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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
ohlížíme se po Vánocích
za uplynulým rokem. Zda byl
úspěšný, posuďte sami. Věřím
však, že snahou nás všech je
vytvoření co nejlepších podmínek pro hezký život v naší obci.
Nedávno jsme se sešli u rozsvíceného vánočního stromku, na
chvíli odhodili starosti a napětí
a projevili dobrou vůli se pozdravit a popřát si vše dobré.
V loňském roce se podařilo dokončit výstavbu vodovodu
a domovních přípojek, máme
nové asfaltové povrchy v ulicích
Fialova, Malá Strana, K Zahradám a Na Kopečku, je hotová
i část ulice Vrátková. Připravujeme se na další investice prioritou bude postupná rekonstrukce chodníků, veřejného osvětlení a oprava hřbitovní zdi. Někdy je
pro uskutečnění všech plánů a potřeb delší doba a zejména zajištění financí - vše se hned nepodaří.
Zastupitelstvo proto schválilo Program obnovy obce na období 2016 – 2020, který slouží ke stanovení
hlavních oblastí rozvoje obce v uvedeném období.
Chtěl bych touto cestou poděkovat členům zastupitelstva za jejich podporu a spolupráci. Dále děkuji
paní účetní Michaele Součkové za její nelehkou a obětavou práci.
Závěrem mi dovolte, abych Vám jménem svým i jménem celého zastupitelstva popřál především
hodně zdraví, štěstí a klidný a úspěšný nový rok 2016.
starosta obce Jaroslav Okrouhlý

Rozsvícení vánočního stromu
V předvečer první adventní neděle, dne 28. listopadu, byl v naší obci rozsvícen vánoční strom. Členové a členky Sportovního klubu Dlouhopolsko nacvičili vánoční koledy. Na hudební nástroj je doprovázel
pan Bohumil Šafránek. Vzhledem k tomu, že počasí
nebylo příznivé, uvítala většina přítomných možnost
zahřát se svařeným vínem nebo čajem. Kdo měl
chuť, mohl si chvíli posedět a popovídat v budově
bývalé školy se svými spoluobčany. Tato akce byla
dobrou příležitostí pozastavit se a uvítat nadcházející čas adventu.
					
Eva Janouchová
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Vánoční odpoledne
Navázali jsme na loňskou tradici a opět uspořádali v neděli 13. 12. v budově bývalé školy vánoční
odpoledne. Jak pro děti, které si tvořily různé výrobky, tak pro rodiče, prarodiče, tetičky, strýčky,
sousedy, sousedky, kteří si poseděli nejen u sklenky svařeného vína, ale ochutnali i vánoční cukroví
a společně s námi si užívali předvánoční čas. Děti si
připomenuly staré tradice v podobě pouštění lodiček
ze skořápek z ořechů se svíčkou, rozkrajovaly jablka, kde objevily hvězdičku. Dále si vytvářely kulíšky
z vlny, vánoční přáníčka, zdobily stromeček a také
chutné perníčky. Celé odpoledne nás provázela příjemná vánoční atmosféra plná pohody a radostných
úsměvů.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem dětem, rodičům, prarodičům, kteří si udělali čas, zúčastnili se
vánočního odpoledne a podpořili tak akci.
V novém roce 2016 Vám všem přejeme hodně zdraví, štěstí, pohody, lásky a usměvavých dní, kterých není nikdy dost.
Na závěr důležitá zpráva
I v letošním roce připravujeme několik akcí, nejen pro děti, ale i pro všechny dospěláky. Děkujeme za
podporu při snaze o stmelení obce a věříme v hojnou účast. Těšíme se na Vás. :)
					
