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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, opět Vám
přinášíme aktuální informace o dění
v obci. Zastupitelstvo po vzájemné
dohodě schválilo program, u kterého je nespornou výhodou, že jsme
mohli navázat na práci z minulého
volebního období. Nemusíme tedy
zjišťovat, jak vyřizovat agendu
Obecního úřadu, které úřady máme
oslovit nebo který úředník na kraji
a v Poděbradech má na starost naši
záležitost. Chceme postupně opravovat chodníky a dokončit rekonstrukci veřejného osvětlení – vše je
však otázkou dostatku finančních
prostředků. Samozřejmě musíme
zajišťovat i běžné věci – odpady, autobusovou dopravu, narůstající byrokracii, atd. V říjnu nás navíc čekají
krajské a senátní volby. Dobře víme,
že se nezavděčíme všem, vždy se

najde jednotlivec nebo skupinka lidí,
kterým se něco nelíbí a dělali by to
jinak. Někdy tak hovoří z neznalosti
věci, neboť každá akce vyžaduje nemalou práci s příslušnými úřady.
Na druhou stranu by bylo vhodné, abychom všichni dodržovali stanovené zásady – a to je zejména
nedělní klid. Opět se nám, bohužel,
rozmáhá používání sekaček a křovinořezů v odpoledních hodinách druhého víkendového dne.
Chtěl bych také poděkovat skupině nadšenců kolem Pavly Průšové,
která zajišťuje různé akce pro děti
i dospělé v průběhu celého roku.
Zároveň bych rád vyzdvihl skutečnost, že po dlouhých jednáních
a urgencích se konečně podařilo přesvědčit ČEZ a byla provedena rekonstrukce elektrického vedení na Malé

Straně. Každou větší akcí dochází
k částečným omezením (doprava,
hluk, nečistoty), se kterými je nutné počítat. Můžeme však konstatovat, že práce byly provedeny rychle
včetně likvidace starého vedení, terénních úprav a úprav vjezdů k jednotlivým objektům.
Na závěr bych chtěl připomenout
úvahu Hany Míčové k rekonstrukci
prostor v bývalé škole (viz článek
v posledním zpravodaji). Nechceme,
aby později vznikly kritizující názory
v případě realizace návrhu zastupitelstva, ale ze strany občanů jsme
dosud neobdrželi žádnou připomínku nebo návrh.
Přeji Vám všem příjemné prožití
letních dnů a dětem krásné slunečné
prázdniny. starosta Jaroslav Okrouhlý

