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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, dostává
se Vám do rukou další číslo Dlouhopolského zpravodaje a s ním
i informace o dění v naší obci.
V současné době byla ukončena výstavba hlavních vodovodních řadů a blíží se zahájení druhé etapy - zhotovení domovních
přípojek. Ještě jednou se omlouváme (obec i pracovníci firmy) za
problémy, které nám všem stavba přinesla a samozřejmě ještě
přinese. Bohužel jsou lidé, kteří
nechtějí pochopit, že akce přináší omezení, kterým nelze zabránit. Rozumný člověk je však

chápe. Bláto na vozovce, poškození zelených ploch a chodníků,
výkopy v místních komunikacích
nebo omezení dopravy, to vše
je nedílnou součástí stavebních
prací většího rozsahu.
Myslím, že vybudování vodovodu v Dlouhopolsku je důležitým krokem pro budoucnost.
Nikdo nám nezaručí, že v dalším
období budeme mít dostatek pitné vody ve studních. V posledních letech jsme zaznamenali
snižující se úroveň dešťových
nebo sněhových srážek a dlouhá
období bez vody. Podle informací

Vodovodů a kanalizací Nymburk
je nyní celková úroveň hladiny
spodních vod nižší o 60 – 80 cm.
8. května jsme si připoměli
70. výročí ukončení druhé světové války. Květnové události roku
1945 se dotkly i Dlouhopolska
(viz článek na konci zpravodaje). Zástupci obce uctili památku
obětí války vzpomínkou a položením kytice u hrobu ruských
vojáků na hřbitově a u pomníku
zastřelených před hřbitovem.
starosta obce
Jaroslav Okrouhlý

Národní přírodní památka Kopičácký rybník

Národní přírodní památka Kopičácký rybník byla vyhlášena 12. listopadu 2007
na území o rozloze 8,3 ha
k ochraně společenstev rostlin
a živočichů vázaných na biotopy rybníka včetně přiléhajících porostů a navazujících
slatinných luk. Lokalita byla
od roku 1948 součástí rozsáhlého chráněného území a od

roku 1992 součástí národní
přírodní rezervace Žehuňská
obora a Žehuňský rybník.
Porosty Kopičáckého rybníka vytváří převážně rákos
obecný, místy orobinec širokolistý a skřípinec jezerní. Najdeme zde také několik druhů ostřic a především
nejvzácnější rostlinu rybníka
rdest trávolistý, který se vyskytuje v České republice na
méně než 10 místech. Navazující slatinná louka s dominantní pěchavou slatinnou
patří svou rozlohou okolo
4 ha k nejrozsáhlejším v České republice. Z rostlin jsou
zajímavé i ožanka čpavá, hadí
jazyk obecný nebo srpice barvířská.

V roce 2008 byl v biotopu znovuobjeven evropsky
významný měkkýš svinutec
tenký. Na slatinnou louku je
vázána bohatá populace plže
vrkoče útlého. Zaznamenáno
bylo celkem 13 druhů vážek,
slyšet je i cvrčilka zelená. Vyskytuje se zde také užovka
obojková nebo ještěrka obecná. Volná vodní hladina rybníka má rozlohu okolo 2,5 ha
a je místem, které využívá k
rozmnožování několik druhů
žab, mezi nimi skokan skřehotavý. Kromě běžných druhů
ptáků jako je strakapoud velký či červenka obecná můžete
vidět krásného dudka chocholatého nebo různé rákosníky.
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Svazky obcí
Dobrovolný svazek obcí
mohou vytvořit obce za účelem vzájemné spolupráce,
ochrany a prosazování svých
společných zájmů. Místní akční skupina je právnická osoba,
založená na principu místního
partnerství za účelem podpory a rozvoje venkovského regionu. Jde o společenství občanů, neziskových organizací,
soukromé podnikatelské sféry
a veřejné správy. Obec Dlouhopolsko je členem nebo se
účastní činnosti následujících
sdružení:
Mikroregion Střední Polabí se sídlem v Městci Králové
Mikroregion vznikl v roce
2006. Jeho hlavním cílem je
společný postup obcí k řešení programů územního, ekonomického, sociálního a kulturního rozvoje a regionální
politiky ČR, případně EU. Od

