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

zdarma 		

číslo 6.

datum: 20. srpna 2015

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
je tomu již rok, co vyšlo první číslo našeho Dlouhopolského zpravodaje. Snažíme se ve
zpravodaji podrobně informovat
o dění v obci. Je škoda, že ze
strany Vás čtenářů dosud nebyl dostatečný zájem o podání
případných námětů, o čem bychom měli psát. Objevilo se jen
několik názorů k obsahu zpravodaje.
Současné počasí způsobi-

lo, že hejtman Miloš Petera na
území Středočeského kraje až
do odvolání vyhlásil období déletrvajícího sucha. V platnost
vstoupila některá omezení, především zákaz spalování hořlavých látek na volném prostranství a zákaz vjezdu motorových
vozidel do lesů a na polní cesty. Je také zdůrazněno zajištění maximální hospodárnosti při
používání vodních zdrojů.
Opět upozorňuji, že v letoš-

ním roce je stav vody v některých studních kritický a proto
bychom s ní měli šetřit více než
obvykle. Na místním hřbitově je
pouhých 30 cm – s touto skutečností počítejme při údržbě
hrobů.
Na závěr bych chtěl popřát
dětem hezký zbytek prázdnin
a Vám všem příjemné strávení
dovolených a konce léta.
starosta obce
Jaroslav Okrouhlý

Národní přírodní památka Žehuňský rybník

Je součástí Ptačí oblasti Žehuňský rybník-obora Kněžičky
a dále v území leží evropsky významná lokalita Žehuň, zřízená
k ochraně plže vrkoče útlého.
Národní přírodní památka byla
vyhlášena 9. 6. 2011 a její rozloha činí 511 ha.
Chráněný je Žehuňský rybník (s vodní plochou 258 ha
je devátým největším v České
republice), navazující rákosové
porosty a přilehlé louky. Rybník
byl vybudován v letech 1492 až
1497 na řece Cidlině, je průtočný a má výrazně protáhlý

tvar ve směru západ-východ
v délce 5,5 km. V přítokové
části se řeka Cidlina větví na
několik ramen a kanálů, na jižní straně rybníka je vybudován
obtokový kanál. V současnosti
na něm probíhá polointenzivní
chov ryb.
Vegetace volných vodních
ploch je představována porosty
stulíku žlutého v přítokové části rybníka a rdestu hřebenitého v obtokovém kanálu, méně
je zastoupen rdest kadeřavý.
Poměrně hojná je šípatka střelolistá, zaznamenán byl i šmel
okoličnatý. Na rybník navazují
litorální rákosiny, v nichž ojediněle roste pryskyřník velký.
Rákosiny dále přecházejí v luční
porosty. Nejcennější jsou slatinné louky, které jsou velmi vzácné. Roste zde několik ohrožených druhů rostlin – prstnatec
pletní, pěchava slatinná, ostřice
Davallova, hadí jazyk obecný

nebo česnek hranatý. Ojedinělý je výskyt několika druhů bahenních pampelišek. Na jižním
břehu rybníka převládají ostřicové porosty, nejčastěji s dominantní ostřicí ostrou. Na severu
lemují rákosiny pcháčové louky,
které dále přecházejí v louky
místy květnaté, místy s dominantními travinami. Zajímavá
je malá pastvina poblíž obce
Žehuň s jetelem jahodnatým.
Žehuňský rybník je bohatou lokalitou v současnosti vzácnější
škeble rybničné, vyskytuje se
zde i zvláště chráněný velevrub
malířský.
Z obojživelníků byly zaznamenány
například
rosnička
obecná, kuňka ohnivá a skokan
skřehotavý.
Rákosiny
jsou
významným biotopem vodního ptactva. Hnízdí tu například bukáček malý, chřástal kropenatý,
chřástal malý a chřástal vodní.
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Udáváno je i hnízdění sýkořice vousaté. Za potravou sem
pravidelně zalétá orel mořský
z nedaleké obory. Území je významné jako hnízdiště 145 pta-

čích druhů a je důležité pro tah
vodních ptáků a dravců. Bylo
zde zaznamenáno více než 260
druhů ptáků. Významným fenoménem jsou rovněž velká

a početná nocoviště vlaštovky
obecné, břehule říční a špačka
obecného, kdy největší hejna dosahují i více než 100 000
kusů.