Za členy SK Dlouhopolsko Martina Knytlová a Veronika Knytlová

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 2. 11.
* Účetní Michaela Součková seznámila s hospodařením obce k 30. 9. 2015.
* Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 06/2015 ke dni 30. 9. 2015.
* Starosta seznámil s dokončením výstavby vodovodu v obci a přípravou kolaudačních řízení hlavních řadů a domovních přípojek.
* Zastupitelstvo schválilo Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 01/14 (Obec Dlouhopolsko – Stavitelství Řehoř Černošice). Celková cena stavby hlavních vodovodních řadů je stanovena na
14 330 758 Kč.
* Zastupitelstvo projednalo podmínky uzavření smlouvy s Úřadem práce v Nymburce na zřízení
jednoho pracovního místa v rámci veřejně prospěšných prací.
* Zastupitelstvo projednalo přípravu rozpočtu obce na rok 2016.
* Zastupitelstvo projednalo otázku stavu místních komunikací a nerespektování dopravních značek
v obci ze strany řidičů – bude řešeno s Policií ČR.
* Zastupitelstvo schválilo návrh na těžbu v lese Vacinku podél státní silnice a v okolí fotbalového
hřiště. Dřevo bude prodáno jako kulatina na pilu.
* Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o zamítnutí žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu
rozvoje obcí a měst (oprava chodníků v Poděbradské ulici). Žádost obce splnila všechny náležitosti, ale objem peněžních prostředků v uvedeném programu nestačil.
* Zastupitelstvo schválilo návrh na podání nové žádosti o dotaci z fondů Středočeského kraje na
rekonstrukci chodníků v Poděbradské ulici.
* Zastupitelstvo schválilo Dodatek č. 3/2015 ke smlouvě na zabezpečení odpadového hospodářství.
Smlouva s firmou NYKOS Ždánice od 1. 10. 2015 zavádí svoz zvonu na kovové odpady v intervalu
4 x ročně.
* Zastupitelstvo schválilo žádost Základní organizace Českého svazu včelařů Městec Králové
o poskytnutí finančního příspěvku na činnost z rozpočtu obce na rok 2016.
* Zastupitelstvo schválilo žádost Místní organizace Svazu tělesně postižených Městec Králové
o finanční příspěvek na činnost z rozpočtu obce na rok 2016.
* Zastupitelstvo vzalo na vědomí informace o jednání starostů svazku Dopravní sdružení Svazku
obcí Nymburska dne 13. 10. Byla zde projednána situace v dopravní obslužnosti a schválený
příspěvek obcí na dopravní obslužnost ve výši 150 Kč na občana a rok.
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* Zastupitelstvo schválilo Příkazní smlouvu s Městem Městec Králové – obec poukáže v roce 2016
částku 34 350 Kč na úhradu ztráty jednotlivým autobusovým dopravcům.
* Starosta informoval o přípravě akce Dlouhopolsko, ulice Malá Strana a Fialova – rekonstrukce sítě
do kabelu NN (výměna stávajícího elektrického vedení).
* Zastupitelstvo vzalo na vědomí, že byla provedena změna průběhu katastrálních hranic mezi obcí
Dlouhopolsko a Běrunice (pozemek č. k. 512/2).
Z jednání zastupitelstva obce dne 14. 12.
* Zastupitelstvo schválilo ustanovení inventarizační komise, která provede inventarizaci majetku
obce a schválilo Plán inventur na rok 2015.
* Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. 22141/21/1521200-No. Smlouva řeší umístění a věcné břemeno stavby Vodovod a vodovodní přípojky
v obci Dlouhopolsko do pozemků Ředitelství silnic a dálnic Praha.
* Zastupitelstvo schválilo žádost Sportovního klubu Dlouhopolsko o poskytnutí finančního příspěvku na činnost z rozpočtu obce pro rok 2016.
* Zastupitelstvo schválilo Směnnou smlouvu mezi Obcí Dlouhopolsko a Zemědělskou společností
Sloveč. Touto smlouvou účastníci směňují pozemek parc. č. 283/1 (majetek Obce Dlouhopolsko)
za pozemky parc. č. 154/2 a parc. č. 171/2 (majetek ZS Sloveč).
* Zastupitelstvo schválilo žádost Zdeňka Tomka (Malá Strana 115) o prodej pozemku parc. č. 119
díl a (zastavěná plocha o výměře 45 m2).
* Zastupitelstvo schválilo žádost Václava Hrdiny (Malá Strana 30) o prodej pozemku parc. č. 69/2
(ostatní plocha o výměře 111 m2).
* Zastupitelstvo schválilo Dodatek č. 1/2016 ke smlouvě na zabezpečení odpadového hospodářství. Dodatek smlouvy s firmou NYKOS Ždánice mění ceny svozu komunálního odpadu
v roce 2016.
* Zastupitelstvo schválilo návrh zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce. Bude
provedena instalace tří kusů cedulí s informací o uvedeném zákazu při vjezdu do obce v ulicích
Poděbradská a Vrátková.
* Zastupitelstvo schválilo Program obnovy obce Dlouhopolsko na období 2016 – 2020.
* Zastupitelstvo schválilo Rozpočet obce Dlouhopolsko na rok 2016.
* Zastupitelstvo schválilo návrh na vypracování Pasportu veřejného osvětlení a vzalo na vědomí
plán rekonstrukce veřejného osvětlení v ulicích Na Kopečku, Malá Strana a Fialova. Budou instalována nová tělesa u čp. 27, 137 a 95 a dojde k rekonstrukci stávajících těles a výměně jejich
osvětlovacích bodů.
* Zastupitelstvo vzalo na vědomí návrh rozpočtu na opravu hřbitovní zdi.
* Zastupitelstvo vzalo na vědomí uzavření Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací č. NBA-VZ-24/2015 (smluvní strany Obec Dlouhopolsko – Úřad práce
Nymburk). Obec vytvoří jedno pracovní místo na dobu do 31. 10. 2016 ve spolupráci s Úřadem
práce v Městci Králové.
* Zastupitelstvo schválilo návrh na podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu rozvoje obcí
a měst (Program obnovy venkova) na akci Rekonstrukce chodníků v Poděbradské ulici. Zastupitelstvo souhlasí se závazkem finanční spoluúčasti na akci v minimální výši 5% z celkových
uznatelných nákladů akce.

