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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v podzimním vydání Dlouhopolského zpravodaje Vám
všem chci poděkovat za trpělivost a porozumění, které jste
projevili při výstavbě vodovodních řadů a domovních vodovodních přípojek v naší obci. Jsem
rád, že většina našich spoluobčanů pochopila význam a potřebu této významné investiční akce
a přes všechny problémy, které
s sebou stavby tohoto typu přinášejí (omezení dopravy, hluk,
prašnost a ztížené podmínky při
užívání obecních i soukromých

pozemků), spolupracovala jak
s vedením obce, tak i s pracovníky dodavatelské firmy.
Podařilo se nám také zajistit finanční prostředky na opravu asfaltových povrchů vozovek
místních komunikací, které byly
narušeny nejen výstavbou vodovodu, ale i předchozí pokládkou
plynovodu a plynovodních přípojek. Nový povrch získala také
ulice Na Kopečku.
V dalších letech chceme pokračovat postupnou rekonstrukcí chodníků – vše je plánováno
podle finančních možností obce

a samozřejmě záleží i na případném získání dotací.
Tímto vyjadřuji i díky dodavatelské firmě Stavitelství Řehoř
Černošice a pracovníkům společnosti Vodovody a kanalizace
Nymburk, se kterými ve vzájemné spolupráci probíhala stavba
plynule, problémy se řešily průběžně a v rámci možností bylo
vyhověno občanům, kterých se
stavba vodovodu a domovních
vodovodních přípojek přímo dotýkala.
starosta obce
Jaroslav Okrouhlý

Obora Kněžičky
Představuje
významnou
umělecko-historickou lokalitu barokní obory. Její dějiny
jsou pevně spjaté s historií
chlumeckého panství a rodem Kinských, kterým
patří panství (s nucenou přestávkou za minulého režimu) dodnes.
A právě Václav Kinský,
který majetek získal od
Rudolfa II., předložil
v roce 1611 českému
sněmu návrh na zřízení
obory nedaleko města.
Sněm sice stavbu nepovolil, ale Václav Kinský ji přesto zahájil a
dokončil. Zavedl chov
dančí a jelení zvěře a obora se
tak stala jednou z nejstarších
v českých zemích. Aby byl
lov a s ním spojené radovánky příjemný, rozhodl se Kin-

ský postavit na jižním svahu
letohrádek v pozdně renesančním stylu, který stojí na
původním místě dodnes. Od
roku 1760 spravoval panství

František Ferdinand Kinský,
který jako nejvyšší císařský
lovčí vynakládal značné finanční prostředky na reprezentaci. K ní patřily okázalé

parforsní hony, kterým původní obora přestala vyhovovat. Proto ji dal v letech 1773
– 1774 rozšířit.
V pozdější době zájem majitelů panství o oborní chov
upadal. V Kněžičkách se
začali chovat koně plemene tzv. chlumeckého plaváka. Koncem 19.
a na začátku 20. století došlo k obnově chovu
dančí zvěře, částečně na
úkor v té době chované
zvěře jelení. Dokumenty z té doby uvádějí, že
se tehdy již v oboře nechoval vzácný bílý jelen,
který byl tamní chloubou.
Z Kněžiček pochází bílá jelení
zvěř chovaná dnes v Žehušické oboře. Od roku 1935 panství spravoval Zdeněk Radslav
Kinský, který kromě jiného
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v oboře založil pozorovací stanici ptactva a podnikl první
kroky k vyhlášení oblasti za
chráněné území. To se povedlo později, protože majetek
Kinských byl za druhé světové
války zabrán nacisty.
8.
února
1948
byla
k ochraně tažného ptactva
a vzácného rostlinstva vyhlášena přírodní rezervace
v oblasti celé obory a přiléhajícího Žehuňského rybníka.
V tomto roce bylo v oboře
zřízeno odborné lesnické učiliště, které ukončilo činnost
v roce 1998 (zámeček je dnes
prázdný). Oboru, do navrácení majetku Kinským v roce
1993, obhospodařovaly státní
lesy. Nyní je vstup celoročně

zakázaný.
V současné době se v Oboře Kněžičky, která má výměru 680 ha, chovají daňci v
normovaném počtu 250 kusů
a mufloní zvěř v normovaném
počtu
170
kusů.
Odstřel téměř
veškeré trofejové zvěře
se prodává
zahraničním
i tuzemským
loveckým
hostům
–
do Kněžiček
jich přijede
každoročně okolo 40.
Odlov
dančí

zvěře se pohybuje kolem
kusů a muflonů kolem
kusů za rok. Nejsilnější
feje: daněk 203,44 bodů
a muflon 228,50 bodů CIC.
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150
troCIC

