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Dlouhopolsko

zdarma 		

číslo 16.

datum: 15. prosince 2017

Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vám jménem svým i jménem Obecního zastupitelstva v Dlouhopolsku
popřál klidné a spokojené prožití vánočních svátků a v novém roce 2018 především
hodně zdraví, štěstí a mnoho splněných přání. 							
								
starosta obce Jaroslav Okrouhlý

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky = 20. 10. – 21. 10. 2017
194 – počet osob, zapsaných v seznamech voličů
139 – počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
139 – počet platných hlasů
Počet hlasů:
48 – ANO 2011
22 – STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
20 – Občanská demokratická strana
12 – Česká pirátská strana
10 – Svoboda a demokracie – Tomio Okamura
9 – Česká strana sociálně demokratická
8 – TOP 09
5 – Komunistická strana Čech a Moravy
2 – Sdružení pro republiku – Republikánská strana Československá
		
Miroslava Sládka
1 – Strana zelených
1 – Strana svobodných občanů
1 – Dělnická strana sociální spravedlnosti

Odpady
Platnost známek z roku 2017 bude ukončena 31. ledna – potom nebudou popelnice bez vylepených nových známek vyváženy. Nové známky (120 l a 240 l) budou od středy 3. ledna 2018 k dispozici na Obecním
úřadu po zaplacení poplatku.
Poplatek se nemění: 500 Kč za osobu nebo rekreační objekt. Můžete ho uhradit v lednu 2018 v hotovosti na Obecním úřadu nebo převodem na účet obce
č. 4138553319/0800 (variabilní symbol 1340 – specifický symbol = číslo popisné).
Poplatek ze psů se také nemění: 30 Kč za prvního
psa a 50 Kč za každého dalšího psa.
Společnost NYKOS žádá občany, aby odstranili
všechny vylepené známky z popelnice a novou svozovou známku nalepili na přední stranu nádoby, cca doprostřed. Svozovou známku neumisťujte na zadní stranu, víko ani na boční strany popelnice.
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Cena vodného v roce 2018
Na společném zasedání představenstva a dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., které se
konalo 30. 11. 2017, bylo rozhodnuto, že cena pitné vody od 1. 1. 2018, je pro koncového spotřebitele následující: cena vody pitné 1 m3 – 41,18 Kč (cena je uvedena vč. 15% DPH) – cena zůstává stejná jako v roce 2017.