Oznámení o pronájmu bytu
Obec Dlouhopolsko v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje
záměr obce pronajmout byt v budově bývalé školy (Poděbradská 5). Bližší informace obdržíte na
Obecním úřadu.

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 25. 5.
* Účetní Michaela Součková seznámila s hospodařením obce k 30. 4. 2015.
* Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 02/2015 ke dni 31. 3. 2015 a rozpočtové
opatření č. 03/2015 ke dni 30. 4. 2015.
* Účetní Michaela Součková seznámila se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Dlouhopolsko za rok 2014. Přezkoumání provedl odbor kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje dne 4. 5. 2015.
* Zastupitelstvo souhlasilo, aby obec Dlouhopolsko na Řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk a.s. dne 28. 5. 2015 zastupoval starosta obce Jaroslav Okrouhlý.
* Starosta seznámil s výsledky zaměření části ulice Malá Strana. Zastupitelstvo dále vzalo na
vědomí, že zastupitelstvo obce Běrunice dne 14. 4. 2015 schválilo úpravu katastrální hranice
mezi obcí Běrunice a Dlouhopolsko. Pozemek č. k. 512/2 bude po vyřízení agendy na Katastrálním úřadu v Nymburce převedený do katastrálního území Dlouhopolsko.
* Zastupitelstvo schválilo rozpočtový výhled obce na roky 2015 – 2017.
* Zastupitelstvo schválilo pronájem zahrady č. k. 13 (u bývalé školy) Jiřímu Hájkovi, Poděbradská 4.
* Zastupitelstvo zamítlo přihlášku do Svazu měst a obcí České republiky.
* Starosta informoval o zajištění povinností obce na úseku požární ochrany. Zastupitelstvo
souhlasilo se zřízením požární hlídky. Starosta vypracuje návrh nového Požárního řádu obce
a Řádu ohlašovny požárů a ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem v Nymburce aktualizuje dokumentaci požární ochrany obce.
* Zastupitelstvo vzalo na vědomí Protokol o kontrole u příjemce veřejné finanční podpory, kterou vykonal Úřad práce v Nymburce 19. 3. (předmětem kontroly byly příspěvky na veřejně
prospěšné práce).
* Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o nájmu plynárenského zařízení č. 9414002509/180870
s firmou RWE GasNet s.r.o. Ústí nad Labem.
* Starosta informoval o průběhu výstavby vodovodu v obci. Zastupitelstvo souhlasilo se změnou Rozhodnutí o poskytnutí dotace na výstavbu vodovodu v obci (Ministerstvo zemědělství) ze dne 11. 5. 2015. Zastupitelstvo schválilo Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 01/14
(Stavitelství Řehoř Černošice dokončí výstavbu hlavních vodovodních řadů do 30. 6. 2015).
Zastupitelstvo schválilo výsledky výběrového řízení na veřejnou zakázku Dlouhopolsko –
vodovodní přípojky: nejvýhodnější nabídku předložila firma Stavitelství Řehoř Černošice.
Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o dílo č. 493/2015. Stavitelství Řehoř Černošice vybuduje
vodovodní přípojky v obci – celková cena 3 424 674,76 Kč.
* Finanční úřady na základě vyhlášky č. 298/2014 Sb. zvýšily daně z nemovitostí.
* Starosta informoval o setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP Poděbrady, které
se konalo 9. 4. v rámci projektu Podpora meziobecní spolupráce. Přítomní starostové zde
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schválili Strategii území v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a dopravy na období 2015 až 2024.
Z jednání zastupitelstva obce dne 30.6.
Účetní Michaela Součková seznámila zastupitelstvo s hospodařením obce k 31. 5. 2015.
Zastupitelstvo schválilo Závěrečný účet obce za rok 2014 – s výhradou.
Zastupitelstvo schválilo Účetní závěrku obce za rok 2014.
Zastupitelstvo přijalo a schválilo Nápravné opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dlouhopolsko za rok 2014.
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 04/2015 ke dni 30. 6. 2015.
Starosta informoval o průběhu výstavby vodovodu v obci.
Zastupitelstvo schválilo Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 01/14. Z důvodu realizace výstavby vodovodních přípojek bude oprava komunikací po výstavbě vodovodu provedena až
po dokončení výstavby přípojek, a to v termínu do 30. 9. 2015.
Starosta seznámil s průběhem a výsledky Valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, která se konala 28. 5. na úpravně vody v Poděbradech.
Starosta informoval o jednání s majorem Zdeňkem Vlasákem z Hasičského záchranného
sboru v Nymburce dne 24. 6. Byla projednána situace v požární ochraně obce a příprava
zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Dlouhopolsko.
Kontejner pro tříděný kovový odpad byl umístěný před budovu Obecního úřadu.