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 7. 9.
* Účetní Michaela Součková seznámila s hospodařením obce k 31. 8. 2015.
* Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 05/2015 ke dni 31. 8. 2015.
* Starosta informoval o průběhu výstavby vodovodu a o podmínkách, které musí splnit noví
zájemci o vodovodní přípojku.
* Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu Dlouhopolsko, ul. Malá Strana – rekonstrukce
sítí do kabelu NN (Obec Dlouhopolsko – ČEZ Distribuce a.s. Děčín).
* Zastupitelstvo vzalo na vědomí vyjádření Obce Dlouhopolsko k projektu Dlouhopolsko, ul.
Malá Strana – rekonstrukce sítí do kabelu.
* Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o projednání dotace z rozpočtu Středočeského
kraje z Fondu rozvoje obcí a měst – program Rozvoje venkova (žádost obce na rekonstrukci
chodníků od čp. 40 k čp. 81). Celkový objem peněžních prostředků kraje nestačil na vyřízení
podaných žádostí - o dotacích bude znovu rozhodnuto do 30.10.
* Zastupitelstvo schválilo přijetí individuální účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje
na vodohospodářskou infrastrukturu ve výši 2 000 000 Kč = akce Dlouhopolsko – vodovod
a souhlasilo s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální účelové dotace.
* Zastupitelstvo schválilo nabídku České spořitelny na poskytnutí úvěru pro financování výstavby vodovodu v obci ve výši 5 000 000 Kč (doba úvěru 17 let). Zastupitelstvo pověřilo
starostu uzavřením smlouvy o úvěru.
* Zastupitelstvo schválilo výměnu pozemku č.k. 283/1 (výměra 248 m2 – majetek Obce Dlouhopolsko) za pozemky č.k. 154/2 (výměra 52 m2), č.k. 171/2 (výměra 30 m2) a č.k. 150/12
(výměra 125 m2) – v majetku Zemědělské společnosti Sloveč a.s.
* Zastupitelstvo schválilo bezúplatný převod pozemku č.k. 153/2 (výměra 22 m2) z vlastnictví
Státního pozemkového úřadu Praha do majetku Obce Dlouhopolsko.
* Zastupitelstvo schválilo žádost Alexandry Vycpálkové o pronájem bytu v budově bývalé školy
(Poděbradská 5).
* Zastupitelstvo schválilo vyhlášení záměru o prodeji pozemků č.k. 69/2 (výměra 111 m2)
a st. 119 díl a (výměra 45 m2).
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* Likvidace bioodpadů v obci bude zajištěna firmou STAVREKO Hradec Králové – kontejner
bude umístěný v Úvozu.
* Zastupitelstvo projednalo jednotlivé body Programu obnovy obce Dlouhopolsko na období
2016 – 2020 a doplnilo plán o další akce, které budou do dokumentu zapracovány.

