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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, opět se setkáváme nad novým
číslem Dlouhopolského zpravodaje. Pomalu se chýlí ke
konci zima, která stejně jako v loňském roce nepřinesla
téměř žádné zimní radovánky na sněhu nebo na rybníku, pokrytého ledem. O to více se těšíme na brzké jaro,
které zahájí velikonoční svátky a my všichni se poté pustíme do jarních aktivit na zvelebování svých zahrádek,
domků a též naší obce. Pokud jde o počasí, doporučuji
zamyslet se nad posledním článkem zpravodaje (Počasí
v našich kronikách) – jak se říká, všechno už tady bylo.
Dlouhopolský zpravodaj Vám přináší až do domu informace o dění v naší obci, přípravě dalších investic
a rovněž zprávy o činnosti Obecního úřadu a zastupitelstva obce. S politováním však konstatuji, že ze strany převážné většiny občanů nemáme odezvu na dění
v obci nebo na naše plány formou názorů, námětů či
připomínek. Prostřednictvím úřední desky nebo místního rozhlasu jste s předstihem informováni o konání
zasedání zastupitelstva. Přesto je účast minimální –
na posledním zasedání, mimo členů zastupitelstva, bylo přítomno pouze 7 lidí (z toho 3 z nich přišli na projednání své záležitosti). Myslím si, že je to ke škodě i vzhledem k využití finančních prostředků pro potřeby
obce. Informace sdělené pouze prostřednictvím zpravodaje nenahradí vzájemnou diskusi mezi vedením obce
a občany o věcech, které budou přínosem pro všechny.
Na závěr Vám všem přeji příjemné prožití velikonočních svátků, hodně sluníčka a jarní pohody.
starosta obce Jaroslav Okrouhlý

Přírodní památka Báň
Lokalita o rozloze 10,58 ha byla vyhlášena přírodní památkou 29. prosince 1972. Nachází se nad
obcí Hradčany v severozápadní části ptačího území.
Předmětem ochrany jsou suchomilná a teplomilná
společenstva rostlin na opukových stráních. Spolu
s přilehlou rezervací Kněžičky tvoří Báň nepřehlédnutelný krajinný prvek. Jedná se o jižně až jihozápadně
orientovanou opukovou stráň, na které se zachovaly
teplomilné trávníky. Spodní část rezervace je tvořena
pozvolným svahem, který je porostlý starým sadem,
svrchní pak prudším obnaženým svahem bez vegetace (tzv. bílé stráně).
Ve spodní části dominují teplomilnější druhy travin jako je válečka prapořitá a kostřava žlábkatá.
Kromě běžnějších druhů teplomilných travin a dřevin, jako je devaterník velkokvětý tmavý, čilimník
řezenský, oman vrbolistý pravý, pcháč bezlodyžný
či dub šípák zde lze nalézt i druhy vzácné či ohrožené, např. kamejku modronachovou, ledenec přímořský, lněnku holistou nebo hvězdnici zlatovlásek. Ve svrchních partiích rezervace pak lze, kromě vzácně se
vyskytující pěchavy vápnomilné, nalézt oba naše druhy bělozářek – bělozářku liliovitou a bělozářku větvitou.
pokračování na další straně »
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Hojně se vyskytuje také vstavač nachový a vemeník dvoulistý. Podrobnější souhrnný zoologický průzkum nebyl dosud proveden. Vyskytuje se zde větší počet vzácnějších teplomilných druhů bezobratlých živočichů. Na lokalitě byli zjištěni pavouci sklípkánek černý, skákavka pruhovaná či stepník rudý. Objevuje se
i vzácnější střevlíček lunoskvrnný, běloskvrnáč pampeliškový nebo listonoh letní.
Z obratlovců se vyskytuje ještěrka obecná. Rezervace je ohrožena zejména zarůstáním křovinami a sukcesí.