Odpady
Od 1. ledna 2016 dochází ke
změně svozového dne odpadů.
Firma NYKOS Ždánice bude vyvážet popelnice každý čtvrtek ráno
(místo dosavadního pondělí).
Platnost
známek
z
roku
2015 bude ukončena 31. ledna – potom nebudou popelnice bez vylepených nových známek vyváženy. Nové známky

(120 l a 240 l) jsou po zaplacení
poplatku k dispozici na Obecním
úřadu.
Poplatek se pro letošní rok nemění: 500 Kč za osobu nebo rekreační objekt. Můžete ho uhradit v hotovosti na Obecním úřadu nebo převodem na účet obce
č. 4138553319/0800 (variabilní
symbol 1340 – specifický symbol

= číslo popisné).
Poplatek ze psů se také nemění: 30 Kč za prvního psa
a 50 Kč za každého dalšího psa.
Od 1. února dochází ke změně provozních hodin Sběrného dvora v Úvozu. Otevřeno
bude každou první a třetí sobotu
v měsíci od 9,00 do 11,00 hodin.

Upozornění
Zastupitelstvo schválilo zákaz
podomního a pochůzkového prodeje na území obce Dlouhopolsko.
To znamená, že není povolený
prodej zboží obchůzkou jednotli-

vých domů bez předchozí objednávky. Stejně tak je zakázáno nabízení služeb – změna dodavatele
energií, kontrola faktur, atd. Pokud Vás tedy navštíví člověk s po-

dobnou nabídkou, odmítněte jej
a upozorněte ho na vydaný zákaz.
V případě, že bude prodejce neodbytný, můžete volat Policii ČR nebo
informujte Obecní úřad.