Dlouhopolské safari
Sportovní klub Dlouhopolsko uspořádal v sobotu
22. srpna na zakončení prázdnin zábavné odpoledne pro
děti, rodiče a ostatní příznivce.
Téma „Dlouhopolské safari“ od počátku každého zaujalo. Do přípravných prací se zapojilo dvacet lidí. Při
závěrečném finiši však pomáhaly celé rodiny. Počasí se
vydařilo. Všichni napjatě čekali, jaká bude účast a zájem o tuto akci. Po třinácté hodině začaly přicházet do
areálu hřiště děti s rodiči. Přišlo jich neuvěřitelný počet
– domorodci z místního pralesa přivítali 62 dětí. Začal
se odvíjet děj, ve kterém navštívily prales, step, savanu
a poušť. Měly možnost vidět zvířata, která v těchto oblastech žijí.
Přistavený safari vůz dopravoval děti k prvnímu stanovišti. Zde začaly odpovídat na první otázky
připravené křížovky. Na celé vyznačené trase byly nápovědy. Těm nejmenším pomáhali s odpověďmi
rodiče. Na deseti stanovištích předváděly děti svoji zručnost v různých soutěžních disciplínách, za kterou pak byly odměňovány penízky s razítky zvířat jednotlivých stanovišť. Za ně si po ukončení soutěží
vybíraly z nepřeberného množství odměny. Překvapením, a zároveň poslední zastávkou na trase, byla
chýše s lidojedy. Již při pohledu na jejich menu běhal mráz po zádech i dospělým. Lidojedi byli tak
věrohodní, že si každý oddechl, když chýši bez úhony opustil.
Děti uvítaly připravené ohniště s možností opéci si buřta. Závěr odpoledne patřil zkrácenému zápasu v malé kopané – rodiče proti dětem. A kdo zvítězil? Dá se říci, že všichni ti, kteří si udělali čas
a přišli se podívat. V hezkém prostředí, obklopeni
lesem, si mohli lidé popovídat, posedět u kávy nebo
pivka, ochutnat klobásy nebo sladkosti, které ženy
napekly.
Co dodat na závěr? Bylo to vydařené odpoledne.
Děkujeme všem sponzorům, kteří darovali ceny pro
děti nebo jinak, dle svých možností, pomohli. Děkujeme lidem, kteří zdánlivě nemají s Dlouhopolskem
nic společného a přijeli safari podpořit. Nakonec
děkujeme všem šikovným lidičkám, kteří tuto akci
vymysleli, připravovali, malovali obrázky, běhali po
lese s kladívky a nakonec zase vše uklidili do původního stavu. Všem velký dík a na shledanou příště.
Dětem šťastný a úspěšný školní rok.				
		
		
Eva Janouchová

Vodovod
1. října byla v čp. 5 dokončena poslední domovní vodovodní přípojka v obci a tím byla
uzavřena velká investiční akce
– výstavba vodovodu, zahájená 19. listopadu 2014 před čp.
86. Celková délka hlavních vodovodních řadů je nyní 3 678
m, přípojek bylo vybudováno 85 (první byla v čp. 2 dne
29. 6.) v celkové délce 1 214 m.
Obec Dlouhopolsko proto požádala 8. 10. Městský úřad Poděbrady, odbor životního pro-

středí, o vydání kolaudačního
souhlasu – závěrečná kontrolní
prohlídka proběhne 12. 11. Po
nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí bude následovat
druhá část na Stavebním úřadu
v Městci Králové – kolaudace
domovních přípojek.
V současné době jsou některé domovní přípojky již používány. Vše je v naprostém
pořádku, ale odebíraná voda je
vedená jako užitková. Do konce roku by měli pracovníci Vo-

dovodů a kanalizací Nymburk
na Obecním úřadu uzavírat
smlouvy o dodávce pitné vody
s jednotlivými majiteli domů –
termín bude včas oznámen.
Zajistili jsme i opravu místních komunikací a nyní máme
(mimo Vrátkové ulice) nové
asfaltové povrchy v celé obci.
Došlo i na rekonstrukci vjezdů
k domům čp. 12, 13 a 14. V
místech, kde byl obnovený povrch pouze na trase výkopu,
jsou většinou plánovány nové

