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Výsledky voleb do Zastupitelstva
Středočeského kraje
(7. 10. – 8. 10. 2016)
198 – počet osob, zapsaných do seznamu voličů
114 – počet osob, kterým byly vydány úřední obálky
110 – počet platných hlasů
počet hlasů – strana
23 = Česká strana sociálně demokratická
18 = ANO 2011
18 = Starostové a nezávislí
16 = Občanská demokratická strana
11 = Koalice Svoboda a přímá demokracie
– Tomio Okamura (SPD) a Strana práv občanů
9 = TOP 09
4 = Komunistická strana Čech a Moravy
3 = Ne ilegální imigraci – peníze raději pro naše lidi
2 = Úsvit s Blokem proti islamizaci
2 = Koalice Republikánů Miroslava Sládka, Patriotů České republiky a HOZK
2 = Česká pirátská strana
1 = Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy
a Slezska)
1 = Svobodní a Soukromníci

číslo 12.

datum: 12. prosince 2016

II. kolo
(14. 10. – 15. 10. 2016)
198 – počet osob, zapsaných do seznamu voličů
56 – počet osob, kterým byly odevzdány úřední obálky
56 – počet platných hlasů
počet hlasů – kandidát
43 = Ing. Tomáš Czernin (TOP 09 a Starostové)
13 = JUDr. Jan Malý (ANO 2011)

Výsledky voleb do Senátu Parlamentu
České republiky – volební obvod Jičín
I. kolo (7. 10. – 8. 10. 2016)
198 – počet osob, zapsaných do seznamu voličů
114 – počet osob, kterým byly vydány úřední obálky
102 – počet odevzdaných úředních obálek
97 – počet platných hlasů
počet hlasů – kandidát
40 = Ing. Tomáš Czernin (TOP 09 a Starostové)
19 = JUDr. Jan Malý (ANO 2011)
10 = Ing. Josef Táborský (Česká strana sociálně demokratická)
8 = Mgr. Věra Beranová (Komunistická strana Čech
a Moravy)
8 = Ing. Jiří Fiala (Strana zdravého rozumu – ne ilegální
imigraci – peníze raději pro naše lidi)
7 = Vladimír Dryml (Úsvit – Národní koalice)
5 = Ivan Doležal (Občanská demokratická strana)

Příjemné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce
přeje Obec Dlouhopolsko

Dlouhopolský zpravodaj

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 24. 10.
* Účetní obce Michaela Součková seznámila s hospodařením obce k 30. 9. 2016.
* Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 07/2016 k 30. 9. 2016.
* Starosta informoval zastupitelstvo o průběhu a výsledcích voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje a Senátu Parlamentu ČR.
* Starosta informoval o změně projektové dokumentace (rekonstrukce elektrického vedení Husánek – Na Kopečku), kterou provedl na základě požadavků obce MONTPROJEKT Pardubice.
Z důvodu nemožnosti provést protlak v délce 40 m podél plotů v ulici na Kopečku, povede kabel po druhé straně vozovky přes soukromé pozemky. Souhlas s tímto řešením vydal Obecní
úřad 5. 9.
* Zastupitelstvo projednalo přípravu rozpočtu obce a investice pro rok 2017.
Veřejné osvětlení: Bude dokončena rekonstrukce v ulici Na Kopečku včetně instalace nového
stožáru před čp. 27 na Malé Straně.
Chodníky: Rekonstrukce chodníku od vjezdu garáže čp. 40 k čp. 63 (Poděbradská ulice)
Bývalá škola: Akce proběhne do konce roku 2016 – snížení stropů v chodbě, rekonstrukce
elektrických rozvodů včetně výměny rozvaděče, dlažby na chodbě a WC.
Hřbitovní zeď: Oprava se odkládá na rok 2018.
* Stavební úřad Městec Králové vydal 18. 10. Kolaudační souhlas s užíváním stavby Dlouhopolsko, Malá Strana – kabel NN (rekonstrukce elektrického vedení v ulicích Fialova a Malá Strana).
* Zastupitelstvo schválilo žádost Svazu tělesně postižených, místní organizace Městec Králové,
o finanční příspěvek na činnost v roce 2017.
* Starosta seznámil s průběhem jednání starostů svazku Dopravní sdružení Svazku obcí Nymburska dne 11. 10. v Poděbradech.
* Zastupitelstvo schválilo Příkazní smlouvu (příkazce Obec Dlouhopolsko – příkazník Město Městec Králové). Obec Dlouhopolsko v roce 2017 uvolní ze svého rozpočtu částku 31 950 Kč na
krytí prokazatelné ztráty vzniklé dopravcům při plnění závazků veřejné služby.
* Zastupitelstvo schválilo pořízení změny Územního plánu Obce Dlouhopolsko.
* Zastupitelstvo souhlasí, aby Obec Dlouhopolsko podala žádost Městskému úřadu Poděbrady,
odbor výstavby a územního plánování, o pořízení změny Územního plánu Obce Dlouhopolsko.
* Zastupitelstvo určuje zastupitelem pro spolupráci při pořizování změny Územního plánu Obce
Dlouhopolsko starostu Jaroslava Okrouhlého.
* Zastupitelstvo určuje zastupujícím zastupitelem pro spolupráci při pořizování změny Územního
plánu Obce Dlouhopolsko člena finančního výboru Jaroslava Černého.