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 25. 9.
*Účetní obce Michaela Součková seznámila s hospodařením obce k 31. 8. 2017.
*Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 05/2017 k 30. 6. 2017 a rozpočtové opatření č. 06/2017
k 31. 8. 2017.
*Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti IE-12-6002898/1. Obec Dlouhopolsko
zřizuje k pozemkům parc. č. 276/1 a 77/11 v k. ú. Dlouhopolsko ve prospěch ČEZ Distribuce Děčín věcné břemeno. Na pozemcích obce jsou umístěny rozvody elektrické energie (ulice Malá Strana a Fialova).
*Dne 18. 8. byla podána žádost o dotaci Středočeského fondu obnovy venkova na rekonstrukci chodníků v Poděbradské ulici (od čp. 40 k čp. 126 + výstavba nového nástupního ostrůvku u autobusové zastávky). Na základě
výsledků jednání hodnotící komise ze dne 20. 7. byla jako nejvýhodnější vybrána nabídka uchazeče Martina
Ollé Dymokury.
*Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci starosty o vyhlášení veřejné sbírky na podporu léčby prap. Vladimíra
Suchánka (příslušníka OOP Městec Králové), který byl dne 3. 9. 2016 při plnění služebních povinností těžce
zraněn při dopravní nehodě služebního vozidla Policie ČR. Zastupitelstvo souhlasí, aby Obec Dlouhopolsko do
sbírky přispěla částkou 3 000 Kč.
*Starosta seznámil s rozsudkem Okresního soudu v Nymburce, který 17. 8. zamítl žalobu Květoslava Švarce
z Městce Králové na Obec Dlouhopolsko a uložil mu povinnost obci zaplatit náhradu nákladů řízení. Švarc
16. 5. podal žalobu na odstranění asfaltové komunikace Vrátková a vodovodu z pozemku parc. č. 150/4 s požadavkem uvedení pozemku do původního stavu. Zastupitelstvo vzalo na vědomí informace o průběhu soudního jednání a seznámilo se s doklady, které byly soudu předloženy.
*Starosta informoval o přípravě voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (20. – 21. 10. 2017).
*Zastupitelstvo vzalo na vědomí informace o zahájení řízení o odstranění stavby čerpací stanice pohonných hmot
(pozemek st. 160).
*Zastupitelstvo schválilo Dodatek č. 2/2017 ke smlouvě na zabezpečení odpadového hospodářství (smluvní strany Obec Dlouhopolsko a NYKOS Ždánice). Od 1. 9. 2017 se přidává ke svozu 1 kontejner na papír a 1 kontejner na plasty (majetek obce).
*Zastupitelstvo schválilo žádost Českého svazu včelařů, Základní organizace Městec Králové, o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce na rok 2018.
*Elektronická dražba na prodej obchodu čp. 20 měla být vykonána 19. 9. – exekutor dražbu zrušil a odložil na
31. 10., protože majitel nemovitosti Josef Čermák (Mcely) je v insolvenčním řízení a majetek je proto neprodejný.
*Starosta upozornil na havarijní stav hřbitovní zdi – v rozpočtu obce pro rok 2018 bude vyčleněna částka na
částečnou opravu.
Z jednání zastupitelstva obce dne 4. 12.
*Účetní obce Michaela Součková seznámila s hospodařením obce k 31. 10. 2017.
*Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 07/2017 k 30. 9. 2017, rozpočtové opatření č. 08/2017 k 31. 10.
2017 a rozpočtové opatření č. 09/2017 k 30. 11. 2017.
*Starosta informoval o průběhu a výsledcích voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Dále informoval
o přípravě volby prezidenta České republiky (12. 1. – 13. 1. 2018).
*Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o dílo (smluvní strany Obec Dlouhopolsko – MEDIOS-MK Městec Králové). Předmětem smlouvy je provádění údržby soustavy veřejného osvětlení a instalace vánoční výzdoby v obci.
*Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o centralizovaném zadání veřejné zakázky (smluvní strany Město Poděbrady –
Obec Dlouhopolsko). Obec pověřuje Město Poděbrady, aby pro ni provedlo zadání veřejné zakázky. Předmětem
zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v provedení komplexní analýzy ve vztahu k Nařízení Evropského
parlamentu o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a následné zajištění pověřence pro ochranu osobních údajů.
*Zastupitelstvo schválilo Dohodu o vytvoření společného školského obvodu mateřské školy č. 2/2017 (smluvní
strany Město Městec Králové – Obec Dlouhopolsko). Obec bude začleněná do školského obvodu pro předškolní
vzdělávání spádové Mateřské školy Městec Králové, Bezručova 830.
*Zastupitelstvo schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Dlouhopolsko č. 01/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu pro předškolní vzdělávání mateřské školy (na základě uzavřené dohody s Městcem
Králové).
*Zastupitelstvo schválilo Příkazní smlouvu (smluvní strany Obec Dlouhopolsko – Město Městec Králové). Předmětem smlouvy je zajištění veřejné služby ve veřejné linkové autobusové dopravě a úhrada prokazatelné ztráty
jednotlivých dopravců – pro rok 2018 obec uhradí částku 40 680 Kč (180 Kč na občana).
*Zastupitelstvo schválilo Dodatek č. 1/2018 ke smlouvě na zabezpečení odpadového hospodářství (smluvní strany
Obec Dlouhopolsko – NYKOS a.s. Ždánice). Dodatek mění ceny za svoz komunálního a separovaného odpadu.
*Zastupitelstvo vzalo na vědomí Restaurátorský a cenový návrh rekonstrukce pomníku padlým v květnovém povstání 1945 před hřbitovem.
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*Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o právu provést stavbu plynovodní přípojky na pozemcích obce parc. č. 263/4
a 75/15 (smluvní strany Obec Dlouhopolsko – Ing. Lenka Čížková, Dlouhopolsko, Na Husánku 131).
*Zastupitelstvo vzalo na vědomí Rozhodnutí Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje Kladno o zrušení
zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Dlouhopolsko.
*Zastupitelstvo projednalo rekonstrukci hřbitovní zdi. Byl schválený návrh na vyhlášení ankety – občané se vyjádří k navrhovaným variantám a většina rozhodne, jaký vzhled by nová zeď měla mít.
*Zastupitelstvo schválilo Smlouvu kupní o převodu nemovitostí (smluvní strany Václav Miláček Poděbrady, Milan
Miláček Hořice v Podkrkonoší – Obec Dlouhopolsko). Obec na základě znaleckého odhadu kupuje pozemky
parc. č. 163/2 a 170/2.
*Zastupitelstvo schválilo poskytnutí finančního příspěvku na činnost Svazu tělesně postižených, místní organizace
Městec Králové v roce 2018.
*Zastupitelstvo schválilo navýšení finančního příspěvku na kulturní a společenské akce, pořádané v obci v roce
2018.
*Zastupitelstvo schválilo poskytnutí finančního příspěvku na činnost Sportovního klubu Dlouhopolsko v roce 2018.
*Zastupitelstvo schválilo Střednědobý výhled rozpočtu obce Dlouhopolsko na období 2018 – 2020.
*Zastupitelstvo schválilo Rozpočet obce Dlouhopolsko na rok 2018 v členění na paragrafy (příjmy 2 596 000 Kč –
výdaje 2 949 000 Kč). Schodek rozpočtu bude uhrazen z finančních prostředků na účtech obce.
*Zastupitelstvo jmenovalo komisi pro inventarizaci majetku obce, která bude pracovat ve složení: Hana Míčová
(předsedkyně), Irena Rutarová a Jaroslav Černý.