roku 2014 se účastníme projektu Meziobecní spolupráce
(realizátorem je Svaz měst
a obcí České republiky)
v rámci území správního obvodu Poděbrady. Zúčastněné
obce si vybraly jako hlavní cíl
oblasti školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství
a dopravy.
Místní akční skupina Mezilesí Kněžice
MAS Mezilesí začala fungovat v roce 2005 registrací
občanského sdružení u Ministerstva vnitra ČR. Postupem
času se územní působnost
MAS ustálila na 28 obcích Poděbradska a Kolínska. Snahou
a cílem činnosti je rozvoj území její působnosti s ohledem
na potřeby místních obyvatel
se šetrným přístupem k životnímu prostředí, spolupráce
podnikatelského, veřejného,
neziskového sektoru a aktiv-

ních občanů, získávání a rozdělování finančních prostředků přímo v regionu.
Svazek obcí NY-KO se
sídlem ve Ždánicích
Sdružení bylo vytvořeno
v roce 1995. Zabývá se tříděním, svozem a likvidací odpadů v členských obcích a podnikáním v oblasti nakládání
s odpady.
Dopravní sdružení svazku obcí Nymburska
Sdružení bylo zaregistrováno v roce 1997. Jeho cílem
je zajištění dopravní obslužnosti a ochrana zájmů obcí
při jednání s autobusovými
dopravci. Město Městec Králové jménem svých členů uzavírá s dopravci smlouvy na
provoz autobusových linek
a hradí jim prokazatelné ztráty
vzniklé při zajišťování ostatní
dopravní obslužnosti.

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 26.3.2015
Účetní Michaela Součková seznámila zastupitelstvo s hospodařením obce k 28. 2. 2015.
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 01/2015 ke dni 28. 2. 2015.
Zastupitelstvo schválilo inventarizaci majetku obce za rok 2014.
Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtového výhledu 2015 – 2017.
Starosta seznámil s průběhem výstavby hlavních vodovodních řadů.
Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o pronájmu stavby silnice I. třídy č. I/11. Smlouva s Ředitelstvím silnic a dálnic Praha řeší uložení vodovodního řadu a přípojek v tělese silnice při
výstavbě (pronájem stavby je sjednaný na dobu od 16. 3. do 24. 4. 2015).
* Rozhodnutí o umístění stavby Vodovodní přípojky v obci Dlouhopolsko, které vydal Stavební
úřad v Městci Králové, nabylo právní moci. Zastupitelstvo souhlasí s vyhlášením výběrového
řízení na zhotovitele stavby vodovodních přípojek.
* Zastupitelstvo schválilo výši příspěvku na výstavbu domovní přípojky:
15 000 Kč přípojka do domu, bez vodoměrné šachty
19 000 Kč přípojka s vodoměrnou šachtou
Zastupitelstvo schválilo návrh, aby majitelé nemovitostí uvedené částky poukázali na účet
obce u České národní banky do 15. 5. 2015.
* Zastupitelstvo souhlasilo, aby Obec Dlouhopolsko uzavřela smlouvu o úvěru s Českou spořitelnou (dokončení výstavby hlavních řadů, věcné břemeno s Ředitelstvím silnic a dálnic
Praha a výstavba domovních přípojek).
*
*
*
*
*
*