Odpady
Platnost známek na popelnice pro rok 2016 bude ukončena 31. ledna 2017 – nové známky obdržíte
v lednu, po zaplacení poplatku, na Obecním úřadu. Cena se nemění: 500 Kč za osobu nebo rekreační
objekt.
Po celý leden bude uzavřený sběrný dvůr v Úvozu. Před rokem jsme upozornili, že ve velkoobjemových kontejnerech, umístěných ve sběrném dvoře, jsou nejméně dvě třetiny věcí, které patří do
tříděného odpadu. Proto bude správce dvora kontrolovat přivážený odpad a přijme pouze věci, které
se nevejdou do kontejnerů pro tříděný odpad – např. koberce, nábytek, matrace nebo kovy. V Úvozu
nebudou již přebírány uzavřené pytle, stavební suť, plasty, sklo nebo papíry. Plánujeme zvýšení počtu
kontejnerů na tříděný odpad na území obce a každý dům by měl mít svoji popelnici. Od února 2017
bude Úvoz otevřený pouze jedenkrát měsíčně. Domníváme se, že pokud budeme všichni třídit svůj
domácí odpad, je to dostačující. Příjmy obce za prodej tříděného odpadu by se mohly zvýšit a také
ušetříme peníze, které platíme za odvoz kontejnerů na skládku v Radimi.
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Vánoční tvořivé odpoledne
Rok uběhl a máme tu zase ty nejkrásnější svátky v roce, Vánoce. V sobotu 26. 11. se konalo
v budově bývalé školy vánoční tvořivé odpoledne, kde bylo připraveno několik dílniček. A že bylo
z čeho vybírat. Co si takhle vyrobit ozdoby z těstovin nebo korálků, zvířátka z kaštanů, sněhuláky
z ponožek, svícínky ze sklenic? Anebo vyzkoušet
tradiční vánoční zvyk, pustit si lodičku ze skořápky z ořechů a sledovat, jak popluje? To vše bylo
možné. Tvořily nejen děti, ale i maminky, tatínkové či babičky. Všichni zúčastnění se dobře bavili.
Třídou se linula vůně vánočního cukroví, pohody
a radostných úsměvů. Věříme, že se těšíte na další
tvoření v příštím roce, tak jako my.
Za členky SK Dlouhopolsko Veronika Knytlová

