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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, před třemi roky jste poprvé dostali do rukou Dlouhopolský zpravodaj. Na jaké úrovni a do
jaké míry se daří informovat o dění v naší obci a o její historii, je na vašem posouzení. V poslední době se objevují různé polopravdy, které pramení částečně z neinformovanosti nebo jde o informace typu „jedna paní povídala“. Proto mi dovolte, abych po delší době využil nepravidelné rubriky Slovo starosty. Bohužel, práce zastupitelstva
a Obecního úřadu je díky „papírování“, stále náročnější a pochopitelně není na první pohled vidět. Nestěžujeme si, nakonec vše děláme dobrovolně, ale výsledky se projeví až po nějaké době.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří připravují kulturní a společenské akce, které v posledních letech oživují dění
v Dlouhopolsku. Vše připravujete ve svém volném čase a z vlastní zkušenosti vím, jak je to náročné po všech stránkách.
V roce 1953 se konala ustavující schůze TJ Sokol Dlouhopolsko. Po 64 letech můžeme našim fotbalistům stále fandit,
přestože jsme nyní nejmenší obcí na okrese, která má svůj tým. Za to jim patří náš obdiv.
Obec hospodaří s rozpočtem, ze kterého financujeme běžný provoz a dotujeme oblasti, které jsou dané zákonem
např. požární ochrana, likvidace odpadů, veřejné osvětlení, autobusová doprava, knihovna, Pečovatelská služba, hřbitov
nebo kronika. Nemůžeme však ovlivnit hospodaření soukromých subjektů v okolních lesích nebo rybnících. V červnu
jsme doplatili úvěr u České spořitelny (výstavba vodovodních přípojek) ve výši jednoho milionu korun a bez problémů
splácíme úvěr na výstavbu vodovodního řadu. Od počátku roku jsme také investovali do údržby obecního majetku.
V bývalé škole došlo k rekonstrukci sociálního zařízení, k výměně části oken, v celé budově je nové plynové topení a
elektrické rozvody. Byla provedena kompletní rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Na Kopečku. V budově hasičské
zbrojnice máme nové elektrické rozvody, v provozu je vodovodní přípojka. Pro upřesnění: nebude zde hospoda ani výčep!!
V současné době řešíme s ŘSD Praha nedostatky vzniklé při rekonstrukci povrchu vozovky státní silnice – jde
o špatně provedené napojení mostků a vjezdů k jednotlivým nemovitostem. Byla ukončena příprava výstavby
plynové přípojky a topení v hasičské zbrojnici. Podali jsme žádost o dotaci na rekonstrukci chodníků v Poděbradské ulici. Rozsah prací bude závislý na výši přidělených finančních prostředků a na vlastních zdrojích obce. Plánujeme zahájení akce na jaře příštího roku. Dojde k výstavbě nového nástupního ostrůvku na autobusové zastávce
a stávající chodníky směrem od č.p. 40 k č.p. 126 získají nový povrch ze zámkové dlažby.
Ve spolupráci s příslušnými orgány řešíme ekologickou zátěž z minulosti. Jde o bývalou čerpací stanici pohonných
hmot JZD ve Vrátkové ulici. Připravujeme podklady pro podání žádosti o dotaci na odbahnění tzv. rybníčku u žehuňské
silnice. Dost času jsme strávili nad hledáním dokumentů pro obhajobu v soudním sporu, kdy obec zažaloval Květoslav
Švarc.
Znovu se nám rozšířily plochy, které obec udržuje. Jelikož tráva má letos příhodné podmínky, stává se, že není
posekaná podle našich představ. Omlouváme se, ale lidi prostě nejsou. Obec má uzavřenu dohodu o provedení veřejných prací s Úřadem práce v Nymburce na dvě pracovní místa. Jeden z pracovníků však hrubě porušil pracovní smlouvu a byl s ním rozvázán pracovní poměr. Dalším problémem, vyžadujícím řešení, je stav hřbitovní zdi.
Musíme doufat, že přes zimu nedojde k nejhoršímu a v rozpočtu pro příští rok najdeme prostředky na opravu.
V nejbližších měsících absolvujeme dvoje volby – v říjnu parlamentní a v lednu prezidentské. Doufám, že se zúčastníte
v co největším počtu a svým hlasem přispějete k výběru těch nejlepších kandidátů.
Na závěr nám všem přeji pěkný podzim a dětem úspěšný školní rok.
										
