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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. Od února
je stanovena otevírací doba sběrného dvora v Úvozu na první sobotu v měsíci od 9,00 do 11,00 hodin. Správce dvora je povinen 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. Větve se mohou nadále odkládat vedle
oploceného dvora na vyhrazené místo.
Jak jsme třídili odpady v roce 2016? K recyklaci bylo odvezeno 1,361 t papíru a lepenkových obalů
(modré kontejnery), 7,480 t plastů (žluté kontejnery), 3,065 t skla (zelené kontejnery) a 0,174 t kovových obalů (stříbrné kontejnery). Množství tříděných surovin narůstá – zvyšují se tím i příjmy obce
a zároveň snižují náklady na odvoz odpadů. Úspěšný je systém likvidace nebezpečného odpadu (dvakrát ročně jej odváží NYKOS Ždánice) a použitých elektrospotřebičů, které hasiči odebírají u hasičské
zbrojnice.
Směsného komunálního odpadu, který vhazujeme do popelnic, však každoročně přibývá. Poplatek
od občanů ve výši 500 Kč za osobu nebo nemovitost přitom nepostačuje na pokrytí celkových nákladů
– každý bychom ve skutečnosti museli zaplatit 925 Kč. Na skládku v Radimi svozové firmy v roce 2016
odvezly celkem 85,299 tuny směsného odpadu (v roce 2015 to bylo 74,368 tuny), do kompostárny
jsme předali 15,10 t bioodpadu. Pokud by množství odpadu v popelnicích nadále přibývalo, musela
by obec přistoupit k nepopulárnímu zvýšení poplatku za jeho likvidaci. Zamysleme se proto nad tím,
co vyhodíme do popelnice a co můžeme odložit do kontejnerů na tříděný odpad. Státem připravované
vyhlášky a zákony totiž počítají do budoucna se zvyšováním výše poplatku za skládkování až na 2,5
násobek.
Blíží se jaro a již jsme zaznamenali pálení větví a dalších materiálů. Upozorňujeme, že jde o zakázaný způsob likvidace odpadu, který bude postihován.

Rekonstrukce školy
Na veřejném zasedání Obecního zastupitelstva v únoru 2016
přednesla Hana Míčová společný
návrh zastupitelstva na možné
využití budovy bývalé školy. V poslední době došlo k vítanému oživení společenského života v obci
a konají se zde během roku různé kulturní i sportovní akce. Proto
uvažujeme o vybudování zázemí,
které by vytvořilo lepší podmínky
pro jejich pořádání. Společenské
centrum by vzniklo propojením
dnes využívané třídy se sousedním kabinetem a bývalou prá-

delnou. Vznikl by velký prostor
s místem pro posezení i tanec,
doplněný malým barem, možná
i kuchyňkou. Druhou třídu chceme
ponechat pro sportovní vyžití –
k dispozici jsou stoly na stolní tenis, kulečník nebo šipky.
Na tento plán reagovala Martina Knytlová a její zajímavý návrh
byl předán architektovi, který je
pověřený zpracováním projektové
dokumentace, položkového rozpočtu a vyřízením stavebního povolení. Náklady na akci plánujeme
uhradit mj. z dotačních titulů, kte-

ré jsou vyhlašovány.
V listopadu 2016 jsme tedy zahájili postupnou rekonstrukci prostor školy. Byla provedena výměna
elektrických rozvodů a rozvaděče,
jsou zde nová osvětlovací tělesa,
došlo ke snížení stropu vstupní
chodby, je položená nová dlažba
v chodbě a sociálním zařízení. Byla
dokončena instalace plynového
topení ve všech místnostech, jsou
vyměněná okna na chodbě a WC
(zde navíc došlo k výměně sociálního zařízení). Rekonstruované
prostory byly nově vymalovány.
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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.