Vrátková
Květoslav Švarc z Městce Králové 16. 5. podal
u Okresního soudu v Nymburce žalobu na odstranění asfaltové komunikace Vrátková a vodovodu
z pozemku p.č. 150/4. Navrhl, aby Obec Dlouhopolsko na vlastní náklady odstranila uvedené stavby
a pozemek uvedla do původního stavu. Okresní soud
17. 8. vyhlásil rozsudek, podle kterého se uvedená
žaloba zamítá a žalobce je povinen zaplatit náklady
řízení, které obci vznikly.
Oč šlo? V listopadu 2014 Zemědělská společnost
Sloveč pozemek p.č. 150/4 (v blízkosti bývalých řízkových jam) prodala Květoslavu Švarcovi. Teprve
v dubnu 2016 (dva měsíce po kolaudaci domovních
přípojek) Švarc zaslal obci dopis, ve kterém ji vyzval k vyklizení uvedeného pozemku a odstranění
vodovodu i komunikace. Jako smírné řešení nabídl výměnu části parcely (cca 125 m2) za předání
tzv. rybníčka u žehuňské silnice a přilehlé louky
(5 017 m2). Zastupitelstvo tento návrh zamítlo.
Švarc v žalobě tvrdil, že hlavní vodovodní řad
byl do pozemku uložený v rozporu se stavebním
povolením a bez jeho souhlasu. Výstavba vodovodu v tomto prostoru proběhla 26. 11. 2014 a Švarc
podepsal Kupní smlouvu až 27. 11. 2014. Stavební práce tudíž probíhaly se souhlasem Zemědělské
společnosti Sloveč. Kolaudační souhlas s užíváním
stavby vodovodu vydal Městský úřad Poděbrady
30. 11. 2015 (nebyly předloženy žádné námitky
majitelů dotčených parcel, tudíž ani Švarce). Vše
tedy proběhlo v souladu se zákonem.
Dalším tvrzením bylo, že Obec Dlouhopolsko
v letech 1967 a 1973 pozemek částečně zastavěla asfaltovou komunikací bez stavebního povolení
a bez kolaudace, přičemž došlo k nelegálnímu záboru části pozemku.
Původně polní cesta Vrátková, spojující státní silnici se silnicí městeckou, je zakreslena již v mapě