starosta obce Jaroslav Okrouhlý

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
Starosta obce Dlouhopolsko podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně
a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), oznamuje:
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční v pátek 20. října 2017 od 14,00 hodin
do 22,00 hodin a v sobotu 21. října 2017 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku Dlouhopolsko je volební místnost v budově bývalé školy (Dlouhopolsko,
Poděbradská 5).
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Rozloučení s prázdninami
Dva měsíce prázdnin utekly jako
voda, léto se blíží ke konci, škola volá.
A proto je ten nejvyšší čas rozloučit se
s prázdninami. Jako každý rok, tak i
letos jsme připravili pro děti zábavné
odpoledne, tentokrát na téma „Česko
křížem krážem“. Den „D“, sobota 19. 8.
2017, a počasí s námi pěkně laškovalo.
Ale my jsme byli připraveni na všechno
a tak jsme mraky rozehnali a svítilo nám
sluníčko. A jak to tedy bylo? Děti startovaly z našeho kempu na hřišti, kde si
mohly prohlédnout staré „áčkové“ stany, lehátka, ešusy či kotlík, ve kterém
správní trampové vaří. Každý účastník
dostal kartičku, aby mohl plnit úkoly
a protože cesta byla daleká, nesměla
chybět dobrá buchta nebo koláč na cestu. V lese bylo připraveno 10 stanovišť.
Každé představovalo 1 kraj naší České
republiky a plnily se úkoly a hádanky,
které byly s daným krajem spojené.
Naši malí turisti chodili podle turistických
značek a rozcestníků, které je vždy zavedly do některého z krajů. A tak si na
Třeboňsku mohli zachytat a rozpoznat
ryby, v našem hlavním městě Praze malí
cestovatelé psali dopisy a posílali je potrubní poštou, na Jižní Moravě malovali
džbánky, o kousek dál na Severní Mora-

vě viděli Makču Pikču a poznávali květiny, na Vysočině házeli bramborami. Děti
navštívily také Krkonoše, kde na vše dohlížel mocný pán hor Krakonoš, sjely Sázavu na kanoi, v Plzni na ně čekal Spejbl
s Hurvínkem, zahrály si i fotbal. Soutěžící si také vyšlápli na Ještěd a nezapomněli ani na návštěvu liberecké zoo. A
na závěr si děti stihly zajet i Velkou pardubickou. Cestou toho však zažily ještě
mnohem více, protože musely vyplňovat
křížovku, bez které by se nemohly vrátit zpět do kempu. A tak přišly na řadu
znalosti rodičů, které svým ratolestem
pomáhali.
V cíli na všechny dětičky čekaly bohaté odměny. Posilnily se opečenými
buřty a nakonec se dočkaly i překvapení. Dorazili k nám výklečtí hasiči, kteří
dětem nastříkali pěnu. To bylo radosti.
Celý večer nás bavila úžasná skupina
Naboso, která za námi přijela až z Rokytnice nad Jizerou. Zpívalo se, tancovalo, zkrátka bylo veselo. Nechybělo dobré
pití a výborné grilované speciality.
Na závěr bych chtěla moc poděkovat za hojnou účast všem našim soutěžícím a rodičům či prarodičům, kteří
k nám dorazili z okolí i z daleka. A věřte, že nás moc těší, když slyšíme, jak

se k nám těšíte. Radost máme i z krásných vzkazů, které jste nám napsali do
naší kroniky. Také děkujeme sponzorům
za hezké ceny, které nám věnovali. Ale
komu patří to největší poděkování? Tak
to jsou všichni organizátoři a pomocníci,
co se zapojují do akcí, které pořádáme,
a to nejen tento dětský den, ale všechny
akce, kterých je za letošní rok neuvěřitelných 6! Ať už jde o přípravu hřiště,
úklid, výrobu rekvizit, vymýšlení úkolů,
pečení výborných dobrůtek a chystání
a shánění všeho možného i nemožného.
Jsem na Vás moc pyšná a kdejaká obec
v okolí nám může závidět, jak se dokážeme celá vesnice zapojit, ať už je Vám
víc či míň. A pro ty co nevědí, tak všechno chystáme a připravujeme ve svém
volném čase a zadarmo. I když nás to
stojí hodně nervů a sil, protože nic není
jednoduché a vždycky se vyskytnou problémy, tak víme, že vy přijdete a užijete
si to společně s námi. A proto to děláme.
Děkujeme! A ještě jednou připomínám,
akce jsou vždy pro všechny, kdo se rád
baví, směje… Těšíme se na Vás na posvícení.
Za organizátory Martina Knytlová