Z jednání zastupitelstva obce dne 12. 12. 2016
*Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu účetní obce o hospodaření k 30. 11. 2016.
*Zastupitelstvo schválilo rozpočtová opatření č. 08/2016 k 31. 10. 2016 a č. 09/2016 k 30. 11. 2016.
*Zastupitelstvo schválilo rozpočet obce na rok 2017 jako vyrovnaný – příjmy a výdaje 3 340 000 Kč.
*Zastupitelstvo schválilo Kupní smlouvu č. 1121//21/13/Bo/Be (smluvní strany Obec Dlouhopolsko –
Ředitelství silnic a dálnic Praha). Obec Dlouhopolsko prodá pozemky p.č. 263/20 (4 m2), p.č. 188/5
(1 684 m2) a p.č. 188/6 (124 m2) – pozemky jsou součástí silnice č. I/11.
*Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IE-12-6004475/VB/2 (smluvní strany Obec Dlouhopolsko
– ČEZ Distribuce Děčín). Smlouva řeší zřízení věcného břemene a rekonstrukci elektrického vedení
v ulicích Na Husánku a Na Kopečku.
*Zastupitelstvo projednalo situaci v odpadovém hospodářství (sběrný dvůr v Úvozu, likvidace bioodpadů, třídění odpadů) a schválilo Dodatek č. 1/2017 ke smlouvě na zabezpečení odpadového hospodářství (smluvní strany Obec Dlouhopolsko – NYKOS Ždánice). Předmětem smlouvy jsou ceny za
likvidaci odpadů pro rok 2017.
*Zastupitelstvo souhlasí s návrhem na podání žádosti o zřízení 2 pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací pro rok 2017.
*Odborný lesní hospodář Josef Čapek z Nového Bydžova (správce lesa Vacinku) ukončí svoji činnost
ze zdravotních důvodů k 31. 12. 2016.
*Zastupitelstvo schválilo žádost Českého svazu včelařů, místní organizace Městec Králové, o poskytnutí finančního příspěvku na činnost v roce 2017.
*Zastupitelstvo vzalo na vědomí zahájení správního řízení (zařazení komunikace Vrátková do kategorie místních komunikací).
*Zastupitelstvo schválilo návrh na podání žádosti o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury
na akci Rekonstrukce chodníků v Poděbradské ulici.
*Zastupitelstvo schválilo Smlouvu darovací (smluvní strany Jiří Pumr, Milan Pumr a Václav Pumr –
Obec Dlouhopolsko). Jmenovaní darují obci pozemek p.č. 166/2 (29 m2).
*Zastupitelstvo schválilo zřízení inventarizační komise pro inventuru majetku obce ve složení: předsedkyně Hana Míčová, členové Irena Rutarová a Martin Hájek.
Z jednání zastupitelstva obce dne 27. 2. 2017
*Zastupitelstvo projednalo výsledky hospodaření obce k 31. 12. 2016.
*Zastupitelstvo schválilo rozpočtová opatření č. 010/2016 k 31. 12. 2016 a č. 01/2017 k 27. 2. 2017.
*Zastupitelstvo projednalo zimní údržbu místních komunikací.
*Zastupitelstvo se seznámilo s náklady na likvidaci odpadů v roce 2016 a s výsledky třídění odpadů.
*Městský úřad Poděbrady (oddělení životního prostředí) pověřil výkonem funkce odborného lesního
hospodáře pro obec Dlouhopolsko ing. Martina Čížka.
*Zastupitelstvo vzalo na vědomí informace o rekonstrukci v bývalé škole.
*Starosta informoval o průběhu setkání starostů na Úřadu práce v Nymburce 20. 2. – jednání se týkalo využívání veřejně prospěšných prací a veřejné služby. Úřad práce schválil žádost obce o zřízení
dvou pracovních míst – od 1. 3. do 31. 8.
*Zastupitelstvo schválilo licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl s Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním Praha.
*Zastupitelstvo schválilo žádost Sportovního klubu Dlouhopolsko o příspěvek na činnost a údržbu fotbalového hřiště.
*Zastupitelstvo schválilo pasport místních komunikací.
*Zastupitelstvo zamítlo návrh Veřejnoprávní smlouvy o přistoupení ke smlouvě o pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu (smluvní strany Obec Dlouhopolsko – Společnost
Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady). V platnosti zůstává dosavadní smlouva a na
rozsahu služeb se nic nemění.
*Zastupitelstvo určilo zpracovatelem Územního plánu Obce Dlouhopolsko Ing.arch. Ladislava Bareše
z Prahy.