chodníky ze zámkové dlaž- na dvůr čp. 5. Počítáme ještě s parkování u fotbalového hřiště.
Výstavba vodovodu proby (např. u hasičské zbrojnice opravou a zpevněním části cesnebo před čp. 67). Někteří ma- ty do Běrunic a prostorem pro běhla, nyní nás čeká vyřizování konečné dokumentace
jitelé domů využili dohody
a splácení úvěru, ktes prováděcí firmou Silmex
rý obecní zastupitelstvo
Kolín a sami financovali vyschválilo. Myslíme si, že
asfaltování vjezdů ke svým
po zkušenostech s počanemovitostem.
Vyfrézosím letošního léta, již nivaná asfaltová drť z ulic
kdo nepochybuje o tom,
byla uložena podél skládky
že akce Dlouhopolsko vosilnic u místního hřbitova.
dovod byla nutná. Vody
Část materiálu jsme pouubývá a nikdo nezaručí,
žili na opravu vjezdů k čp.
že v dalších letech bu99, 8 a 71, na komunikademe mít její dostatek
ce k čp. 117, ke sběrnému
dvoru v Úvozu a k čp. 107 i
i ve svých studních.

Rekonstrukce rozvodů elektrické energie
Stavební úřad Městec Králové v roce 2010 vydal stavební povolení na stavbu kabelového zemního
vedení v ulicích Fialova a Malá Strana. Bohužel, na akci nebyly přiděleny potřebné finanční prostředky
a k realizaci nedošlo. Protože rozhodnutí stavebního úřadu po dvou letech pozbylo platnosti, zahájila
pověřená firma ELECTROSUN Bobnice v tomto roce přípravu nové projektové dokumentace a vyřizování potřebných dokladů pro obnovení souhlasu. V ulicích Fialova a Malá Strana budou položeny nové
zemní kabely nízkého napětí a v trase dojde k vybudování nových přípojkových skříní z bílých cihel. Po
dokončení stavby bude demontováno vzdušné vedení včetně podpěrných bodů (betonové a dřevěné
stožáry, nástřešníky a konzole). Na Malé Straně dojde k pokládce kabelů v zeleném pásu od čp. 36
k čp. 89, ve Fialově ulici do vozovky – z těchto důvodů bude provedeno odfrézování a pokládka nového asfaltu v celé její šíři. Pokud půjde vše podle plánu, měli bychom se dočkat zahájení akce v první
polovině příštího roku.