Rozsvícení vánočního stromu a dlouhopolský Betlém
I letos se tradičně v naší
vesnici, na 1. adventní neděli,
rozsvítil vánoční strom. Velkým překvapením pro všechny
místní, kteří se dorazili podívat na stromeček, byl živý vánoční Betlém, který připravily
členky SK. Za doprovodu koled dorazila do Betléma celá
družina v čele s Marií, Josefem
a Ježíškem. Nechyběli ani tři
králové, kteří přinesli dary pro
Ježíška, pastýři a anděl, který
obdaroval děti. Všichni jsme si
společně zazpívali koledy, nasáli tu pravou vánoční atmosféru. Na zahřátí se podávalo svařené víno, k zakousnutí
bylo cukroví a výborná vánočka. Po ukončení venkovního programu jsme se všichni přesunuli
do budovy bývalé školy, kde jsme poseděli, popovídali si a radostně zakončili příjemný večer.
Betlém sklidil velký potlesk nejen od místních, ale i přespolních.
Děkujeme za podporu a všem přejeme krásné pohodové vánoční svátky a do nového roku
hodně zdraví, radosti a lásky.
							
Za členky SK Dlouhopolsko Martina Knytlová

Sbor dobrovolných hasičů
Sbor dobrovolných hasičů Dlouhopolsko od roku 2012 zajišťuje
v hasičské zbrojnici sběr použitých elektrospotřebičů. Firmy ELEKTROWIN Praha a ASEKOL Praha v rámci programu Recyklujte s hasiči!
odvážejí domácí spotřebiče k dalšímu zpracování. Obec peníze ušetří
(dříve se za likvidaci platily nemalé částky z obecního rozpočtu) a náš
hasičský sbor obdrží odměnu podle počtu jednotlivých položek. V roce
2016 bylo odvezeno celkem 22 kusů televizí a počítačových monitorů,
6 vaků s malými přístroji, 13 kusů velkých spotřebičů (pračky, sporáky) a 7 kusů mrazáků a chladniček.
Odevzdáním spotřebiče lze znovu využít až 90% materiálů. Například recyklací vysloužilé pračky se využije 23 kg železa, do oběhu se
dostane znovu 9 kg plastů a opět použije 22 kg betonu – zároveň se
ušetří 165 kWh elektrické energie a spotřebuje o 16 litrů méně ropy.
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Svaz tělesně postižených
Ve středu 19. 10. jsme vyrazili na zájezd, jehož cíl tentokrát nebyl tak daleko. Nejdřív
jsme navštívili zámek v Mníšku pod Brdy. V letech 1910-1911 jej zrekonstruoval Theodorich Kast z Ebelsbergu. V roce 1945 byl zestátněn a převzalo ho ministerstvo vnitra, které ho využívalo jako archiv významných a politicky citlivých dokumentů. V roce 2000 byl
objekt postoupen Národnímu památkovému ústavu a začala obnova zámku. Zhlédli jsme
historické prostory, představující bydlení drobné šlechty na počátku minulého století. Jde
o reprezentativní místnosti – zimní jídelnu, kapli, velký salon s hodinovou věží, knihovnu
nebo lovecký salon (celkem 11 pokojů).
Po obědě jsme odjeli na známé evropské mariánské poutní místo – Svatou Horu u Příbrami. Původní kapli přebudovali jezuité v roce 1647 na velkolepý barokní chrám. Podle legendy
sošku Panny Marie Svatohorské vyřezal z hruškového dřeva sám arcibiskup Arnošt z Pardubic
v polovině 14. století. Na výzdobě kostela se podílel i malíř Petr Brandl a sochař Jan Brokoff.
Při zpáteční cestě domů jsme se ještě zastavili ve Staré Huti, kde jsme navštívili Památník
Karla Čapka. Byl zřízen v roce 1963 v domě, kde spisovatel pobýval v posledních třech letech svého života. Po rozsáhlé rekonstrukci objektu i expozice byl znovu otevřen v roce 1997
a je věnován nejen osobnosti a dílu Karla Čapka, ale i jeho manželky – herečky a spisovatelky Olgy Scheinpflugové. Připomíná také novináře Ferdinanda Peroutku. V areálu zahrady je
umístěný pomníček nejslavnějšímu pejskovi – Čapkově Dášence.
Chtěli bychom všichni poděkovat organizátorkám zájezdu, Věře Oupické a Marii Pekárkové
– jednalo se o jeden z nejpovedenějších výletů, které jsme absolvovali.
Výroční členská schůze naší organizace proběhla v sobotu 5. 11. v Městci Králové. Seznámili jsme se s činností svazu v letošním roce, byla schválena zpráva o hospodaření a plán
akcí pro příští rok. Členky výboru navštěvují i pacienty v nemocnicích nebo LDN. V současné
době máme celkem 170 členů.
Zdeňka Nováková