Dlouhopolský zpravodaj

Dovolujeme si Vás upozornit, že o víkendu 15. 4. – 16. 4. se bude
v budově bývalé školy konat velikonoční odpoledne. Termín upřesníme.

Milé maminky, babičky, tetičky a sousedky
Při příležitosti MDŽ
Vás členky SK Dlouhopolsko srdečně zvou na 1. ročník oslavy svátku
přijďte si popovídat a posedět u kávy a zákusku

11. 3. 2017 od 14 hod. v budově bývalé školy
Máte doma fotky z dřívějška, jak to tu vypadalo nebo jakékoliv jiné, kterým bychom se mohly společně
zasmát? Sem s nimi! Podepište si je, prosím, a předejte v kadeřnictví P. Průšové (do 10.3.) a nebo mi zavolejte
na tel. č. 721 144 007 a já se pro ně zastavím. Foto Vám vrátíme po akci, nebojte 
A pokud se budete chtít pochlubit svým receptem na dobrý mls, budeme rády,
když přinesete vzorek na ochutnání.

Určitě dorazte, těšíme se na Vás!
Členky SK Dlouhopolsko 

Sportovní klub Dlouhopolsko
V roce 2016 sehráli dlouhopolští fotbalisté celkem 33 zápasů (10 – 5 – 18 – 44:63 – 35 bodů) –
nejlepším střelcem se stal Jiří Kročák se 7 brankami.
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rozlosování jaro 2017

Oznamujeme
smutnou zprávu,
že 24. 1. zemřel pan
Josef Vocásek (*1940),
dlouhopolský hráč
v letech 1962 – 1974.
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Dlouhopolsko – Převýšov B

přátelsky

Dlouhopolsko – Lužec nad Cidlinou

přátelsky

Dlouhopolsko – Křečkov B
Vestec – Dlouhopolsko
Dlouhopolsko – Sány/Opolany B
Košík – Dlouhopolsko
Dlouhopolsko – Žitovlice-Pojedy
Dlouhopolsko – Polaban Nymburk B

Vrbice – Dlouhopolsko
Dlouhopolsko - Chleby
Záhornice - Dlouhopolsko
Dlouhopolsko – Hrubý Jeseník B
Běrunice B – Dlouhopolsko
Dlouhopolsko – Netřebice