Vodovod

Výstavba hlavních vodovodních řadů v obci je hotová.
Vodu lze používat jako užitkovou, protože pracovníci vodáren provedli odkalení celé sítě
a dodávaná voda z vodojemu
u lesa Holičky je nachlorovaná. Konečné úpravy v zelených
pásech budou dokončeny po
výstavbě domovních přípojek
a na počátek září je plánovaná pokládka nového asfaltu

v celé ulici Fialova, Malá Strana,
na parkovišti před hasičskou
zbrojnicí a v části ulice Vrátková. Upozorňujeme, že zároveň
dojde k úplnému uzavření uvedených ulic pro automobilovou
dopravu v den prací. Nový asfaltový povrch získají i vjezdy
k domům čp. 12, 13 a 14,
ostatní místa budou opravena
v šíři výkopů (před Obecním
úřadem a v ulici K Zahradám).
Na Husánku jsou domovní
přípojky již napojeny na hlavní
řad (postupně se pracuje na jejich zprovoznění) a proto byla
9. 6. ukončena obnova asfaltového povrchu hlavní silnice.
O dva dny později došlo k pokládce kabelu pro nové veřejné osvětlení a ke zprovoznění
místního rozhlasu v ulici Na Kopečku.
Stavební povolení obdrželo 95 domovních přípojek – do
stanoveného termínu 15. 5.
jich bylo zaplaceno 85 (4 přípojky financuje obec). Zastupitelstvo schválilo výsledky
výběrového řízení na veřejnou

zakázku Dlouhopolsko – vodovodní přípojky, nejvýhodnější
nabídku předložila firma Stavitelství Řehoř Černošice.
Výstavbu domovních přípojek zahájili pracovníci uvedené
firmy 25. 6. u čp. 2 a pokračovali 29. 6. ve Fialově ulici.
Obecní úřad s předstihem informoval o dopravních omezeních v ulicích Fialova, Malá
Strana a Vrátková (důvodem
byly práce na přípojkách, vedoucích
napříč
vozovkou).
V průběhu července a srpna
byly vybudovány všechny vodovodní přípojky pro domy
v ulicích Fialova, Malá Strana,
Vrátková a stavební činnost se
přesunula do dalších částí obce.
Opět se omlouváme za nepříjemnosti, způsobené stavbou – dopravní omezení, prach,
skládky materiálu na veřejném
prostranství. Děkujeme za pochopení – bohužel, přes veškerou snahu pracovníků Stavitelství Řehoř Černošice dochází
k uvedeným problémům.

Kontejner na plechovky
Před budovou Obecního úřadu byl umístěný kontejner na kovové obaly (stříbrné barvy), do kterého mohou občané odkládat například konzervy od potravin, plechovky a nápojové obaly nebo drobný kovový odpad. Nepatří sem
plechovky se zbytky ředidlových barev!!!
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Připravuje se
Dlouhopolské safari
Sportovní klub Dlouhopolsko zve děti, rodiče a všechny zájemce na místní hřiště, kde se bude v sobotu
22. 8. od 13 hodin konat dětský den pod názvem Dlouhopolské safari. Jste srdečně zváni, občerstvení
je zajištěno.
V posledním zpravodaji jsme uvedli, že dlouhopolská pouť se koná 7. 6. Je vidět, že někteří z Vás se
nenachytali – pouť byla opravdu o týden později, 13. 6.