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.
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Z jednání zastupitelstva obce dne 29. 2.
S hospodařením obce k 31. 12. 2015 seznámila účetní obce Michaela Součková.
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 07/2015 ke dni 31. 12. 2015.
Zastupitelstvo schválilo inventarizaci majetku obce Dlouhopolsko k 31. 12. 2015.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dlouhopolsko za rok 2015. Kontrolu vykonali pracovníci Středočeského kraje, odboru kontroly
dne 17. 2. 2016.
Žádost o dotaci ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst (Program obnovy venkova)
byla obcí podána 26. ledna. Požadovaná částka na akci Rekonstrukce chodníků v obci
Dlouhopolsko činí 500 000 Kč. Pokud bude žádost krajským zastupitelstvem schválena,
došlo by k obnově chodníků od čp. 40 k čp. 129 – termín na podzim 2016.
Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o nájmu movité věci (smluvní strany Stavreko Hradec
Králové – Obec Dlouhopolsko). Firma pronajímá obci 1 kontejner za účelem separace
a sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu na dobu od 1. 3. 2016 do 1. 3.
2021.
Zastupitelstvo zamítlo žádost Vladimíra Bartáka z Městce Králové o prodej částí obecních
pozemků č.k. 144/9 a 144/10.
Zastupitelstvo schválilo žádost Olgy Černé čp. 137 o pronájem místnosti v budově bývalé
školy na dobu určitou do 31. 12. 2016.
Zastupitelstvo schválilo žádost Ladislava Vondrušky čp. 54 o prodej pozemku č.k. 276/1 –
díl a (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 40 m2.
Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o výpůjčce č. 65/2015 (smluvní strany Obec Dlouhopolsko – Společnost Vodovody a kanalizace Nymburk). Obec Dlouhopolsko bezplatně pronajímá vodovod Dlouhopolsko v délce 3 678 m na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou. Společnost Vodovody a kanalizace Nymburk zajistí odbornou správu, provoz
a údržbu vodovodu za účelem zásobování obce pitnou vodou.
Zastupitelstvo schválilo smlouvy se společností Vodovody a kanalizace Nymburk na dodávku pitné vody pro objekty obce:
smlouvu č. 2016-3358/102900 = pro čp. 24
smlouvu č. 2016-3358/110800 = pro čp. 5 (bude instalovaný vodoměr pro nájemní byt)
smlouvu č. 2016-3358/102900 = pro čp. 138
smlouvu č. 2016-3358/110000 = pro hasičskou zbrojnici (pozemek č.k. 148)
Zastupitelstvo schválilo Nařízení obce Dlouhopolsko č. 1/2016 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce.
Starosta informoval o zahájení územního řízení = stavba Dlouhopolsko, Malá Strana – kabel NN. Stavba obsahuje kabelové vedení nízkého napětí, nové pojistkové a rozpojovací
skříně pro připojení stávajících odběratelů elektřiny, demontáž venkovních rozvodů a podpěrných bodů (ulice Malá Strana, Fialova). Závazná stanoviska nebo své námitky mohli
účastníci řízení uplatnit do 15. února 2016 – obec tak učinila 18. ledna.
Zastupitelstvo schválilo pojistnou smlouvu s Kooperativa pojišťovnou.
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Vodovod
Stavební úřad Městec Králové dne 22. 2. 2016 vydal Kolaudační souhlas č. 37 s užíváním stavby Vodovodní přípojky
v obci Dlouhopolsko. Majitelé
nemovitostí 27. února na Obecním úřadu podepsali smlouvy se
společností Vodovody a kanalizace Nymburk o dodávkách pitné
vody – starosta smlouvy odvezl
do Nymburka. Tím pro občany
skončila celá akce, kterou jsme
zahájili v roce 2012 projektovou
přípravou a vyřizováním potřebných povolení. Náklady na vy-

