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Národní přírodní rezervace Libický luh
Národní přírodní rezervace Libický luh chrání nejrozsáhlejší souvislý porost lužních lesů v Čechách, protkaný sítí tůní (mrtvých a slepých ramen Labe) na soutoku
Labe s Cidlinou mezi Libicí nad Cidlinou a Velkým Osekem na rozloze 444,42 ha.
První ochrana byla vyhlášena vyhláškou ONV Kolín o zřízení chráněného přírodního výtvoru „Libický luh“ s účinností od 1. května 1985. Národní přírodní
rezervace byla zřízena vyhláškou Ministerstva životního prostředí ze dne 7. listopadu 2014. Nejnověji byla rezervace zařazena do evropské sítě Natura 2000 jako
evropsky významná lokalita Libické luhy.
Na konci 80. let 20. století území oblasti protnula dálnice D 11 (Praha – Hradec
Králové), která významně vychýlila rovnováhu přírodních podmínek v rezervaci,
proto musí být veškeré procesy v rezervaci bedlivě sledovány.
Většinu rezervace pokrývají lesní porosty, zastoupeny jsou všechny lužní typy lesa od mokřadních olšin a vrbin přes dubo-jilmové porosty až po dubohabřiny. Břehy proudící vody lemuje často olše lepkavá.
V nejvlhčích partiích převažuje vrba bílá s příměsí topolu černého a vrby křehké.
Dále leží vodou zaplavované doubravy (z dřevin je zastoupen javor babyka, dub
letní, jilm vaz, jasan ztepilý) a z hlediska ochrany
přírody cenný tvrdý luh přecházející do sušších porostů s
podílem habru.
V tůních se vyskytují plovoucí vodní rostliny – okřehek,
růžkatec ostnitý, žebratka bahenní a další. Dále od řek leží
mokřadní louky s ostřicí i sušší louky s xerofilními druhy
jako je rozrazil dlouholistý, jarva žilnatá, srpice barvířská
a žluťucha žlutá. Přes dvě desítky rostlinných druhů jsou
na Červeném seznamu ohrožených druhů ČR. Roku 1978
zde byl popsán nový endemitní druh – kruštík polabský.
Velkou rozmanitostí se vyznačuje i fauna. Bylo popsáno
asi 700 druhů velkých motýlů, mimo jiných zde byl roku
1994 naposledy v Čechách pozorován jasoň dymnivkový. Ve vodě žijí četní ohrožení vodní korýši (žábronožka
sněžní a listonoh jarní), měkkýši (celkem 58 druhů) a obojživelníci (skokan štíhlý a kuňka ohnivá), hnízdí zde také
řada ptáků (např. jestřáb lesní, datel černý a všechny tři druhy cvrčilek).
Pozoruhodné jsou nálezy 12 druhů epifytických lišejníků (rostoucích v korunách stromů); tyto druhy jsou velmi
citlivé na čisté ovzduší. Průzkum dále odhalil výskyt celkem 131 druhů mechorostů, z nichž je 14 druhů obsaženo
v Seznamech ohrožených druhů mechorostů ČR.