Evropsky významná lokalita Kozí hůra
V rámci projektu NATURA 2000 byla vyhlášena nařízením vlády z 3. listopadu
2009 na rozloze 230,6 ha Evropsky významná lokalita Kozí hůra. Jedná se o dochovaný
lesní komplex staré dubohabřiny, mochnové doubravy a šípákové doubravy na písčitých
pláních, složený ze dvou částí – vrchů Kozí hůra a Stráň u obce Žehuň (mezi nimi vede
krátkým tunelem dálnice D 11). Vrchy jsou propojeny „zeleným mostem“ nad dálnicí.
Část Kozí hůry mimo oplocenou část obory Chrčická stráň je navržena na vyhlášení přírodní památky.
Na lokalitě se nachází významné naleziště
ohrožených druhů rostlin, např. lilie zlatohlavá,
medovník meduňkolistý, okrotice bílá, okrotice
červená, vemeník dvoulistý a hrušeň polnička,
vzácně se vyskytuje i hvozdík pyšný, vstavač vojenský, plamének přímý, vstavač nachový, prvosenka jarní, ostřice Michellova, vemeník zelenavý
a jilm habrolistý.
Unikátní jsou zbytky širokolistých suchých
teplomilných trávníků s kriticky ohroženým hořečkem nahořklým pravým, hadilkou obecnou,
hořcem brvitým, ledencem přímořským, lněnkou
lnolistou a černohlávkem velkokvětým.
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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 2. 5.
Účetní obce Michaela Součková seznámila s hospodařením obce k 31. 3.
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 01/2016 k 29. 2. a rozpočtové opatření
č. 02/2016 k 31. 3.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí Protokol o kontrole č. 154/16/227. Kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodech pojistného na
sociální zabezpečení proběhla v sídle Okresní správy sociálního zabezpečení v Nymburce
dne 29. 3. Závady nebyly zjištěny.
Do Vrátkové ulice budou instalovány dvě značky Zákaz vjezdu motorových vozidel nad dvě
tuny (včetně dodatkové tabulky Mimo autobusů) a značka Dej přednost v jízdě (u výjezdu
na městeckou silnici).
V budově bývalé školy byla provedena oprava komínů a je zde objednána rekonstrukce
hromosvodů. Odborná firma provedla řez dvou ořechů na dvoře školy a byla opravena
pumpa u studny (včetně vyčištění studny).
Zastupitelstvo projednalo situaci v odpadovém hospodářství. Souhlasilo s návrhem na
postupnou výměnu kontejnerů na tříděný odpad – obec zakoupí vlastní kontejnery. Dojde
k výstavbě zpevněné plochy v Úvozu pod kontejner na bioodpad. Firma Nykos dodá další kontejner pro kovy – bude umístěný před prodejnou potravin. Zastupitelstvo vzalo na
vědomí informaci o kontrolách České inspekce životního prostředí – účelem je dodržování
povinností obcí v oblasti odpadového hospodářství. Starosta dále seznámil zastupitelstvo
s jednáním valné hromady Svazku obcí Ny-Ko, konané 14. 4. ve Ždánicích.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí cenovou nabídku firmy MEDIOS Městec Králové na opravu
veřejného osvětlení v obci. Na podzim tohoto roku bude provedena výměna dvou stožárů
v ulici Na Kopečku včetně instalace nového stožáru u zahrady chaty ev.č. 01 a před čp. 27
na Malé Straně.
Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o úvěru č. 0437753419. Česká spořitelna poskytne obci
úvěr ve výši 1 000 000 Kč se splatností 15. 4. 2021.
Zastupitelstvo souhlasilo, aby starosta obce zastupoval Obec Dlouhopolsko na řádné valné
hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk dne 26. 5. v Poděbradech.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o zaměření ulice K zahradám, na jehož základě
bude provedeno dělení pozemků pro rozšíření stávající komunikace.
Zastupitelstvo schválilo Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů – smluvní strany Obec Dlouhopolsko (vlastník vodovodu)
a Vodovody a kanalizace Nymburk (provozovatel vodovodu). Předmětem dohody je úprava
vzájemných práv a povinností v souvislosti se zajišťováním provozu infrastruktury vodovodu v obci.
Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o poskytování pracovně-lékařských služeb – smluvní
strany Městská nemocnice Městec Králové a Obec Dlouhopolsko. Městecká nemocnice zajistí vstupní prohlídky zaměstnanců obce.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí uzavření Dohody o ukončení smlouvy o běžném účtu
s Komerční bankou. Zůstatek na účtu bude převedený na účet obce u České spořitelny.
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, vydal 2. 5.
2016 společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk rozhodnutí o povolení k provozování
vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Dlouhopolsku.
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Velikonoční odpoledne
V neděli 27. 3. zavládla v budově bývalé školy na Dlouhopolsku jarní nálada. Celé odpoledne se neslo v duchu velikonočním, a tak se všichni přítomní mohli na přicházející
Velikonoce řádně připravit. K dispozici bylo spousta výrobního materiálu. Od vajíček, kraslic, proutků, ubrousků, až po
seno. Nechybělo ani vynikající občerstvení, a tak se každý
mohl za povedený výrobek náležitě odměnit.
Účastníci se scházeli od druhé hodiny odpolední a během
chvilky byla třída, vyzdobená jarními dekoracemi, úplně
plná. Sešlo se na padesát lidí. Děti, rodiče i prarodiče se postupně usadili kolem stolů a mohli se pustit do práce. S velkým zaujetím zdobili, malovali a vyráběli všechny přítomné
děti i dospělí. Na stolech začala přibývat vajíčka zdobená barvami, obtisky a voskem, kraslice zdobené
drátky a korálky, velikonoční zajíčci, slepičky, kuřátka z papíru, ubrousku a sena. A co by to bylo za
Velikonoce bez pomlázky? Proutků byla sousta a pomlázek různých velikostí postupně přibývalo. Po
celé odpoledne vládla dobrá nálada a pohoda. Děti, maminky, babičky, tatínkové si pyšně odnášeli své
velikonoční ozdoby, aby jimi vyzdobili své domovy, ale i pocit hezky prožitého odpoledne.
Všem děkujeme za účast. Už teď se těšíme na další akci a předem zveme každého, kdo se rád baví.
Iva a Michaela Vocáskovy