Vodovod
Na základě žádosti Obce
Dlouhopolsko a po předložení
požadovaných dokladů Městský
úřad Poděbrady (odbor životního prostředí) dne 30. 11. vydal
Kolaudační souhlas s užíváním
stavby vodovodu Dlouhopolsko.
Závěrečná kontrolní prohlídka
stavby vodovodu a místní šetření byly provedeny 12. 11.
Ing. Pavel Fliedr z Poděbrad

v prosinci předal dokumentaci
skutečného zaměření vodovodu a obec tak mohla požádat
Stavební úřad v Městci Králové
o vydání kolaudačního souhlasu
se stavbou domovních přípojek.
Zároveň jsou připravovány
podklady pro Ministerstvo zemědělství v rámci vyúčtování přidělené dotace. Celkové
náklady na vodovod v obci od

února 2012 dosáhly 18 983 374
Kč.
Pracovníci Vodovodů a kanalizací Nymburk posunuli termín
uzavírání smluv na dodávky pitné vody na leden tohoto roku –
Obecní úřad bude majitele nemovitostí včas informovat.
Cena vodného je stanovena
od 1. 1. 2016 na 41,18 Kč/m3.

Sportovní klub Dlouhopolsko
IV. třída, skupina B – podzim 2015
31. 10. – Dlouhopolsko – Chleby = 4:1 (0:1) – Novák, Jakub Budai, Sisák, Jiří Pecen
Hosté vedli od 3. minuty po chybě naší obrany, ale postupně jsme získávali převahu, i když soupeř naši branku ohrozil několikrát z protiútoků. Ve druhém poločasu jsme již byli lepší a dařilo se
i v útoku: 48. minuta Novák hlavou (1:1) – 71. minuta Jakub Budai střelou z 35 metrů pod břevno (2:1) – 72. minuta Sisák přehodil vybíhajícího brankáře (3:1) – 78. minuta Jiří Pecen hlavou
zblízka (4:1).
8. 11. – Rožďalovice B – Dlouhopolsko = 1:4 (0:3) – 3x Švoma, Sekera
Domácí měli celý zápas více ze hry, ale naše obrana spolehlivě odvracela jejich útoky a brankář
Budai bez problémů chytal střely zdálky. Již v 1. minutě Švoma střelou z 30 metrů otevřel skóre
a z protiútoku o dvě minuty později zvýšil na 0:2. V 9. minutě domácí trefili tyč. Ve 25. minutě
to bylo již 0:3 – brankářem vyražený míč vrátil zpět Švoma. V 62. minutě soupeř snížil gólem
z penalty, ale o šest minut později Sekera z protiútoku stanovil konečný výsledek 1:4. Domácí
prohru neunesli, v průběhu hry jsme viděli tvrdé zákroky na naše hráče i různé provokace (rozhodčí mohl vyloučit nejméně dva hráče).
14. 11. – Dlouhopolsko – Mcely = 0:0
První poločas byl vyrovnaný, ve druhé části hry jsme začali hůře a hosté byli až do konce lepším
týmem. Zápas, který mnoho šancí nepřinesl, rozhodčí ukončil kvůli prudkému dešti s kroupami
o 4 minuty dříve.
tabulka po podzimní části soutěže