Dlouhopolský zpravodaj

* Starosta seznámil s řešením situace s pozemky v ulici K Zahradám.
* Zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotaci na akci Dlouhopolsko vodovod z Programu
Středočeského kraje (Středočeský Fond životního prostředí a zemědělství).
* Zastupitelstvo souhlasí, aby pozemek č.k. 512/2 ostatní plocha byl převedený z katastrálního území Běrunice do katastrálního území Dlouhopolsko a byla provedena změna katastrálních hranic obcí Dlouhopolsko a Běrunice.
* Zastupitelstvo schválilo návrh firmy NYKOS Ždánice na umístění 1 kontejneru na drobné
kovy ve sběrném dvoře v Úvozu. Také zde bude připravena zpevněná plocha na bioodpad
nebo se odloží do přistaveného kontejneru firmy STAVREKO Hradec Králové s odvozem do
Městce Králové.
* Zastupitelstvo schválilo žádost Hany Míčové č. 79 o pronájem kůlny na pozemku st. 119.
* Zastupitelstvo schválilo vyhlášení záměru pronájmu zahrady č.k. 13.
* Zastupitelstvo schválilo návrh na vyhlášení záměru pronájmu bytu (Poděbradská 5).
* Zastupitelstvo schválilo změnu Smlouvy o poskytování sociálních a zdravotních služeb –
obec Dlouhopolsko poskytne dotaci na činnost Centra sociálních a zdravotních služeb Poděbrady tzv. indexovým systémem.

Vodovod

Byly ukončeny práce na
hlavních vodovodních řadech
v celé obci včetně jejich natlakování vodou. Napojení na
vodovodní přivaděč (Úpravna
vody Poděbrady – vodojem
Kostelíček) bylo provedeno
v šachtě u městecké silnice.
V současné době je vodovod
v Dlouhopolsku připravený

k provozování. Obec nyní požádá Městský úřad Poděbrady,
odbor životního prostředí, o vydání kolaudačního souhlasu.
Pracovníci firmy Stavitelství
Řehoř Černošice postupně odstraňují škody, vzniklé při výstavbě (vjezdy, chodníky, úprava veřejných prostranství). Ke
konečné opravě místních komunikací dojde až po dokončení domovních přípojek.
Protože Ředitelství silnic
a dálnic Praha vydalo rozhodnutí o nájmu silnice č. I/11
s termínem do 24. 4., byly provedeny také řízené protlaky
pod silnicí a přípravné práce
pro výstavbu domovních přípojek pro nemovitosti v ulici Na
Husánku. Zároveň jsme využili
zemních prací a došlo k položení kabelu pro místní rozhlas
z Malé Strany pod silnicí. Instalaci rozhlasu v ulici Na Kopečku zajistí firma MEDIOS Městec
Králové.
Zastupitelstvo dne 26. 3.
schválilo výši příspěvku na vý-

stavbu domovní přípojky (15
000 Kč nebo 19 000 Kč) a návrh, aby majitelé nemovitostí uvedené částky poukázali
na účet obce u České národní
banky do 15. 5. 2015. Majitelé
povolených přípojek byli o této
skutečnosti informováni letáky nebo je starosta kontaktoval telefonicky. Pokud nebudou
peníze ve stanoveném termínu
zaplaceny, obec má za to, že
o výstavbu domovní přípojky
není zájem.
Zároveň bylo vyhlášeno
výběrové řízení na zhotovitele stavby domovních přípojek
– výsledky bychom měli znát
v polovině května. Výstavba
domovních přípojek bude zahájena ve druhé polovině května vybranou dodavatelskou
firmou (termíny prací u jednotlivých domů včas sdělíme).
Kolaudační řízení u Stavebního
úřadu v Městci Králové bude
řešit opět Obec Dlouhopolsko
v zastoupení všech majitelů
domovních přípojek.