z roku 1841. Po založení JZD (v roce 1957) byla
komunikace v roce 1966 rozšířena a sloužila jako
obslužná pro areál družstva a přilehlých pozemků.
Zachovalo se rozhodnutí o přípustnosti stavby komunikace a kanalizace z roku 1963 a kolaudační
rozhodnutí z října 1966. Generální oprava asfaltového povrchu Vrátkové proběhla v roce 1973. Důvodem bylo i umístění autobusové zastávky před
čp. 40 (původní zastávka stála u hřbitova) – autobusy do obce zajíždějí od ledna 1974.
Obec soudu předložila také pasporty místních
komunikací z let 1968, 1980 a 2017. Podle zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, je místní komunikace veřejně přístupná pozemní komunikace, která slouží převážně místní dopravě na území
obce. Stavba dálnice, silnice a místní komunikace
není součástí pozemku. Zápis vlastnictví k pozemku
tím pádem ještě automaticky neznamená vlastnictví
komunikace na tomto pozemku vybudované, protože stavba mohla být zřízena i na cizím pozemku (dle
platné legislativy v době budování komunikace). Ve
sporných případech, kdy není nebo se nedochovalo
správní rozhodnutí obecního úřadu o povolení komunikace, se o zařazení dotčené místní komunikace do sítě místních komunikací vydává správní rozhodnutí. Také platný územní plán vymezuje místní
komunikace jako plochy dopravní infrastruktury. To
znamená, že vlastníci pozemků zasažených stavbou
místní komunikace mají povinnost strpět omezení vlastnického práva a je pouze na nich, zda jsou
ochotni se s příslušnou obcí dohodnout na převodu
vlastnických práv k části pozemku.
V obci Dlouhopolsko jsou do Pasportu zařazeny
následující místní komunikace: u hasičské zbrojnice, Malá Strana, Fialova, Na Kopečku, u cihelny,
Vrátková, u hřbitova, k Úvozu, K Zahradám a pod
Obecním úřadem.
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Sportovní klub Dlouhopolsko
16. 9. = Dlouhopolsko – Mcely =1:3 (1:1) – Švoma
V prvním poločasu byli hosté lepší, ale nedařilo se jim využít svojí převahy. Vedli jsme od 23. minuty, kdy Švoma po
chybě obránce dával do prázdné branky. Hosté vyrovnali ve 44. minutě, kdy jim vyšel rychlý protiútok z pravé strany.
Druhý poločas byl již vyrovnaný a navíc oba brankáři předvedli vynikající zákroky. Naše obrana však dvakrát nedokázala odkopnout míč a v 75. a 86. minutě jsme inkasovali.
24. 9. = Křečkov B – Dlouhopolsko = 3:4 (1:1) – 2x Shaklein, Hingar, Hájek
Až na první čtvrthodinu jsme měli více ze hry. Prohrávali jsme od 21. minuty po chybě brankáře, Shaklein však vyrovnal
ve 32. minutě po zmatku v domácí obraně. Na začátku druhé půle jsme využili své převahy: Hingar hlavou ve 47. minutě a Hájek lobem z 30 metrů v 51. minutě nám zajistili pohodlné vedení. Potom jsme domácího brankáře několikrát
nechali vyniknout. Po chybách v naší rozehrávce však domácí skórovali v 77. a 79. minutě (navíc v 78. minutě trefili
tyč). Zasloužené vítězství zajistil Shaklein střelou z 20 metrů v 90. minutě.
30. 9. = Dlouhopolsko – Dymokury B = 0:2 (0:1)
Průběh utkání ovlivnil nařízený pokutový kop za faul ve 4. a vyloučení Javorského v 15. minutě. Celý zápas jsme se
úspěšně bránili, ve druhém poločasu jsme byli vyrovnaným soupeřem. Dymokury potvrdily vítězství gólem z druhé
penalty v 70. minutě – byla nařízena za nastřelenou ruku ležícího hráče.
7. 10. = Netřebice – Dlouhopolsko = 2:2 (0:1) – Jakub Kříž, Hingar
V prvním poločasu jsme měli více ze hry, domácím patřilo posledních deset minut a druhá část hry. Vedli jsme od 13.
minuty, kdy Jakub Kříž prokličkoval obranou. Soupeř po chybě obrany v 75. minutě vyrovnal (navíc ve 44. minutě trefil
tyč), ale o deset minut později Hingar sám před brankářem nezaváhal (1:2). O vítězství jsme přišli v 88. minutě, kdy
domácí po trestném kopu hlavou vyrovnali.
14. 10. = Dlouhopolsko – Sány/Opolany B = 2:1 (2:1) – Akchurin, Skopal
Hosté měli míč častěji ve své moci, ale naši hráči nedotáhli do konce několik protiútoků. Především úsek hry mezi 69.
a 88. minutou volal po gólu. Sami před brankářem se postupně objevili dvakrát Skopal, Akchurin a třikrát Siegl – ten
v 72. minutě trefil tyč. Vedli jsme od 4. minuty, kdy Akchurin utekl obráncům a napodruhé skóroval, druhou branku
přidal v 38. minutě Skopal po samostatném průniku obranou. Hosté pouze snížili ve 43. minutě z pokutového kopu za
podražení v trestném území.
21. 10. = Chleby – Dlouhopolsko = 0:1 (0:0) – Hájek
V prvním poločasu se hrálo spíše ve středu hřiště, našim se nedařily protiútoky ani střely zdálky. Prvních deset minut
druhé části hry patřilo domácím, kteří zahrávali několik rohových kopů po sobě. Postupně se hra vyrovnala, ale oba
týmy své šance nevyužily. V 85. minutě se objevil sám před brankářem Akchurin, ale jeho střelu obránce odvrátil z
brankové čáry na roh. Vzápětí míč po rohovém kopu Hájek poslal zblízka do branky. Rozhodčí nastavil ještě pět minut
(na hřiště několikrát vběhl pes), ale vítězství jsme udrželi.
28. 10. = Dlouhopolsko – Záhornice = 8:1 (6:0) – 3x Skopal, 2x Shaklein, Seifert, Kvěch, Javorský
Ve 4. minutě hosté trefili tyč, ale celý první poločas jsme měli převahu a soupeř podnikl pouze několik protiútoků.
Naši proměnili většinu šancí – sami před brankářem nebo dávali zblízka do prázdné branky (navíc Skopal trefil ve 20.
minutě tyč). Branky padly v 8., 17. (Seifert zahrával trestný kop ze 40 metrů a míč proletěl až do sítě), 26., 28., 32.
a 45. minutě. Druhý poločas byl již vyrovnanější (hosté trefili ve 48. minutě tyč) – my jsme drželi míč a soupeř podnikal
protiútoky do naší otevřené obrany. V 82. minutě Košátko z trestného kopu trefil břevno. Střelecky jsme se prosadili až
z pokutových kopů – v 84. minutě brankář Javorský a v 87. minutě Shaklein s přehledem proměnili. Po chybě obrany
jsme inkasovali v 89. minutě.
4. 11. = Žitovlice/Pojedy – Dlouhopolsko = 2:2 (1:2) – Skopal, Pavel Kříž
Hrálo se spíše ve středu hřiště, oba týmy se střídaly v držení míče a nedokázaly využít několika jasných šancí. Domácí
hráči dvakrát běželi sami na brankáře a z trestného kopu trefili tyč, sám před brankářem se objevil 3x Skopal (naposledy v 87. minutě) a Akchurin. Vedli jsme od 15. minuty (Skopal prokličkoval obranou), druhý gól přidal Pavel Kříž hlavou
po trestném kopu ve 25. minutě. Soupeř snížil po rohovém kopu ve 40. minutě. Zápas ovlivnilo vyloučení Akchurina
v 70. minutě – domácí využili rohový kop v 78. minutě.
11. 11. = Dlouhopolsko – Vestec = 2:2 (1:0) – Hájek, Skopal
Nejprve všichni přítomní uctili minutou ticha památku zesnulého Václava Jaroše. Utkání bylo vyrovnané, hosté však byli
častěji v našem pokutovém území – nám se nedařilo dotáhnout do konce několik rychlých protiútoků (Košátko, Skopal).
Podařilo se nám skórovat již ve 4. minutě, kdy Hájek
hlavou po trestném kopu umístil míč k tyči. V 70. minutě
soupeř z trestného kopu nastřelil břevno. Na 2:0 zvýšil
v 81. minutě Skopal po sólu z poloviny hřiště, ale naše
obrana nezvládla závěr utkání. Hosté góly v 85. minutě
po rohu a v 87. minutě po trestném kopu vyrovnali. Stínem zápasu bylo zranění Pecena v 15. minutě – sanitka
jej odvezla do nemocnice v Městci Králové.