Obecní knihovna
Nová knihovnice Michaela Fojtíčková oznamuje, že od ledna 2017 dojde ke změně provozní doby –
knihovna bude otevřena každé pondělí od 17,00 do 20,00 hodin.

Připravuje se
8. ročník Vánočního turnaje ve stolním tenisu pro neregistrované hráče se koná v pondělí 26. 12. od 9 hodin v bývalé škole. Přihlášky přijímá Leoš Vaníček (Motorest Kopičák) –
tel.: 603 561 583.

Naše příjmení
Bendák, Bendáková
Příjmení, které pochází ze jména Benedikt, nosí v celé České republice celkem 183 občanů. Toto
jméno dostávaly děti narozené ve farnostech, které patřily řádu mnichů benediktýnů. Mužské vlastní
jméno Benedikt pochází z latinského slova benedictus, což znamená blahoslavený, požehnaný.
V roce 1902 postavil nový majitel cihelny, Josef Bendák z Káranic, dům čp. 88. V roce 1922 umírá
ve věku 23 let jeho syn František. Josef Bendák zemřel v roce 1935, o rok později ho následuje manželka Františka.
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Sportovní klub Dlouhopolsko
11. 9. – Sány/Opolany B – Dlouhopolsko
= 1:0 (1:0)
K zápasu do Opolan odjelo jen 11 hráčů,
ale v oslabené sestavě jsme domácí do vyložených šancí nepouštěli. Soupeř měl více ze
hry, ale střely z dálky blokovala naše obrana nebo pochytal spolehlivý brankář Šafařík.
Utkání rozhodla jediná chyba obrany ve 22.
minutě – domácí útočník se dostal sám před
branku. Ve 32. minutě Jindra nastřelil břevno,
hlavička Kročáka o pět minut později skončila
těsně mimo tyč. Soupeř trefil v 86. minutě
břevno.
17. 9. – Dlouhopolsko – Košík = 0:1 (0:0)
Oba týmy si vyložené šance nevypracovaly, naši postupně získali převahu a měli i častěji míč na svých kopačkách. Nedokázali jsme však využít množství trestných a rohových kopů (Košátko
trefil v 18. minutě hlavou břevno). Košík udeřil v 88. minutě, kdy po ojedinělém protiútoku skóroval.
24. 9. – Žitovlice/Pojedy – Dlouhopolsko = 1:2 (0:2) – Hájek, Jakub Kříž
V prvním poločasu šlo o vyrovnané utkání, kdy se hrálo spíše ve středu hřiště. V 9. minutě domácí trefili
tyč, ale oba týmy si mnoho šancí nevytvořily. Skóre otevřel ve 25. minutě Hájek střelou z 25 metrů. Ve 40.
minutě prokličkoval obranou Jakub Kříž a podél vybíhajícího brankáře zvýšil na 0:2. V 60. minutě Siegl zůstal sám před brankářem, ale vystřelil mimo. Domácí po vystřídání zvýšili tlak, posledních dvacet minut měli
převahu a Šafařík v brance zlikvidoval několik nebezpečných střel. Po chybě obrany v 73. minutě domácí
střelou z velkého vápna snížili. Naše obrana udělala ještě jednu chybu, ale střela z pokutového kopu v 86.
minutě skončila mimo branku.
2. 10. – Polaban Nymburk B – Dlouhopolsko = 8:1 (4:0) – Sisák
Celý zápas měli domácí převahu, navíc nastoupil i hráč divizního A-týmu Luboš Nepovím, autor 4 branek.
Po chybě brankáře jsme inkasovali již v 9. minutě a o tři minuty později padl druhý gól. V 15. minutě Sisák
sám před brankou vystřelil mimo, další šanci v 31. minutě zahodil Pecen (běžel sám na brankáře). Domácí
zvýšili tlak a přidávali jeden gól za druhým (v 33., 37., 52., 59., 73. a 81. minutě). Gól na 5:0 byl vlastní –
míč se odrazil od břevna a dobíhající Kročák trefil branku. Další šance domácích likvidoval brankář Šafařík.