Rekonstrukce elektrických rozvodů na Malé Straně a ve Fialově ulici
Stavební úřad v Městci Králové vydal 2. 3. 2016 rozhodnutí o umístění stavby Dlouhopolsko, Malá Strana – kabel NN.
Jedná se o výměnu stávajícího
elektrického vedení za kabelové vedení v zemi s odhadovanými investičními náklady
2 100 000 Kč (bez DPH). Do
stavebního povolení byly zapracovány podmínky Obce Dlouhopolsko a majitelky čp. 96 –
ostatní účastníci řízení se k podkladům nevyjádřili. Investor,
kterým je ČEZ Distribuce Děčín,
tedy mohl podepsat smlouvu
se stavební firmou. Pracovníci
firmy ENGIE Services Praha zahájili práce 10. 5. zděním pojistkových a rozpojovacích skříní z
bílých cihel pro připojení současných odběratelů elektřiny.

Výkopové práce v ulicích Malá
Strana a Fialova proběhly mezi
16. 5. až 27. 5. Došlo k demontáži vrchního vedení a k odstranění podpěrných bodů (sloupy,

nástřešáky, konzole) a byly
nově zapojeny do sítě všechny nemovitosti – poslední byly
6. 6. připojeny domy čp. 94
a 100.
Obecní úřad využil výkopových prací a ve spolupráci

s prováděcí firmou a s pracovníky firmy MEDIOS Městec Králové byla provedena rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici
Fialova. Jsou zde usazeny nové
sloupy – před čp. 80 a 100. Další etapou rekonstrukce veřejného osvětlení bude instalace
dvou nových sloupů v ulici Malá
Strana před čp. 137 – počátkem
července.
Tím budou ukončeny výkopové práce v této části obce.
V zemi je plynovodní a vodovodní řad, elektrické a telefonní vedení, kabely místního
rozhlasu a veřejného osvětlení, je položený nový asfaltový
povrch. Plánujeme zde obnovu
travnatých povrchů, zničených
keřů, stromů i květinové výsadby (samozřejmě ve spolupráci
s majiteli jednotlivých domů).

Oplocení sochy Umučení Spasitele
Před čp. 71 bylo odstraněno stávající dřevěné oplocení včetně původních pískovcových sloupů
a betonové výzdoby. Dělníci Kovářství Pour z Podolního Újezda 9. 5. instalovali nový kovový
plot kolem této místní památky a sochu doplnili kopií odcizené lucerny.

Hřbitov
Kamenictví Jaroslav Kopecký Hradčany zahájilo 19. 5. rekonstrukci obecního hrobu u márnice.
Byla odstraněna poškozená náhrobní deska a na nově vybetonované základy byla položena deska
nová.
Upozorňujeme, že na základě stížností občanů na vzrůstající počet drobných krádeží byla na
hřbitově instalována kamera se záznamovým zařízením. Je nám všem sice jasné, že vzniklá škoda nedosahuje velkých částek, ale pachatele je nutné odhalit. Děkujeme za pochopení.
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Sportovní klub Dlouhopolsko

Oznamujeme
smutnou zprávu, že
13. května ve věku 51
let zemřel náš kamarád a bývalý spoluhráč (1988 – 1992)
Vladimír Voborník.
V posledních letech
nastupoval za Starou
gardu Dlouhopolsko.
Čest jeho památce!