8.ročník Vánočního turnaje ve stolním tenisu – 26. 12. 2016

V pondělí 26. 12. se v bývalé škole konal tradiční turnaj ve
stolním tenisu pro neregistrované hráče. Ceny pro vítěze věnoval majitel Motorestu Kopičák Leoš Vaníček. Hrálo se v jedné skupině, systémem „každý s každým“.
Pořadí ve skupině:
1. Miroslav Veselý, 2. Zdeněk Kříž, 3. Jan Průša, 4. Leoš Vaníček starší, 5. Jaroslav Okrouhlý, 6. Leoš Vaníček mladší, 7.
Josef Knytl, semifinále: Zdeněk Kříž – Jan Průša = 3:1, Leoš
Vaníček starší – Miroslav Veselý = 3:0, o 5. místo: Jaroslav
Okrouhlý – Leoš Vaníček mladší = 3:0, o 3. místo: Miroslav
Veselý – Jan Průša = 3:1, finále: Zdeněk Kříž – Leoš Vaníček
starší = 3:0
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Svaz tělesně postižených
Na poslední zájezd v roce 2016 jsme vyrazili 6. 12. – cílem byl zámek Žleby a katedrála v Sedlci u Kutné
Hory.
Původně gotický hrad prošel renesančními a barokními úpravami a v roce 1754 se zámek Žleby dostal do
majetku tyrolského rodu Auerspergů, v jehož rukou zůstal až do roku 1945. V letech 1849 až 1868 byla
upravována samotná zámecká stavba – předlohou byla anglická renesance. Především byl zámek opatřen
novodobými hradbami s četnými věžemi, které mají působit jako středověký hrad. Auerspergové při romantické přestavbě vybavili interiéry množstvím sbírek zbraní, nábytku, kožených tapet, obrazů, vitráží,
rukopisů, knih a luxusního nádobí. Rodině byl zámek Žleby odebrán v roce 1945 na základě dekretu prezidenta republiky.
Nejprve jsme si prohlédli zámeckou kapli Zvěstování Panny Marie. Prohlídka pokračovala středověkým
sklepením a soukromými pokoji knížecí rodiny. Zaujala nás i vánoční výzdoba s živými květy v reprezentačních sálech a ojedinělá sbírka zbraní a výzbroje v zámecké zbrojnici. V zámecké kuchyni se zachovalo
původní vybavení - zde nás přivítali kuchaři s připravenými koláči a popřáli nám vše nejlepší k vánočním
svátkům.
Katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Sedlci u Kutné Hory je vzácnou památkou
UNESCO (od roku 1995) a patří mezi nejstarší ve střední Evropě. Byla vystavěna v letech 1290 až 1320,
ale její původní podoba se nedochovala, protože v roce 1421 byl zdejší cisterciácký klášter s katedrálou vypálený husitským vojskem. Po obnově chrámu počátkem 18. století (nově byl vysvěcený roku 1708) došlo
v roce 1784 ke zrušení kláštera a jeho majetek byl vydražen. Z chrámu se stalo skladiště mouky a v budovách kláštera byla v roce 1812 zřízena tabáková továrna, která je zde dosud – v současnosti je majetkem
koncernu Philip Morris. Katedrála byla vrácena k církevním účelům v roce 1811.
Od jara roku 2009 je znovu zpřístupněna veřejnosti po rozsáhlé rekonstrukci, započaté v roce 2001.
Znovu vysvěcena byla biskupem Dominikem Dukou. Jde o nádhernou stavbu s vynikající akustikou.
V pardubickém divadle jsme se 19. 12. účastnili tradičního Vánočního koncertu orchestru Václava Hybše.
Hlavním hostem byly dvě zpěvačky, které působí již 35 let na scéně a celou dobu tvoří Duo Kamélie: Hana
Buštíková a Dana Vlková. Jejich vystoupení, plné vánočních písní, doplnila čtveřice mladých zpěváků – Barbora Fialová, Sabina Olijve, Tomáš Jeřábek a Štěpán Piller.
Dovolte, abych hlavním organizátorkám činnosti naší organizace, Marii Pekárkové a Věře Oupické, poděkovala za jejich práci a popřála jim jménem nás všech vše nejlepší, hlavně hodně zdraví a osobní pohody
v celém roce 2017.
												
Zdeňka Nováková

Obecní knihovna
„Četba dobré knihy je ustavičný dialog, při kterém nás kniha
oslovuje a naše duše odpovídá.“
Maurois André
Přijďte se podívat do nově zrekonstruované knihovny, kde na
vás čeká kolem 2500 titulů knih
s různou tématikou. Najdete nás
vždy v pondělí od 17h do 20h
v budově Obecního úřadu. Kromě
klasické české a světové literatury Vám můžeme nabídnout i nové
knihy, audioknihy nebo zajímavé
čtení z výměnného fondu Městské

knihovny v Kutné Hoře. Vezměte
s sebou i děti, na které zde čekají napínavé příběhy, dobrodružné
knihy a pohádky.
Nabídku naší knihovny najdete
také na webu https://sck.tritius.
cz/Katalog/library/dlouhopolsko/.
Můžete tedy z pohodlí Vašeho domu zjistit, zda určitou knihu
máme nebo jaké knihy Vašeho
oblíbeného autora u nás najdete.
Knihu si u nás zdarma půjčíte a
do dvou měsíců vrátíte. Výpůjční
doba je dva měsíce, po domluvě