Čestný úspěch zaznamenal Sisák v 86. minutě, když utekl obraně a nadvakrát překonal vybíhajícího brankáře.
8. 10. – Dlouhopolsko – Vrbice = 2:1 (2:0) – Kročák, Pavel Kříž
První poločas byl vyrovnaný, šanci Pavla Kříže a střelu Kročáka zneškodnil brankář. Hosté hrozili střelami
z dálky, měli i nebezpečné rohové kopy. Ve 21. minutě se po trestném kopu trefil hlavou Kročák, ve 27. minutě utekl obraně Pavel Kříž a nedal brankáři šanci = 2:0. Druhý poločas patřil hostům, ale až na posledních
15 minut jsme je k většímu tlaku nepustili. V 70. minutě Sisák trefil břevno, Vrbice odpověděla brankou
z penalty v 78. minutě. Zvýšit vedení mohl Košátko v 86. minutě (nastřelil pouze brankáře) a Pecen o minutu později – hlavou trefil tyč.
15. 10. – Chleby – Dlouhopolsko = 4:0 (1:0)
K utkání jsme odjeli bez šesti hráčů základní sestavy a navíc jsme podali jeden z nejhorších výkonů
posledních let. Přesto ve 27. minutě Siegl trefil břevno. Domácím se potom začaly dařit protiútoky do naší
rozhozené obrany – padly tak všechny góly (ve 42., 50., 54. a 78. minutě).
22. 10. – Dlouhopolsko – Záhornice = 3:0 (2:0) – 2x Sisák, Podhorský
Zápas se nám opět nevydařil, především začátek – ve druhém poločasu jsme se zlepšili a měli i více ze
hry. Po šancích Sisáka a Košátka (oba netrefili branku) dvakrát skóroval Sisák do prázdné branky – využil
přesných přihrávek Košátka a Pecena ve 33. a 38. minutě. Začátek druhé půle patřil Kročákovi a jeho střelám zdálky (dvakrát vynikl brankář soupeře). Po úniku Sisáka v 70. minutě dorazil míč do prázdné branky
střídající Podhorský. O pět minut později Kročák tvrdou střelou orazítkoval břevno. V 72. minutě Šafařík
zneškodnil samostatný únik hráče Záhornic.
30. 10. – Hrubý Jeseník B – Dlouhopolsko = 5:1 (2:0) – Kročák
Nastoupili jsme pouze v deseti a bez brankáře, jedenáctý hráč dorazil až na druhý poločas. V brance se
objevil Košátko, který předvedl několik výborných zákroků. Domácí se ujali vedení v 11. minutě po střele
do „šibenice“ a druhý gól přidali po chybě obrany ve 23. minutě. Na začátku druhé půle Sisák zůstal dvakrát sám před brankářem, který šance zneškodnil. V 70. minutě Kročák hlavou snížil na 2:1, ale o minutu
později domácí gólem z ofsajdu zvýšili své vedení. Branky v 85. a 88. minutě padly po rychlých protiútocích
soupeře.
5. 11. – Dlouhopolsko – Běrunice B = 0:1 (0:0)
Opět jsme nevyužili brankové příležitosti, i když se naši hráči objevili sami před brankářem (Švoma,
Pavel Kříž, Jakub Kříž). V 1. poločasu jsme měli více ze hry, po přestávce byli lepší hosté. Zápas rozhodla
povedená střela z 30 m v 85. minutě.
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12. 11. – Netřebice – Dlouhopolsko = 3:1 (3:0) – Kročák
Prvních dvacet minut šlo o vyrovnané utkání, domácím se však podařily tři rychlé protiútoky – branky
v 5., 14. a 31 minutě. Potom jsme měli více ze hry a soupeř se bránil celý druhý poločas, ale nedokázali
jsme využít žádnou šanci (Kročák, Košátko a Sisák sami před brankou). V 35. minutě Sisák trefil tyč a v 73.
minutě Jindra břevno. Netřebice měly v brance spolehlivého gólmana, který inkasoval pouze v 90. minutě
po dorážce Kročáka.
střelec podzimu 2016
4x – Kročák Jiří

