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Hlášení poruch
veřejného osvětlení

číslo 17.

         datum: 5. března 2018

Výsledky volby prezidenta republiky

I. kolo 12. 1.–13. 1. 2018
Poruchy veřejného osvětlení můžete 196 – počet osob, zapsaných do seznamu voličů
nyní hlásit i pomocí webových stránek obce 140 – počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
(www.dlouhopolsko.cz) kliknutím na odkaz 139 – počet platných hlasů
Hlášení poruch veřejného osvětlení.
63 hlasů – Miloš Zeman
Obecní úřad hledá pracovníka na 36 hlasů – Jiří Drahoš
pozici správce místního hřbitova 20 hlasů – Marek Hilšer
a správce Plata na separaci domovních
9 hlasů – Michal Horáček
odpadů. Zájemci se mohou přihlásit na
8 hlasů – Mirek Topolánek
Obecním úřadu.
3 hlasy – Pavel Fischer
II. kolo 26. 1.–27. 1. 2018
194 – počet osob, zapsaných do seznamu voličů
134 – počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
Dne 31. března končí termín na zaplacení 133 – počet platných hlasů

Odpady

poplatků za odpady a 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.
Kolik bylo odevzdáno vytříděného odpadu
v naší obci v roce 2017? K recyklaci bylo
odvezeno 1,45 t papíru a lepenkových obalů
+ 6,79 t plastů + 0,24 t kovových obalů +
3,19 t skla.
Na skládku v Radimi svozové firmy odvezly
celkem 80,85 t směsného komunálního
odpadu (v roce 2016 to bylo 85,299 t), do
kompostárny jsme předali 12,2 t bioodpadu
(v roce 2016 to bylo 15,10 t).
Pracovníkům firmy NYKOS Ždánice
jsme dvakrát odevzdali nebezpečný odpad,
použité elektrospotřebiče nadále odebírají
u hasičské zbrojnice místní hasiči v rámci
programu Recyklujte s hasiči!
Opět upozorňujeme, že pálení větví
a dalších materiálů je v obci zakázáno!

68 hlasů – Miloš Zeman
65 hlasů – Jiří Drahoš

Rekonstrukce elektrických
rozvodů v ulicích
Na Husánku a na Kopečku
V polovině února bylo
provedeno
geodetické zaměření obou ulic
s vytýčením trasy nového elektrického vedení. Stavbyvedoucí firmy,
která je rekonstrukci rozvodů pověřena, byl seznámený s uložením inženýrských sítí v majetku
obce a byl s ním dohodnutý postup při výstavbě. Akce byla zahájena
v pondělí 19. 2. výkopovými pracemi u křižovatky silnice č. I/11 s ulicí