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 19. 6.
*Účetní obce Michaela Součková seznámila s hospodařením obce k 31. 5. 2017.
*Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 03/2017 k 30. 4. 2017 a rozpočtové opatření č. 04/2017
k 31. 5. 2017.
*Zastupitelstvo schválilo Závěrečný účet obce Dlouhopolsko za rok 2016 bez výhrad.
*Zastupitelstvo schválilo Účetní závěrku obce k 31. 12. 2016.
*Zastupitelstvo vzalo na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dlouhopolsko za rok 2016 (ze
dne 31. 5. 2017). Kontroloři Krajského úřadu Středočeského kraje nezjistili chyby a nedostatky.
*Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o vyhlášení dotačního programu Ministerstva obrany na péči o válečné
hroby a souhlasí s provedením rekonstrukce pomníku před místním hřbitovem.
*Starosta informoval o jednání valné hromady členů Svazku obcí Ny-Ko (2. 6. v Kolíně). Od 1. 1. 2018 vstoupí
v platnost zpřísnění vyhlášky o ukládání nevyužitelného odpadu na skládky, což přinese výrazné zdražení poplatků a zvýšení cen za likvidaci domovního odpadu.
*Obec uzavřela s Úřadem práce dohodu, na jejímž základě zaměstnáváme dva pracovníky na úklid obce. Platnost smlouvy končí 31. 8. 2017 a proto starosta požádal o její prodloužení do 31. 10. (2 pracovníci) a poté do
28. 2. 2018 (1 pracovník). Veřejná služba v obci nebude zřízena – není k dispozici vhodný uchazeč.
*Zastupitelstvo schválilo návrh na podání žádosti o poskytnutí dotace z fondů Ministerstva zemědělství na
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odbahnění tzv. „rybníčku u žehuňské silnice“ (parc. č. 199/7 a 199/5).
*Různé:
Firma TANNACO instalovala 30. 5. nové dopravní značky při vjezdu na Vrátkovou z městecké silnice (důvodem
byla krádež dopravních značek).
Byla provedena oprava výmolů na Vrátkové pomocí asfaltové směsi Bitumizol.
Opravu pumpy u studny před márnicí provedla 9. 5. firma Foff Městec Králové.
V požární zbrojnici byla zprovozněna vodovodní přípojka.
*Zastupitelstvo vzalo na vědomí informace o připravované obnově zeleně v Proutnici a parku.
*Zastupitelstvo souhlasí s realizací offsetového projektu – výsadba zeleně na území obce. Nezisková organizace
CI2 o.p.s. v rámci programu SLEDUJEME/SNIŽUJEME CO² podporuje výsadbu dlouhověkých dřevin, které
přispějí ke zlepšení životního prostředí v obcích.
*Zastupitelstvo vzalo na vědomí informace o příspěvkové organizaci Integrovaná doprava Středočeského kraje.
Cílem organizace (vzniklé 1. 4. 2017) ve spolupráci s organizací ROPID a obcemi je vytvoření společného
systému pro Středočeský kraj a Prahu, ve kterém budou cestující jezdit na 1 jízdenku všemi druhy dopravy.
*Zastupitelstvo projednalo návrh na zřízení dětského hřiště v obci – problémem zůstávají finanční náklady a místo, kde budou herní prvky instalovány.
*Rekonstrukce chodníků v Poděbradské ulici.
Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele akce bude uveřejněno na portálu Vhodné uveřejnění. Zastupitelstvo
pověřuje starostu obce výběrem dodavatele na akci dle výsledků výběrového řízení a doporučení hodnotící
komise. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem Smlouvy o provedení díla s vítězným uchazečem.
*Starosta požádal 16. 5. Město Městec Králové o zařazení obce Dlouhopolsko do seznamu spádových obcí pro
Mateřskou školu (Bezručova 830) Městec Králové. Rada města 30. 5. žádost projednala – pro rok 2017/2018
již zápis proběhl a nelze přijatá pravidla měnit. Žádost obcí Podmoky a Dlouhopolsko budou projednány s ředitelkou Mateřské školy