1930

26. 3. = Dlouhopolsko – Křinec – 0:2 (0:0)
Hosté měli na začátku utkání mírnou převahu, ale před naší brankou se jim
nedařilo. Od 25. minuty se hra vyrovnala a hrálo se ve středu hřiště s občasnými protiútoky na obou stranách. Druhý poločas zahájili lépe hosté. Od 50.
minuty se však naše hra zlepšila a postupně jsme získali převahu. V 54. minutě
se sami před brankou objevili Flídr a vzápětí Košátko – trefili jen vybíhajícího
brankáře. V 75. minutě dvakrát výborně zasáhl Budai a hosté kopali roh – po
pěkné hlavičce se ujali vedení 0:1. Nám se přestalo dařit a nedokázali jsme ohrozit křineckou branku,
i když byl v 83. minutě vyloučený jejich hráč. Po chybě rozhodčího (dvojnásobný ofsajd) v 88. minutě
běželi dva hráči sami na Budaie a uzavřeli skóre na 0:2.
2. 4. = Košík – Dlouhopolsko – 0:0
Až do 65. minuty jsme byli lepším týmem, měli jsme i mírnou převahu, ale před brankou se nám
nedařilo. Za první poločas se soupeř dostal k našemu pokutovému území jen šestkrát, přesto ve 25.
minutě mohl vstřelit gól – natřikrát nedokázal prostřelit skrumáž hráčů před naší brankou. Ve 30. minutě běžel Sisák sám na domácího brankáře, který však výborně zasáhl. V 50. minutě Pavel Kříž jen
těsně minul branku Košíka. Od 65. minuty se hra vyrovnala a oba týmy se pohybovaly spíše ve středu
hřiště – domácí byli před brankou nebezpečnější.
9. 4. = Dlouhopolsko – Žitovlice – 5:3 (3:1) – Štus, Švoma, Košátko, Kročák, Robovský
Hosté měli častěji míč pod kontrolou, ale hrálo se více ve středu hřiště – naši ztráceli po chybných
přihrávkách, soupeři se nedařilo v našem pokutovém území. Vedli jsme od 8. minuty – Štus dostal
přihrávku za obranu a přehodil vybíhajícího brankáře. Ve 30. minutě utekl obraně Švoma a podél vybíhajícího brankáře zvýšil na 2:0. O pět minut později padl nejhezčí gól zápasu – Košátko z trestného
kopu z 25 metrů přes zeď trefil horní roh branky. Mohli jsme náskok pojistit, ale Kročákve 38. minutě
zblízka nastřelil obránce na brankové čáře. Hosté potom zvýšili tlak a podařilo se jim vyrovnat brankami ze 40., 47. a 65. minuty. Navíc ve 44. minutě z trestného kopu trefili břevno. Naši rychle odpověděli – v 67. minutě Kročák po trestném kopu zblízka dorazil míč do branky. Vítězství pojistil v 82.
minutě Robovský – objevil se sám před brankářem a s přehledem proměnil. V poslední minutě mohl
zvýšit Jindra, ale přestřelil branku.
16. 4. = Dlouhopolsko – Hrubý Jeseník B – 3:1 (2:0) – Pavel Kříž, Hájek, Jakub Kříž
Hrálo se spíše ve středu hřiště a oba týmy zahodily několik šancí. Vedli jsme od 25. minuty, kdy Pavel
Kříž po přečíslení obrany dal do prázdné branky. O šest minut později Hájek hlavou přehodil brankáře – 2:0. Hosté v 33. minutě trefili tyč. Ve druhém poločasu se soupeř zlepšil v útoku a v 53. minutě
snížil po dobře provedeném rohovém kopu. Postupně začalo přibývat ostrých zákroků z obou stran,
ale rozhodčí červenou kartu ponechal v kapse. Vítězství potvrdil v 87. minutě Jakub Kříž, který zblízka
nezaváhal. Hosté ještě v 90. minutě trefili břevno.
24. 4. = Vrbice – Dlouhopolsko – 2:1 (0:0) – Kročák
V první půli měli domácí míč častěji pod kontrolou, ale hrálo se ve středu hřiště a obě obrany bez
problémů likvidovaly protiútoky soupeře. Ve 31. minutě Sisák nevyužil chyby brankáře – míč skončil
mimo branku. V 55. minutě Hájek tečoval míč na tyč vlastní branky. Ujali jsme se vedení v 61. minutě, když Kročák po dlouhém autu zblízka trefil do prázdné branky. O tři minuty později Hájek trefil
břevno, ale zmatku v soupeřově obraně jsme už nevyužili. Domácí udeřili v 67. minutě – po trestném
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kopu vyrovnali. O minutu později jsme po chybě brankáře Budaie inkasovali podruhé. Náš tým potom
zatlačil domácí na vlastní polovinu, ale nedařilo se proměnit ani jasné příležitosti (hlavička Hájka,
šance Hingara).
30. 4. = Dlouhopolsko – Záhornice – 4:0 (2:0) – Štus, Hingar, Šeruda, Jakub Kříž
Od začátku jsme měli více ze hry a druhý poločas jsme už hráli jen na jednu branku. Hosté měli jen
občasné, nebezpečné protiútoky (do druhé půle nastoupili v deseti). Vedli jsme od 11. minuty, kdy
Štus z úhlu prostřelil brankáře. Vzápětí soupeř nastřelil břevno. Ve 31. minutě Hingar sám před brankou nadvakrát zvýšil na 2:0. Další šance neproměnili Jindra, Jakub Budai ani Šeruda, kteří se objevili
sami před brankářem. Ve 39. minutě Jan Budai vyrazil nebezpečnou střelu na břevno vlastní branky.
Další gól přidal ve 48. minutě Šeruda, který zůstal osamocený před brankářem. V 55. minutě Šeruda
sám před brankou šanci nevyužil. Devět minut před koncem skóroval hlavou Jakub Kříž. V 83. minutě
nařídil rozhodčí penaltu za faul brankáře Jana Budaie – míč skončil mimo branku a Záhornice dohrávaly jen v devíti bez zraněného hráče.
8. 5. = Běrunice B – Dlouhopolsko = 3:0 (3:0)
Celé utkání jsme měli více ze hry, domácí však výborně bránili – náš útok se nedokázal prosadit, navíc
brankář Budai opět chyboval. Běrunice využívaly rychlé protiútoky (góly padly v 10., 33. a 35. minutě). V 76. minutě kvůli zranění odstoupil Hingar a dohrávali jsme pouze v deseti. Dvě minuty před
koncem se Robovský objevil sám před brankářem – míč však skončil mimo branku.
14. 5. = Dlouhopolsko – Vestec = 2:0 (0:0) – Švoma, Hájek
Hostům patřil začátek utkání, byli nebezpeční i v útoku – postupně se hra vyrovnala. Ve 2. poločasu jsme měli více ze hry, Vestec však několikrát nezakončil rychlý protiútok. Naši měli problémy se
zpracováním míče a především s proměňováním jasných šancí. Sami před brankou se objevili Jakub
Budai, Sisák (3x), Vaníček, Robovský (2x) a Jindra (2x) – střely šly mimo branku nebo jsme trefovali
brankáře. V 54. minutě využil zmatku v obraně Švoma a střelou z malého vápna nám zajistil vedení.
Vítězství potvrdil Hájek v 76. minutě – naběhl si na centr Kročáka z trestného kopu a hlavou skóroval.
22. 5. = Straky B – Dlouhopolsko = 2:0 (2:0)
V prvním poločasu jsme měli problém s přihrávkami, a přestože se hrálo ve středu hřiště, domácí ve
2. a 28. minutě využili chyb naší obrany. Druhý poločas patřil našim hráčům, ale opět jsme nedokázali využít stoprocentních šancí. Sami před brankářem se objevili Sisák (3x – jednou trefil tyč), Jakub
Budai a Košátko – vše pochytal výborný gólman.
28. 5. = Dlouhopolsko – Netřebice = 4:0 (2:0) – 2x Sisák, Šeruda, Teslík
V úvodu zápasu hráči a přítomní diváci uctili minutou ticha památku zesnulého Vladimíra Voborníka.
Začátek utkání patřil hostům, ale postupně jsme získávali převahu a dařily se nám i rychlé protiútoky.
V 18. minutě utekl obraně Sisák a s přehledem skóroval. Ve 32. minutě Sisák sám před brankářem
nezaváhal – 2:0. Na 3:0 zvýšil Šeruda pohotovou střelou z voleje v 83. minutě. Poslední gól padl po
prudké střele Teslíka v 86. minutě. Naši hráči navíc nevyužili samostatných nájezdů na brankáře: Šeruda (3x – jednou trefil tyč), Jakub Budai (trefil tyč), Sisák (2x), Pavel Kříž a Teslík.

