 1894 a zároveň ji zařadila do IV. třídy učitelských platů.
11. 9. 1894 byla slavnostně vysvěcena farářem z Běrunic P.
Václavem Vinterou.
Pravidelné vyučování zahájili
učitelé 15. 9. 1894. Prvním řídícím učitelem byl jmenován Josef
Novák, dosavadní správce školy
v Kovansku u Nymburka. Kato-

lickému náboženství vyučoval
běrunický farář P. Václav Vintera.
Podučitelem byl jmenován Alois
Němec z Kostelní Lhoty a učitelkou ženských ručních prací slečna Aloisie Schautová, industrialní
učitelka v Městci Králové. V prvém školním roce bylo zapsáno
88 dětí. 16. 9. 1894 byla vykonána v místní školní radě volba
školního dozorce – jednohlasně
se jím stal rolník Jan Prášil.
16. 11. 1894 komise, ve které
zasedli okresní školní inspektor
Josef Chmelař, stavitel František
Proft, okresní lékař dr. Felix Luoje z Poděbrad, zástupci místní
školní rady, obecního zastupitelstva a stavitel Josef Fiala, uznala
budovu „za zcela vhodnou pro
účel její“.
Ve škole se vyučovalo až do
roku 1976, kdy rozhodnutím
Okresního národního výboru
v Nymburce byla k 1. 9. zrušena
a použitelný inventář odvezen do
Městce Králové.
Řídící učitelé dlouhopolské
školy:
Josef Novák (1894 – 1908)
,
Konrád Listopad (1908 – 1913),
František Rathouský (1913),
František Jenne (1913 – 1915),
František Rathouský (1915), Josef Scherf (1915 – 1916), Jaroslav Suda (1916 – 1918), František Jenne (1918 – 1924), František Rathouský (1924 – 1939),
Josef Zvěřina (1939 – 1951),
Emil Balík (1951 – 1958), Zdeněk Martínek (1958 – 1976)
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