Sportovní klub Dlouhopolsko
8. 7. – 4. ročník turnaje v malé kopané – Dlouhopolský turnájek
Turnaje se zúčastnilo 13 týmů, rozdělených do dvou skupin.
Skupinu A tvořily týmy Lulánci, Joga tým, Lužec nad Cidlinou, Hradecký výběr, Dlouhopolsko a No Stress.
Ve skupině B nastoupily týmy Pouliční sběr, Kněžičky, 4G LTE, AC Kadimůrov, El Chapo
a All Star tým.
Konečné pořadí v turnaji:
1. Pouliční směs
2. Lužec nad Cidlinou
3. Lulánci
4. Joga tým
5. Kněžičky
nejlepší střelec – Martin Holec (Lužec nad Cidlinou)
nejlepší hráč – Jakub Hartman (Joga tým)
nejlepší brankář – Jiří Appl (Pouliční sběr)

Oznamujeme smutnou
zprávu, že zemřel pan
Vladislav Kříž (*1952),
dlouhopolský hráč v le22. 7. – 45. ročník Memoriálu Jaroslava Zlatníka a Josefa Teslíka
tech 1971 – 1974 a člen
Turnaje se zúčastnily 4 týmy, původně přihlášené Hradčany odřekly. Hrálo se systémem
Sboru dobrovolných
každý s každým (zkrácené zápasy s poločasem 25 minut). Výsledky:
hasičů Dlouhopolsko.
Dlouhopolsko – Převýšov B = 5:2 – 2x Dudek, 2x Franěk, Švoma
Sloveč – Lužec nad Cidlinou = 3:0
Sloveč – Převýšov B = 5:2
Dlouhopolsko – Lužec nad Cidlinou = 4:1 – Hájek, Švoma, Seifert, Dudek
Dlouhopolsko – Sloveč = 1:3 – Dudek
Převýšov B – Lužec nad Cidlinou = 5:0
Konečné pořadí:
1. Sloveč
2. Dlouhopolsko
3. Převýšov B
4. Lužec nad Cidlinou/dorost Lovčice
nejlepší střelec – Patrik Kaliáš (Převýšov B) = 6x
nejlepší hráč – Josef Dudek (Dlouhopolsko)
nejlepší brankář – František Hansl (Převýšov B)
Změny v týmu
Do nové sezóny dlouhopolský tým nastoupil s malými
změnami. Základní kádr zůstal pohromadě a doufáme,
že se uzdraví Lubomír Štus. Svoje působení v družstvu
ukončili Jan Budai, Michal Vaníček a Luboš Robovský.
Novými posilami se stali Jan Štěrba a Petr Javorský
z TJ Union Hradčany a vrací se Ladislav Novák z TJ Sokol Zdislavice.
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Sportovní klub Dlouhopolsko
rozlosování soutěže 2017/2018 – IV. třída, skupina B
sobota
sobota
neděle
sobota
sobota
neděle
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota

19.8. 17:00 Košík - Dlouhopolsko
26.8. 17:00 Dlouhopolsko - Vrbice
3.9. 17:00 Hrubý Jeseník B - Dlouhopolsko
9.9. 17:00 Dlouhopolsko - Rožďalovice B
16.9. 17:00 Dlouhopolsko - Mcely
24.9. 10:15 Křečkov B - Dlouhopolsko
30.9. 16:00 Dlouhopolsko - Dymokury B
7.10. 16:00 Netřebice - Dlouhopolsko
14.10. 15:30 Dlouhopolsko - Sány/Opolany B
21.10. 15:30 Chleby - Dlouhopolsko
28.10. 14:30 Dlouhopolsko - Záhornice
4.11. 14:00 Žitovlice/Pojedy - Dlouhopolsko
11.11. 14:00 Dlouhopolsko - Vestec