Kulturní a sportovní činnost
Sportovní klub Dlouhopolsko
10. 5. – Vrbice – Dlouhopolsko = 3:1 (1:0) – Pavel Kříž
Celé utkání jsme odehráli pouze v deseti. V prvním poločasu jsme se bránili, ale domácí ohrozili
naši branku jen z rohových kopů nebo po našich ztrátách míče. Nedokázali jsme využít své příležitosti
(Robovský, Shaklein) a soupeř se po velké chybě obrany v 35. minutě ujal vedení. Druhý gól padl již
ve 47. minutě. Naši hráči začali útočit a od 55. minuty jsme zahazovali jednu šanci za druhou (Kročák,
Hájek, Shaklein, Franěk). V 65. minutě Pavel Kříž překvapil brankáře střelou z poloviny hřiště (2:1).
Hra byla vyrovnaná až do konce utkání – domácí pojistili výsledek gólem z trestného kopu v 88. minutě.
16. 5. – Dlouhopolsko – Libice nad Cidlinou B = 6:3 (3:1) – 2x Franěk, Hingar, Robovský,
Pavel Kříž, Jan Kříž
Hosté nastoupili v devíti, desátý hráč dorazil v 11 minutě. V prvním poločasu jsme nevyužili jasné
gólové příležitosti, když naši hráči byli sami před brankářem (Pavel Kříž, 2x Robovský - jednou trefil
břevno, Shaklein, Franěk, Hingar, Jakub Kříž). Ve druhé části hry se nám nedařilo a dvacet minut byla
hra vyrovnaná, navíc chyboval i náš brankář. Konec zápasu patřil nám, ale znovu jsme sami před
brankou neskórovali (Shaklein, Franěk, Pavel Kříž). Branky: 1:0 - Franěk střela z 30 metrů od tyče
(3. minuta), 2:0 - Hingar z 10 metrů k tyči (15. minuta), 3:0 - Robovský sám na branku (26. minuta), 3:1 - střela z 25 metrů (37. minuta), 3:2 - vlastní gól Hájka po zmatku v obraně (60. minuta),
4:2 - Franěk hlavou (65. minuta), 5:2 - Pavel Kříž sám na branku (71. minuta), 6:2 - Jan Kříž sám na
branku (76. minuta), 6:3 - střela z poloviny hřiště (77. minuta).
23. 5. – Dlouhopolsko – Záhornice = 9:0 (3:0) – 3x Robovský, 2x Jakub Kříž, Novák,
Pecen, Budai, Hingar
V průběhu utkání jsme byli lepší a navíc výborně zachytal i brankář Budai, který zlikvidoval čtyři
samostatné nájezdy soupeře. Naši hráči opět nevyužili příležitosti, kdy byli sami před brankou (2x
Robovský a Hingar, Pecen, Franěk). V 75. minutě odstoupil pro zranění Robovský a dohrávali jsme v
deseti. Branky: 1:0 Jakub Kříž střelou ze 40 metrů k tyči (13. minuta), 2:0 Novák z poloviny hřiště
přešel přes tři hráče (25. minuta), 3:0 Robovský sám před brankou (31. minuta), 4:0 Pecen utekl
obraně a přehodil vybíhajícího brankáře (52. minuta), 5:0 Robovský střela po rohovém kopu (65.
minuta), 6:0 Robovský sám před brankářem dává napodruhé (66. minuta), 7:0 Budai z penalty (71.
minuta), 8:0 Jakub Kříž z pěti metrů do prázdné branky (77. minuta), 9:0 Hingar po chybě obrany
sám před brankou (88. minuta).
31. 5. – Dymokury B – Dlouhopolsko = 6:1 (4:0) – Shaklein
První poločas se nám nevydařil, domácí byli lepší a naše obrana chybovala (inkasovali jsme v 8.,
20., 23. a 31. minutě). Druhý poločas jsme soupeře zatlačili na jeho polovinu, ale v 58. minutě domácím vyšel rychlý protiútok (5:0). Snížili jsme v 61. minutě (Shaklein se s Hingarem objevili sami před
brankou) a v 65. minutě Shaklein trefil tyč. Skóre domácí uzavřeli v 70. minutě střelou z 20 metrů.
Konečná tabulka sezóny 2014/2015 – IV. třída skupina C:
1. Sány
2. Odřepsy
3. Vrbice