1. Mcely
2. Rožďalovice B
3. Dlouhopolsko

13
13
13
13

9
9
8
8

3
0
2
1

1
4
3
4

49 : 23
56 : 22
35 : 19

30
27
26

53 : 27

25

13

8

1

4

25

13
13
13
13

8
7
6
6

0
0
2
2

5
6
5
5

22 : 18
33 : 33
36 : 30
39 : 30
34 : 36

24
21
20
20

10. Hrubý Jeseník

13

5

2

6

41 : 36

17

11. Chleby

13

5

1

7

28 : 38

16

12. Záhornice

13

3

0

10

18 : 41

9

13. Vestec

13

2

0

11

15 : 65

6

14. Netřebice

13

0

0

13

12 : 53

0

4. Zitovlice
5. Vrbice
6. Straky B
7. Běrunice B
8. Křinec
9. Košík
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Zhodnocení první půlky fotbalové sezóny a činnosti Sportovního klubu v roce 2015.
Vstup do fotbalové sezóny
2015/2016 nebyl úplně ideální.
Statistika po prvních pěti kolech (1 výhra, 1 remíza, 3 prohry) naznačovala, že se budeme
pohybovat opět kolem středu či
ve spodní části tabulky. Opak
byl pravdou, prohra 0:1 - 19. 9.
s Vrbicí - byla na dlouhou dobu
poslední porážkou v soutěži. Po
této smolné prohře jsme našlápli ke šňůře vítězství, která
nemá v novodobé historii klubu obdoby. Do šestého zápasu
se Záhornicí jsme nastoupili na
hřišti domácích jako vyměnění a
zaslouženě vyhráli 3:1. V následujících kolech si náš tým udržel
formu a navázal na úspěch dalšími šesti výhrami. Dlouhopolsko tak vystoupalo v tabulce až
na skvělé druhé místo a čekalo
nás poslední 13. kolo (14. 11.)
na domácím hřišti s týmem Mcely, který v tu dobu vedl tabulku
o čtyři body před námi. Zápas
byl velmi opatrný z obou stran,
a proto skončil nerozhodně 0:0.
I přes ne příliš záživnou hru přišlo z obou táborů nezvykle hodně diváků, za což především
těm dlouhopolským děkujeme.
Doufáme, že i v následujících
zápasech budeme mít při utkáních stejně velkou podporu našich fanoušků. Dále si budeme
přát, aby se ve zbylé části sezóny prodloužila série osmi zápasů
bez prohry a abychom minimálně udrželi nynější pěkné 3. místo v tabulce.
Sportovní klub v uplynulém
roce uspořádal také několik tra-

dičních akcí. Mezi ty vyloženě
fotbalové patřil červnový zápas SK Dlouhopolsko proti Staré gardě Dlouhopolsko, dále 2.
ročník Dlouhopolského turnájku
v malé kopané (11. 7.) a 43.
ročník Memoriálu Jaroslava Zlatníka a Josefa Teslíka (18. 7.).
Tradiční zápas se starou gardou se opět vydařil, hrajících
se sešlo celkem 25 a společný
fotbalový den si všichni na hřišti
i v hledišti užili.
Turnájek v malé kopané tentokrát proběhl za účasti pouze
devíti týmů (oproti 11 loňským),
ale i přesto se celkem vydařil.
Proto bychom vás chtěli poprosit
o přispění k jakékoli propagaci 3. ročníku našeho Turnájku
(bude se konat 9. 7. 2016), aby
se sešlo alespoň potřebných 12
týmů.
Memoriál bohužel utrpěl na
kvalitě nezájmem našich domácích hráčů a dá se říci, že zájem diváků byl také mizerný.
Navíc se nám opět nepodařilo
přivítat 5. tým, který by zapadl
do nově zkoušeného a divácky
atraktivnějšího herního systému
(každý s každým) se zkrácenými
hodinovými zápasy. To vše nás
uvádí v nejistotu, zda má cenu
Memoriál pořádat. Taková to
historická událost byla pořádána
především v rámci přípravy na
novou sezónu a také hlavně pro
dlouhopolské a přespolní diváky.
V neposlední řadě jsme si vždy
zavzpomínali na fotbalisty, kteří
už tu s námi nejsou.
Mezi další akce pořádané
Sportovním klubem patřil především Dětský den pod názvem
Dlouhopolské safari, dále pak