Svaz tělesně postižených
Zájezd do Východočeského
divadla v Pardubicích se konal
17. 3. Shlédli jsme hru Králova řeč, podle které vznikl nejúspěšnější film roku 2010 ověnčený mnoha cenami, včetně 4
Oscarů.
Rekondiční pobyt v lázních
Vráž u Písku proběhl od 25. 4.
do 1.5.
Výbor naší organizace uspořádal 18. 5. zájezd do severních
Čech – z Dlouhopolska nás odjelo devět.
Hrad Střekov je jednou
z nejlépe dochovaných hradních
zřícenin a jeho silueta je již po
staletí symbolem města Ústí
nad Labem. Roku 1563 jej získal
Václav Popel, člen duchcovské
větve Lobkowiczů. Jejich majetkem zůstal hrad až do roku
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1953, kdy jej převzal Československý stát. V roce 1992 byl
hrad v rámci restitučních zákonů vrácen zpět rodu Lobkowiczů, takže je dnes soukromou,
avšak veřejně přístupnou kulturní památkou. Po schodech,
které jsou místo původního
padacího mostu, jsme prošli
věžovou branou – v její přední
zdi je zabořeno šest dělových
koulí jako památka na ostřelování hradu generálem Laudonem. V místnosti v patře věže
prý přespával hudební skladatel Richard Wágner při tvorbě
své opery. Z hradní terasy se
nám otevřel nádherný výhled
na labské údolí a České Středohoří. Kolem rekonstruovaného Rytířského sálu jsme prošli
do kaple, která byla v minulosti
jednou z nejkrásnějších staveb
hradu. Průvodkyně nás zavedla
ke vchodu Věžového paláce – v
přízemí jsme si prohlédli expozici o historii hradu, erby všech
majitelů a model podoby hradu z konce 15. století. Někteří
z nás potom absolvovali výstup
po 166 schodech na velkou
věž, odkud se nabídly nevšední
pohledy na město a okolí.
Dalším cílem zájezdu byl
zámek Velké Březno, postave-