Sportovní klub Dlouhopolsko
15. 8. – Hradčany – 15. ročník Memoriálu Davida Vojtíška
Turnaj se hrál systémem každý s každým – zápasy trvaly 2 x 25 minut. Náš tým se zúčastnil
v oslabené sestavě, poslední utkání jsme odehráli bez střídání, a přesto jsme zaslouženě získali
pohár za druhé místo. Prvenství vybojovala rezerva Jestřabí Lhoty, doplněná hráči A týmu.
Výsledky:
Hradčany – Dlouhopolsko = 1:2 (1:0) – Pavlištík, Flídr
Jestřabí Lhota B – Velký Osek B = 7:0 (6:0)
Hradčany – Jestřabí Lhota B = 0:4 (0:1)
Dlouhopolsko – Velký Osek B = 2:0 (0:0) – Štus, Jiří Pecen
Jestřabí Lhota B – Dlouhopolsko = 7:0 (5:0)
Hradčany – Velký Osek B = 1:4 (1:1)
Na závěr turnaje pořadatelé
předali ceny nejlepším hráčům:
nejlepší hráč – Miloslav Klička (Jestřabí Lhota B)
nejlepší brankář – Josef Ritschel (Hradčany)
nejlepší střelec – Martin Mikeš (Jestřabí Lhota) = 4x
IV. třída, skupina B – podzim 2015
23. 8. – Křinec – Dlouhopolsko = 2:1 (2:1) – Shaklein
V prvním poločasu měl Křinec převahu a jeho hráči nedokázali proměnit několik jasných šancí.
Nám se vůbec nedařily přihrávky. Domácí vedli od 24. minuty (úspěšně zakončili rychlý protiútok
po pravé straně). Ve 42. minutě Shaklein běžel sám na branku a vyrovnal, ale o dvě minuty později útočník Křince využil další rychlý protiútok. Ve druhém poločasu se hra vyrovnala a oba týmy
zahazovaly příležitosti – domácí 2x vychytal Budai, z naší strany 2x neproměnil sám před brankou
Shaklein. V 80. minutě byl v trestném území faulován Flídr – rozhodčí však penaltu proti Křinci
neodpískal.
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29. 8. – Dlouhopolsko –
Košík = 4:1 (1:0) – Jakub
Kříž, Shaklein, Hájek, Franěk.
Začátek patřil našim fotbalistům, ale postupně se
hra vyrovnala. Vedli jsme
od 5. minuty, kdy Jakub
Kříž vystřelil z 20 metrů
k tyči. V 16. minutě Pavel
Kříž trefil břevno. Další
šanci neproměnil Shaklein
(utekl obraně a přehodil vybíhajícího brankáře
– míč letěl těsně vedle).
Vzápětí soupeř trefil tyč.
V 55. minutě zvýšil na 2:0
Shaklein (hlavou přehodil
brankáře a s míčem došel do prázdné branky).
Po střele z velkého vápna
hosté v 65. minutě snížili, ale o pět minut později Hájek ranou z 30 metrů náš tým uklidnil. V 80.
minutě běžel Shaklein sám na branku (opět vedle). V 85. minutě Franěk vystřelil z 30 metrů –
4:1.
5. 9. – Žitovlice – Dlouhopolsko = 1:1 (0:0) – Flídr
Prvních dvacet minut jsme byli lepší. Potom se hra vyrovnala, ale domácí ohrozili naši branku jen
střelami z dálky. Ve 34. minutě běžel sám na branku Flídr – trefil jen brankáře. Po přestávce se
domácí zlepšili a byli nebezpeční i před naší brankou. Jejich hráči zahodili několik šancí, stejně
jako naši fotbalisté (především Shaklein). V 70. minutě jsme inkasovali po trestném kopu, ale
o tři minuty později vyrovnal zblízka Flídr po přesné přihrávce Hingara.
13. 9. – Hrubý Jeseník B – Dlouhopolsko = 5:2 (3:1) – Hájek, Kročák
V prvním poločasu jsme hráli proti silnému větru, přesto jsme měli více ze hry. Vedli jsme od 6.
minuty, když Hájek z voleje trefil pod břevno. Domácí naši branku ohrozili jen střelami z dálky
(v 5. minutě trefili břevno) – bohužel úspěšně. Góly v 10. a 14. minutě padly z 25 metrů, ve 22.
minutě jsme po trestném kopu inkasovali potřetí. Od 25. minuty byla hra vyrovnaná. Soupeř
podnikal rychlé protiútoky, které využil ve 48. a 84. minutě. V 78. minutě snížil na 4:2 střelou
z 20 metrů Kročák. Domácí několikrát podržel výborný brankář, stínem zápasu byla zlomená ruka
Lubomíra Štuse v 55. minutě utkání.
19. 9. – Dlouhopolsko – Vrbice = 0:1 (0:0)
Utkání bylo vyrovnané a oba týmy si vytvořily několik šancí. Zápas nakonec rozhodla povedená
střela z 25 metrů v 57. minutě. V závěru jsme soupeře zatlačili před jeho branku, ale střely našich
hráčů (Shaklein, Franěk, Novák) gól nepřinesly.
26. 9. – Záhornice – Dlouhopolsko = 1:3 (1:2) – Franěk, Shaklein, Švoma
V prvním poločasu jsme měli mírnou převahu a vydařil se nám i začátek zápasu. Ve 2. minutě
Franěk střelou z 15 metrů otevřel skóre, druhý gól přidal Shaklein v 17. minutě (z 20 metrů přehodil brankáře). Domácí po chybě naší obrany snížili ve 27. minutě. Ve druhé části hry jsme měli
velkou převahu, domácí podnikli občasný protiútok bez ohrožení našeho gólmana. Po šancích
Jindry a Kročáka jsme zisk bodů potvrdili v 85. minutě (Švoma běžel sám na branku).
3. 10. – Dlouhopolsko – Běrunice B = 3:2 (2:1) – Pavel Kříž, Šeruda, Jindra
Celé utkání jsme byli lepší, ale naši hráči nevyužili další příležitosti (Shaklein 3 x sám před brankářem, Flídr jednou). Vedli jsme od 16. minuty, kdy Pavel Kříž proměnil samostatný nájezd na
brankáře. O sedm minut později, po podobné akci, zvýšil na 2:0 Šeruda – hosté snížili v 38. minutě. Naše vítězství potvrdil v 74. minutě Jindra, který z 25 metrů přehodil brankáře. Soupeř po
chybě našeho týmu uzavřel v 88. minutě skóre zápasu.