19. 8. = Košík – Dlouhopolsko – 1:2 (1:1) – Pavel Kříž, Jan Kříž
Prvních deset minut patřilo domácím, potom se hra vyrovnala, ale oba týmy si
mnoho šancí nevytvořily. Vedli jsme od 22. minuty – Pavel Kříž skóroval hlavou.
Košík vyrovnal po chybě naší obrany ve 35. minutě. Vítězství nám zajistil Jan
Kříž, když po trestném kopu v 77. minutě jeho hlavička skončila v síti soupeře.
26. 8. = Dlouhopolsko – Vrbice – 2:1 (1:1) – 2x Skopal
Přítomní diváci viděli vyrovnanou hru, několik chyb rozhodčího a hodně tvrdých zákroků z obou stran. Vedli jsme
od 8. minuty – Skopal bez přípravy poslal tvrdou ranou míč do branky. V 18. a 20. minutě se objevil sám před
brankářem Shaklein, ale šance nevyužil. Hosté vyrovnali ve 41. minutě z trestného kopu (střela z 25 m přes zeď
skončila pod břevnem naší branky). Další příležitosti oba týmy nevyužily (Skopal sám před brankářem). Zápas
rozhodla 81. minuta – Skopal pronikl obranou a brankáři nedal možnost zakročit.
3. 9. = Hrubý Jeseník B – Dlouhopolsko – 1:5 (1:4) – 4x Skopal, Košátko
Prvních deset minut patřilo domácím, kteří i v průběhu prvního poločasu nevyužili několika šancí. Vedli jsme od
3. minuty (Skopal vystřelil z hranice pokutového území), ale po čtyřech minutách jsme po chybě obrany inkasovali. Skopal však dokázal vstřelit další tři branky (ve 22., 35. a 40. minutě) a o výsledku bylo rozhodnuto. Ve 47.
minutě Pecen trefil tyč, o minutu později Košátko střelou z 35 metrů zvýšil na 1:5. Hrubý Jeseník v 50. minutě
nastřelil břevno a na víc se nezmohl. Ve druhém poločasu rozhodčí odpískal hodně tvrdých zákroků z obou stran
a v 72. minutě vyloučil domácího hráče a našeho Kročáka.
9. 9. = Dlouhopolsko – Rožďalovice B – 1:3 (1:2) – Kvěch
V prvním poločasu byli lepší hosté – měli častěji míč i územní převahu, ve druhé části hry se již hrál vyrovnaný
fotbal. Vedli jsme od 5. minuty, kdy se hlavou po trestném kopu prosadil Kvěch. O deset minut později soupeř
nastřelil břevno. Rožďalovice potom dokázaly využít naší ztráty míče a vstřelily tři góly (21., 44. a 56. minuta).
My jsme neproměnili žádnou další šanci – Švoma, Skopal.

Sportovní
19. 8.klub
– Dětský
Dlouhopolsko
den
Sportovní klub Dlouhopolsko uspořádal v areálu hřiště a přilehlého lesa dětský den, tentokrát pod názvem
Křížem krážem Českem aneb z Dlouhopolska do všech koutů republiky. Z dlouhopolského kempu se děti společně
s dospělými vydaly za krásami téměř všech krajů České republiky. Absolvovaly rychlý výlet na Třeboňsko, do Krkonoš, na Jižní Moravu, za krásami staré Šumavy, prošly naše krásné historické hlavní město a mnohé další. Pro
správné trampy byla i možnost noclehu v „kempu“, kde si mohli postavit vlastní stan.
Od 16 hodin k tanci a poslechu hrála skupina Naboso.
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Svaz tělesně postižených
Zájezdu do Lysé nad Labem jsme se zúčastnili 23. 6. –
v místním výstavním areálu se
konaly tyto akce: Lázeňský veletrh (8. ročník výstavy léčebných
lázní, wellness pobytů a relaxace) + Růžová zahrada (7. ročník výstavy růží, letních květin
a zahradnické trhy) + Senior –
Handicap: aktivní život (16. ročník výstavy pro lidi, kteří nezůstávají sedět doma) + Šikovné
ruce našich seniorů (18. ročník
výstavy ze soutěže „pro radost
a potěšení“)
Na výlet, směr jižní Morava,
jsme vyrazili 16. srpna v 7 hodin. Cesta trvala tři hodiny, ale
máme výborného řidiče, pana
Michla, který s námi absolvuje
všechny zájezdy. Poradí si ve
všech situacích, takže se v pořádku vracíme domů.
První zastávkou byla jeskyně Blanických rytířů, která se nachází nedaleko města Kunštátu, na okraji
obce Rudka, v nitru kopce nazvaného Milenka. Jeskyně je ručně vytesaná – autorem byl čalouník Stanislav
Rolínek, který do ní umístil mj. jezdeckou sochu svatého Václava, stojící uprostřed spících blanických rytířů
nebo Svatováclavskou korunu. Vchod do nitra kopce hlídá mohutný kamenný lev. V přírodním parku jsme
viděli obrovské boty na podstavci. Jedná se o torzo sochy prvního prezidenta T. G. Masaryka, která byla za
II. světové války zničena Němci. V tehdejší době se tato 14 metrů vysoká plastika označovala jako největší
ve střední Evropě.
Druhou zastávkou na naší cestě byl zámek Lysice, od roku 2002 Národní kulturní památka. Barokní stavba vyniká skvostně zařízenými interiéry, které představují životní styl přední moravské hraběcí rodiny Dubských z Třebomyslic. Shlédli jsme nádherně a bohatě zdobené šlechtické pokoje. Sbírky, pořízené hlavně
v 19. století, obsahují především nábytek zdobený intarzií,
sklo, porcelán, obrazy, vzácnou sbírku zbraní, střeleckých
terčů a dvě knihovny, ukryté
ve zdech místnosti. Další podívanou poskytují předměty
dovezené z Orientu. Výborná
průvodkyně použila zábavnou formu prohlídky: postřeh,
otázky, odpovědi. Na závěr
jsme navštívili nádhernou zámeckou zahradu s promenádní sloupovou kolonádou.
Třetí zastávkou byl klášter
Porta coeli, který se nachází
v obci Předklášteří u Tišnova.
Jeho areál z 13. století s nádherným kostelem Nanebevzetí
Panny Marie byl v roce 2010
prohlášen Národní kulturní
památkou. Zde nás přivítala průvodkyně v dobovém obleku. Zajímavě nám vyprávěla o životě řádových
sester – ženský cisterciácký klášter je jediným fungujícím v České republice a slovanských zemích. Klášterní kostel je proslavený vstupní branou, na zdech jsou obrazy křížové cesty. Mohli jsme usednout do lavic
a poslouchat vyprávění paní průvodkyně.
Domů jsme se vraceli večer plni dojmů a hezkých zážitků. Krásné počasí a dobře vybraný výlet. Děkujeme paní Pekárkové, paní Oupické a řidiči autobusu panu Michlovi za hezký výlet.
Zdeňka Nováková
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Ze života obce
Počet obyvatel k 1. 1. 2017 = 229