Vítání jara, Rozsvěcení vánočního stromečku a nakonec jsme
společně pomohli přivolat Mikuláše s čerty a andělem.
Srpnový dětský den pod vedením Míši Vocáskové opět nezklamal a byl vrcholnou akcí
celého roku. Pečlivá a poctivá
příprava vedla k velmi vysoké
návštěvnosti. Zúčastnilo se 58
dětí, které odcházely nadšené
a plné zážitků z pestrého počtu
disciplín rozprostřených po lese.
Velké díky patří nejen Míše, ale
také všem z vesnice a okolí, kteří se s nadšením podíleli na přípravě a organizaci této úspěšné
akce.
Vítání jara (konané 28. 3.)
nebylo doposud běžnou akcí, ale
přesto se osvědčilo. Vše probíhalo v místní škole, kde bylo pro
děti připraveno několik aktivit.
O program se postaraly dámy
z našeho SK, ustrojené do efektních kostýmů připomínajících
jaro.
Poslední událostí roku 2015
bylo Rozsvěcení vánočního stromečku (konané 28. 11), které
dovršilo úspěšný rok a umožnilo všem návštěvníkům nasát
vánoční atmosféru, zazpívat si
koledy nebo si alespoň dát svařené víno a poklábosit s přáteli
z vesnice.
Veškeré akce klubu jsou pořádané především pro lidi. Nutno podotknout, že vše je závislé
také na jakékoli Vaší pomoci.
Příprava úspěšných akcí se daří
pouze tehdy, když je chystá
dobrý kolektiv. Proto chceme
poděkovat všem, co se na nich
podílejí, vážíme si toho.
prezident klubu Jakub Kříž

7. ročník Vánočního turnaje ve stolním tenisu
V sobotu 26. 12. se v bývalé škole konal tradiční
turnaj ve stolním tenisu pro neregistrované hráče.
Bohužel, několik přihlášených zájemců muselo svoji účast odvolat a proto se na dvou stolech hrálo
systémem každý s každým. Ceny pro vítěze opět
věnoval majitel Motorestu Kopičák Leoš Vaníček.
Konečné pořadí:
1. Leoš Vaníček		
7. vítězství – 14:1
2. Jan Průša		
5. vítězství – 11:4
3. Jaroslav Okrouhlý
5. vítězství – 11:6
4. Miloslav Říha		
5. vítězství – 11:6
5. Petr Filippi		
3. vítězství – 8:9
6. Jaroslav Černý		
2. vítězství – 4:11
7. Leoš Vaníček mladší 1. vítězství – 4:12
8. Josef Knytl		
0. vítězství – 0:14
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Svaz tělesně postižených

Dne 7. 11. jsme se sešli v Městci Králové na valné hromadě naší organizace.
Zprávu
o
činnosti
v roce 2015 přednesla předsedkyně Věra Oupická. Následovala zpráva pokladní a po malé
diskusi přítomní schválili návrh
plánu činnosti na rok 2016.
K tanci a poslechu nám při volné zábavě hrála skupina VOX.
Dne 8. 12. jsme se zúčastnili Vánočního koncertu v poděbradském divadle. Koncertem tanečního orchestru TOX
pod vedením Jaroslava Trnky
provázel Luboš Dvořák.
Na poslední výlet roku nás
z Dlouhopolska odjelo devět.
Cílem zájezdu 12. 12. bylo
sklářské muzeum v Novém
Boru a zámek Ploskovice u Litoměřic.
Novoborské muzeum se
věnuje historii sklářské průmyslové výroby ve městě
a okolí. Vystavuje také tvorbu

místní sklářské školy a viděli
jsme i práce známých výtvarníků. Skleněné svícny, andělé,
džbány, talíře nebo broušené
a malované sklo – pro každého
něco.
Restaurace Ajeto, ve které jsme poobědvali, se nachází v prostorách sklářské dílny,
kde je vyráběné ručně foukané sklo. Přes prosklenou stěnu
jsme mohli pozorovat skláře při
práci.
Zámek Ploskovice byl sídlem posledního českého korunovaného krále Ferdinanda
V. Habsburského. Po jeho smrti
přešel do majetku císaře Františka Josefa I. a po roce 1918
sloužil jako letní sídlo Ministerstva zahraničních věcí. Panstvo
a služebnictvo v dobovém oblečení nám zde předváděli vánoční zvyky. Prohlédli jsme si
sbírky nábytku, obrazů, skla
a porcelánu – zaujaly nás i nástropní malby českého malíře