Dlouhopolský zpravodaj

11. 10. – Vestec – Dlouhopolsko = 2:4 (2:2) – Hájek, Shaklein, Vaníček, Šeruda
První poločas jsme hráli proti silnému větru a nedařilo se celému týmu. Domácí vedli již od 2.
minuty po střele z 25 metrů, o pět minut později vyrovnal hlavou Hájek. V 11. minutě soupeř
dvakrát po sobě nastřelil břevno a z protiútoku inkasoval po střele Shakleina z 20 metrů. V další
minutě Vestec vyrovnal na 2:2. Ve 33. minutě vychytal domácí brankář Shakleina i Hingara. Po
přestávce jsme měli jasnou převahu, pouze posledních deset minut se hrálo i před naší brankou.
Vaníček ve 47. minutě zblízka proměnil přihrávku Shakleina a skóre uzavřel v 90. minutě Šeruda
(po břevnu Flídra dorazil odražený míč). Další šance jsme nedokázali využít (Jakub Kříž sám před
brankou, hlavička Hájka).
17. 10. – Dlouhopolsko – Straky B = 6:2 (2:1) – 2x Shaklein, 2x Franěk, Jindra, Jakub Kříž
V prvním poločasu měli více ze hry hosté, naši však z protiútoků nevyužili několika šancí (sami
před brankářem neproměnili Hájek, Shaklein, Franěk ani Sekera). Vedli jsme od 4. minuty po
střele Shakleina z 20 metrů. Soupeř vyrovnal ve 41. minutě střelou z trestného kopu přes zeď,
ale o dvě minuty později skóroval zblízka Franěk. Ve druhém poločasu jsme již byli lepší: 56.
minuta Shaklein sám před brankářem (3:1), 68. minuta Jindra střelou z voleje z 15 metrů (4:1),
77. minuta Franěk sám v pokutovém území (5:1), 86. minuta Jakub Kříž opět sám v pokutovém
území (6:1) – hosté výsledek korigovali v 88. minutě střelou z 20 metrů.
24. 10. – Netřebice – Dlouhopolsko = 0:3 (0:0) – Franěk, Seifert, Shaklein
V celém utkání jsme měli převahu, domácí podnikali protiútoky po naší ztrátě míče. V 6. minutě
předvedl vynikající zákrok náš brankář, když střelu k tyči vyrazil na roh. V průběhu prvního poločasu neproměnili sami před výborným brankářem soupeře Jakub Kříž, Shaklein ani Jindra. Začátek druhé půle nás uklidnil: v 51. minutě Franěk, v 53. minutě Seifert a v 67. minutě Shaklein
sami před brankou nezaváhali. Následovaly další šance, které jsme již nevyužili.