budování hlavního vodovodního
řadu dosáhly 19 348 989 Kč (89
995 Kč na obyvatele), náklady
na vybudování vodovodních přípojek činily 3 424 674 Kč (40
290 Kč na přípojku). Obecní úřad
do poloviny roku zpracuje a připraví dokumentaci pro poskytovatele dotace, kterým je Ministerstvo zemědělství a vydáním
jeho souhlasu bude uzavřeno
i veškeré papírování. Nyní je pouze na občanech, zda a v jakém
množství budou odebírat pitnou
vodu. Podle uzavřených smluv

to není povinné a ani není stanovena platba za instalovaný vodoměr. Uvidíme, jaké počasí nás
v dalších letech čeká. Letošní
zima s malými srážkami k doplnění hladiny spodních vod nepřispěla a dokončení výstavby vodovodu v obci bylo proto velmi
důležité.
Jak jsme již uvedli, noví zájemci o vodovodní přípojku uhradí obci částku 15 000 Kč za povolení k připojení k vodovodnímu
řadu a zajistí si i veškerá povolení a dodavatele stavebních prací.

Odpady
31. března končí termín na
zaplacení poplatků za odpady
a za psy!!
Poplatek za likvidaci domovních odpadů se nezměnil: 500 Kč
za osobu nebo rekreační objekt.
Můžete jej uhradit v hotovosti na
Obecním úřadu nebo převodem:
číslo účtu Obecního úřadu =
4138553319/0800
variabilní symbol = 1340
specifický symbol = číslo popisné

Poplatek ze psů se také nezměnil: 30 Kč za prvního psa
a 50 Kč za každého dalšího psa.
V roce 2015 naše obec vyprodukovala celkem 74 tun ko-

munálního odpadu – jeho množství se postupně snižuje (80 tun
v roce 2014, 91 tun v roce 2013).
Vše se odváží na skládku do Radimi, kde zaplatíme 1 245 Kč za
jednu tunu.
Chtěli bychom Vám proto
poděkovat za třídění odpadu.
V průběhu roku jsme všichni
odevzdali 1,45 tuny papíru, 7,77
tuny plastů, 0,06 tuny kovových
obalů a 3,25 tuny skla. Tento
materiál neskončil na skládce
v Radimi, obecní kasa ušetřila
peníze za odvoz a navíc se zvýšila i finanční částka, kterou za vytříděný odpad obdržíme od firmy

EKOKOM. Za loňský rok se nám
tak do rozpočtu vrátilo 56 587 Kč
(v roce 2014 šlo o 44 378 Kč,
v roce 2013 o 38 286 Kč).
Obci se zatím daří držet výši
poplatku za likvidaci odpadů na
500 Kč pro obyvatele nebo nemovitost. Proto je velice žádoucí,
abychom množství vytříděného
skla, plastů, plechovek a papíru
neustále zvyšovali a do popelnic odkládali jen nezbytně nutný
odpad. Státem připravované vyhlášky a zákony totiž počítají do
budoucna se zvyšováním výše
poplatku za skládkování až na
2,5 násobek.

Kontejner v Úvozu
U plotu sběrného dvora v Úvozu byl přistavený modrý kontejner určený pro tzv. bioodpad.
* Co patří do bioodpadu z domácností?
jádřince, pecky z ovoce, listy a nať ze zeleniny, skořápky z vajíček a ořechů, slupky z citrusových plodů, zbytky pečiva a obilnin,
kávový odpad, čajový odpad a čajové
sáčky, vlasy, peří, piliny, zbytky svíček
* Co patří do bioodpadu ze zahrady?
tráva, plevel, košťály i celé rostliny,
seno, sláma, listí, dřevní hmota, hobliny, popel ze dřeva
* Co nepatří do bioodpadu?
papír, tetrapack, plasty, sklo, kovy,
textil, léky, barviva, guma, saponáty,
čistící prostředky, baterie, minerální
oleje
Žádáme Vás, abyste do kontejneru
neházeli věci, které tam nepatří. Pokud jde o větve a větší kusy dřeva,
odvážejte je stále na stejné místo –
vedle sběrného dvora.
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Sportovní klub Dlouhopolsko