na Kopečku. Dokončení
je závislé na vývoji počasí, protože zednické práce nelze provádět v mrazech.
Jedná se o rekonstrukci rozvodů elektrické energie v ulicích Na Husánku
(od č. p. 51 k č. p. 131),
Na Kopečku (od silnice
č. I/11 k chatě č. e. 01)
a od č. p. 26 k č. p. 103
(podél Proutnice) včetně demontáže stávajícího vedení a podpěrných
bodů.
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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 19. 2.
*Účetní obce Michaela Součková seznámila s hospodařením obce k 31. 12. 2017.
*Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 010/2017 k 31. 12. 2017 a rozpočtové opatření č. 01/2018
k 31. 1. 2018.
*Zastupitelstvo projednalo a schválilo inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2017 a schválilo návrh na
vyřazení 5 položek z evidence majetku obce.
*Zapisovatelka okrskové volební komise Irena Rutarová seznámila zastupitelstvo s průběhem a výsledky
volby prezidenta republiky.
*Zastupitelstvo vzalo na vědomí dopis hejtmanky Středočeského kraje starostům obcí k oslavám
100. výročí vzniku republiky. V obci nejsou plánovány akce k tomuto výročí, výsadbu jubilejní lípy zajistí
Obecní úřad.
*Zastupitelstvo schválilo přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje (Fond obnovy venkova) ve výši
226 000 Kč a souhlasilo s uzavřením veřejnoprávní smlouvy se Středočeským krajem o poskytnutí
dotace. Rekonstrukce chodníků v Poděbradské ulici bude zahájena v průběhu května u č. p. 40, zároveň
dojde k opravě autobusové čekárny.
*Zastupitelstvo schválilo Smlouvu darovací, podle které Obec Dlouhopolsko přijímá do svého vlastnictví
pozemek parc. č. 130/7 (trvalý travnatý porost – výměra 173 m2).
*Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o právu provést stavbu. Předmětem smlouvy je provedení stavby
vodovodní přípojky pro dům č. p. 33 na parcele parc. č. 142.
*Zastupitelstvo projednalo přípravu rekonstrukce hřbitovní zdi. Po vypracování položkového rozpočtu bude
podána žádost o dotaci z fondů Ministerstva pro místní rozvoj.
*Zastupitelstvo schválilo návrh na úpravu vjezdu na hřbitov a vybudování komunikace na hřbitově ze
zámkové dlažby.
*Zastupitelstvo schválilo žádost o prodej pozemků parc. č. 225/10 (orná půda – výměra 6 926 m2) a parc.
č. 225/4 (orná půda – výměra 3 870 m2) za dvojnásobek odhadní ceny.
*Zastupitelstvo vzalo na vědomí informace o jednání ve věci rozšíření místní komunikace Na Kopečku.
*Zastupitelstvo schválilo návrh, aby pozemky v tzv. Pasece byly vyjmuty z územního plánu jako zastavitelné
a lokalita, určená jako zastavitelná, vznikla v jiné části obce.
*Městský úřad Poděbrady, odbor výstavby a územního plánování, svým rozhodnutím ze dne 15. 1. 2018
sdělil, že zajistí pořízení změny Územního plánu Dlouhopolsko.
*Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozhodnutí Městského úřadu Poděbrady, odboru dopravy a životního
prostředí, kterým je stanovena místní úprava provozu na silnici č. II/328 před křižovatkou s místní
komunikací ulice Vrátková.
*Zastupitelstvo vzalo na vědomí Rozhodnutí Stavebního úřadu v Městci Králové č. 6 ze dne 6. 1. 2018 –
nařízení odstranění stavby bývalé čerpací stanice na pohonné hmoty na pozemku st. 160 včetně
podzemních nádrží (na pozemcích parc. č. 151/5, 280/1 a st. 160).

Vrátková ulice
Okresní soud v Nymburce 17. 8. 2017 zamítl žalobu Květoslava Švarce z Městce Králové na Obec
Dlouhopolsko, kterou se domáhal uložení povinnosti odstranit vodovod a asfaltovou komunikaci
z pozemku parc. č. 150/4 a uložení povinnosti uvedení pozemku do původního stavu. Švarc se proti
uvedenému rozsudku odvolal ke Krajskému soudu
v Praze – krajský soud dne 17. 1. 2018 rozsudek
Okresního soudu potvrdil.
V roce 2012 bylo na základě vyjádření Dopravního inspektorátu Policie ČR Nymburk provedeno
osazení ulice Vrátková novými dopravními značkami. Mimo zákazu stání a omezení rychlosti zde
platí i zákaz vjezdu vozidel nad 2 tuny (mimo autobusů). Bohužel, někteří řidiči tento zákaz stále
porušují a došlo i k poškození a krádeži značek.
Vše je řešeno příslušníky Policie ČR v rámci přestupkového řízení. Dopravní inspektorát Policie
ČR Nymburk proto souhlasil s umístěním dalších