Na vysvětlenou
Akce Dlouhopolsko vodovod byla povolena Městským úřadem Poděbrady, odborem životního
prostředí, v roce 2013 a stavební povolení nabylo právní moci. Občané se v rámci územního
a stavebního řízení mohli k plánované stavbě vyjádřit a vznést svoje připomínky a námitky prostřednictvím Obecního úřadu. Žádná námitka nebyla vznesena. Stavba proběhla na pozemcích
vymezených stavebním povolením a vše bylo projednáno s jejich vlastníky. Protože katastr obce
je digitalizován a geodetická firma průběžně prováděla zaměření sítě, nemohlo dojít k zásahu do
jiných parcel.
pokračování na další straně...
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Přesto došlo k incidentu, kdy podnapilý občan bránil stavebním pracím a na opětovné výzvy
policistů k opuštění staveniště nereagoval. Vzápětí došlo k napadení policejní hlídky. Případ byl
postoupen přestupkové komisi Městského úřadu v Městci Králové k vyřízení.
Stalo se tak v prostoru ulice K Zahradám, kde bylo pro jistotu provedeno geodetické zaměření
pozemku č.k. 76/14 (majetek Obce Dlouhopolsko) dvěma geodetickými firmami. To si vyžádalo
zbytečných finančních nákladů ze strany obce, další škoda vznikla i zastavením stavby.
Po dohodě s vlastníky sousedních pozemků proto dojde k převodu částí pozemků, nezbytných
pro prodloužení stávající ulice K Zahradám, do majetku Obce Dlouhopolsko. Tím budou vyřešeny
dlouholeté problémy s užíváním přístupové cesty k navazujícím parcelám a s volným pohybem
lidí v tomto prostoru.

Připravuje se nejen v naší obci
16. 5.

Velké Výkleky – oslavy 75. let činnosti Sboru dobrovolných hasičů,
Výstaviště Lysá nad Labem
19. 5. – 24. 5. Natura Viva 2015 (20. mezinárodní výstava myslivosti, rybářství a včelařství)
11. 6. – 14. 6. Růžová zahrada 2015 (5. celostátní výstava růží, letních květin a zahradnické trhy) +
Lázeňský veletrh 2015 (6. výstava léčebné, rehabilitační a relaxační péče) + Senior
– handicap: aktivní život 2015 (14. výstava pro lidi, kteří nezůstávají sedět doma) +
Šikovné ruce našich seniorů 2015 (16. ročník výstavy ze soutěže pro radost a potěšení)
7. 6.
Dlouhopolská pouť

Kulturní a sportovní činnost
Karnevalové odpoledne
V sobotu 28. března uspořádaly členky Sportovního
klubu Dlouhopolsko v bývalé škole akci pod názvem
Jarní karnevalové odpoledne. Děti přicházely v krásných kostýmech a vítání jara se tak zúčastnil modrý
Šmoula, policista, voják, hasič, princezna, námořník
i mnozí další. Během odpoledne bylo postaráno o zábavu a občerstvení všech přítomných. Na programu
byla také diskotéka. Dokonce i někteří dospělí byli
v maskách, především pořadatelky. Pro děti byly připraveny soutěže a plnění různých úkolů. Vzhled masek a jejich předvedení posuzovala přátelská květinová porota. Osobně si myslím, že děti byly spokojené
a snad každé obdrželo nějakou výhru nebo odměnu.
Nešlo ani tak o to, kdo se umístí první nebo třetí, ale
o hezké prožití odpoledne a příjemné setkání dospělých, kteří měli možnost posedět a prohodit pár slov se
sousedy, na které nezbývá mnoho času. Velký dík patří všem organizátorkám akce, které se staraly o přípravu
a o bezchybný průběh celého karnevalu.
											