1932
5. 3. – přátelský zápas – Lužec nad Cidlinou – Dlouhopolsko = 1:1 (1:1) – Tomáš Pecen
Přípravný zápas s účastníkem IV. třídy královéhradeckého okresu měl dva rozdílné poločasy. V prvním
jsme měli více ze hry a přehrávali soupeře, domácí jen několikrát vystřelili zdálky mimo branku. Vedli
jsme od 5. minuty, když Pecen po přečíslení obrany dával do prázdné branky. Ve 21. minutě soupeři
vyšel ojedinělý protiútok a střelou z 25 m k tyči vyrovnal. O pět minut později Pavel Kříž a vzápětí
Vaníček zblízka trefili brankáře. Druhý poločas patřil domácím, kteří nevyužili několik gólových příležitostí. My jsme nedokázali proměnit rychlé protiútoky (šance Hingara, hlavička Čížka). V 88. minutě
utekl obraně Vaníček, ale trefil pouze domácího brankáře.
13. 3. – přátelský zápas – Sluštice – Dlouhopolsko = 3:3 (3:1) – Košátko, Štus, Jakub Kříž
K zápasu s účastníkem IV. třídy okresu Praha – východ jsme opět odjeli bez poloviny hráčů základní
sestavy. V prvním poločasu nás domácí přehrávali, ale nedokázali proměnit svoje příležitosti. Vedli
jsme od 12. minuty, kdy se Košátko ocitl sám před brankářem a s přehledem proměnil. Velkou šanci vzápětí nevyužil Vaníček. Domácím vycházely rychlé protiútoky po naší ztrátě míče a trestali góly
ve 20., 28. a 35. minutě. Druhý poločas byl již vyrovnaný, se šancemi na obou stranách. Sami před
brankářem se objevili Štus i Okrouhlý, ale brankář domácích měl svůj den. V 51. minutě Štus vystřelil
z hranice trestného území a po chybě brankáře snížil na 3:2. Remízu zachránil v 78. minutě Jakub Kříž,
který sám před brankářem napodruhé skóroval.
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Dlouhopolsko - Křinec
Košík - Dlouhopolsko
Dlouhopolsko - Žitovlice
Dlouhopolsko - Hrubý Jeseník B
Vrbice - Dlouhopolsko
Dlouhopolsko - Záhornice
Běrunice B - Dlouhopolsko
Dlouhopolsko - Vestec
Straky B - Dlouhopolsko
Dlouhopolsko - Netřebice
Chleby - Dlouhopolsko
Dlouhopolsko - Rožďalovice B
Mcely - Dlouhopolsko
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Stolní tenis
Sportovní klub Dlouhopolsko vlastní stoly na stolní tenis. Zájemci o tuto hru mohou využít místnosti
v bývalé škole a zdarma si zde zahrát a zatrénovat. Podmínkou je udržování pořádku a vhodná obuv
na podlahu z parket. Bližší informace podá Pavla Průšová v místním kadeřnictví

Český svaz včelařů

Základní organizace Českého svazu včelařů v Městci Králové má více než 100letou tradici. Založena byla 2. února 1899.
V 80. letech minulého století
měla organizace kolem 65 členů s 820 včelstvy. Roční výkyvy
v jejich počtech byly zanedbatelné. Nejvíce včelstev základní organizace obhospodařovala v roce
1984 – celkem 906. Městecký
spolek má svoji dlouholetou tradici v organizování tematických
zájezdů a přednášek. Do konce