Svaz tělesně postižených
Plný autobus vyrazil 19. 8. do Bečova nad Teplou,
kde jsme navštívili místní zámek a především jsme si
prohlédli unikátní památku – relikviář svatého Maura.
Nejprve jsme se seznámili s historií, stavebním vývojem a jednotlivými majiteli barokního sídla. Expozice
je tvořena původním vybavením, které patřilo posledním šlechtickým majitelům, vévodskému rodu Beaufort
– Spontin. Procházeli jsme jednotlivými salony: grafickým, červeným, gobelínovým a španělským. Dlouhá
hudební tradice byla připomenuta v podobě soukromé
komnaty zámeckého hudebníka. Mezi nejkrásnější prostory zámku se řadí knihovna a kaple svatého Petra, kde
se konají svatební obřady.
O pohnuté historii druhé nejvzácnější zlatnické památky na našem území, relikviáři svatého Maura, jsme
se dozvěděli v úvodu další prohlídky. Ve druhé místnosti jsme vyslechli napínavý příběh o jeho objevení v roce 1985 a zhlédli film o odhalení a následném vyzvednutí relikviáře policisty v hradní kapli.
Potom jsme se seznámili s postupem restaurátorů při obnově památky a na závěr jsme si mohli
v trezorové místnosti prohlédnout samotný relikviář. Za zmínku stojí i výstavka nalezených lahví vína
– cena se pohybuje okolo 1 milionu korun.
Po obědě v Bečově nad Teplou jsme odjeli do na prohlídku zámečku Doubí u Karlových Varů, který
je celoročně proměněný ve Vánoční dům. Podívali jsme se na ruční ozdoby, adventní věnce, postavičky z betlémů nebo vánoční dekorace. V 650 let starém sklepě je i Muzeum vánoc, model kouzelného
městečka z Merkuru a sbírka plyšových medvědů.
V Karlových Varech jsme se prošli kolonádou a nabrali si léčivou vodu z Hadího pramene. Následovala cesta domů. Když jsme od nás vyjížděli, mysleli jsme, že nabíráme směr západ. Ale množství
cizinců, ruských nápisů, nabídka ruských novin ve stáncích nebo zahalené muslimky nás v našem
názoru trochu zvyklalo.
V Městci Králové jsme se 3. 9. zúčastnili koncertu, na kterém vystoupilo Duo Jamaha. Vyprodaný
sál vyslechl směs známých písniček – od lidových až po country. Otec a syn Kotvanovi patří k nejoblíbenějším interpretům TV Šlágr.
                 Zdeňka Nováková
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Český svaz včelařů
Dne 12. 9. Výbor základní organizace Městec Králové
uspořádal tématický zájezd na
včelařskou výstavu do České
Skalice, spojenou s návštěvou
nedalekého zámku Kuks. Zájezdu se zúčastnilo 29 členů,
včetně jejich rodinných příslušníků. Součástí výstavy byla
také ochutnávka a hodnocení

třiceti druhů medu i ukázky výsledků práce místních zahrádkářů.
Návštěva Kuksu byla spojená s vinobraním, které se
konalo na nádvoří objektu. Je zajímavé, že budova,
označovaná jako státní zámek, je historický hospital
a nikdy jako zámek nesloužila.

Místní knihovna
Chceme tímto poděkovat panu Zdeňkovi Toupalovi z Poděbrad za jeho dar většího počtu knih,
který obohatí fond naší knihovny. Zároveň děkujeme všem, kteří nám nějaké knihy věnovali.

Naše příjmení
Anděl, Andělová
Nositelem příjmení je 2 499 lidí v ČR. Vzniklo z řeckého angelos = posel nebo ten, který se podobá andělu. Příjmení odkazuje na zbožnost nebo andělskou povahu prvního nositele přízviska
v rodu. V obci se objevilo v roce 1937, kdy do čp. 40 přichází ze Žitovlic rodina obchodníka Josefa
Anděla. Po třech letech odcházejí ze vsi.
Antoš, Antošová
V ČR je 3 042 lidí s tímto příjmením, které patří k odvozeným od osobního jména Antonín. Jméno Antonius pochází z období starého Říma – základ má v latinské předložce ante (před). Značí
přední, čelný, vynikající. V letech 1894 – 1895 byla v čp. 40 obchodnice Anna Antošová z Libáně.
Augusta, Augustová
Příjmení, které nosí 698 lidí v ČR, má původ v latinském křestním jméně Augustinus. Znamená
vznešený, majestátní. V roce 1571 byl v urbáři městečka Žiželice nad Cidlinou zapsán Augusta
z Dlouhopolska – z dostupných údajů nelze dotyčného přiřadit k určitému domu.