Naši jubilanti – blahopřejeme:
říjen
65 let – Věra Štědronská čp. 26

Zemřeli:
12. 8. – Vladislav Kříž čp. 112 (*1952)

listopad
89 let – Josef Trčka čp. 101
60 let – Marie Vondrušková čp. 54
65 let – Jiří Hájek čp. 4

Odstěhovali se:
Anna Pavlásková čp. 63
Jan Zajíček čp. 32
Přistěhovali se:
Věra Kafková čp. 96
Jana Fialová a Martin Kadavý čp. 63

Čp. 14
Čp. 14 bylo postaveno mezi lety 1775 –
1790. V roce 1838 se
„dům dřevěný, došky
pokrytý“ stává majetkem Jana Zapotila
– matka Dorota má
ve smlouvě postupní
zajištěno „právo hospodaření do smrti“.
Vnuk Jana, Jan Zapotil, o majetek přichází
v roce 1891 – v exekuční dražbě jej kupuje Anna Bendová.
Do domu se nastěhoval tesař Jan Benda
(po prodeji o devět
let později se vystěhoval za rybník na
své pole, postavil si
zde prkennou boudu
a pěstoval
zeleninu
– bydlel tu i v zimě).
V roce 1900 kupuje
nemovitost Jan Kříž,
v majetku rodiny Křížových zůstává dodnes.
Dům vyhořel v letech 1904 a 1911
a byl vždy přestavěn.
Zděné chlévy byly postaveny v roce 1913,
stodola s řezárnou
v roce 1938. Přestavba stodoly na obytné místnosti proběhla
v roce 1958. Poslední
stavební úpravy domu
byly povoleny v roce
2006.