může být i delší. Maximální počet
knih je 5ks na osobu. V rámci meziknihovní výpůjční služby jsme
schopni zajistit jakoukoliv požadovanou knihu, která není v knihovně.
Pokud budete mít nějaké dotazy, ráda je zodpovím na emailu
knihovna.dlouhopolsko@seznam.
cz nebo na telefonním čísle 736
514 283. Těšíme se na Vaši návštěvu.
knihovnice Michaela Fojtíčková
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Malé zamyšlení
Už jsme si zvykli, že ukrást se dá cokoliv. V Dlouhopolsku to například byly dveře z auta, hasičská
přilba, praporky rozhodčího, závora u lesa, pohlednice, deska z hrobu nebo trezor. Další podivnou
krádež jsme zaznamenali 20. února, kdy při výjezdu z Vrátkové ulice na městeckou silnici zmizely dvě
dopravní značky. Komu se asi hodily? Uvědomil si dotyčný, že značky plní nějaký účel a obec nyní musí
vydat zbytečně tisíce korun, které jsme mohli využít jinde?

Ze života obce
Počet obyvatel k 1. 1. 2017 = 229

Naši jubilanti – blahopřejeme:

Narodili se:
14. 12. – Antonín Rochl čp. 126

leden
80 let – Jiřina Martínková čp. 99

Zemřeli:
12. 12. – Květoslava Steklá čp. 31 (*1936)

únor
70 let – Jindra Francová čp. 111
93 let – Ladislav Brzák čp. 98

Odstěhovali se:
Václav Marek čp. 67
Přistěhovali se:
Michal Kratochvíl čp. 91

duben
89 let – Marie Maršíková čp. 85
80 let – Ludmila Karásková čp. 113

Josef Zvěřina
Narodil se 23. 12. 1899 v Seleticích, kde otec
měl hostinec s řeznictvím a malé hospodářství.
Vychodil obecnou školu v Seleticích a měšťanskou
školu v Rožďalovicích. Poslední rok (1913 – 1914)
chodil do školy v Jimramově. Potom nastoupil na
učitelský ústav ve Svatém Janě pod Skalou – odtud byli žáci i profesoři povoláni do armády. Od
března 1917 sloužil v 74. pomocném praporu
a po zhroucení fronty upadl do italského zajetí.
Z Itálie se domů vrátil v červnu 1919 jako desátník
29. praporu československé domobrany.
První učitelské místo získal v Opočnici, kde působil do roku 1924. Po ročním působení na státní
škole v Sukoradech u Štětí nad Labem, nastoupil v roce 1925 jako učitel dvojtřídní obecné školy
v Dlouhopolsku. Od roku 1939 do roku 1951 zastával funkci ředitele školy.
S Boženou Fidrmucovou z Vrbice se oženil
8. 11. 1925 – v Dlouhopolsku se narodili syn Miloslav (20. 7. 1927 – 29. 10. 2004) a dcera Eva
(13. 12. 1929 – 29. 11. 1978).
Do strany sociálně demokratické vstoupil
v roce 1927 v Městci Králové. Po ustavení místní
organizace v Dlouhopolsku v roce 1930 se stal jejím členem a místodůvěrníkem. Tutéž funkci měl
i v okresním výkonném výboru v Městci Králové,
jehož členem byl až do rozpuštění strany. V roce
1942 byl vyšetřován gestapem v Kolíně pro politickou činnost. V březnu 1945 byl jako člen ilegálního
okresního národního výboru pověřen organizováním národních výborů na Městecku. Po květnové
revoluci zde obnovil sociálně demokratické hnutí
a do zářijových voleb byl členem okresního národního výboru v Poděbradech.
Od nastoupení učitelského místa v Opočnici
v roce 1920 se zúčastnil osvětové, kulturní a sociální práce v místech svého působení i v městeckém okrese. V letech 1920 – 1925 byl náčelníkem
Sokola, okrskovým vzdělavatelem a okrskovým
vedoucím žactva. Později to bylo divadlo, kde
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od roku 1926 do roku 1950 působil jako režisér, herec a jednatel Spolku divadelních ochotníků Svatopluk Čech
v Dlouhopolsku. V letech 1928 – 1946 zastával funkci knihovníka Obecní knihovny v Dlouhopolsku a po řadu
let byl členem okresního osvětového sboru v Městci Králové jako knihovní referent. Pracoval ve výboru okresní
péče o mládež, v učitelském životě byl členem výboru učitelské jednoty Budeč v Městci Králové. V době okupace
byl předsedou skupiny učitelů národních škol v Městci Králové a místopředsedou okresní učitelské rady v Poděbradech. Jeho velkou láskou bylo včelařství. Od roku 1930 byl předsedou včelařského spolku v Městci Králové
a po řadu let i místopředsedou III. včelařské župy. Získal četné pochvalné diplomy, čestná uznání a vyznamenání
včelařských organizací.
Z politických důvodů měl být přeložen na učitelské místo v pohraničí. Aby se tomu vyhnul, odešel předčasně
do invalidního důchodu a s manželkou se v roce 1950 přestěhovali do Poděbrad. V důchodu se staral o včelstva
JZD v Choťánkách a jeho velkým koníčkem byla práce na zahradě.
Josef Zvěřina zemřel 12. 11. 1983 v Poděbradech. Božena Zvěřinová se dožila 90 let – zemřela 5. 11. 1993.