ný v letech 1842 až 1845 pro
nejvyššího purkrabího království hraběte Karla Chotka z
Chotkova a Vojnína, který se
zde rozhodl strávit konec svého
života. Vnuk zakladatele, hrabě
Karel Maria Chotek, zámek přestavěl v letech 1885 až 1910 v
novorenesančním slohu. Byl to
šlechtic, který se věnoval především svým zálibám: cestování, zahradničení a fotografování. Chotkové vymřeli v roce
1970, ale zámek byl rodu zkonfiskován již v roce 1945 a stát
jej využíval jako domov pro nezaopatřené děti, politickou školu nebo jako armádní sklad. V
dnešní době se pyšní rozsáhlou
sbírkou obrazů, fotografií a nábytku. Vynikající průvodce nás
provedl jídelním sálem s bohatě vyřezávaným dřevěným
obložením, tanečním sálem,
hudebním salonkem, kuřáckým
salonkem a dalšími místnostmi
– prohlédli jsme si i knihovnu
s 6,5 tisícem svazků. Zámecké interiéry připomínají život
šlechtické rodiny konce 19.
století, tedy v době, kdy zde
pobývala Žofie Chotková, která
se stala manželkou následníka
habsburského trůnu Františka Ferdinanda d´Este (spolu s

ním byla zastřelena při sarajevském atentátu). V každém
pokoji byla květinová výzdoba,
zaujaly nás i hedvábné tapety
nebo atrapy dortů a oblíbených
zákusků hraběte Chotka.
Po obědě jsme navštívili Muzeum lidové architektury Českého středohoří v Zubrnicích –
jde o nejmladší skanzen v Čechách. Vedle sebe stojí barokní
studna, zemědělská usedlost,
vesnický obchod, malý vodní
mlýn, sušárna ovoce, nádraží
nebo stará škola. Skanzen připomíná život a práci lidí na vsi
v 19. století. Staré zemědělské
stroje, vybavení domácnosti
(pračky, valchy), proužkované
peřiny, školní pytlík s hrachem
pro neposlušné žáky – to vše si
pamatujeme z dob svého dětství a mládí. V kostele sv. Maří
Magdaleny nám zazpívala p.
Šindelářová – chrám s poškozenými freskami je prázdný,
ale akustika je nádherná.
Domů jsme se vrátili unavení po dlouhé cestě, ale zájezd
nám vše vynahradil – děkujeme ještě jednou našim vedoucím za jeho uspořádání.
Zdeňka Nováková

Připravuje se
9. 7. – Dlouhopolský turnájek
3. ročník turnaje v malé kopané
16. 7. – Memoriál Jaroslava Zlatníka
a Josefa Teslíka – 44. ročník
22. 8. – Rozloučení s prázdninami
akce pro děti