dopravních značek na silnici č. II/328 (městecká) před vjezdem na místní komunikaci Vrátková.
Opatření bylo schváleno i Městským úřadem Poděbrady, odborem dopravy a životního prostředí,
oddělením dopravně správním. Veřejná vyhláška
ze dne 18. 12. 2017 oznámila zahájení projednání
uvedeného návrhu a majitelé nemovitostí, sousedících s Vrátkovou ulicí, mohli do konce ledna 2018
podat své námitky. Protože nebyly podány žádné
námitky a připomínky, vstoupilo v platnost Opatření obecné povahy č. 08/2018 ze dne 7. 2. 2018,
kterým je stanovena místní úprava provozu na silnici č. II/328 před křižovatkou s místní komunikací ulice Vrátková. Nyní dojde k instalaci dopravních značek, které zakazují odbočení vozidlům nad
2 tuny z městecké silnice. Příslušníci Policie ČR
budou dodržování zákazu pravidelně kontrolovat
a neukázněné řidiče vozidel postihovat.
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Změna územního plánu a ulice Na Kopečku
V srpnu 2006 bylo zahájeno projednávání územního plánu obce Dlouhopolsko (jeho
pořízení schválilo zastupitelstvo 28. 4. 2004), který řeší
mj. možnost rozšíření zástavby
v obci. Po vypracování požadované dokumentace bylo svoláno
veřejné projednání územního
plánu. Na zasedání 17. 3. 2008
vznesli námitky Květoslav Švarc
z Městce Králové, Ota Bažant
z Prahy a Ludmila Karásková
č. p. 113 a požadovali, aby jejich
pozemky v tzv. Pasece byly do
územního plánu nově začleněny
jako stavební parcely. Zhotovitel
Ing. arch. Roman Štádler (Atelier PAFF – architekti Praha 6)
proto po získání souhlasu všech
dotčených institucí provedl úpravu konceptu územního plánu.
Obecní zastupitelstvo nový návrh 9. 4. 2008 schválilo. Opakované veřejné projednání se konalo 21. 7. 2008. Další námitky
vzneseny nebyly a Územní plán
obce Dlouhopolsko byl zastupitelstvem schválen 20. 8. 2008
(Oznámení o vydání opatření
obecné povahy č. 03/2008) –
účinnosti nabyl 6. 9. 2008.
Protože oblast tzv. Paseky
tím byla určena pro výstavbu
rodinných domů (lokalita Z 10 –
plochy smíšené obytné), Obecní
úřad objednal zaměření místní komunikace. Ing. Lubomír
Poustka z Poděbrad v srpnu 2009
vyhotovil Polohopisný a výškopisný plán včetně mapy. Oboje
mělo sloužit jako podklad pro
projektovou dokumentaci rekonstrukce ulice Na Kopečku, která
je vedena v pasportu jako místní
komunikace a v územním plánu
jako plocha dopravní infrastruktury. V březnu 2010 se konalo
jednání, na kterém Ing. Jaroslav
Čálek z Poděbrad předložil návrh
technického řešení ulice Na Kopečku. Akce měla být vedena
jako rekonstrukce, protože tím
jsou kladeny menší nároky na
šířku komunikace a její napojení
na státní silnici. S předloženým
návrhem nesouhlasila Miroslava
Tlučhořová č. p. 103 (požadovala průjezd až k rybníku přes pozemek u č. p. 139) a Ota Bažant