80. let se pravidelně pořádaly
i kurzy medového pečiva.
V roce 1982 byl vybudován
spolkový včelín v Dlouhopolsku,
kde byly pěstovány vlastní matky. V současné době včelín na
kraji lesa U Kruhu slouží ke zlepšení finanční situace spolku prodejem získaného medu. Průměrné výnosy medu do 80. let byly
od 4 do 8 kg na včelstvo. Jednou
z hlavních příčin těchto poměrně
nízkých výnosů byla tzv. rajonizace v zemědělství, která v našem okrese zakazovala pěstování medonosných rostlin, jako je
řepka nebo slunečnice.
V současné době vlivem soustavného výzkumu v oblasti plemenářství, technice chovu včelstev a pěstováním medonosných
rostlin, průměrné výnosy několikanásobně vzrostly. Snahou vý-

boru základní organizace je převést chov na plemeno kraňské.
Nejlépe se osvědčily včely Singer
– kdo je má, zaznamenal minimální rojivost a zvýšené medné
výnosy. U nástavkových úlů činily až 60 kg.
Výroční členská schůze organizace proběhla 6. února
v Opočnici. Mimo běžného programu byla významná tím, že se
jí zúčastnila nově zvolená předsedkyně celorepublikového Českého svazu včelařů Mgr. Jarmila Machová. Po více než 140leté
historii stojí v čele republikového spolku žena. Schůzi zahájil
a hosty přivítal předseda organizace Mgr. Jiří Knap, který zhodnotil uplynulý rok se všemi klady
i nedostatky, které ho provázely.
Členská schůze spolku se konala 12. března v Opočnici.

Činnost Mysliveckého spolku Velké Výkleky v jarním období
Prvním dubnem vstupují myslivci
do nového mysliveckého roku. Jaro
je především ve znamení ochrany
zvěře a pilné práce v honitbě. Mírná zima pomohla zvěři rychle nabrat zpět kondici. Myslivci sledují její
zdravotní stav, zvláště v lokalitách
honitby s výskytem ozimé řepky,
která má neblahé účinky na zažívací
trakt zvěře. Probíhá zakládání zvěřních políček, výsadba plodonosných
dřevin a čištění krmných zařízení (tj.
krmelců a zásypů) od zbytků starého krmiva. Zvěř postupně tato zařízení přestává navštěvovat a pozvolna přechází na přirozenou potravu.
Jaro je také období mláďat, která přicházejí na svět. Například již
v dubnu se v polích objevují zajíčci, kteří jsou hned po narození vystaveni nebezpečí v podobě predátorů, nepřízně počasí, intenzivnímu
zemědělství a později pak automobilové dopravě. Dospělosti se jich
dožije jen hrstka. V květnu probíhá
snůška bažantích vajec a od června se rodí srnčata. Uvedené druhy
jsou naší významnou zvěří, a proto v tomto jarním období potřebují
v honitbě klid ke zdárnému vyvedení svých mláďat. Majitelé čtyřnohých
miláčků při společných vycházkách

by se měli vyvarovat návštěv remízků, mezí, obrostlých polních náhonů
a lesních porostů. Měli by se pohybovat pouze po polních nebo lesních
cestách a především své chlupaté
miláčky nepouštět na volno. Tím
chrání nejenom svého pejska před
zatouláním, ale i okolní přírodu.
Srnci začínají obsazovat svá přirozená teritoria v honitbě a tím dochází ke zvýšené pohybové aktivitě.
Především za rozbřesku a soumraku
se zvyšuje pravděpodobnost střetu vozidla se zvěří. Řidiči by měli v
tomto čase zvýšit pozornost především v lesních úsecích a na okrajích
lesa, kde srnčí zvěř častěji vstupuje
na vozovku. Je zřejmé, že zvěř je
stále více ohrožena narůstající dopravou. Mnohdy úhyny zvěře zapříčiněné srážkou s automobily nebo
vlaky můžou významně omezit plánovaný lov.
Loveckých příležitostí v jarním
období je minimálně. Loví se jen
přemnožené celoročně nehájené
druhy zvěře, tzn. liška obecná a černá zvěř do stáří dvou let (selata a
lončáky prasete divokého). Alespoň
před přicházející loveckou sezonou
zbývá více času na opravy a výstavbu nových loveckých zařízení jako