Rekonstrukce elektrických rozvodů v ulicích Na Husánku a Na Kopečku
ČEZ Distribuce Děčín podaly 28. 3. žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby Dlouhopolsko, Na
Husánku NN za kN (stavba obsahuje montáž kabelového vedení a demontáž venkovního vedení NN). Stavební
úřad Městec Králové 8. 4. zahájil územní řízení a vyzval účastníky řízení, aby do 12. 5. uplatnili své námitky.
Učinila tak pouze Obec Dlouhopolsko a dotčené orgány. Proto Stavební úřad 26. 5. vydal Územní rozhodnutí
o umístění stavby č. 115 a stavbu povolil.
Jedná se o rekonstrukci rozvodů elektrické energie v ulicích Na Husánku (od čp. 51 k čp. 131), Na Kopečku
(od státní silnice k chatě č.e. 01) a od čp. 26 k čp. 103 (podél Proutnice). V trase dojde k vybudování nových přípojkových skříní z bílých cihel. Nové kabely budou uloženy do chodníků před domy a do zeleného pásu – přechod
vozovek bude řešený protlakem. Po dokončení stavby bude demontováno vzdušné vedení včetně podpěrných
bodů (betonové a dřevěné stožáry, nástřešníky a konzole).
Pokud půjde vše podle plánu, měli bychom se dočkat zahájení akce v průběhu příštího roku.
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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 24. 4. 2017
*Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o hospodaření obce k 31. 3. 2017.
*Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 02/2017 k 31. 3. 2017.
*Starosta obce seznámil s činností Obecního úřadu a akcemi v obci v prvním čtvrtletí roku:
Byly zakoupeny keře růží pro výsadbu na Malé Straně.
Poplatek za likvidaci odpadů do 31. 3. nezaplatilo celkem 17 majitelů nemovitostí, proto jim Obecní
úřad zaslal upomínky.
Bylo zahájeno skartační řízení na Obecním úřadu – dokumenty budou předány Okresnímu archivu
v Lysé nad Labem.
Zastupitelstvo neschválilo návrh na rozšíření kamerového systému v obci.
Policie Městec Králové odložila případ krádeže dopravních značek při výjezdu z Vrátkové – oznámeno
pojišťovně.
Veřejně prospěšné práce v obci byly zahájeny 1. března.
Budova bývalé školy: Svod z okapu u vrat byl připojený na dešťovou kanalizaci v chodníku. Septik byl
vyvezený a vyčištěný. Byla vyměněna dvě okna v prostorách nájemního bytu.
Veřejné osvětlení: Před čp. 27 na Malé Straně byl instalovaný nový stožár. V celé ulici Na Kopečku byla
dokončena rekonstrukce osvětlení.
Byla provedena úprava prostranství u čp. 126, byl vyčištěný nátok do rybníčka u Žehuňské silnice
a výtok z dešťové kanalizace do rybníka za čp. 125. Hasiči vyčistili okraj lesa Vacinku (od hřiště na
hranici obecního lesa) a hráz mezi rybníky Králík a Nouze.
Byla zahájena rekonstrukce elektrických rozvodů v hasičské zbrojnici a příprava na vybudování rozvodů vody v objektu. Pracuje se na přípravě dokumentace stavby plynové přípojky a topení.
Projektant zaměřil prostory v bývalé škole a vypracuje dokumentaci na přestavbu místností (společenské centrum).
*Zastupitelstvo schválilo návrh, aby Obec Dlouhopolsko podala žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu
Středočeského kraje (Středočeský Fond obnovy venkova) na akci Rekonstrukce chodníků v Poděbradské ulici. Rekonstrukce chodníků je plánovaná od čp. 40 směrem k čp. 126.
*Zastupitelstvo neschválilo návrh na vstup obce do Sdružení místních samospráv ČR.
*Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o sdružení prostředků na společnou jednotku SDH (smluvní strany Obec Dlouhopolsko – Obec Běrunice). Předmětem smlouvy je zajištění požární ochrany v obci
Dlouhopolsko.
*Zastupitelstvo zamítlo žádost primářky oddělení následné péče Městské nemocnice Městec Králové
o finanční příspěvek na zakoupení elektricky polohovatelných lůžek na toto oddělení.
*Zastupitelstvo schválilo žádost Města Městec Králové o finanční příspěvek Městské nemocnici Městec
Králové na provoz 24 hodinové chirurgické pohotovostní služby sedm dní v týdnu.

Velikonoční odpoledne
Již tradičně se v sobotu 16. 4. konalo v budově
bývalé školy velikonoční odpoledne, kde si děti, rodiče či prarodiče mohli uplést pomlázku, namalovat
vajíčka voskem, barvami nebo je odrátkovat a ozdobit korálky. Z vyfouklých vajíček se také vyráběli
ptáčkové v kabátku a další zvířátka. Nechyběli ani
zajíčci z ponožek plnění obilím anebo jarní ozdoby
do květináčů. Hezké odpoledne nám zpestřil pan
Šafránek, který se postaral o hudební doprovod.
Děkujeme všem za dobrůtky, které jste přinesli.
Moc nás těší Vaše hojná účast a proto pro Vás připravujeme další akce, máte se na co těšit.
Veronika Knytlová
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Po letech u nás v obci zase oslavujeme MDŽ
Mezinárodní den žen, který většina z nás zná pod zkratkou MDŽ,
vznikl díky stávce švadlen roku
1908. Právě švadleny z New Yorku stávkovaly za zlepšení životních
podmínek a uznání žen ve společnosti.
A kdy se MDŽ slavilo naposledy
v naší obci? Někdy před více jak 25
lety. A protože máme akce pro děti
velmi dobře „rozjeté“, rozhodly jsme
se uspořádat něco i pro naše spoluobčanky a tradici MDŽ obnovit.
Začaly jsme vše
plánovat a chystat. Obavy, zda se
akce vydaří, jsme
měly veliké, né
že né. Přeci jen tu
takovou akci připravujeme poprvé. Ale my se jen
tak nevzdáváme,
vše se má přeci
vyzkoušet. A na
11. 3. jsme v budově bývalé školy
připravily velkolepou oslavu MDŽ. Sobotní odpoledne
bylo věnováno všem maminkám,
babičkám, tetičkám či sousedkám
v naší obci, které si chtěly s námi
užít hezké odpoledne. Naším cílem
bylo, aby si všechny dámy odpočinuly, poseděly, popovídaly a za-