18

16

2

0

71 : 22

50

18

16

1

1

91 : 11

49

18

8

3

7

38 : 35

27

4. Libice nad Cidlinou B 18

7

1

10

52 : 72

22

5. Dymokury B

18

7

1

10

31 : 60

22

6. Dlouhopolsko
7. Běrunice B

18

5

4

9

41 : 49

18

5

4

9

36 : 50

19
19

8. Záhornice

18

6

1

11

32 : 56

19

18

4

4

10

36 : 53

16

18

4

3

11

20 : 40

15

9. Hradčany
10. Opolany
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6. 6. – A tým Dlouhopolsko – Stará garda Dlouhopolsko = 7:4 (2:0)
Za Starou gardu nastoupili: Pavel Šidlík, Jan Siegl, Václav Horáček, Vladimír Barták, Martin Hájek,
Jaroslav Franěk, Lubomír Štus, Zdeněk Kříž, Petr Hingar, Jindřich Vocásek, Jaroslav Okrouhlý, Michal
Hybler a Milan Rathouz. Zápas a následné posezení hráčů ukončilo fotbalovou sezónu 2014/2015.

2. ročník turnaje v malé kopané – Dlouhopolský turnájek – 11. 7.
Do turnaje se přihlásilo 9 týmů, které byly rozděleny do dvou skupin. Zde se utkaly systémem
každý s každým a první dvě družstva skupiny postoupila do čtvrtfinále. Ve velkém vedru následovaly
vyřazovací zápasy. Uznání patří všem – zúčastněným hráčům, pořadatelům i divákům.
Skupina A: AC Kadimůrov Praha, Horacio 109 Dlouhopolsko, Lužec nad Cidlinou, Brambory Dlouhopolsko, Fenerbachce Vagón Kolín
Skupina B: Mafie Kněžičky, Atletiko Smidary, SK Dlouhopolsko, FC Bombardo Žiželice nad Cidlinou
Čtvrtfinále:
AC Kadimůrov Praha – Mafie Kněžičky = 1:0
Lužec nad Cidlinou – Atletiko Smidary = 1:1 – penalty 2:0
SK Dlouhopolsko – Brambory Dlouhopolsko = 1:1 – penalty 4:1
Fenerbachce Vagón Kolín – FC Bombardo Žiželice nad Cidlinou = 2:0
Semifinále:
AC Kadimůrov Praha – Lužec nad Cidlinou = 1:0
SK Dlouhopolsko – Fenerbachce Vagón Kolín = 0:0 – penalty 3:2
o 3. místo:
Lužec nad Cidlinou – Fenerbachce Vagón Kolín = 2:0
finále:
AC Kadimůrov Praha – SK Dlouhopolsko = 3:1
Na závěr došlo k vyhlášení nejlepších hráčů:
nejlepší střelec – Dominik Vocásek (SK Dlouhopolsko)
nejlepší hráč – Pavel Mejstřík (Lužec nad Cidlinou)
nejlepší brankář – Tomáš Plevka (AC Kadimůrov Praha)

43. ročník Memoriálu Jaroslava
Zlatníka a Josefa Teslíka – 18. 7.
Tradiční fotbalový turnaj jsme odehráli
v úmorném vedru. Zúčastnily se 4 týmy
(původně přihlášený Košík odřekl), které
se střetly v zápasech 2 x 25 minut systémem každý s každým. Utkání s přehledem
řídili rozhodčí Zdeněk Suchánek a Martin
Tůma. Bohužel, mnoho diváků nepřihlíželo. Na Memoriál bylo sice parné slunečné
počasí, přesto je škoda, že lidé nepřijdou
ani na dlouholetou akci. Dalším zásadním
problémem bylo i sestavení našeho týmu
– dlouhopolských hráčů se sešlo velmi
málo, nakonec museli nastoupit i dva členové Staré gardy. Tyto problémy nás vedou k zamyšlení, zda má cenu nadále turnaj pořádat. Proto děkujeme všem, kteří
si našli cestu na místní hřiště a zároveň
děkujeme všem pořadatelům a především
naší obsluze občerstvení.
Jakub Kříž
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Výsledky:
Rozlosování – IV.třída, skupina B – podzim 2015
Dlouhopolsko – Hradčany = 2:1 (1:0) – Jan
Kříž, Flídr
Sloveč – Převýšov B = 1:1 (1:1) – penalty 4:1
Dlouhopolsko – Převýšov B = 0:6 (0:3)
Sloveč – Hradčany = 2:0 (1:0)
Dlouhopolsko – Sloveč = 3:3 (0:3) – penalty 2:4 –
Martin Kříž, Hájek, Jakub Kříž
Převýšov B – Hradčany = 8:1 (4:1)
Loňské vítězství obhájil tým Slovče.
Na závěr pořadatelé odměnili nejlepší
hráče:
nejlepší brankář – Miroslav Valenta (Sloveč)
nejlepší střelec – Stanislav Lochman = 4x
(Převýšov B)
nejlepší hráč – Milan Steklý (Převýšov B)