IV. třída – skupina B = tabulka po podzimu 2016

1. Polaban Nymburk B
2. Hrubý Jeseník B
3. Žitovlice/Pojedy
4. Sány/Opolany B
5. Křečkov B
6. Vestec
7. Chleby
8. Vrbice
9. Běrunice B
10. Netřebice
11. Dlouhopolsko

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

11
10
6
6
5
6
5
5
5
4
3

1
0
2
2
3
0
2
2
0
0
1

0
2
4
4
4
6
5
5
7
8
8

81
48
39
29
34
35
34
27
31
23
12

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

12
16
30
26
29
43
24
31
42
40
30

34
30
20
20
18
18
17
17
15
12
10

12. Košík

12

3

1

8

20 : 44

10

13. Záhornice

12

2

0

10

16 : 62

6

Kateřina Křížová
V roce 1956 zemřela česká operní pěvkyně Kateřina (Katuše) Křížová, která se narodila 2. února 1888 v Dlouhopolsku čp. 5 manželům Václavu a Kateřině Křížovým.
V roce 1909 byla přijata jako operní subreta do Národního divadla
v Brně (členka opery v letech 1909 – 1911) a zpívala většinou epizodní sopránové role. V tisku byla zmíněna její Dorla (Kovařovic:
Psohlavci), Mercedes (Bizet: Carmen), Olga (Čajkovskij: Evžen Oněgin), Anina (Verdi: La Traviata), Druhá lesní žínka (Dvořák: Rusalka), jeden z Geniů (Mozart: Kouzelná flétna), Antonia (d´Albert:
Nížina), Javotte (Massenet: Manon Lescaut) a Karolka (Janáček: Její
pastorkyňa). Její hlavní rolí se stala Esmeralda v opeře Bedřicha
Smetany Prodaná nevěsta, kterou poprvé zpívala v roce 1910.
Na konci sezóny 1910 – 1911 z brněnské opery odešla, protože
se provdala za bankovního úředníka Josefa Weimanna (v mládí byl
literárně činný).
Kulturní prostředí rodiny mělo vliv i na jejich děti. Josef Mojmír
(1912 – 1995), středoškolský profesor v Třebíči, byl básníkem, dramatikem, kulturním, hudebním a výtvarným kritikem. Jiří (1915 –
1945) se stal členem mužského pěveckého sboru OPUS v Brně, absolvoval sbormistrovský kurs
a hrál na violoncello. Dcera Liběna (1924 – 2014), překladatelka, prozaička a autorka knih pro
děti a mládež, se provdala za spisovatele Miroslava Skálu.
JUDr. Jiří Weimann byl za účast v sokolském odboji v říjnu 1944 zatčen a 21. února 1945 podlehl
nelidskému týrání v koncentračním táboře. Po válce jeho matka založila Fond dr. Jiřího Weimanna
k podpoře dorostenců Sokola.
Vnuk Mojmír Weimann (1943) je významným dramaturgem, operním režisérem a překladatelem
z němčiny a ruštiny. Působil mj. jako šéf Státní opery Praha, režisér v pražském Hudebním divadle
v Karlíně nebo v Divadle Semafor. Byl ředitelem ostravského Divadla Petra Bezruče, plzeňského
Divadla J. K. Tyla a Národního divadla v Brně.
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Ze života obce
Zemřeli:
2. 11. – Josef Barták čp. 88 (*1932)