vzpomínaly. A jaké bylo občerstvení? Velmi bohaté - chlebíčky, jednohubky nebo sladký kousek ke kávě,
to vše u nás bylo. O hudbu také
nebyla nouze, hrály jsme samé „hitovky“. Součástí akce byla i výstava fotek z dřívějška, poznat, kdo je
kdo, nebylo vždy lehké. Odpoledne
nám zpestřila svým mažoretkovým
vystoupením Janička Drahná, která sklidila za své vystoupení velký
potlesk. Zábava se rozjížděla a poz-

ději přišlo na řadu i něco ostřejšího. Víno a medovina tekly proudem
a večer nám bodla i pizza. Stihly
jsme toho probrat opravdu dost.
Kdo kolik má dětí a jak šikovná
vnoučata. Zasmály jsme se veselým historkám s umělými zubními

protézami, námluvám u Hrdinů…
Povídalo se a povídalo, až nakonec
babičky zjistily, že žádná nesebrala
doma vejce od slepic a ani nenakrmila králíky. Večer se chýlil ke konci,
postupně jsme se rozloučily a každá
oslavenkyně odcházela domů s kytičkou, domácím lineckým srdíčkem
a s úsměvem na tváři.
Na závěr děkujeme všem maminkám a babičkám za dobroty,
které přinesly na ochutnání a hlavně za úžasnou
atmosféru. Jedlo
se, pilo se, zpívalo
a tančilo až do pozdních večerních
hodin. Kdo nedorazil, o hodně přišel.
A ještě jedno
poděkování patří
všem
organizátorkám za přípravy, pevné nervy
a čas, který akcím
věnují.
P. S. Vůbec
jsme netušily, že
tu máme takové „pařmenky“ A proto Vám připravíme na podzim podobnou akci a ještě ji vylepšíme!
Děkujeme za krásné odpoledne
Za členky SK Dlouhopolsko
Martina Knytlová