Čp. 11
Podle nalezeného letopočtu dům postavil v roce 1803 tesař Matěj Špinka – byl krytý došky. V roce 1903 vyhořel
a došlo k jeho úplné přestavbě. V roce 1934 následovala přístavba chléva. Částečná rekonstrukce domu proběhla
v roce 1970, ale k zásadní změně došlo v roce 1995. Částečná demolice objektu a kompletní přestavba změnila
čp. 11 na penzion, který byl v roce 1996 zkolaudován.
Po kolaudaci zde byl otevřený Penzion Lilie (provozovatel German Kopp z Hradce Králové) a přítomný personál
zájemcům poskytoval sexuální služby. Počátkem června 2000 došlo k omezení provozní doby a jezdily sem pouze
objednané návštěvy. Víkendový provoz byl sice zachován, ale 3. 8. 2000 trojice Ukrajinců při přepadení penzionu
způsobila smrt muže z ochranky a majitel nemovitosti proto ukončil smlouvu s dosavadním nájemcem. K úplnému
uzavření Penzionu Lilie došlo 4. 4. 2004 a prostory se dále nevyužívaly.
Nový majitel domu, Jan Musil, zahájil provoz 2. 3. 2007 – nabízel ubytování a otevřený byl barový pult s výčepní stolicí ve vstupní hale. V prosinci 2008 i toto podnikání skončilo. Musil 10. 5. 2009 ještě otevřel prodejnu
použitého zboží v přízemí domu, ale během dvou měsíců byl konec s podnikatelskou činností.

čp. 11, rok 1993

čp. 11

První hospodářem v čp. 11 byl Matěj Špinka. Dům v roce 1853 přechází na dceru Kateřinu, provdanou Křížovou. Další majitelkou se v roce 1905 stává její dcera Kateřina (manžel Josef Štěrba se přistěhoval ze Střihova).
V roce 1937 nemovitost převzal syn Bedřich Štěrba s manželkou Annou a po jejich smrti (Bedřich umírá v roce
1972, Anežka v roce 1982) se majetek dělí mezi potomky: Miloslava a Ludmilu, provdanou Fialovou. Podnikatel
Milan Fiala z Poděbrad provádí v roce 1995 přestavbu čp. 11 na penzion a o jedenáct let později od něj dům kupuje Jan Musil. Posledními majiteli se v roce 2010 stávají manželé Tomáš a Andrea Krylovi z Kutné Hory.