Ze života obce
Zemřeli:
2. 6. – Jiřina Hrdinová čp. 30 (*1928)
Odstěhovali se:
Ján Sisák a Jan Sisák čp. 112
Miroslava Marková čp. 67
Richard Krejčí, Petra Krejčí, Kryštof Krejčí
a Anna Otta Krejčí čp. 136
Přistěhovali se:
Petr Jíša čp. 90
Richard Krejčí, Petra Krejčí, Kryštof Krejčí
a Anna Otta Krejčí čp. 98

Naši jubilanti – blahopřejeme:
červen
65 let –
65 let –
70 let –
65 let –

Milan Kvasnička čp. 135
Irena Rutarová čp. 89
Miroslava Tlučhořová čp. 103
František Hýbler čp. 83

červenec
80 let – Miroslav Hanka čp. 1
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Miroslav Hanka
Dne 3. 7. oslaví své osmdesáté narozeniny pan Miroslav Hanka čp. 1. Od roku 1955 do roku 1959 byl agronomem Strojní
a traktorové stanice Toužim. Po absolvování vojenské základní služby pracoval v letech 1959 až 1969 jako agronom JZD Dlouhopolsko. Následující dva roky byl zaměstnaný v královéměstecké Prefě
a v roce 1971 nastupuje jako agronom výživář do ZNZZ Nymburk,
středisko Městec Králové. Po delimitaci střediska na Agrochemický
podnik Městec Králové zde zastává funkci vedoucího agronoma.
V roce 1998 odchází do důchodu.
V listopadu 1990 získává ve volbách do obecního zastupitelstva
největší počet hlasů a členové zastupitelstva jej volí prvním starostou obce. V čele Dlouhopolska stál do roku 1994.
Přejeme pevné zdraví, spokojenost, osobní pohodu a vše nejlepší i do dalších let.

Kamenná
svatba

Čp. 7

čp. 7, rok 1993

čp. 7, rok 2016

První zmínka o čp. 7 (staré čp.
6) je z roku 1571. V roce 1865 byl
dům přestavěn, v roce 1893 vyhořel. Další přestavba domu proběhla
v roce 1930. Stodola, postavená
v roce 1939, byla pro havarijní stav
zbourána v roce 1969. Úplná rekonstrukce domu a přilehlých prostor
probíhala v letech 1995 – 1999.
Prvním známým majitelem byl
Petr Prášil, který se ujímá hospodářství roku 1701. Rodina Prášilových
zde zůstává dalších 71 let. Od roku
1772 do roku 1805 dům patří Sme-

tákovým, které vystřídají Miláčkovi.
V roce 1817 přechází čp. 7 na Jana
Líbala, který je v roce 1825 prodává Václavu Kvasničkovi. Jméno Kvasnička je zachováno až do roku 1920,
kdy se František Vrbenský z Opočnice
oženil s Marií Kvasničkovou. Hospodářství patří k největším v obci. Rodina Vrbenských dům prodává v roce
1988 manželům Mančíkovým z Prahy.
V roce 1995 se do obce navrací z USA
Jiří Kocan a stává se novým majitelem nemovitosti.

Manželé

Josef a Marie
Trčkovi
čp. 101

oslaví 20. července
65. výročí sňatku
– tzv. kamennou
svatbu.

Gratulujeme!

85. výročí výstavby hřbitova
Dlouhopolsko patří k běrunické farnosti, která až do roku
1883 pochovávala na hřbitově
kolem kostela. Nový hřbitov vystavěli katoličtí občané na panském pozemku, položeném na
okraji Běrunic. Když byl v roce
1925 rozšiřován, naše obec přispěla částkou 4 294 Kč. Dlouhá léta se mluvilo o postavení
hřbitova v obci, zejména při
špatném počasí. Pouze v době
sucha se používala polní cesta
z Malé Strany, jinak smuteční

průvod směřoval přes Kněžičky nebo silnicí na Městec Králové. Při cestách do kostela se
chodilo pěšky lesem Vacinkem
a dále kolem kruhové cihelny
u Běrunic. Zajímavé je, že kdykoliv se mezi občany hovořilo
o hřbitově, bylo vždycky označováno to místo, kde byl později postaven.
Hlavním podnětem ke stavbě byl pohřeb Václava Šlechty
čp. 52, člena obecního zastupitelstva a dlouholetého poklad-