tabulka IV. třída, skupina B – podzim 2017
nejlepším střelcem podzimu se stal Ruslan Skopal,
který skóroval 12x v 8 zápasech
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V roce 2017 jsme sehráli 30 utkání – 14 vítězství, 6 remíz a 10 porážek – skóre 64:62 – 48 bodů. Úspěšní střelci:
14 = Ruslan Skopal (v 11 zápasech)
8 = Anton Shaklein
7 = Martin Hájek (sehrál nejvíce utkání = 26)
6 = Ladislav Košátko
4 = Josef Dudek + Vlastimil Švoma
3 = Jan Kvěch + Petr Hingar + Pavel Kříž
2 = Jiří Pecen + Lukáš Seifert
1 = Jan Siegl + Omar Akchurin + Daniel Jindra + Jan Kříž + Petr Javorský + Jiří Kročák + Jakub Kříž + Martin Kříž

Oznamujeme smutnou zprávu, že 11. listopadu zemřel pan Václav Jaroš čp. 48 (*27. 2. 1936). Bývalý hráč
kopané byl v letech 1966 – 1992 aktivním funkcionářem výboru TJ Mostek (předseda organizace). Jako dlouholetý
trenér žákovských družstev se podílel na rozvoji mostecké kopané. V letech 1996 – 2007 působil jako funkcionář
výboru SK Dlouhopolsko (prezident 1998 – 2003). Byl jedním z hlavních organizátorů sportovního života v naší
obci. Čest jeho památce!