Josefa Navrátila. Ve druhém
patře zámku, s vánoční výzdobou ve všech pokojích, byla
instalována výstava obrazů
českého malířství 19. století.
Seznámili jsme se s císařem
Františkem Josefem I. a jeho
manželkou Sissi, kteří svým
dětem předávali dárky. Na závěr prohlídky nás Tři králové
odvedli do sklepa, kde jsme se
poklonili Jezulátku a společně
zazpívali koledy.
Dne 22. 12. nás čekala tradiční akce na závěr roku. Vánoční koncert orchestru Václava Hybše se konal v zaplněném
pardubickém divadle. Hlavním
hostem večera byla zpěvačka
Jitka Zelenková, kterou doplnila čtveřice mladých zpěváků
Irena Kousalová, Martina Dolečková, Filip Hořejš a Štěpán
Růžička.
Zdeňka Nováková

Stalo se:
Na fotografii je paní Zdeňka Šidlíková, která první prosincový den vyrazila do lesa a domů přinesla
pěkný úlovek. Nešlo o ojedinělý případ, houby rostly
ještě v polovině měsíce.
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Mezi tradiční zvyky patří i mikulášská nadílka.
Našich čertů se lekli i dospělí – ještě že Mikuláš
s půvabným andělem situaci uklidnili.

Naše příjmení
Balá
Nositelem příjmení Balá, Balý je v ČR celkem 157 lidí. Vzniklo zkrácením osobního jména Baltazar, které je babylonského původu a znamená, bůh „chraň králův život“.
V roce 2002 se do čp. 91 přistěhovala Zdeňka Balá – po deseti letech odešla do Poděbrad.
Balík, Balíková
V ČR je celkem 1 247 občanů s tímto příjmením, které vzniklo jako hanlivější označení neotesaného venkovana = balíka.
V roce 1951 je jmenován řídícím učitelem na místní škole Emil Balík, který se s manželkou Zdeňkou a dcerou Helenou přistěhoval z Křečkova. Z obce celá rodina odešla v roce 1958
Balúch, Balúchová
Příjmení Balúch nebo Balúchová má v ČR pouze 36 lidí. Jedná se o jméno slovenského původu –
vzniklo z osobního jména Baltazar.
V letech 1967 – 1972 se v čp. 54 zdržoval Jozef Balúch z Čajkovic na Slovensku. S manželkou
Annou, rozenou Vondruškovou, se přestěhovali do Petroviček.

Čp. 5

Ze života obce
Počet obyvatel k 31. 12.2015 = 215
Odstěhovali se:
z čp. 11 – Andrea Krylová, Darya Krylová, Enya Krylová, Sylvester Kryl, Melody
Krylová a Tomáš Kryl
Naši jubilanti – blahopřejeme:
leden
80 let – Květoslava Steklá č. 31
únor
92 let – Ladislav Brzák č. 98
65 let – Jiřina Nováková č. 46
75 let – Antonie Vávrová č. 74

Nejstarší zmínka o původním čp. 4 je z roku 1629. V roce 1654 uvádí Berní rula, že Kubíčkovský stavení je pustý. Původně tu stávala rolnická usedlost se stodolou a sýpkou – stavba
byla orientovaná jako sousední domy, kolmo k silnici. V roce 1894 byla na jejím místě postavena
dvoutřídní škola, kde se učilo do roku 1976. Velká přestavba budovy školy proběhla v roce 1961
(mj. výměna oken, dveří, nová střecha).
V letech 1701 – 1708 zde pobýval Jan Rybář, první nám známý majitel. Postupně se vystřídalo několik hospodářů (Václav Horáček, Václav Černý, Matěj Novák a Lorenz Kubíček), až v roce
1762 na statek přichází Václav Kříž. Rodina Křížových nemovitost vlastnila do roku 1894, kdy ji
prodává Obci Dlouhopolsko. Tehdy byla původní chalupa již neobydlená.
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Z počátků Dlouhopolského rybníka
rybník 1909