jsou posedy a kryté kazatelny.
Myslivecký hospodář má v dubnu
spoustu úkolů. Po provedeném sčítání zvěře musí vypracovat tzv. Plán
chovu a lovu pro zvěř spárkatou,
Plán péče o zvěř a Plán počtu lovecky upotřebitelných psů a v neposlední řadě sumární Výkaz o honitbě za
uplynulý myslivecký rok. Tyto zpracované a projednané plány a výkazy
následně zasílá místně příslušnému
orgánu státní správy myslivosti obce
s rozšířenou působností.
Na závěr mého příspěvku bych
se rád zmínil o plánované akci „Úklid
honitby“. Každoročně v jarním období členové mysliveckého spolku
se vypravují do honitby za účelem
odlehčit přírodě od znečištění komunálním odpadem. Většinou se jedná
o odlehlá a dobře přístupná místa.
Je až zarážející, jak v době, kdy každá vesnice provozuje svůj separační
sběrný dvůr a umožňuje přijmout
jakýkoliv odpad, jsou lidé schopni se
tak necitlivě chovat k přírodě. Na letošní jaro je akce naplánovaná na 2.
dubna a mezi námi přivítáme každého, kdo chce něco pro okolní přírodu
udělat (sraz u ZD ve Velkých Výklekách v 8 hod).
Ing. Tomáš Frýba myslivecký hospodář
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Uvažujeme o úpravě
prostor budovy bývalé školy
Snad každá rodina musí občas řešit otázku, kde oslaví kulaté narozeniny, výročí svatby,
narození potomka nebo dokonce svatbu. V létě
a za pěkného počasí je to jednoduché. Grilování doma na zahradě to snadno vyřeší. Ale
pokud máte narozeniny v listopadu a pokud
máte o oslavě jinou představu než je postávání
kolem grilu a chcete navíc pozvat více hostů,
máte problém. Možná bychom ho v naší obci
mohli společně vyřešit.
Na veřejném zasedání Obecního zastupitelstva
29. 2. 2016 jsem přednesla společný návrh zastupitelstva o možném využití budovy bývalé
školy. V poslední době došlo k vítanému oživení
společenského života v obci a ve škole se konají během roku různé kulturní i sportovní akce,
z nichž některé už mají několikaletou tradici.
Proto navrhujeme vybudovat ve škole zázemí,
které by vytvořilo lepší podmínky pro jejich pořádání. Současně by se společenské prostory
mohly pronajímat pro soukromé oslavy.
Samozřejmě, že řešení problému nebude úplně jednoduché. Společenské centrum by vzniklo propojením dnes využívané třídy se sousedním kabinetem, případně s dalšími přilehlými prostorami. Vznikl by velký prostor s místem pro posezení
i tanec, doplněný malým barem, možná i kuchyňkou. Součástí rekonstrukce by muselo být i nové
sociální zařízení a úprava vstupní chodby.
Určitě je to vize pro několik příštích let a všechny plány jsou limitované našimi finančními možnostmi. Ale výsledek rekonstrukce by byl pro naši obec přínosem. Zatím je celý projekt ve stadiu
úvah, ale i nyní, při psaní tohoto článku, mě napadají další možnosti, jak takový společenský prostor využít. Co třeba upravit přilehlou část školního dvora jako venkovní posezení. A letní koncert
pod hvězdami? Možná máte další nápady, jak by společenské centrum mohlo vypadat, případně
na co bychom při plánování neměli zapomenout. Vaše podněty rádi přivítáme.
Mgr. Hana Míčová