Připravuje se
Dlouhopolské posvícení – všichni ho můžeme oslavit v neděli 8. listopadu.
Výstaviště Lysá nad Labem
13. 11. – 15. 11.
20. výstava automobilů, motocyklů a jejich příslušenství Kola 2015
3. ročník veletrhu pivovarů a vinařství Pivní a vinné slavnosti 2015
16. výstava závodních automobilů, motocyklů a Tuningu Rychlá kola
20. 11. – 22. 11.
celostátní výstava drobného zvířectva Chovatel 2015

Ze života obce
Narodil se:
18. 9. – Martin Křikava čp. 129
gratulujeme!
Odstěhovali se:
David Weidenhoffer čp. 15
Jan Kříž čp. 132

Naši jubilanti – blahopřejeme:
listopad
87 let – Josef Trčka čp. 101
75 let – Květa Martínková čp. 41
prosinec
65 let – Eva Rozová čp. 123
86 let – Libuše Albrechtová čp. 75
86 let – Marie Trčková čp. 101
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Čp. 4 (staré čp. 3)
První zmínka je z roku 1629. Berní rula z roku 1654 uvádí pusté
stavení – Pavlíčkovský. V roce 1884 zde stávala stodola a sýpka,
ze které vzniklo čp. 71. Dům v roce 1929 vyhořel a byl úplně přestavěný. Další přestavby následovaly v roce 1958 a 1976. Marie
Hájková zde v letech 2000 – 2014 provozuje prodejnu potravin.
První známý majitel čp. 4, Jan Zezulka, hospodařil v letech
1676 – 1690. Po něm se vystřídalo několik rodů: 1704 – 1750
Maus, 1750 – 1819 Dymeš, 1821 – 1884 Libánský. V roce 1884
dům kupuje Jan Znamínko z Kněžiček a v roce 1903 se opět mění
majitelé – v dražbě jej získává Marie Němečková z čp. 8. O sedm
let později nemovitost kupuje Václav Hájek z čp. 47 (s manželkou
Františkou) – jejich potomci jsou vlastníky dodnes.

Motorest Na Kopičáku

Pokud se vydáme z obce
východním směrem přes les
Vacinek, po jednom kilometru dojdeme do Kopičáku.
Tato osada, která má nyní
13 domů a 15 stálých obyvatel, byla založena kolem roku
1828.
První zmínka o zájezdním hostinci „Na Kopičáku“
pochází z roku 1862. Majitel není známý – místní kronika se bohužel ztratila. V
roce 1918 tehdejší hostinský Josef Erban prodává živnost manželům Františku a
Růženě Vaníčkovým, kteří
tak zahájili rodinnou tradici. Tehdy k hostinci patřilo
i malé pole, na kterém provozovali drobné hospodářství
spojené s výrobou jablečných
moštů. Po válce se Na Kopičáku často konaly v okolí velice
oblíbené zábavy a poutě, tr-

vající nepřetržitě i tři dny.
Počátkem
padesátých
let majitelé vybudovali rozsáhlý sklep (využívaný na
zaledování sudového piva
a potravin) a pořídili novou
střechu. Ihned po rekonstrukci byl hostinec zabavený
a Vaníčkovi byli ze svého domova prakticky vystěhováni. Byla jim pouze umožněna
přestavba přilehlé stodoly na
rodinný domek.
V šedesátých letech Jednota Nymburk stávající hostinec
přestavěla z kapacitních důvodů na motorest. V polovině
sedmdesátých let zde fungovala i čerpací stanice pohonných hmot.
V roce 1991 byl Motorest Kopičák vrácený rodině Vaníčkových – objekt byl
ve špatném stavu. Původní majitelé, Otakar a Květa

Vaníčkovi společně se syny
Leošem a Milanem, to však
nevzdali. 6. května 1991
Leoš motorest znovu otevírá
a zahajuje rozsáhlou rekonstrukci
zanedbaného
objektu (od střechy až po
sklep). Také obnovil původní zahrádku s křížem a v
roce 2002 byla vztyčena replika
kopičácké
zvoničky
s nově odlitým zvonem.
V současnosti „Zájezdní
hostinec v lesním zátiší u Vaníčků na Kopičáku“ provozuje
třetí a čtvrtá generace rodiny:
Leoš s manželkou Irenou a synem Leošem. Dnešní kuchyně
nabízí široký výběr hotových
jídel i minutek po celý den,
k dispozici je 50 míst uvnitř
a 20 míst na venkovní zahrádce. V penzionu je 15 lůžek.
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