Dlouhopolská pouť
V sobotu 10. 6. se
u nás na hřišti konala pouť.
Počasí nám přálo. Vše bylo
připravené a tak nezbývalo
nic jiného než rozjet TAXI
a svážet hosty na hřiště.
Připravené posezení se začalo postupně zaplňovat,
až byla nakonec všechna
místa obsazená. Celé odpoledne nám hrál a zpíval
p. Brzák, a nakonec došlo i
na tancování.
Jako každou akci jsme
měli i tentokrát bohaté občerstvení, nechyběly jednohubky, zákusky, dortíky, koláče a mnoho dalších dobrot, které přinesly maminky, babičky nebo tetičky
na ochutnání. Dále jsme si pochutnali na výborné kýtě, kterou griloval pan Hrdina. Všichni jsme se hezky
bavili, užili si pohodové odpoledne. V závěru dne jsme se stali fanoušky posledního fotbalového zápasu,
který domácí vyhráli 3:1.
Všem děkujeme za spolupráci, ochotu a hlavně podporu při organizování této akce! P. S. A na tykačku
jedině v sobotu. Celý organizační tým kulturního výboru Vám přeje krásné léto.
Veronika Knytlová
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Sportovní klub Dlouhopolsko
4. 3. – přátelsky = Dlouhopolsko – Převýšov B = 1:0 (1:0) – Jindra
18. 3. – přátelsky = Lužec nad Cidlinou – Dlouhopolsko = 3:3 (1:2) – Kvěch, Hingar, Hájek
25. 3. = Dlouhopolsko – Křečkov B = 4:3 (2:1) – 2 x Košátko, Shaklein, Skopal
Vyrovnané utkání, ve kterém jsme zahazovali jednu šanci za druhou a hosté využívali rychlé protiútoky. Hingar a Skopal trefili tyč, sami před brankářem se naši hráči objevili celkem šestkrát.
2. 4. = Vestec – Dlouhopolsko = 4:1 (0:1) – Shaklein
V prvním poločasu jsme měli mírnou převahu, druhý poločas jsme vůbec nezvládli – domácím vycházely rychlé protiútoky a střelba z hranice pokutového území. Soupeř dohrával o deseti, když byl
v 59. minutě vyloučený jejich hráč.
8. 4. = Dlouhopolsko – Sány/Opolany B = 2:1 (1:0) – 2x Shaklein
Do 25. minuty měli hosté velkou převahu, ale nedokázali proměnit ani jednu šanci (břevno trefili v 1.
a 19. minutě), navíc několikrát výborně zasáhl brankář Šafařík. Příležitosti měli také naši hráči: dvakrát se objevili sami před brankářem. Druhý poločas byl již vyrovnaný – střela Hingara skončila na
břevnu branky.
15. 4. = Košík – Dlouhopolsko = 2:2 (1:1) – Skopal, Martin Kříž
Nastoupili jsme pouze v devíti, proto měli domácí celé utkání převahu. Jejich střely však směřovaly
mimo branku, výborně zachytal Šafařík a spolehlivá byla i naše obrana. Skopal vstřelil gól a objevil
se 3x sám před brankářem, ale nedokázal jej překonat. Remízu nám zajistil v poslední minutě Martin
Kříž.
22. 4. = Dlouhopolsko – Žitovlice/Pojedy = 1:3 (1:1) – Pavel Kříž
Hosté byli po celý zápas lepší a dokázali využít chyb naší obrany. Pět minut před koncem zápasu byl
vyloučený hráč hostů, který v přerušené hře udeřil do obličeje Pavla Kříže.
29. 4. = Dlouhopolsko – Polaban Nymburk B = 0:7 (0:3)
Vedoucí mužstvo tabulky sice herně nepřesvědčilo, ale po celý zápas bylo lepší a postupně zvyšovalo
své vedení. Za stavu 0:1 Shaklein ani Švoma neproměnili vyložené šance.
7. 5. = Vrbice – Dlouhopolsko = 3:1 (1:1) – Hájek
Domácí tým byl častěji u míče a neproměnil tři samostatné nájezdy na brankáře. Zápas rozhodla 80.
minuta, kdy Bareš po rohu poslal hlavou míč do vlastní sítě.
13. 5. = Dlouhopolsko – Chleby = 3:2 (1:2) – Hájek, Pecen, Siegl
Utkání, do kterého jsme nastoupili bez sedmi hráčů základní sestavy, bylo zahájeno minutou ticha –
přesně před rokem zemřel Vladimír Voborník, dlouhopolský fotbalista. Prvních patnáct minut dominovali hosté (nevyužili několika příležitostí), potom jsme hru vyrovnali. Začátek druhého poločasu patřil
nám a během dvou minut jsme výsledek otočili. Hostům se přestaly dařit přihrávky i střelba a hra byla
vyrovnaná až do konce utkání.
20. 5. = Záhornice – Dlouhopolsko = 1:1 (0:1) – Kročák z penalty
Měli jsme více ze hry, naše střely však mířily mimo branku nebo byly sraženy na roh. Ve 44. minutě
Kročák proměnil pokutový kop a náš tlak pokračoval i ve druhé části hry. Domácí však podnikli několik
protiútoků a v 67. minutě využili trestný kop – vyrovnali střelou z 30 m přes zeď. Posledních pět minut
jsme dohrávali v deseti, když odstoupil zraněný Hájek.
27. 5. = Dlouhopolsko – Hrubý Jeseník B = 0:2 (0:2)
V utkání jsme sice byli častěji u míče, ale mnoho šancí jsme si nevytvořili (Hájek a Pecen trefili tyč,
Sekera sám před brankářem). Po deseti minutách došlo k přerušení hry – po hřišti pobíhal pes jednoho
z diváků. Ve 22. minutě rozhodčí nařídil penaltu za ruku hráče a udělil mu červenou kartu, brankář
však střelu Kročáka zneškodnil. Hosté ve druhé půli proměnili rychlé protiútoky.
4. 6. = Běrunice B – Dlouhopolsko = 2:0 (1:0)
První poločas byl vyrovnaný, my jsme však nevyužili dvou příležitostí. Nejprve se Švoma objevil sám
před brankářem, ale míč skončil vedle tyče a za stavu 1:0 Bareš z penalty vystřelil mimo branku. Ve
druhém poločasu jsme měli územní převahu, domácí ohrožovali našeho brankáře z protiútoků nebo
střelami z dálky.
10. 6. = Dlouhopolsko – Netřebice = 3:1 (2:0) – Košátko, Pecen, Švoma
Zahájili jsme náporem, ze kterého jsme vytěžili několik rohových a trestných kopů i jasných šancí
(sami před brankářem se objevili Jakub Kříž a Švoma). Do přestávky jsme byli lepším týmem a dokázali vstřelit dva góly. Ve druhém poločasu se nám hra nedařila. Netřebice snížily a naši hráči v dalších
15 minutách zahodili tři tutovky (Siegl a 2x Švoma). Hosté byli lepší, ale pět minut před koncem zajistil tři body Švoma.
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Konečná tabulka sezóny 2016/2017
1. Polaban Nymburk B
2. Hrubý Jeseník B
3. Žitovlice/Pojedy
4. Chleby
5. Sány/Opolany B
6. Vrbice
7. Vestec
8. Křečkov B
9. Běrunice B
10. Dlouhopolsko
11. Košík