Naši jubilanti – blahopřejeme:
listopad
88 let – Josef Trčka čp. 101
70 let – Eva Toulová čp. 13
65 let – Hana Havlinová čp. 118

Přistěhovali se:
Aisha Dufie Ackom-Baffourová čp. 13
Luboš Jansa a Veronika Jansová čp. 120

prosinec
87 let – Libuše Albrechtová čp. 75
87 let – Marie Trčková čp. 101
75 let – Anna Hanková čp. 1

Čp. 9
Dům si jeho majitelé postavili pravděpodobně po roce 1786. Dřevěná chalupa, pokrytá došky, v
roce 1876 vyhořela a proto Josef Hájek celý objekt úplně přestavěl. Došlo také na pořízení další obytné
místnosti. K nové přestavbě přikročil v roce 1923 Václav Hájek – na zahradě byla postavena i zděná
stodola. Další stavební úpravy proběhly v roce 1947.
V průběhu doby došlo téměř u všech dlouhopolských usedlostí ke změně jmen majitelů – pouze
v čp. 9 a 10 zůstávala stejná. Prvním známým hospodářem v čp. 9 byl Jan Hájek, po kterém v roce
1831 dům přebírá syn Václav. Posledním Hájkem je Josef (majitel v letech 1947 – 1972). Po jeho smrti
v roce 1972 dům přechází na vdovu Růženu. V roce 1985 se novými majiteli stávají Václav Novák s
manželkou Drahomírou – ti čp. 9 v roce 2005 prodávají Martinovi Křížovi čp. 33. Jmenovaný požádal
23. března 2005 Stavební úřad Městec Králové o povolení k odstranění domu čp. 9. Demoliční práce
byly zahájeny již 27. 3. a po čp. 10 tak zmizela další stará dlouhopolská nemovitost.