Sportovní
Vánoční tvořivé
klub Dlouhopolsko
odpoledne
Rok se s rokem sešel a máme tu zase krásné vánoční svátky. V sobotu 2. 12. byly v budově bývalé školy připraveny
dílničky, kde si nejen děti, ale i rodiče či prarodiče mohli vyrobit vánoční ozdobičky, dárečky, přáníčka. Již tradičně se
pouštěly lodičky z ořechových skořápek. Tvoření bylo nápadité. Z borovicových šišek se vyráběly vánoční stromečky,
ale také andílkové a čertíci se sukýnkami, z korálků krásné
sněhové vločky, přáníčka, sněhuláci, ozdobené skleničky
vánočními motivy. A na stromečku nesmí chybět ozdobičky
z těsta, které byly dozdobeny barevnými laky a třpytkami.
Po celé odpoledne bylo připraveno bohaté občerstvení, na
kterém se podílela velká část naší obce, takže ještě jednou moc děkujeme všem kuchařinkám za výborné cukroví
a slané pečivo.
Za organizátorky Veronika Knytlová

Rozsvěcení
Sportovní
vánočního
klub
stromu
Dlouhopolsko
s živým Betlémem
I u nás se na 1. adventní neděli, 3. 12., rozsvěcel vánoční strom. Po loňském úspěchu s živým Betlémem jsme
se i letos rozhodli v tradici pokračovat a každý rok Betlém trošku vylepšit.
V letošním roce byl
Betlém obohacen o mluvený příběh, jak to vše
kdysi dávno bylo. Do Betléma doputovala Marie
s Josefem, v chlévě se
narodil Ježíšek, dorazili
i pasáčci a nakonec z velké dálky došli i Tři králové s dary. Když byla celá
družina pohromadě, nastal ten správný okamžik
rozsvítit vánoční strom.
A co by to bylo za Vánoce,
kdyby se nezpívalo? Takže
jsme si společně zazpívali koledy a užili si vánoční
atmosféru.
Po skončení venkovního programu jsme se přesunuli do školy, kde jsme opět hodovali, a že bylo co ochutnávat –
vánočky, cukroví, jednohubky, slané pečivo, domácí uzené a na zahřátí se podávalo svařené víno a punč. Společně
jsme si poseděli, popovídali a hlavně se pořádně zasmáli.
Ráda bych ještě zmínila, že přesto, že jsme měli asi 4 zkoušky, tak ani jednou se nám nepodařilo se sejít v plné
betlémské sestavě, každý chodíme jinak do práce, někdo má služby tak a další jinak, takže to co jste viděli, byla
„ostrá verze“, jak pro Vás, tak i pro nás. A já moc děkuji všem, co hráli v Betlémě a také těm co pomáhali s přípravami a především Vám za hezké publikum.
Krásné a veselé pohodové vánoční svátky a hlavně hodně zdraví a úsměvů v novém roce Vám přejí organizátorky
akcí.									
Za organizátorky Martina Knytlová
Odkazy na foto:
https://www.zonerama.com/JiriBlecha/Album/3930278
http://dlouhopolsko.rajce.idnes.cz/Vanocni_vikend_Dlouhopolsko_2017/
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Plánované akce v roce 2018
Březen – MDŽ / Duben – Velikonoční odpoledne / Červen – pouť / Srpen – rozloučení s prázdninami / Listopad – posvícení / Prosinec – vánoční tvořivé odpoledne a rozsvěcení vánočního stromu.
Termíny budou upřesněny.