Svaz tělesně postižených
Cílem zájezdu naší organizace dne 6. 5. byla
města v jižních Čechách – Bechyně a Tábor.
Nejprve jsme navštívili zámek v Bechyni. Původní hrad rodu Šternberků se největších úprav dočkal za vlády Petra Voka z Rožmberka, který nechal
postavit renesanční zámek s bohatou malovanou
a štukovou výzdobou. Zde jsme obdivovali původní
interiéry z doby renesance a gotický tzv. Stromový
sál. Odtud jsme prošli ložnicí Petra Voka do přilehlé zbrojnice. Potom jsme si prohlédli lovecký salon
a portrétní galerii rodu Paarů, kterým zámek patřil
až do roku 1948. Závěr prohlídky patřil reprezentativnímu sálu, tzv. svatební síni Petra Voka.
Pokračovali jsme návštěvou přilehlého františkánského kláštera s kostelem Nanebevzetí Panny
Marie, kde v roce 1619 došlo k tzv. Bechyňskému
zázraku (učinil z kostela jedno z nejnavštěvovanějších poutních míst českých zemí). Oltáře, obrazy
nebo náhrobky patří k vzácným památkám uplynulých století.
Po výborném obědě v Sezimově Ústí jsme odjeli
do Tábora. Zde nás čekaly jiné zážitky. Muzeum čokolády a marcipánu v prostorách třech historických
domů mapuje historii pěstování a zpracování kakaa,
výrobu čokolády a marcipánu. Divili jsme se, co
vše je možné ze sladké hmoty vyrobit. Viděli jsme
například sochu hokejisty Jaromíra Jágra v životní
velikosti, čokoládovou fontánu, marcipánový model Žižkova náměstí a nesmíme zapomenout ani na
pohádkový sklep s čerty a perníkovou chaloupkou.
Zajímavá byla i expozice reklamních plakátů a obalů, k vidění byly porcelánové nebo cínové soupravy,
ze kterých se čokoláda pila v 19. století.
Opět musíme poděkovat našim vedoucím za příjemně strávený den.
Zájezd do Lysé nad Labem se uskutečnil 12. 6.
Na místním výstavišti probíhaly čtyři akce. Senior
– Handicap: aktivní život spojená se soutěží Šikovné ruce našich seniorů, Lázeňský veletrh (výstava
léčebné, rehabilitační a relaxační péče) a Růžová zahrada (celostátní výstava růží, letních květin
a zahradnické trhy).
Zdeňka Nováková
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Ze života obce

Naši jubilanti – blahopřejeme:

Zemřeli:
8. 6. – Božena Kvasničková čp. 44 (* 1934)
19. 6. – Zdeňka Brzáková čp. 98 (*1930)
Narodili se:
21. 6. – Adéla Dzurková čp. 24
29. 7. – Lukáš Zajíček čp. 32

Červenec
65 let – Ladislav Posejpal čp. 53
Srpen
80 let – Alena Šafaříková čp. 92
80 let – Jaroslav Znamínko čp. 95
75 let – Josef Novák čp. 38