Naše příjmení
Příjmení Barešová, Baroňová i Barták vznikla zkrácením křestního jména Bartoloměj (aramejsky
syn oráčův). Bartoloměj byl jedním z dvanácti apoštolů.
Barešová
Nositelem příjmení Bareš nebo Barešová je celkem 3 296 občanů České republiky.
Anna Barešová, teta Josefa Kábrta, se v roce 1934 přistěhovala z Hradce Králové do čp. 101.
Baroňová
Příjmení Baroň nebo Baroňová užívá celkem 466 občanů České republiky.
Jitka Baroňová ze Starkoče v roce 2007 koupila dům čp. 81 – od roku 2011 je úředně přihlášena
v čp. 24.
Barták, Bartáková
Toto příjmení v celé České republice nosí 4 166 občanů.
V obci se Bartákovi objevují v roce 1871, kdy Jan Barták z Dobšic s manželkou Annou postavili
čp. 49. Vnuk Josef v roce 1937 rodný dům prodává manželům Klikarovým a kupuje čp. 88, do
kterého se rodina Bartákových stěhuje a potomci jsou majiteli do dnešních časů.
Syn Jana Bartáka, Jan, v roce 1904 s manželkou Františkou postavili dům čp. 92. Paní Alena
Šafaříková, rozená Bartáková, je třetí generací rodiny.
František Barták z Běrunic si v roce 1923 bere za manželku Annu Křížovou a stěhuje se do jejího
rodného domu čp. 69. Dnešní majitelkou je Ivana Ledecká, dcera neteře Bartákových.
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Čp. 6

čp. 6 - 1993

čp. 6 - 2016

Od roku 1800 do roku 1871 stála na návsi mezi čp. 5 a čp. 7 (v místě autobusové
zastávky) obecní pastouška. Byla zbourána a na dnešním místě uprostřed obecních
pastvin byl postavený nový dům. V roce 1924 čp. 6 vyhořelo. V roce 1934 byla postavena stodola s kolnou a vepřínem. Další stavební úpravy domu proběhly v letech
1959, 1966 a 1972.
První zmínka o obecním pastýři je z roku 1757. V roce 1841 je obecním pasákem František Novák, do roku 1871 Václav Líbal a do roku 1886 Václav Heizman. V roce 1883 pastoušku obec prodává Anně Heizmanové, dceři Václava. Její zeť, Jan Albrecht z Velkých Výklek, přichází o dům v roce 1902.
V dražbě jej tehdy kupuje Jan Vocásek z čp. 64 – jeho potomci jsou majiteli čp. 6
dodnes.
Ze života obce
Přistěhovali se:
čp. 5 – Alexandra Vycpálková
čp. 68 – Jana Adamcová, Tomáš Adamec, Adéla Adamcová
čp. 48 – Edita Fischerová
Odstěhovali se:
Richard Hradecký čp. 24
David Okrouhlý čp. 94
Naši jubilanti
březen
70 let – Mgr. Jaroslav Černý čp. 137
65 let – Květa Vokurková čp. 81
duben
88 let – Marie Maršíková čp. 85
88 let – Jiřina Hrdinová čp. 30
75 let – Eugen Rutar čp. 89
65 let – Ladislav Vondruška čp. 54
65 let – Lubomír Pluhař čp. 126

BLAHOPŘEJEME!