Michaela Krasická

Sportovní klub Dlouhopolsko
26. 3. – přátelský zápas Všechlapy –
Dlouhopolsko = 1:2 (0:0) – Shaklein, Kročák
Celé utkání se hrálo převážně ve středu hřiště, ale hráči obou týmů zahazovali jednu šanci
za druhou (domácí nastřelili břevno a tyč – náš
Shaklein běžel dvakrát sám na branku). V 54.
minutě se objevil Franěk sám před brankářem
a vyražený míč vrátil pod břevno Shaklein =
0:1. Domácí po zaváhání obránců vyrovnali
v 79. minutě. Naše vítězství zajistil po chybě
obrany Kročák – v 85. minutě sám před brankou
vystřelil k tyči.
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4. 4. – Dlouhopolsko – Hradčany = 3:3 (3:3) – 2 x Robovský, Jindra
Začátek zápasu patřil hostům, kteří v 7. minutě dali první gól. Postupně se hra vyrovnala
a ve 24. minutě běžel Švoma sám na branku – překopl. Ve 31. minutě Jindra střelou z 20 metrů
vyrovnal. Hosté odpověděli dvěma góly: ve 34. minutě z protiútoku a ve 37. minutě Komárek
hlavou trefil vlastní branku. Ve 39. minutě Robovský nikým neatakován zpracoval míč (2:3) a ve
41. minutě po chybě brankáře vyrovnal. V 53. minutě hosté trefili tyč, ale postupně jsme získali
převahu a měli více ze hry – nepodařilo se však proměnit několik šancí (Švoma, Shaklein, hlavička Kročáka). V 85. minutě navíc Kročák neproměnil penaltu.
11. 4. – Dlouhopolsko – Běrunice B = 3:0 (2:0) – 2 x Robovský, Jakub Kříž
Začátek utkání patřil našim hráčům: v 5. minutě Robovský 1:0 (míč se od břevna odrazil do
branky) a ve 25. minutě Robovský využil chyby brankáře (2:0). Potom se hra vyrovnala, ale ve
druhém poločasu jsme byli lepším týmem. Nevyužili jsme však několik šancí (Švoma, Shaklein,
Robovský, Pecen). V 80. minutě Jakub Kříž hlavou po rohovém kopu skóre uzavřel. V 85. minutě
hosté trefili břevno.
18. 4. – Dlouhopolsko – Opolany = 2:0 (1:0) – Shaklein, Jakub Kříž
Již v 1. minutě Shaklein hlavou přehodil vybíhajícího brankáře (1:0). O šest minut později sám
před brankářem Shaklein střílel těsně vedle, stejně tak Robovský ve 44. minutě. Vítězství zajistil
v 56. minutě Jakub Kříž. Hosté naši branku ohrozili většinou po rohových kopech (nastřelili tyč
ve 27. minutě) a občas z trestných kopů. Zápas byl vyrovnaný, ale posledních dvacet minut jsme
byli lepším týmem.
26. 4. – Odřepsy – Dlouhopolsko = 2:0 (1:0)
V 9. minutě Kročák vystřelil a míč se odrazil od tyče do břevna – dobíhající Franěk však zahrál
rukou. Domácí se ujali vedení střelou z trestného kopu přes zeď v 18. minutě. První poločas se
hrálo převážně ve středu hřiště. O výsledku rozhodla 62. minuta, kdy střela z 25 metrů skončila
u tyče naší branky. V 85. minutě se ocitl Shaklein sám před brankářem domácích, který stačil míč
vyrazit na roh. Ve druhém poločasu byli domácí lepší a měli více ze hry.
2. 5. – Dlouhopolsko – Sány = 2:5 (2:4) – 2 x Kročák
V prvním poločasu byli hosté lepší, naši hráči chybovali v přihrávkách i zpracování míče. Již
od 3. minuty jsme prohrávali gólem z penalty, podařilo se vyrovnat v 6. minutě (Kročák se bez
přípravy trefil k tyči). V 15. minutě jsme inkasovali podruhé, ale za dvě minuty vyrovnal opět
Kročák. Zápas rozhodl konec prvního poločasu a dvě branky ve 37. a 44. minutě. Druhá část hry
byla vyrovnaná, přesto jsme v 61. minutě inkasovali z rychlého protiútoku.