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

20
19
14
14
12
12
12
10
8
7
5

4
0
4
3
4
3
1
4
2
3
2

0
5
6
7
8
9
11
10
14
14
17

165 : 23
73 : 32
78 : 48
68 : 39
57 : 49
54 : 45
64 : 80
74 : 62
55 : 86
30 : 61
41 : 83

64
57
46
45
40
39
37
34
26
24
17

12. Netřebice

24

5

0

13. Záhornice

24

2

2

19

32 : 98

15

20

27 : 112

8

rok 1940

střelci sezóny 2016/2017
7x = Shaklein Anton
5x = Kročák Jiří
3x = Košátko Ladislav, Hájek Martin
2x = Skopal Ruslan, Švoma Vlastimil, Kříž Pavel, Pecen Jiří
1x = Podhorský František, Siegl Jan, Kříž Jakub, Kříž Martin

Sbor dobrovolných hasičů
Podle zákona o požární ochraně obec plní povinnosti na úseku požární
ochrany mj. tím, že ve spolupráci s místním Sborem dobrovolných hasičů
zřizuje zásahovou jednotku, udržuje její akceschopnost, zabezpečuje odbornou přípravu členů a materiální potřeby jednotky. Akceschopnost je
posuzována podle splnění podmínek, stanovených právními předpisy.
V případě požáru, při základním 1. stupni poplachu, v obci zasáhnou hasiči z Poděbrad, Městce Králové, Žehuně a domácí jednotka. Dlouhopolská
(kategorie V) má nyní 7 členů, protože dva z nich se odstěhovali. Početní
stav jednotky je však podle nových pravidel minimálně 9 členů. Pokud obec
jednotku nezřizuje nebo není schopna zajistit její akceschopnost, má možnost uzavřít smlouvu s jinou obcí o společné zásahové jednotce. Na základě
návrhu Hasičského záchranného sboru Poděbrady proto zastupitelstva Dlouhopolska a Běrunic schválila
Smlouvu o sdružení prostředků na společnou jednotku. V požárním poplachovém řádu Středočeského
kraje tedy dojde ke změně a mimo domácích hasičů bude v Dlouhopolsku zasahovat zásahová jednotka
Velké Výkleky.
Sbor dobrovolných hasičů Dlouhopolsko podle svých možností bude nadále vyvíjet činnost na úseku
požární ochrany a jeho členové v rámci svých povinností budou udržovat techniku a prostory hasičské
zbrojnice. Vnitřní prostory objektu procházejí rekonstrukcí inženýrských sítí a velkou část prací vykonali
zdarma místní hasiči.