Počet obyvatel
k 31. 12. 2015 = 215
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Počasí v našich kronikách
1821 – Ode dne sv. Anny až do podzimu pršelo, žně zkaženy, nouze
o mouku a chleba.
1841 – Tuhá zima, mnoho zvěře, ryb,
stromů pohynulo.
1843 – Tak mírná zima, že po Hromnicích
se již selo.
1845 – V lednu bylo již tak teplo, že se
dobře oralo i selo. Na to však uhodila od února krutá zima. Mnoho
zvěře uhynulo, ryby v rybníce do
jedné lekly.
1854 – Od února do července stále pršelo,
úroda zničena.
1858 – Velké sucho, málo obilí.
1862 – V zimě sníh nebyl žádný.
1880 – 3. července krupobitím zničena
většina úrody polní.
1882 – Za celou zimu nebyl žádný sníh, se setím počato již v únoru. O žních panovaly veliké trvalé deště, navíc kroupy zničily většinu úrody. Obilí, posekané na polích, vzrostlo v řádcích až
15 cm vysoko.
1888 – Celý rok byl mokrý. Brambory z větší části shnily, vůbec se nevyorávaly.
1890 – 18. července o 1/2 6 hod. odpoledne postižena vesnice strašným krupobitím, takže veškerá
úroda zničena. Kroupy byly kusy ledu, jako slepičí vejce.
1893 – Z jara veliké sucho, obilniny zkazily letní deště.
1894 – Zima mírná, téměř bez sněhu
1895 – Neobyčejně tuhá zima, spousty sněhu a několik metrů vysoké závěje. Sníh začal padati před
počátkem roku a ležel až do 20. března, při čemž mnoho zajíců a koroptví zahynulo.
1897 – 27. července počalo pršeti a liják trval až do 3. srpna. Obilí na polích všecko vzrostlo
1904 – Panovalať děsná vedra a při tom trvalé sucho. Po celé léto nespadlo ani krůpěj vody. Na Boží
Tělo (2.června) snesl se ráno nepatrný deštík, který však byl posledním. Až teprve ku konci
září nastaly dešťové přeháňky, skutečné deště v říjnu. Jenom v několika studních byla voda,
takže nastala velká nouze o ni.
1911 – Nepršelo od 14.května do konce září. Množství hrabošů hubilo vše, takže úroda byla velice
skrovná, zejména na slámu.
1913 – V červnu padly kroupy a od té doby až do 11. července stále pršelo.
1915 – Zima vlhká a mírná. V dubnu veliké deště, v květnu a červnu veliké sucho a parna. O žních
pršelo, v srpnu veliké deště. Koncem září mrazy, na začátku října veliké deště. Mokro až do
vánoc, takže se nemohlo orat.
1917 – Do půli ledna teplo, deštivo, pak uhodily mrazy. Na počátku února až -25ºC (mrazy pět týdnů).
V dubnu deště a sněhové vánice. Nepršelo celý květen až do poloviny srpna.
1918 – V květnu sucho, mráz ještě začátkem června.
1922 – 30. dubna rozběsnila se hrozná bouře s krupobitím, jež udělalo mnoho škod na polích, lukách
a hlavně na stromech.
1923 – Počasí nepříznivé pro hospodáře. Pršelo každodenně, a přitom bylo chladno. Ku konci června
bylo jen 5 – 7ºC tepla.
1924 – Zima byla velice tuhá. V listopadu 1923 napadalo hodně sněhu, který vůbec nesešel a vydržel
až do konce března. Práce polní na jaře byly velmi zpožděny, ječmen zaset namnoze až na počátku června. 28. června rozzuřila se strašná bouře s ohromným vichrem a krupobitím. Kroupy
byly řídké, ale ve velikosti vlašských ořechů.
1926 – V květnu počaly velké deště (spadlo 108 mm vody) a dostoupily vrcholu v červnu, kdy spadlo
228 mm.
1927 – 4. června kolem 5 hodiny odpolední zničily kroupy úrodu ze 75 %.
1929 – Sníh začal padat 16. prosince 1928 a vytrvale ležel až do 25. března, jeho výše byla kolem
50 cm. Přišly velké mrazy – mimo pěti dnů v lednu až do 3. března nevystoupila teplota nad
nulu, a to ani přes den. Největší mráz ve zdejší obci byl zaznamenán 11. února a to -35ºC.
V celém okolí zmrzly všechny stromy ořechové, ale i ostatní stromy ovocné, zvláště švestky.
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