Obecní knihovna
„ Některé knihy si přečtete, některé si užijete. A pak jsou tu takové, které pohltí Vás, Vaše srdce i Vaši
duši. „
Joanne Harrisová
Ráda bych popřála čtenářům i nečtenářům místní knihovny hezké prožití vánočních svátků, v novém roce
pevné zdraví, spokojenost a mnoho knih, které pohltí Vás, Vaše srdce i Vaši duši. Věřím, že i takové knihy
najdete v naší dlouhopolské knihovně, ve které se díky laskavým dárcům v současné době nachází 2832
titulů. Najdete zde starší, ale i nové knihy z různých oblastí pro všechny věkové kategorie. Pro milovníky
moderní literatury zde máme k zapůjčení několik desítek knih z výměnného fondu z knihovny v Kutné Hoře.
Pokud potřebujete nějaký konktrétní titul, můžete se z pohodlí domova podívat na náš katalog na webových
stránkách – https://sck.tritius.cz/Katalog/library/dlouhopolsko/, kde zjistíte naši nabídku.
Těším se v novém roce 2018 na Vaši návštěvu každé pondělí od 17h do 20h.
Mgr. Michaela Fojtíčková

Svaz tělesně postižených
Na další výlet jsme vyrazili 11. 10. Naším prvním cílem byl hrad Křivoklát. Za vlády Přemysla Otakara II.
vznikl rozsáhlý královský hrad, na kterém pobýval také Karel IV. Výrazně ho přestavěl Václav IV. Křivoklát
byl několikrát těžce poškozený požárem. Poslední majitelé, Fürstenberkové, jej v roce 1929 prodali státu.
Prohlédli jsme nádhernou kapli, Královský a Rytířský sál s expozicí gotického malířského a sochařského
umění, prošli jsme proslulé vězení a mučírny s mučícími nástroji. Za zmínku stojí i knihovna, obsahující na
52 tisíc svazků.
Další zastávkou na naší cestě bylo místo posledního odpočinku prvního prezidenta Československé republiky – Tomáše Garrigua Masaryka. Na hřbitově v Lánech jsou pohřbeni i členové jeho rodiny – manželka
Charlotta, syn Jan a dcera Alice.
Na jižním okraji obce Lány se nachází barokní zámek, který není pro veřejnost přístupný. Od roku 1921
totiž slouží pro reprezentativní účely a jako letní sídlo hlavy státu. Prošli jsme se rozsáhlým anglickým parkem a prohlédli si velký palmový skleník s exotickými rostlinami. Všude hlídky vojáků.
Na závěr výletu jsme navštívili Muzeum T.G.Masaryka v Lánech, které mapuje osobnost prvního československého prezidenta. Viděli jsme například rekonstrukci bytu rodiny Masarykových, trafiku z konce
19. století nebo osobní předměty prezidenta. Expozice přibližuje dobu, ve které Masaryk žil – od konce 19.
století do roku 1937. Zhlédli jsme i filmový dokument o této významné osobnosti.
Vrátili jsme se domů plni dojmů a zážitků z příjemné cesty. Nezbývá než poděkovat našim organizátorkám a vedoucím zájezdu za další akci.
Výroční valná hromada naší organizace se konala 4. 11. v sále kulturního domu v Městci Králové.
Sešlo se na 150 členů, kteří vyslechli zprávu o činnosti v roce 2017, zprávu o hospodaření a schválil
plán činnosti na rok 2018. Zástupkyně Pečovatelské služby Městec Králové přiblížila svoji práci a podala informace o možnostech, které lidé mohou v případě nouze využít. Následovala volná zábava
s hudbou.										
Zdeňka Nováková
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Pozvánka
9. ročník Vánočního turnaje ve stolním tenisu pro neregistrované hráče se koná
v úterý 26. 12. od 9 hodin v budově bývalé školy. Přihlášky přijímá Leoš Vaníček (Motorest
Kopičák) – tel.: 603 561 583.