Obecní knihovna
Thomas Alva Edison, americký vynálezce a podnikatel ( 1847 - 1931)
„Když chci něco objevit, začnu tím, že přečtu o všem, co už se v tomto oboru udělalo - na to jsou
všechny ty knihy v knihovnách.“
Každý má ve svém životě nějaký sen. Sen stát se slavným hercem, bohatým podnikatelem, uznávaným spisovatelem, úspěšným sportovcem nebo světoznámým cestovatelem. Kniha má ten skvělý dar,
že Vám může pomoci. V knihách je napsáno vše, o čem ještě nic nevíte, o čem jste ani neslyšeli, že to
existuje. Kniha dokáže být dobrým společníkem na Vaší cestě životem, dokáže Vás pobavit, rozesmát,
pohladit, uklidnit. Najdete tam radu či informaci, kterou už dlouhou dobu hledáte, o které přemýšlíte
a nemůžete kvůli ní v noci spát. Kniha je Vaším přítelem, prožíváte s ní neskutečná dobrodružství,
milostné příběhy, cestujete v čase, pochopíte historická fakta a důležité mezníky osudových okamžiků.
Poznáváte životy skutečných lidí, jiných zemí či kontinentů, do kterých jste se ještě nepodívali. Kniha
má oproti filmu tu úžasnou výhodu, že si svého hlavního hrdinu a děj, kde se odehrává, představíte
podle svého vkusu a svých životních zkušeností, necháte pracovat svoji fantazii. Ne nadarmo se říká,
že je kniha lepší, než film, který byl podle její předlohy natočen.
Blíží se čas prázdnin a dovolených. Je to skvělý čas na odpočinek s knihou v ruce u vody, u moře
na pláži nebo doma na zahradě. Přijďte si vybrat tu Vaši pravou knihu a objevit ve svém životě něco
nového, prožít neopakovatelné chvíle a posunout se zase o kousek dál.
Těším se na Vás každé pondělí od 17h do 20h.
Mgr. Michaela Fojtíčková
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Svaz tělesně postižených
Na první zájezd letošního roku
jsme vyrazili 11. 5. brzy ráno –
cílem byl zámek Vranov nad Dyjí
a královské město Znojmo.
Prohlídkový okruh v zámku
seznamuje návštěvníky s osudy
a historií nejvýznamnějších majitelů Vranova – hraběcím rodem
Althannů. Ti iniciovali velkolepou
barokní přestavbu i klasicistní
úpravy objektu v 17. a 18. století. Nejprve jsme navštívili prostory barokního apartmá. Dále jsme
si prohlédli velký společenský
salon, jídelnu, zařízené předsálí
a ložnici Michala Josefa z Althannu
s toaletním předpokojem, kde nás
zaujaly především vzácně dochované tapetové dekorace a malby
z období klasicismu. Za zmínku
stojí i zachovalé středověké topení. Na závěr jsme vstoupili do
monumentálního Sálu předků,
který se svým architektonickým
provedením i uměleckou výzdobou řadí mezi nejhodnotnější
barokní interiéry střední Evropy.
Prohlídka končila na jižní terase
s vítězným obloukem a jedinečným
výhledem do rozsáhlého parku.

Po obědě jsme se přesunuli do
Znojma. Zde jsme pod Kraví horou nastoupili do turistického vláčku a vydali se na okružní jízdu po
historickém centru města. Zhlédli
jsme například Radniční věž, kostel sv. Michala, hrad s rotundou sv.
Kateřiny nebo děkanský chrám
sv. Mikuláše (zde je pozoruhodná kazatelna ve tvaru zeměkoule
a zázračná soška Panny Marie
Chlebové). Potom se část naší výpravy přesunula do Znojemského
podzemí. Labyrint chodeb budovali obyvatelé města téměř 200
let. Původní sklepy byly propojeny a proměnily se v úkryty v dobách válečného ohrožení (vytěžený materiál byl využitý na stavbu
městských hradeb). Další funkcí
bylo zásobování pitnou vodou –
jezuitský kanál využívalo město
ještě v sedmdesátých letech minulého století.
Po dlouhé cestě jsme se domů
vrátili unavení, ale výlet se opět
povedl. Paní vedoucí, děkujeme!!
Dne 25. května uspořádalo
Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady setkání

u příležitosti Dne matek. Maminky, babičky, prababičky a tetičky se setkaly ve Společenském
domě v Třebestovicích, kde bylo
pro ně přichystáno občerstvení
a hudební překvapení - dechovka
Poděbradka, která hrála k tanci
i poslechu. Dojemné bylo vystoupení nejmenších z místní mateřské školky. Zástupkyně jednotlivých obcí seznámily ostatní se
svou činností a aktivitami. Příjemné odpoledne uběhlo rychle, přítomné dámy si zatančily, popovídaly a s dárečky vyrobenými těmi
nejmladšími dětmi odjely plné
hezkých dojmů v podvečerních
hodinách zpět ke svým rodinám.
Děkujeme za skvělou přípravu
krásného odpoledne!
V Hudebním divadle Karlín
jsme 8. 6. shlédli představení Čas
růží. V muzikálu (podle původního scénář Sagvana Tofiho) zazněly největší hity z repertoáru Karla
Gotta.
Irena Rutarová