níka místní Kampeličky, kterého se počátkem roku 1931 za
velmi špatného počasí zúčastnilo mnoho lidí. Dne 15. března 1931 byla svolána schůze
do hostince u Dědourků čp. 12,
na kterou byl pozván i stavitel
Josef Šmelhaus z Městce Králové. Václav Bydžovský čp. 71
přednesl návrh na stavbu hřbitova a přesvědčil téměř celé
zastupitelstvo i ves. Finanční
komise marně upozorňovala, že rozpočet na hřbitov činí
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35 000 Kč a obec nemá peníze vyčleněny. V průběhu
dalšího jednání bylo schváleno, aby každý občan, který
se stavbou hřbitova souhlasí, přispěl částkou 200 až 300
Kč na číslo popisné. Zvolena
byla prozatímní hřbitovní rada
ve složení: předseda Václav Horáček čp. 50, členové

Jan Albrecht čp. 99, František
Barták čp. 69, Antonín Steklý
čp. 100 a Václav Albrecht čp.
33.
Na schůzi obecního zastupitelstva 21. března 1931 přednesla prozatímní hřbitovní rada
své plány na stavbu hřbitova a
předala příspěvky 85 občanů,
kteří se upsali obnosem 17 000

Kč. Zastupitelstvo s předneseným návrhem vyslovilo souhlas
a souhlasilo i s tím, aby chybějících 15 000 Kč bylo získáno
půjčkou u Hospodářské záložny
v Městci Králové. Dále bylo rozhodnuto, aby průzkumné sondy
byly provedeny na dvou místech
– v prostoru dnešního hřbitova a
na obecním poli u křižovatky sil-

nice na Městec Králové.
Úřední
komise
schválila
27. května místo staveniště
a požádala stavitele Šmelhause
o vypracování plánů a rozpočtu stavby. Byla vypsána veřejná soutěž. Obec zadává dne
12. července stavbu hřbitova
staviteli Josefu Šmelhausovi,
který vítězí s nejnižší nabídkou
ve výši 27 000 Kč – podmínkou
bylo, aby k veškerým pracem
a dovozu materiálu zaměstnal
domácí lidi.
Počátkem srpna, po sklizni
obilí, byla vyhloubena studna
a pokračovalo se stavbou plotového zdiva. Dvoumetrová zeď
hřbitova, márnice a pitevna se
zhotovila z bílých cihel od firmy
Kerhart Poděbrady. K dozoru
nad stavbou byli zvoleni Josef
Vocásek čp. 16, Jan Albrech čp.

99 a Václav Huček čp. 62. Práce rychle postupovaly a 16. září
1931 proběhla kolaudace hřbitova. Celkové náklady na jeho
výstavbu činily 29 818 Kč.
Správu hřbitova obstarávala
hřbitovní rada, do které byli na
schůzi obecního zastupitelstva
21. listopadu 1931 potvrzeni stávající členové prozatímní
rady. Bylo také ujednáno, aby
doprostřed hřbitova obec pořídila kříž nebo sochu, ale pro
rozpory příslušníků jednotlivých církví z toho sešlo. Prozatimním hrobníkem byl ustanoven obecní strážník František
Pospíšil čp. 107. Ve schůzi zastupitelstva 12. prosince 1931
byl hrobníkem nejprve zvolen
Jan Lelek čp. 98. Proti této volbě byl vzápětí podán protest
a z nového hlasování vyšel ví-

tězně Jaroslav Kchýn čp. 84
(místo hrobníka zastával až do
roku 1971). Hřbitovní rada pořídila pro potřeby pohřbů máry,
2 kříže a příkrov.
První pohřeb na novém
hřbitově se konal 18. září 1931
– místo pro první hrob a pohřeb
bylo usnesením zastupitelstva
poskytnuto zdarma. Ještě před
úplným dokončením hřbitova
totiž zemřela mladá Anna Zlatníková čp. 34 a rodina si přála, aby byla pochována již na
Dlouhopolsku.
Na jaře 1932 byl hřbitov
osázen keři, růžemi a květinami podle návrhů učitelů Josefa
Zvěřiny a Františka Rathouského.
Celková plocha hřbitova činí
1 808 m², otevřená provozní plocha 1 566 m², márnice
46 m² a urnový háj 150 m².
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