Svaz tělesně postižených
Centrum zdravotních a sociálních služeb Městec Králové uspořádalo v kulturním domě 21. 3. akci pod názvem Vítání
jara. Odpolední setkání zahájili starosta
Milan Pavlík a senátorka Emilie Třísková
z Poděbrad. Nejprve vystoupila skupina
dětí a předvedla cvičení na trampolíně.
Účastníci setkání se potom dobře bavili při
různých soutěžích (odměnou byly dorty),
k tanci i poslechu hrála hudební skupina.
25. 3. někteří z nás odjeli na nákupy do
tržnice Kudowa Zdrój.
V Kulturním domě v Městci Králové
jsme se 27. 3. zúčastnili vydařeného koncertu Dua ADAMIS. Zazněly známé písničky dvojice Simonová - Chladil, trampské
melodie i písně z muzikálu Dracula.
Divadlo Na Fidlovačce uvedlo ve Východočeském divadle v Pardubicích hru Pět ve stejných šatech. Zájezd na inscenaci amerického
pokračování na další straně...
autora Alana Balla se konal 30. 3. 					
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20. dubna odjel plný autobus do Vráže u Písku, kde jsme měly zajištěné ubytování v hotelu a před sebou týdenní pobyt. Po absolvování vstupní prohlídky nás čekaly různé lázeňské procedury, plavání a odpočinek, spojený s výborným jídlem. Volný den jsme věnovaly
návštěvě Písku a prohlídce historického centra města. Samozřejmě, že jsme se prošly po
nejstarším dochovaném kamenném mostě v Čechách. Škoda, že týden tak rychle uplynul.
											
Zdeňka Nováková

Sbor dobrovolných hasičů
Dne 1. dubna oslavil své
životní
jubileum (70 let)
Josef Knytl čp.
106. Jako dlouholetý člen hasičského sboru
a sportovního
klubu má velký podíl na čin-

nosti obou organizací. V letech
1985 – 2000 byl velitelem zásahové jednotky místních hasičů
a od roku 2000 vykonává
funkci předsedy Sboru dobrovolných hasičů Dlouhopolsko.
Můžeme si připomenout i jeho
fotbalovou kariéru v letech
1963 – 1978 nebo členství ve
výboru Sokola Dlouhopolsko

Ze života obce

(1981 – 1990). Chtěl bych však
vyzdvihnout jeho dobrovolné
dárcovství krve – náš Fósa, jak
mu všichni říkáme, obdržel za
76 bezplatných odběrů Zlatou
medaili Prof. MUDr. Jana Janského.
Pepo, ještě jednou přejeme vše nejlepší, hlavně hodně
zdraví a ať se daří.
			
Pavel Príbela

Naši jubilanti – blahopřejeme:

Celkový počet obyvatel k 30. 4. 2015
= 222
Odstěhovali se:
Tereza Adamusová a Jan Červeňák čp. 61
Václav Jaroš čp. 48
Zdeňka Šimurdová a Jan Šimurda čp. 1
Kamenná svatba:
22. dubna oslavili 65. výročí svatby manželé
Ladislav a Zdeňka Brzákovi čp. 98
– gratulujeme

Duben:
70 let – Josef Knytl čp. 106
87 let – Marie Maršíková čp. 85
70 let – Bedřich Jeništa čp. 52
65 let – Věra Hrdinová čp. 114
87 let – Jiřina Hrdinová čp. 30
70 let – Zdeňka Nováková čp. 38
Květen:
60 let – Hana Znamínková čp. 139
Červen:
60 let – Marie Hájková čp. 4
80 let – Dagmar Martínková čp. 117
70 let – Václav Košátko čp. 32