Ze života obce
Počet obyvatel k 1. 1. 2017 = 229
Zemřeli:
10. 3. – Ladislav Posejpal čp. 53 (*1950)
Odstěhovali se:
Václav Rochl, Marie Rochlová, Edita Rochlová a Edita
Hanušová čp. 126
Přistěhovali se:
Lucie Měcháčková čp. 80

Naši jubilanti – blahopřejeme:
květen
65 let – Vladislav Kříž čp. 112
60 let – Jana Maršíková čp. 85
červen
80 let –
80 let –
70 let –
70 let –
65 let –

Miloslava Samková čp. 49
Miroslav Svoboda čp. 113
Zdeněk Novák čp. 46
Antonín Štědronský čp. 26
Bohumil Šafránek čp. 134

červenec
75 let – Edita Fischerová čp. 48
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Čp. 13
Čp. 13 bylo vystavěné kolem roku 1775. Podle výkazu roboty z 1. března 1777
měl Matěj Černý vykonávat 3 dny pěší roboty s 1 osobou týdně po celý rok (na daních hospodář zaplatil 16 zlatých a 24 krejcarů). V roce 1840 Antonín Kříž postavil dřevěnou chalupu, krytou došky – ta v roce 1902 vyhořela a byla přestavěna. Jan Kříž
v roce 1924 přistavil chlévy s kůlnou a dům bez větších změn zůstal až do roku 1986. Nový majitel, Otakar Šůs, tehdy zahájil důkladnou rekonstrukci a přestavbu objektu. Postupně přibyla
veranda, sklady a bylo zřízeno obytné podkroví. K další úpravě přikročil majitel domu v roce 2002.
V roce 1841 bylo čp. 13 majetkem Matěje Líbala. V roce 1860 se jeho vnučka Marie provdala
za Antonína Kříže a dům zůstal v držení rodiny Křížových (předtím Líbalových) až do roku 1986.
Tehdy nemovitost kupují od Josefa Kříže manželé Otakar a Helena Šůsovi z Prahy. V roce 2011
dům získali manželé Josef a Eva Toulovi – v roce 2013 ho předávají dceři Daniele.

Naše příjmení

čp. 13, rok 1993

čp. 13

Bautzká
Příjmení je odvozeno z němčiny. Jeho
nositelé byli původně členy cechu zedníků nebo kameníků a podíleli se na výstavbě církevních staveb. V ČR příjmení
Bautzká nosí 6 žen, příjmení Bautzký
2 muži.
V roce 1978 koupila dům čp. 96 Jindřiška Bautzká z Prahy (zemřela v roce
2011).
Beyer
Příjmení je odvozeno z německého
Bayer = Bavor. Poukazuje na místo původu nebo národnost nositele. V ČR je
97 mužů s příjmením Beyer a 106 žen
s příjmením Beyerová.
Valdemar Beyer (narozen 2010) je synem Vlasty Weidenhofferové čp. 15.
Birnbaum
Židovských příjmení se týkal patent císaře Josefa II. z 23. 6. 1787, jenž ukládal Židům povinnost přijetí německých
jmen. Hebrejská jména byla obvykle
zakázána a vrchnostenští úředníci vypracovali seznam „přípustných“ příjmení. Aby si člověk zajistil hezké rodinné
jméno, musel úředníky uplácet. Velmi
žádaná byla jména květin nebo drahokamů.
Birnbaum znamená v překladu hrušeň.
V ČR nalezneme 55 mužů s příjmením
Birnbaum a 64 žen s příjmením Birnbaumová.
V roce 1915 zemřel v čp. 40 Kchain
Birnbaum (narozen 1914).
Bittman
Příjmení vzniklo stejným způsobem
jako výše uvedený Birnbaum – znamená prosebník. V ČR příjmení Bittman
nosí 80 mužů, příjmení Bittmanová 82
žen.
V roce 1957 přichází ze Záhornic do čp.
61 Josef Bittman – v roce 1996 se stěhuje do Městce Králové (zemřel v roce
1999).