Naše příjmení
Albrecht, Albrechtová
Příjmení Albrecht, Albrechtová nosí 2 196 lidí v ČR. Vzniklo z německého osobního jména Adalbert (vykládá se jako
adal/vznešený, beraht/zářící,
skvělý), které bylo zkráceno
na Albert. Změnou –er na –re
vzniklo příjmení Albrecht.
Příslušníci rodu přišli do
Dlouhopolska z Velkých Výklek.
V roce 1870 převzal kovárnu
čp. 33 Josef Albrecht, který se
o dva roky později oženil s Annou, dcerou předchozího kováře Jiřího Beneše. V majetku rodiny zůstává kovárna do roku
1956, kdy se novými majiteli stávají manželé Šafránkovi
z čp. 82.
Bratr Josefa Albrechta, Jan,
se přiženil do čp. 6 – manželka
Kateřina byla dcerou Václava
Heizmana, obecního pastýře.

Domek byl v roce 1902 prodán v dražbě, a proto v roce
1903 postavili dům čp. 90 pro
syna Václava (padl v roce 1916
a jeho manželka Anastazie dostává v roce 1933 povolení ke
stavbě tabáční budky před čp.
22). V roce 1974 přechází čp.
90 na Miloše Šarlingera, vnuka
Václava. Dcery Markéta a Ivana jsou majitelkami dodnes.
Nejstarší syn Jana, Stanislav, se oženil s Annou Novákovou z čp. 75 (dědictví po Josefu Novákovi přijímají v roce
1928). Manželé vychovali 4
děti – syn Stanislav byl v letech
1983 – 1990 předsedou národního výboru.
Prostřední syn Jana, truhlář
Jan, v roce 1921 postavil dům
čp. 111 (rozšířený v roce 1925
o truhlářskou dílnu). Živnost
přechází na Vladislava (byd-

lel na Kopičáku) a když v roce
1999 umírá jeho sestra Eva,
nemovitost kupuje nový majitel Milan Moravec.
Nejmladší syn Jana, klempíř Rudolf, v roce 1937 postavil
dům čp. 121 spolu s manželkou Marií, rozenou Šlechtovou
(z čp. 52). Dcery Lenka a Květa
nemovitost prodávají – nyní je
majitelkou Sofie Stará.
Spolu s Josefem přichází do
čp. 33 Jiří Albrecht. Jeho vnuk
Václav se oženil s Annou Tomkovou a v roce 1934 se za ní
stěhuje do čp. 35. Dům je dnes
v majetku Václava Albrechta
z Mladé Boleslavi.
Mladší syn Jiřího, Jan, v roce
1906 postavil vedle kovárny
dům čp. 99. Albrechtovi jsou
majiteli do roku 1989, kdy nemovitost kupuje učitel Zdeněk
Martínek s rodinou.

Čp. 3

Čp. 3 (původně čp. 2) je nejstarším domem v obci. V roce 1571 se v urbáři městečka Žiželice
uvádí Dvůr jeho milosti císaře (poplužní dvůr Dlouhé pole byl tehdy rozparcelován na 8 dalších
usedlostí). Z roku 1602 známe první jméno hospodáře – v urbáři se píše o Urbanovi z Dlouhopolska. Berní rula z roku 1654 uvádí: sedlák Matěj Lukáš drží dvanáct kop polí, chová 6 potahů, 3
krávy a 2 jalovice a při všem provozuje kovařinu. Rodina Vlkových v čp. 3 hospodaří nepřetrži-
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tě od roku 1826 (Anna Vlková se provdala za Václava Nouzáka a dům manželé převzali v roce
1914). Po zrušení roboty v roce 1848 byli Vlkovi druzí největší sedláci v obci. K přestavbě domu
došlo v roce 1962, demolice stodoly byla provedena v roce 1974.