Čp. 15
Čp. 15 bylo postaveno po
roce 1776. Jan Dvořák jej
v roce 1830 přestavěl – „spodek dřevo, střecha sláma“. Roku
1904 dřevěný domek vyhořel
a byl celý přestavěný. Menší stavební úpravy proběhly v letech
1932 (stavba vepřína) a 1958
(přestavba štítu). Velké změny
byly prováděny v letech 1968 –
1971. Průjezd byl přebudovaný
na obytnou místnost, v domě
přibyla nová kuchyně, dva pokoje a spíž. V roce 1994 vydal Stavební úřad povolení ke změně
části stavby na prodejnu potravin (probourání okna za účelem
zřízení vstupu z ulice s výlohou
provozovny a zřízení skladu za
stávající místností).
Prodejnu
potravin
Vlasta
Weidenhofferová
provozovala
od 18. 7. 1994 do 9. 8. 1995.
Poté 21. 8. 1995 otevřela Second hand (prodej obnošeného
šatstva a textilu) – zájem kupujících byl malý a provozovna
byla po dvou měsících uzavřena.
Prodej autosoučástek a olejů
také netrval dlouho – od 18. 3.
do 31. 5. 1997. Počátkem roku
2000 Hynek Votík z Poděbrad
otevřel Antik Bazar. Prodejnu
po půl roce přebírá Petr Žalud
z Městce Králové – končí zde
31. 12. 2002.
V majetku rodiny Dvořákových zůstalo čp. 15 do roku
1870, kdy nemovitost přechází
na Kateřinu Dvořákovou a jejího manžela Antonína Kvasničku.
Poslední z rodiny Kvasničků, Josef, dům v roce 1980 prodává
Elišce Hájkové z Prahy. Po dvanácti letech jej kupují manželé
Vlasta a David Weidenhofferovi
z Prahy. Podnikání je však přivádí do dluhů a v roce 2008
čp. 15 přebírá firma REVITA
INVEST Veliká Ves. Posledním
majitelem se stává firma ALEA
GROUP Praha, která dům kupuje
v roce 2011 při exekuční dražbě.

čp. 15, rok 1993

čp. 15
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Ze života obce
Zemřeli:
21. 9. – Zdeněk Maršík čp. 85 (*1948)
Odstěhovali se:
Michal Kratochvíl čp. 91
Přistěhovali se:
Tomáš Hanka čp. 1

Naši jubilanti – blahopřejeme:
Prosinec
88 let – Libuše Albrechtová čp. 75
88 let – Marie Trčková čp. 101
60 let – Marie Staňková čp. 30

Svatba:
23. 9. – Pavel Křikava čp. 129 a Martina Řízková čp. 129

Z historie Památníku padlým
1914 – 1918. Těm, kteří se z války nevrátili.
Tento nápis najdeme na desce památníku dlouhopolským obětem 1. světové války. I do historie naší obce se
zapsal první světový konflikt v dějinách lidstva. Podle výsledků sčítání obyvatelstva mělo Dlouhopolsko v roce
1910 celkem 569 obyvatel, z toho 276 mužů. V letech 1914 – 1918 armáda povolala do zbraně 115 mužů – 30
z nich skončilo v zajetí a 25 zemřelo nebo zůstalo nezvěstnými.
Proto v roce 1920 schválilo Obecní zastupitelstvo návrh Čtenářské besedy Čech na postavení památníku – „aby trvale byla uctěna památka padlých a zemřelých občanů dlouhopolských ve světové válce“. O jeho zřízení se staral výbor, složený ze zástupců zastupitelstva (František Louda čp. 79
a Antonín Steklý čp. 100), Čtenářské besedy Čech a Spolku rolníků a domkářů v Dlouhopolsku. Jako vhodné
místo k jeho postavení byl vybrán prostor uprostřed návsi (před čp. 3) v blízkosti státní silnice.
Památník, dílo sochaře Františka Petery z Chlumce nad Cidlinou, byl slavnostně odhalen 28. října 1921. Celkové náklady na jeho zřízení ve výši 3 436,80 Kč částečně pokryla peněžní sbírka mezi občany a chybějících 1
899 Kč vyrovnala obec ze svého rozpočtu.
U příležitosti 10. výročí vzniku Československé republiky nechalo zastupitelstvo pozlatit písmena na desce památníku. V říjnu 1939 proběhla z iniciativy řídícího učitele Františka Rathouského peněžní sbírka mezi občany, která vynesla 480 K. Z těchto peněz Rathouský zakoupil materiál, potřebný
k osvětlení památníku. Na památku zesnulých zde svítilo 25 červených žárovek po dobu tří dnů
(28. 10. – 1. 11.). Ponechme však slovo samotnému Františku Rathouskému: „Svítili jsme tři dni. Pomník navštívili i Němci. Na Všech svatých v noci četník svícení zakázal.“
Dlouhopolskou tradicí se
stal zvyk, kdy noví branci u památníku pokládali kytici květů
na památku zesnulých. V roce
1992 Obecní úřad zajistil obnovu písmen stříbrnou barvou. Na
desce bylo zároveň obnoveno
slovo legionář u jména Františka Krupky, které německé
úřady přikázaly za okupace vybrousit. Stalo se tak na podnět
Josefa Krupky, jeho syna.
Na desce památníku je uvedeno i jméno František Konvalinka – jde o chybu, jedná se
1931
o Václava Konvalinu z čp. 74.
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