Čp. 2

Původně čp. 23 postavil v roce 1787 František Karas (z čp. 1) na pozemku, který vznikl rozdělením sousední usedlosti čp. 3. Téměř sto let byla majitelem rodina Karasových – Anna Karasová dům prodává v roce 1875 manželům Vocáskovým.
V roce 1882 nemovitost kupují manželé Kvasničkovi z čp. 29. Dům v roce 1897 vyhořel a dochází k jeho úplné přestavbě. Poslední příslušník zdejší rodiny Kvasničkových, Miloslav, umírá
v roce 1995. Novými majiteli domu se stávají manželé Průšovi, kteří provádějí jeho celkovou
rekonstrukci a přestavbu. Pavla Průšová zde v roce 2002 otevírá provozovnu kadeřnictví a kosmetiky.
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70. výročí ukončení 2. světové války
2. května
Před domem č. 10 z auta
vystoupili dva muži s trikolórami na kabátech a informovali,
že v Nymburce v dílnách dělníci
zahájili povstání.
3. května
Navečer projela obcí auta,
označená
československou
státní vlajkou. Objevily se další
zprávy o ozbrojeném povstání,
byly vyvěšovány prapory a odstraňovány německé nápisy.
5. května
Po zprávách rozhlasu v
12.30 hodin přijel do obce v
uniformě podporučíka učitel
Josef Kubíček z Kněžiček na poradu s řídícím učitelem Josefem
Zvěřinou, členem ilegálního
okresního národního výboru.
Zvěřina byl v březnu 1945 pověřený ustanovením národních
výborů na Královéměstecku.
Po jednání byla vyhlášena mobilizace mužů do 40 let a pod
vedením Václava Karbana zahájeno cvičení vojáků v záloze.
Významnou osobností odboje
byl i vrchní strážmistr František
Fulín z četnické stanice.
Josef Zvěřina s Leopoldem
Hájkem odjeli na motocyklu do
Městce Králové, kde společně
s doktorem Drobným v místní
škole, sídle německé posádky,
vyzvali velitele ke kapitulaci.
Odtud odjeli do Dymokur – v
budově zámku velitel posádky
kapitulaci odmítl. Potom pokračovali v cestě do Dobšic, Libněvse, Sán, Žehuně a Choťovic
s výzvou, aby zde zahájili povstání.
Ve tři odpoledne muži z Běrunic a Vyklek začali v lese Vacínku dělat záseky (na silnici
kladli velké kmeny a klády) a
zastavovali projíždějící auta.
O chvíli později přicházeli na
pomoc z Dlouhopolska i Kněžiček další lidé. V 16.00 hodin
přivedli do obce první zajatce
– odzbrojené vojáky odvedli do
sálu hostince u Knytlů č. 83. V
16.30 hodin byli zajati další vojáci, mezi nimi i důstojník SS,

který při útěku v Olešnici zastřelil ženu s dítětem.
Předsedou revolučního výboru se stal Josef Kábrt č. 101.
Členy byli jmenováni: Václav
Albrecht č. 35, Ladislav Zlatník
č. 119, Václav Košátko č. 23,
Václav Bažant č. 56, Alois Novák č. 81, Václav Brzák č. 59,
Václav Steklý č. 94 a Václav
Kazda č. 123.
V lese Vacínku, v Holičce a
na Báňském kopci byly po celou noc káceny stromy a stavěny barikády se zátarasy.
6. května
U barikád byly postaveny
hlídky ozbrojené ukořistěnými automatickými puškami.
Spousta německých aut chtěla
projet, musela si však uvolňovat cestu na Prahu. Po poledni
František Žáček a Josef Knytl
na motorce rozhazovali po silnicích přes Opočnici, Hradčany, Žehuň a do Lovčic „ježky“
se třemi hroty, z nichž jeden
byl vždy nahoře. Jakmile na
ně auto najelo, pneumatika se
propíchla. Při příchodu domů
zjistili, že lidé jsou schovaní
ve sklepích. Mezi tím kolona
Němců dojela do Vacínku, kde
zůstala stát a skupina ozbrojených vojáků násilím vyháněla z
domů muže a odváděla je do
lesa k odstranění zátarasů. Celou noc pak projížděly vojenské
kolony a prchaly na západ.
7. května
Pokračoval hromadný ústup
německých vojsk, na okrajích
silnice zastavovala auta s propíchanými pneumatikami. Do
městecké nemocnice byl odvezen muž s prostřelenou hrudí. V márnici na hřbitově leželi
dva mrtví – opravovali telefonní spojení a projíždějící Němci
je zastřelili. Odpoledne došlo k
přestřelce u barikády za Kopičákem – Němci nahlásili ztrátu
dvou mužů.
8. května
V 10.00 hodin projíždělo
obcí osm obrněných kolových
vozidel americké armády smě-