Naše obec je známá
i díky Dlouhopolskému rybníku, přestože velikost vodní plochy je necelých 23 ha.
Letošní výlov pracovníci Rybářství Chlumec nad Cidlinou
provedli 12. listopadu.
Chlumecko patřilo odedávna k oblastem s velkým počtem rybníků – ještě
v roce 1835 bylo na panství
napočteno 109 rybníků s rybí
násadou a 83 zrušených rybníků, které byly přeměny na
pole a luka. V dnešním Královéměstecku, jehož jihovýchodní část patřila k panství
Chlumeckému, byly vysušeny v 19. století mj. rybníky
Adámek (2 ha), Holička (3,5
ha) a Nouze (1,5 ha) u Běrunic, Nový (29 ha – na jeho
místě byla v roce 1815 založena stejnojmenná osada)
nebo Vyklecko (52 ha) u Velkých Vyklek.
Od poslední čtvrtiny 15.
století se v našem okolí začalo v mnohem větším měřítku než dříve s budováním
rybníků, které vytvořily souvislý systém nádrží. Technické řešení, které dokonale
využilo terénních nerovností,

rybník 1928

výrazně změnilo ráz okolní krajiny. Rybníkářství bylo
zejména v 16. století hlavní
sférou šlechtického podnikání a tento význam si udrželo až do 18. století. Hlavním
odběratelem ryb byla Praha
a Kutná Hora.
Parcelace poplužního dvora Dlouhé Pole proběhla kolem roku 1500, ale vzniklá vesnice však zanedlouho
zpustla. Opuštěný katastr
byl připojený k hradišťskému panství rodu Pernštejnů
a do této doby spadá vznik
Dlouhopolského
rybníka.
Z bývalého hradišťského panství máme k dispozici deskový zápis z roku 1517, který
v soupisu rybníků uvádí dva
Dlouhopolské.
Největší zásluhu při vybudování promyšlené sítě rybníků na panství měl Vilém
Zub z Landštejna, který je
spolu s Janem z Landštejna
držel v letech 1488 – 1517.
Teprve roku 1534 bylo chlumecké a hradišťské panství
spojeno Janem z Pernštejna v jeden celek. Roku 1565
vynášely rybníky v průměru 200 kop grošů. Udržovací

náklady byly poměrně nízké.
V tehdejší době tvořili stálý
rybničný personál: porybný,
rybniční, haltýřek a 3 lovci.
Kromě 10 panských haltýřů,
do kterých se svážel k přezimování plod, bylo u Chlumce
nad Cidlinou 10 sádek, kde
byly chovány ryby pro úředníky a zámek.
V urbáři poděbradského
panství z roku 1553 je zapsán dlouhopolský rybník
s násadou 6 kop kaprů na potěr. V urbáři městečka Žiželice nad Cidlinou z roku 1670
se mezi rybníky na panství
Hradištském uvádí rybník
Dlouhopolský (do něhož se
sází kapři na tření 4 kopy
a plody dvouleté na jedno
léto na vejtah 20 kop).
Je zajímavé, že naše oblast byla tehdy pokročilejší
než jihočeské rybníkářství.
Z Polabí přišli i všichni později proslavení stavitelé: Kunát
Dobřenský z Dobřenic, Mikuláš Rutard z Malešova a Jakub
Krčín z Jelčan (rodák z Polep
u Kolína) – ten své první zkušenosti sbíral při opravě Žehuňského rybníka.
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