Naše příjmení
Adámková
Toto příjmení je odvozeno od křestního jména Adam. Biblické symbolické jméno pochází z hebrejského há-adáma – což znamená „člověk stvořený ze země“. V ČR příjmení Adámek nosí 3 518 mužů, příjmení Adámková
3 749 žen. Hana Adámková, rozená Šafránková, se v roce 2009 odhlásila z trvalého pobytu v čp. 134 do Liblic
u Českého Brodu.
Ambrožová
Příjmení pochází z křestního jména Ambrož. To vychází z řeckého Ambrosios (latinsky Ambrosius – což znamená „nesmrtelný“, případně „nebeský, božský“. V ČR je 1 038 mužů s příjmením Ambrož a 1 093 žen s příjmením
Ambrožová. Ivana Ambrožová, rozená Vocásková, se v roce 1970 odhlásila z čp. 72 do Vestce.
Badi
Příjmení naznačuje, k jaké vrstvě obyvatelstva patřili předkové Romů, když opouštěli svou původní zemi, Indii. Dnes už nevíme, co slovo badi původně znamenalo. Badiové jsou starodávná prearijská kasta – jejich rody
jsou dodnes roztroušeny po severní Indii, kde se živí hudbou nebo jako artisté. Stejné profese Badiů a některých
romských rodin (hudba, artistické produkce) naznačují, že by mezi nimi mohla být spojitost. V ČR nalezneme 190
mužů s příjmením Badi a 169 žen s příjmením Badiová. Josef Badi se v roce 2008 přistěhoval z Chomutova do čp.
120 a se svojí matkou Erikou Horákovou koncem roku odešli do Mostu.
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Motocyklové závody
V Městci Králové se začalo závodit v roce 1958
a to na okruhu přímo ve městě. Na trati dlouhé
1 906 metrů jely tehdy pro zpestření programu své
závody i motokáry. Přesto, že byl v roce 1976 okruh
v Městci Králové prodloužen a dostal nový asfaltový povrch, éra městských závodů pomalu končí.
9. 7. 1978 tam v posledním závodě volné třídy, téměř symbolicky, vítězí domácí Vladimír Jarolím.
O rok později je ale už vše jinak, jižně od města je totiž vytipována nová lokalita pro motocyklové
závody. Pomyslný trojúhelník mezi obcí Opočnice,
Dlouhopolsko a státní silnicí Praha – Hradec Králové
má konečně kýžené parametry vhodné pro závody
mistrovství republiky.
Závodní okruh měřil 5 450 metrů, propustnost
35 jezdců je postupně navyšována až na 42 v roce
1981. Start – cíl byl umístěn na vrcholek státní silnice „Na Velenech“, kde byla postavena dřevěná věž časoměřičů. Startovalo se pomocí elektrického světelného
semaforu. Depo závodních strojů bylo na poli před poslední zpětnou zatáčkou na křižovatce u „Žirafy“. Za nepříznivého počasí to však žádná výhra nebyla, hliněný povrch se rychle změnil v pěkné blátíčko. Trati dominovaly
dva přímé úseky, oba dlouhé 2,3 kilometru. První byl na státní silnici ve směru na Poděbrady, po startu navíc
v dlouhém klesání až k odbočce na Opočnici. Zde byl před stromy u autobusové čekárny postaven mohutný opěrný taras z balíků slámy, který jezdcům sloužil i k lepší orientaci vjezdu do užší silnice před Opočnicí. Po dalším
dlouhém, přímém úseku, přišlo mírné stoupání se třemi zatáčkami v obci. Byl to jediný technický úsek na okruhu.
Na konci Opočnice čekal jezdce další rovný úsek po „Kopanské silnici“ ve směru na Dlouhopolsko až na křižovatku
u „Žirafy“, kde se zpětnou zatáčkou v ostrém úhlu okruh vracel zpět ke startu. O tom, jak rychlá tato trať byla,