čp. 14, rok 1993

čp. 14
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Naše příjmení
Beneš, Benešová
V České republice je 19 347 lidí s tímto příjmením, které vzniklo ze jména Benedikt (jde o 38 nejčastější příjmení u nás). Na farnostech benediktinských mnichů dostávaly děti jméno na jeho počest
– zkrácením vzniklo i příjmení Beneš. Je běžné i v Maďarsku = Benes.
V čp. 8 hospodařil Václav Beneš (1737 – 1743) a později Jan Beneš (1762 – 1775).
V roce 1811 postavil Jan Beneš z Polních Chrčic kovárnu čp. 33 – měl 4 syny (všichni se vyučili kováři) a 2 dcery. Kovárnu zdědil nejmladší Jiří, který se oženil s Františkou Černou z čp. 29. Jejich dcera
Kateřina se provdala za Josefa Nováka z Hradčan – v roce 1884 si postavili dům čp. 75. Další dcera
Anna se provdala za Václava Kopáčka – v roce 1871 se odstěhovali do svého nově postaveného domu
čp. 59. Jan Beneš v roce 1869 postavil dům čp. 124.
Čp. 33 zdědila roku 1870 Anna Benešová, která se o dva roky později provdala za kováře Josefa
Albrechta. V majetku rodiny Albrechtových kovárna zůstala do roku 1956.
Čp. 59 v roce 1877 přechází na manžele Jana Dobiáše a Marii, rozenou Kopáčkovou. Dům v roce
1892 získal v exekuční dražbě František Horák, o čtyři roky později jej kupují manželé Václav a Anna
Brzákovi.
Čp. 75 zdědila roku 1928 Anna Nováková s manželem Stanislavem Albrechtem – v majetku rodiny
Albrechtových je dodnes.
Čp. 124 změnilo majitele (Václav Beneš a Dorota Benešová) v roce 1900, kdy jej v exekuční dražbě
získal Vilém Fischer. Ten jej o osm let později prodal manželům Františkovi a Marii Černým.

Přírodní památka Čihadelské rybníky
Krajský úřad Středočeského kraje 5. října 2016 vyhlásil
novou přírodní památku Čihadelské rybníky v katastru obce
Kněžičky.
Celková výměra chráněného území Čihadelské rybníky,
které jsou součástí evropsky
významné lokality Žehuňsko
(soustavy Natura 2000), činí
bez ochranného pásma 1,3784
ha. Tvoří jej tři menší rybníky.
Hlavním cílem je dlouhodobé
udržení dostatečně velké rozlohy biotopu, ochrana vegetace stojatých vod a živočichů,
na tyto biotopy vázané – zejména kuňky obecné, čolka
obecného a šídla lučního.
V jižním rybníku je dobře
vyvinuta makrofytní vegetace
přirozeně eutrofních vod. Je
na něj vázána většina zjištěných obojživelníků a vážek.
Při okraji prostředního rybníku
byla nalezena ostřice pobřežní
a ostřice měchýřkatá, dále se
zde vyskytuje ropucha obecná. V severním rybníce byly
zaznamenány hlavně druhy
obnaženého rybničního dna.