čp. 10, rok 1993

čp. 9, rok 1993

Čp.10
Stavební úřad v Městci Králové dne 7. 2. 2003 povolil demolici rodinného domu čp. 10, o kterou
požádali jeho noví majitelé Martin a Kateřina Křížovi čp. 33.
Čp. 10, původně čp. 9 (přečíslování proběhlo v letech 1805 – 1808), vzniklo po roce 1770 na obecním pozemku. Připomíná to výkaz roboty podle robotního patentu z roku 1775 a dvorního dekretu
z 1. března 1777. Známe dokonce i jméno prvního hospodáře – Václav Nevrlej byl povinen vykonávat
vykonávat od svatého Jana do svatého Václava 13 dní pěší roboty ročně. Dům byl postavený podél
silnice, stejně jako čp. 33 nebo čp. 34. Pravděpodobně v roce 1894 došlo k celkové přestavbě objektu,
který zaujal novou, severojižní orientaci. K hospodářskému stavení byla v roce 1920 postavena nová
stodola. Vnitřní úpravy domu, včetně přemístění příček, provedl Josef Nevrlý v roce 1957. Hospodář
nechal v roce 1964 opravit celou střechu a o dva roky později přistavěl i verandu. Další úpravy schválila stavební komise v roce 1970. V letech 1974 – 1976 byly provedeny poslední větší přestavby – chlév
na obytnou místnost a dřevěná kolna na hranici s pozemkem u čp. 34 na zděnou.
Prvním majitelem domu, či spíše hospodářem, byl Václav Nevrlý, připomínaný již v roce 1773. Rod
Nevrlých tedy patřil mezi nejstarší v Dlouhopolsku. Poslední tohoto jména, Jaroslav, se odstěhoval do
Činěvse a čp. 10 v roce 2002 prodal po smrti své matky Marty manželům Křížovým, sousedům z čp.
33.
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Spolek divadelních ochotníků Svatopluk Čech
V roce 1894 Dlouhopolsko postavilo školu a první učitelé, Josef Novák a Alois Němec, se věnovali i mimoškolní činnosti. Po poznání
místních poměrů se snažili vzbudit zájem o četbu a začali konat přípravy k založení vzdělávacího spolku, který by se staral především
o knihovnu. To se povedlo a 19. 5. 1895 byla založena Čtenářská beseda Čech (nazvaná na počest básníka Svatopluka Čecha). Věnovala se naučným přednáškám, půjčování knih a časopisů. Po třech letech začala Beseda pořádat plesy a v roce 1900 si pořídila vlastní jeviště. C.k. místodržitelství v Praze vzalo 5. 11. 1902 na vědomí utvoření místní divadelní komise a nemělo námitek proti použití místnosti
v obecní hospodě čp. 40 jako divadelního sálu. V roce 1928 se Beseda
stala členem Divadelní Matice ochotníků československých.
Rozhodnutím Svazu zemědělství a lesnictví pro Čechy a Moravu byl
spolek 15. 11. 1943 rozpuštěný a majetek přešel do jeho vlastnictví. Řídící učitel Josef Zvěřina naštěstí zachránil divadelní zařízení a židle.
V roce 1945 požádal Josef Zvěřina, spolu s Václavem Novákem čp. 38
a Ladislavem Zlatníkem čp. 119, ONV v Poděbradech i Zemský národní výbor v Praze o odvolání rozhodnutí o zrušení Besedy. Žádost byla zamítnuta s odůvodněním, že není ve veřejném zájmu zřizovat nový
spolek. Proto podali v roce 1946 novou žádost o zřízení Spolku divadelních ochotníků Svatopluk Čech
a schválení stanov. Zemský národní výbor v Praze výnosem ze dne 26. 4. 1946 spolek povolil. Ustavující schůze se konala 8. 12. 1946 v hostinci čp. 40 a přítomní zde zvolili první výbor:
předseda – Václav Novák čp. 38
místopředseda – Ladislav Zlatník čp. 119
členové výboru – Josef Barták čp. 88, František Černý čp. 124, Josef Knytl čp. 106,
Josef Kříž čp. 112, Václav Steklý čp. 94 a učitel Ota Tvrdík
náhradník – Leopold Hájek čp. 4
revisoři účtů – František Vrbenský čp. 7, Vladimír Albrecht čp. 111 a Bohuslav Kříž čp. 14
režisér – řídící učitel Josef Zvěřina
pomocný režisér – Josef Barták čp. 88
jednatelé – učitel Ota Tvrdík a učitel Jaroslav Myška
pokladník – Josef Kříž čp. 112
Pro činné členy (mládež) byla ponechána tři volná místa ve výboru – členy výboru se později stali
Václav Hrdina čp. 30, Josef Kvasnička čp. 44 a Jaroslava Ouzká čp. 77.
Spolek pořádal taneční zábavy, promítaly se filmy a především se hrálo divadlo. Na jevišti, umístěném v sálu hospody čp. 40, ochotníci za tři roky (1947 – 1950) nastudovali devět premiér. Například
v roce 1947 diváci mohli shlédnout veselohru Terno od Miroslava Vrány (2. února), drama Vlčí skála
od Zdeňka Endrise (6. dubna) nebo drama Prapor od autorů Jana Václava Rosůlka a Bohuslava Vrbenského (7. prosince)
Vše skončilo v roce 1951. ONV v Poděbradech
zaslal
spolku
oznámení,
v němž tlumočí závazek předsednictva
Ústřední Matice Divadelního ochotnictva
Českého o převodu členských spolků do
masových organizací a to do JZD, ROH
nebo SČM. Poslední Valná hromada spolku
se konala 6. 5. 1951. Když byla přečtena
zpráva ONV, Spolek divadelních ochotníků
Svatopluk Čech rozhodl o zastavení své
činnosti a o vymazání ze spolkového rejstříku. Nemovité jmění (jevištní zařízení
a 95 židlí) bylo 22. května 1951 předáno
předsedkyni Svazu československé mládeže Antonii Bydžovské čp. 27 a jednateli
SČM Emilu Volejníkovi čp. 65.
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