rem na Hradec Králové – velícím důstojníkem byl major Carl
Dowd. Američané mířili do štábu polního maršála Ferdinanda
Schörnera ve Velichovkách.
Po celý den byla silnice přeplněna ustupujícími německými vojsky. U Žehuňské silnice pálili archivní materiál. Při
ústupu zahazovali vojáci zbraně a vojenskou techniku – mladí hoši ji sbírali a odevzdávali
revolučnímu výboru, který měl
štáb v budově četnické stanice
č. 32.
V dopoledních hodinách došlo u hřbitova k přestřelce mezi
skupinou 5 chlapců z Městce
Králové s projíždějící kolonou
jednotky Todtovy organizace.
Vojáci zastřelili Václava Kozla,
Josefa Havránka a Ladislava
Pšeničku. Těžce zraněný František Flamberk byl s průstřelem dutiny břišní odvezen do
městecké nemocnice. V Poděbradech byl pohřbený německý
major, zastřelený ve Vacinku.
O 15. hodině opustila plně
ozbrojená posádka Městec Králové a vojáci pochodovali směrem na státní silnici u Dlouhopolska.

9. května
Po celou noc pokračoval
hromadný ústup německých
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vojsk. V 8.30 hodin do jejich
řad začali vjíždět ruští vojáci na
nákladních autech. Šlo o oddíly
60. armády generálplukovníka
Pavla Alexejeviče Kuročkina.
Němce zastavovali a pokračovali ihned směrem na Prahu.
První kolony tanků začaly projíždět před desátou hodinou.
Nastala nevylíčitelná radost
všech občanů obce, vítali je, na

auta házeli květy šeříků, objímali je, zvali do svých domů
a zde je hostili. Rudoarmějci
německé vojáky zajímali a odzbrojovali.
Do márnice v Žehuni byla
převezena těla Stanislava Kubína a Františka Štrause, kteří
byli zastřeleni esesáky v první
zatáčce nad Starou Bání.

V odpoledních hodinách byly
revolučnímu výboru dodány
z Nymburka kapitulační vyhlášky. Před domem č. 109 havarovalo auto sovětských vojáků
– při nehodě byl usmrcen Jan
Steklý č. 28. V obci byla uspořádána sbírka potravin. Ladislav Kvasnička a František Hájek je nákladním autem dovezli
do pražské nemocnice.

Na hřbitově před márnicí jsou pohřbeni ruští vojáci:
seržant Jevdokyn Stěpanovič Balakov (?? – 15. 5. 1945)
vojín Emnáli Alijev (1910 – 13. 5. 1945)
vojín Nikolaj Alikov (?? – 13. 5. 1945)
svobodník Ondrej Michajlovič Michajlov (1914 – 23. 5. 1945)
vojín Alexej Aleksejev (1923 – 27. 5. 1945)
V květnu 1946 byl před hřbitovem slavnostně odhalen
pomníček z pískovce – připomíná památku zastřelených dne 8. 5.
Josef Havránek (nar. 27. 7. 1901 v Kněžicích) – poštovní zřízenec
Ladislav Pšenička (nar. 25. 6. 1924 v Městci Králové) – obchodní příručí
Václav Kozel (nar. 27. 6. 1928) – hospodářský adjunkt
Na Báňském kopci byli zastřeleni:
Stanislav Kubín (nar. 13. 6. 1913 v Krásné Vsi) – kovářský mistr v Češově
František Štraus (nar. 14. 10. 1913 ve Cvikově) – řidič v Kolíně
Na hřbitově byli pohřbeni němečtí zajatci, zastřelení 13. 5. a 14. 5. a stará žena,
která zemřela u hřbitovní zdi pod márnicí. Nesnesla útrapy cesty při útěku před frontou.
četař Alfons Macieowitz (nar. 13. 11. 1893 v Gleiwitz)
2 neznámí vojáci
13. května večer byl Rusy zastřelen Karl Stadtmüller z Bruchsalu.
V genocidě českých Židů zahynuli z obce:
Gustav Reiter (nar. 17. 2. 1882)
Aloisie Reiterová (nar. 11. 3. 1884)
Gustav Reiter (nar. 14. 9. 1930)
Bydleli v č. 117. Byli 13. 6. 1942 odvezeni do ghetta v Terezíně a 14. 7. 1942 zavražděni
ve vyhlazovacím táboře Malý Trostinec u Minsku.
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