85. výročí zavedení elektřiny do obce
Již v roce 1912 jsou zastupitelstvem vysláni Josef Bendák a Václav Albrecht do Věkoš u Hradce Králové, aby zde
„okoukli elektrisaci“. Tehdy se
stavělo vedení přes Opočnici do
Městce Králové, ale původní návrh počítal s trasou přes Dlouhopolsko. K dohodě o stavbě
však tehdy nedošlo.
V roce 1924 zastupitelstvo
požádalo Zemský správní výbor v Praze o vyslání odborníka, který měl vyhotovit plány
a rozpočet na rozvody elektrické energie v obci. 17. 8. bylo
provedeno hlasování hospodářů, s výsledkem 48 pro a 25
proti. Rolníci se postavili proti,
neboť náklady na akci se přesouvaly na obec při nepatrných
nájmech z pozemků.
Po dvou letech se vyslovilo 11 členů zastupitelstva pro
elektrizaci obce, ale v podrobnostech se neshodli. Václav
Knytl čp. 8 navrhoval, aby se
společně platila pouze sekundární síť bez přípojek, ale ani
návrh na financování přípojek
pro domy nedocílil většiny (5
pro, 8 proti).
Ke konci roku 1929, po několika veřejných schůzích, došlo
konečně ke shodě a 16. 1. 1930
bylo za účasti 57 zájemců založeno Družstvo pro rozvod elektrické energie v Dlouhopolsku,
zapsané společenstvo s ručením
omezením. Účelem spolku bylo
pořídit primární vedení, transformátor, sekundární síť a přípojky až k elektroměru. Potřebné prostředky měly být zaplaceny z podílů členů, z rozpočtu
obce a z dotací Elektrárenského

svazu středolabských okresů
v Kolíně, poděbradského okresu
a Ministerstva veřejných prací.
V první valné hromadě Družstva
byli zvoleni do výboru: předseda Václav Horáček čp. 50, místopředseda František Vocásek
čp. 64, pokladník František Barták čp. 69, kontrolor Antonín
Steklý čp. 100, členové Václav
Šlechta čp. 52 a František Vrbenský čp. 7. Výbor podal 14.
2. žádost k obchodnímu soudu
v Jičíně o zápis do společenského rejstříku a žádost k Minister-

stvu veřejných prací o dotaci.
Elektrárenský svaz v Kolíně
předložil v květnu Zemskému
úřadu seznam 8 firem, které
mohly postavit sekundární síť.
Nejlepší nabídku předložila firma Velkoobchodní společnost
elektrárenská Praha.
Každý majitel se v červenci
1930 zavázal, že dovoluje stavět na domu přípojky, podpěry, střešníky a vzpěry potřebné
k vedení elektrické sítě. Na každou přípojku přispívalo Družstvo 45%, Elektrárenský svaz
25% a majitel sám zaplatil
30%. Aby se nečlenové přinu-

tili vstoupit do Družstva, platili
při mlácení z každé kVh 1 Kč.
Podle uzávěrky ke dni 26. 12.
1930 bylo dosaženo 184 000 Kč
příjmů i vydání. Na co síly Družstva nestačily, s tím vypomohla
obec, která se stala členem 22.
1. 1930 a vložila podíl 70 000
Kč (půjčka na dobu 20 let).
Práce na výstavbě sekundární sítě byly zahájeny firmou
Velkoobchodní společnost elektrárenská Praha na jaře roku
1930, firma Levín Kolín současně stavěla transformátor. Do listopadu bylo vše hotovo, chyběly však domovní přípojky, které
postupně přibývaly. Dne 28. 4.
1931 byla na zkoušku zapínána
nová primární trať Běruničky –
Dlouhopolsko – Slibovice v délce 4,4 km. Protokol o připojení
Velkokonsumenta Dlouhopolsko
byl sepsán 21. 6. 1931 – zároveň byla uvedena do chodu
železobetonová
transformační stanice u čp. 103 (s třífázovým transformátorem o výkonu
25/50 kVA). Kolaudace sítě proběhla 28. 8. 1931. Celkové náklady na zavedení elektřiny do
obce dosáhly 194 214 Kč
V září 1931 byl stanovený paušál na veřejné osvětlení
a odběr proudu: obci patřilo 11
zásuvek na mlácení, 9 světel
po 40 W a 2 po 60 W. Strážník
v roce 1932 dostává 100 Kč za
výměnu žárovek. Činnost funkcionářů Družstva pro rozvod
elektrické energie, ze začátku
intenzivní, se pomalu omezovala na kontrolu světel a motorů
(jedna prohlídka vynesla Družstvu 2 000 Kč).
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