Čolek obecný

Kuňka obecná
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Z historie Staré Báně
„Na chlumeckém panství byla zlá robota“ – to bylo známo daleko široko. Tím více tížilo naše předky, když vedle
v Opočnici na robotu vůbec nechodili, neboť byli na císařském
panství. Dlouhopolští chodili ke dvoru Stará Báň a do Obory.
Práce u dvora byla namáhavá, protože pole nebyla odvodněna, půda byla mazlavá a těžká. Mnoho práce bylo i na vinici
nade dvorem. Roboty konal sedlák 2 dny pěší a 2 dny s párem
koní v týdnu, chalupník 3 dny pěší za týden, domkáři 13 dní
za rok. Zameškaná robota se nahrazovala dvojnásobně nebo
se zaplatila. Za den jízdní roboty platilo se 20 krejcarů, za den
pěší 6 krejcarů. Celoroční výkup činil 20 zlatých.
V prostoru proti nynějšímu dvoru Báni (nad žehuňskou
silnicí na úpatí kopce) je zachováno dobře patrné kruhové
tvrziště o průměru 20 – 25 m, obklopené hlubokým příkopem. Lokalita je poškozena pozdějšími zásahy. Tvrz Báně se
připomíná poprvé v roce 1391, kdy ji držel vladyka Halda
z Báně. V letech 1451 – 1454 zde sídlil Jíra Opat z Maličína
a z Báně. V roce 1460 je majitelem Jan z Báně.
Od roku 1494 drželi tvrz Baderští z Újezda a to Hynek
(1494 – 1510) a jeho syn Jiřík (1519 – 1560).Tito páni však
sídlili v Poděbradech nebo Libodřicích a tvrz zpustla. Jiřík
v roce 1551 zapisuje do desek zemských opuštěnou tvrz se dvorem a ves. Královská komora nařizuje roku 1562 chlumeckému hejtmanovi zřízení nové vinice nad Bání: „Na vrchu nad rybníkem žehuňským země k rozdělání vinice dobrá
a příhodná jest. Protož, jakž by po žních bylo, zpúsobíc dělníky a dadaouc vinice k vysázení na 30 strychů změřiti,
rozkaž krechty dělati a my časně dobrých vinných sazenic z jara vysadíme.“
Dalším majitelem vsi se stal Jan (syn Jiříka Baderského), který v roce 1571 umírá a Báně se ujímá Zikmund
Baderský. Ten prodává dvůr s krčmou a jednou chalupou svému bratrovi Bavorovi. Od Hynka, syna Bavorova, dvůr
koupil roku 1584 císař Rudolf II. za 2 540 kop míšenských a připojil jej k chlumeckému panství.
Roku 1629 mívala Báně 2 kopy 20 záhonů polí, 13 provazců luk a ladem 45 záhonů. Zanikla po roce 1654, přestože
přežila třicetiletou válku bez větších škod.
Na místě zaniklé vsi vznikl před rokem 1700 panský dvůr, doložený roku 1713 v Tereziánském katastru jako majetek Chlumeckého panství. V roce 1715 bylo při dvoře 648 korců polí, 816 korců lesa a 36 korců štěpnice. Na rozsáhlých
lukách se sklízelo 24 vozů čtyřspřežních a 7 dvouspřežních vozů sena.
Pro dělníky dvora byla v roce 1822 založena osada Nová Báň o počtu 30 domků (v roce 1949 spojena s obcí Hradčany).
V roce 1900 měl dvůr 1470 korců pozemků. Dvůr Stará Báň chlumecký velkostatek pronajal cukrovaru v Libněvsi.
V letech 1922 – 1924 byla na základě pozemkové reformy provedena parcelace dvora a zbylo z něho 129 ha pozemků.
Přidělen byl Bytovému a stavebnímu družstvu ve Staré Báni se sídlem v Praze.
Podle sčítání lidu v roce 1900 měla osada Stará Báň 59 obyvatel, v roce 1921 88 obyvatel.
Velkostatek Stará Báň koupil v roce 1934 od Bytového družstva Josef Mareček z Veleně.
Když se v roce 1949 rozhodovalo na základě Hradeckého programu o konfiskaci a parcelaci Marečkova velkostatku,
všichni zemědělci souhlasili a většina z nich také příděl dostala. Na pozemcích však hospodařili necelý rok. Na podzim
1950 byl z bývalého dvora Stará Báň zřízen státní statek, který zaměstnával 17 osob. Protože se zde střídali velmi
často správcové, z nichž někteří zemědělství dobře nerozuměli a myslili na svůj vlastní prospěch, hospodářské budovy
se neopravovaly a celé hospodářství chátralo. Pole se postupně nechávala ležet ladem. Tráva, která na nich vyrostla,
stačila stěží uživit stádo ovcí.
Na podzim 1958 byl proto Státní statek Stará Báň, o celkové výměře 188,2703 ha, zrušený. Orná půda byla rozdělena následovně: JZD Dlouhopolsko obdrželo asi 25 ha a JZD Žehuň asi 40 ha. Zbývající pole převzalo JZD Hradčany,
které rovněž obdrželo všechny hospodářské budovy. Několik roků v nich byly ustájeny družstevní dojnice.
Od 1. ledna 1973 začalo pod názvem JZD 25. únor se sídlem v Žehuni pracovat sloučené družstvo Žehuň, Dobšice,
Hradčany a od 1. ledna 1974 se připojily ještě Choťovice a Kolaje.
V roce 1981 založilo družstvo na jižních svazích Báňského kopce vinici. Protože se ve dvoře Stará Báň za doby trvání státního statku ani zemědělského družstva neprováděly žádné opravy, budovy zchátraly natolik, že se v roce 1985
rozhodlo vedení JZD všechny hospodářské i obytné budovy zbořit.
Další dění kolem někdejšího velkostatku lze nazvat přirovnáním „jedna paní povídala“. Zbylý majetek měli od Josefa Marečka, který v roce 1992 požádal o navrácení pozemků, odkoupit dva společníci. Plánovali zde ve spolupráci se
zahraniční firmou zavádět hypoterapii. Když záměr nevyšel, byli nuceni nevyužitelný majetek se ztrátou prodat. Současnými majiteli nové rezidence čp. 258, vybudované v prostorách bývalého dvora, jsou manželé Jiří a Eva Svobodovi.
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