mluví časy na jedno kolo nejlepších, které se pohybovaly okolo 2.15 s průměrnou rychlostí kolem 160 km/h.
Psal se rok 1979. Soudruzi ve vedení státních podniků, JZD a MNV si tehdy šli vzájemně na ruku a když byl
některý z nich pro závody získán, pak nebyl problém prosadit cokoliv. Položit nový asfaltový koberec, nalajnovat
silnici, vyčlenit kus pole pro parkoviště nebo prosadit složité objízdné trasy – dnes nemožná věc.
Závody přeboru ČSR vyhrál ve třídě 125 ccm Jiří Havrlík (MSK Praha), ve třídě 250 ccm Vlastimil Jeník (AMK
Městec Králové) a ve třídě 350 ccm Petr Hulín (AMK Odřepsy). Na startu prvního závodu mistrovství republiky ve
třídě 250 ccm se 15 000 diváků mohlo těšit nejen na plejádu motocyklů Yamaha, ale také na dvě poslední bývalé
tovární šoupátkové Jawy. V závodě s přehledem zvítězil Jan Bartůněk (MSK Praha) na Jawě, Oldřich Kába (MSK
Praha) s druhou Jawou dojel se zdravotními problémy na šestém místě. Hned po závodě byl vyšetřen lékařem
a ten nařídil okamžitou operaci slepého střeva. Kubaturu 350 ccm vyhrál Peter Baláž (DH Hlohovec), kvůli poruše
spojky skončil na druhém místě dlouho vedoucí Bohumil Staša (ASK Karlovy Vary).
Ostrá zatáčka u „Žirafy“ měla na svědomí hodně pádů. Asi nejznámější karambol se tam udál ve třídě MR
250 ccm v roce 1980. Nejprve lehce havaroval Rudolf Mitošinka. Jezdec si při pádu zlomil klíční kost, ale odešel
po svých. Pořadatelé se okamžitě pustili do čištění silnice od následků jeho havárie, když se od Opočnice přiřítil
vedoucí Jan Bartůněk. Nastal zmatek, při kterém se jezdec stačil jednomu z pořadatelů ještě vyhnout, ale kýblu
s cementem (na vysoušení olejových skvrn), který tam zapomněl jeden z nich, už ne a havaroval. Naštěstí bez
větší újmy na zdraví a díky velkému náskoku závod, i s mírně poškozeným motocyklem, ještě dokončil a vyhrál.
Třídu 350 ccm na závěr před 18 000 diváky vyhrál Bohumil Staša
Ve třetím ročníku závodů v roce 1981 zvítězil v přeboru ČSR ve třídě 250 ccm Radomír Frkous a ve třídě 350
ccm Jaroslav Müller. V mistrovství republiky vyhrál třídu 125 ccm Zbyněk Havrda a třídu 350 ccm Pavol Dekánek.
Poslední závod v Opočnici vyhrál, stejně jako naposledy v Městci Králové, královéměstecký Vladimír Jarolím ve
volné třídě.
Tou dobou nás už ale informační média krmí zprávami o sílící hrozbě světové energetické krize. Najednou
nastává problém s uzavírkou silnice hlavního tahu na
Hradec Králové a potažmo její zdlouhavé a tím pádem
i nákladné objízdné trasy. Avšak i samotní pořadatelé
si uvědomují, že zajištění tak dlouhého okruhu je pro
ně finančně náročné. Jen zabezpečit trať balíky slámy
znamenalo jejich svoz ze širokého okolí. Také prostor
parkoviště na poli bez elektrického proudu byl velmi
problematický a navíc špatně dosažitelný. Pořadatelé
jsou proto nuceni tento okruh z ekonomických důvodů
po třech úspěšných letech opustit. V roce 1982 je dřevěná startovní věž rozebrána a odvezena k Činěvsi, kde
je opět smontována na rovném úseku nově vybudované
silnice č. 32 poblíž obce Dymokury.
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