Dlouhopolský zpravodaj

Kostel v Běrunicích
Dlouhopolsko vlastní kostel
nemá a jeho duchovním správcem vždy byl kněz z běrunické
nebo královéměstecké farnosti.
Do Běrunic za deštivého počasí
chodili dlouhopolští tzv. Úmrlčí
alejí.
Nejstarší zpráva o běrunickém chrámu pochází z roku
1354, kdy se zdejší vladyka Slavík připomíná jako patron kostela. Po husitských válkách se
zpráv nedostává. V roce 1620
byla zdejší farnost zrušena,
změněna na filiální a přidělena
do Městce Králové, pod patronát hraběte Colloreda, majitele
dymokurského panství.
Starý zchátralý kostel byl až
na kapli zbořen v roce 1716.
Základní kámen nového byl položen farářem Lukášem Herym
7. září 1716. Chrám, zasvěcený
Narození Panny Marie, vysvětil
bydžovský děkan 10. září 1719
– patronem kostela se stala kněžna Montecuculi, rozená
hraběnka Colloredo. Uvnitř jsou
tři oltáře. Hlavní oltář stojí v bývalé kapli, je dřevěný, nahoře
s Nejsvětější Trojicí a andělským kůrem. Uprostřed je obraz, představující sv. Annu s narozenou Pannou Marií. V oltářním kameni jsou
uloženy ostatky sv. mučedníka Felicia Floriana se zapečetěným přípisem biskupa hradeckého Matěje Ferdinanda
z 20. prosince 1667. Postranní oltáře jsou dva a to po levé straně oltář sv. Josefa, po pravé svaté Kateřiny. Křtitelnice je cínová a pochází z roku 1629. Kostelní věž byla přistavěna v roce 1770. Kolem kostela se rozkládal hřbitov,
na který se pochovávalo až do roku 1883, kdy byl za vesnicí zřízen hřbitov nový.
V roce 1787 byla rozhodnutím císaře Josefa II. v Běrunicích zřízena lokálie (duchovní správa
s vlastním knězem). Prvním lokalistou je jmenován Václav Dvorský. K 1. lednu 2009 došlo ke zrušení běrunické
lokálie a kostel se stal opět filiálním ve farnosti Městec Králové.
Opravy různého rozsahu proběhly v letech 1797 (výměna střechy šindelové za prejzovou), 1912
až 1913 (oprava omítek a farní budovy), 1983 (výměna střechy za plechovou), 1988 (oprava fasády)
a 1998 (rekonstrukce střechy a krovu věže). Při poslední opravě bylo nutné sejmout z věže kříž a horní báň. Byla
zde nalezena schránka a v ní pamětní spis z roku 1797, pamětní spis z roku 1857, zapečetěný balíček s relikviemi
sv. Fausta a sv. Justiny z roku 1857 a balíček s voskovými fragmenty z roku 1797. Kostel je nyní chráněný jako
kulturní památka České republiky.
K obnově varhan došlo v roce 1909 – obec Dlouhopolsko tehdy na nový nástroj přispěla částkou 100 K. Na věž
byly umístěny v roce 1961 elektrické hodiny.
Duchovní správci (od zřízení lokálie):
Václav Dvorský (1787 – 1824)
František Fiala (1824 – 1829)
Václav Stránský (1829 – 1844)
Jan Novotný (1844)
Jan Chládek (1844 – 1862)
František Veselý (1862)
Leopold Richter (1862 – 1884)
František Růžička (1884 – 1885)
Josef Synáček (1885 – 1891)
Václav Vintera (1891 – 1912)
Václav Švec (1912 – 1935)
Eduard Matouš (1935 – 1950)
= poslední kněz, který bydlel na faře čp. 13

Správci z Městce Králové:
Ladislav Kocian a Tomáš Sobola (1950 – 1952)
Otakar Havránek (1952 – 1954)
V červnu 1954 přechází správa do Lovčic:
Petr Špindler (1954 – 1958)
Václav Nývlt (1958 – 1997)
V roce 1997 přechází správa do Městce Králové:
Václav Černý (1997 – 1999)
Jiří Vojtěch Černý (1999 – 2001)
Josef Ziaťko (2001 – 2002)
Robert Pietrzak (2002 – 2007)
Jindřich Tluka (2007 – 2014)
Pavel Jandejsek (2014 – 2015)
Ryszard Boćkowski (2015 – )
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