z Prahy (nesouhlas s umístěním
obratiště na svém pozemku).
Ostatní majitelé dotčených pozemků vyjádřili s navrhovaným
řešením souhlas. Manželé Znamínkovi č. p. 139 proto posunuli oplocení svého pozemku (tím
umožnili průchod podél zahrady až k rybníku) a projektant
v květnu 2010 předložil další
varianty technického řešení rekonstrukce ulice.
Dalším krokem bylo vyhotovení Geometrického plánu pro
rozdělení pozemků. Stavební úřad v Městci Králové vyšel
vstříc žádosti obce a stanovil,
že komunikace zde může mít
nejmenší povolenou šířku 6,5
metru (asfaltová plocha včetně
zeleného pásu pro uložení inženýrských sítí). Geometrický plán
pro rozdělení pozemků vyhotovila v červnu 2013 Ing. Ilona
Fliedrová z Poděbrad. Obecní
úřad potom oslovil všechny majitele sousedních pozemků a navrhl jim výkup potřebných částí
pro rozšíření stávající komunikace na požadovaných 6,5 m.
Postupně se podařilo vykoupit část potřebných parcel, ale
na svém odmítavém stanovisku trvali Miroslava Tlučhořová, Ludmila Karásková a Ota
Bažant. Jiřina Hájková z Prahy
svůj souhlas s převodem do majetku obce těsně před vkladem
do Katastru nemovitostí odvolala a pozemky prodala Milanu
Knoblochovi z Poděbrad a Radce Střelcové z Městce Králové (Stavební úřad Městec Králové vydal souhlas s dělením
těchto pozemků 29. 8. 2013).
V srpnu 2013 a v říjnu 2015
Obecní úřad předložil p. Knoblochovi další návrhy na koupi oddělených částí, ale ten sdělil, že
na doporučení právníka nebude
do vyřešení věcných břemen inženýrských sítí s pozemky nijak
nakládat. Milan Knobloch mezitím 29. 4. 2013 požádal o změnu územního plánu v souvislosti se svými pozemky (zahrnutí
mezi zastavitelné plochy).
Zastupitelstvo 24. 10. 2016
schválilo pořízení změny stávajícího
územního
plánu

a 27. 11. 2017 byl požádán
Městský úřad Poděbrady, odbor
výstavby a územního plánování,
o zajištění změny územního plánu. Tento odbor dne 15. 1. 2018
svým rozhodnutím vydal souhlas se zajištěním funkce pořizovatele a ve spolupráci s obcí
a projektantem Ing. arch. Ladislavem Barešem zahájil přípravu
změny územního plánu z roku
2008.
V prosinci 2017 proto byli
doporučenými dopisy opět osloveni majitelé nemovitostí, sousedících s ulicí Na Kopečku a požádáni o vyjádření, zda jsou
ochotni s obcí jednat o prodeji.
K dohodě ve věci rozšíření
místní komunikace na Kopečku
bohužel nedošlo. S prodejem
části svých pozemků nesouhlasí
Radka Střelcová z Městce Králové, manželé Hingarovi z Prahy,
Jaroslav Malina z Městce Králové, Ludmila Karásková č. p.
113 a Miroslava Tlučhořová č. p.
103. Obecní úřad zaslal 23. 1.
další dopisy se žádostí o vyjádření k uvedené věci, odpověď
neobdržel pouze od Milana Knoblocha z Poděbrad. Ota Bažant
z Prahy požádal o schůzku s vedením obce s možností nahlédnout do dokumentace. Bylo mu
vyhověno, ale ani v tomto případě k dohodě nedošlo.
Pozemky v tzv. Pasece proto
budou vyjmuty z územního plánu jako zastavitelné a lokalita,
určená jako zastavitelná, vznikne v jiné části obce. V tomto
prostoru zůstanou pouze pozemky druhu orná půda, zahrada a ovocný sad. Výstavba
podél ulice Na Kopečku bez odpovídající šířky komunikace není
možná, obec odepíše vzniklé
náklady na pořízení projektové
dokumentace a geometrických
plánů a nedojde k pokládce asfaltu v dalším úseku. Pořízení
územního plánu, který je nyní
použitelný pouze zčásti, stálo
obec 198 000 Kč. Náklady na
zhotovení projektové dokumentace a geometrických plánů na
rozdělení pozemků v oblasti Paseky jsou vyčísleny na dalších
92 021,50 Kč.
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Sportovníklub
klub Dlouhopolsko
Sportovní
Dlouhopolsko
rozlosování IV. třída, skupina B
neděle
sobota
neděle
sobota
sobota
neděle
sobota
neděle
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota

25. 3. 15:00 Vrbice - Dlouhopolsko
31. 3. 16:30 Dlouhopolsko - Hrubý Jeseník B
8. 4. 16:30 Rožďalovice B - Dlouhopolsko
14. 4. 16:30 Mcely - Dlouhopolsko
21. 4. 17:00 Dlouhopolsko - Křečkov B
29. 4. 17:00 Dymokury B - Dlouhopolsko
5. 5. 17:00 Dlouhopolsko - Netřebice
13. 5. 17:00 Sány/Opolany B - Dlouhopolsko
19. 5. 17:00 Dlouhopolsko - Chleby
26. 5. 17:00 Záhornice - Dlouhopolsko
2. 6. 17:00 Dlouhopolsko - Žitovlice/Pojedy
9. 6. 17:00 Vestec - Dlouhopolsko
16. 6. 17:00 Dlouhopolsko - Košík

rok 1930

Sportovní
klub Dlouhopolsko
Měli jsme
v kádru
reprezentanta
Nejprve několik údajů z encyklopedie. Josef Ledecký
(23. 3. 1942 v Praze) – fotbalista na pozici brankáře. Do SK
Slavia Praha přestoupil v roce 1963 ze Slavoje Vyšehrad.
Působil též v mládežnických československých reprezentačních
výběrech. Byl oceňován pro svou dobrou reakci, mrštnost
a obratnost, díky nimž s přehledem řešil situace před brankou.
Josef Ledecký od roku 1964 přijíždí do naší obce a od roku
1970 je vlastníkem domu č. p. 69. Občas nastupoval jako
útočník v přátelských zápasech za dlouhopolskou jedenáctku –
vstřelil celkem 24 branek. Několik let působil i jako trenér
našeho týmu.
Začínal jako útočník v FK Slavoj Vyšehrad a i když patřil mezi
nejlepší, zakročil jeho otec (trenér) a rozhodl, že syn půjde do
brány. Tím nastartoval kariéru výborného brankáře Vyšehradu
a dorosteneckého reprezentanta, což mu pomohlo do I. a II.
ligy, kterou hrál za Slavii Praha, Bohemians Praha a Chomutov.
Odchytal celkem 180 ligových zápasů.
V letech 1959 – 1961 chytal za československou
dorosteneckou reprezentaci, která tehdy hrála pouze
mezinárodní přátelská utkání. V letech 1961 – 1963 patřil do
kádru reprezentace Československa do 21 let (vítěz turnaje
Viareggio 1962, 3. místo na turnaji Rieka 1963 – brankáři Ivo
Viktor, Alexander Vencel a Josef Ledecký) a výběru Prahy. Jako
náhradní brankář se zúčastnil kvalifikace na Olympijské hry
1964. Bohužel se zranil a do Tokia odletěli František Schmucker
a Anton Švajlen – reprezentace Československa ve finále OH
podlehla Maďarsku 2:1.
• Dukla Olomouc
1961/62 – 2. liga
• juniorka Dukla Praha
1962/63 – pražský přebor – 3. nejvyšší soutěž
Jako druhý brankář Dukly Praha = předkolo PMEZ 1963/64
a postup přes FC Valletta (6:0, 2:0)
• Slavia Praha
1964/65 – vítěz 2. československé ligy – postup do nejvyšší soutěže
1965/66 – 3. místo – 33 bodů jako 1. Dukla Praha a 2. Sparta Praha
1966/67 – 5. místo
• V letech 1963 – 1967 odchytal za Slavii 181 zápasů (40 ligových). Hájil branku Slavie v památném derby
4. 9. 1965 s rekordní návštěvou ligy 50 105 diváků – nováček ligy Slavia hrál s mistrem ligy Spartou Praha 2:2. Odchytal
2. kolo Středoevropského poháru (Veletržní pohár) 1966 proti Wiener SC (4:1, 1:5).
• VTŽ Chomutov
1967/68 – 2. liga – 7. místo
• Bohemians Praha
1968/69 – 2. liga – 1. místo – postup do nejvyšší soutěže
1969/70 – poslední 16. místo – odchytal v sezoně 17 zápasů
1970/71 – 2. liga – 4. místo
1971/72 – 2 liga – 5. místo
Vytvořil brankářskou dvojici s Františkem Kozinkou (do roku 1975). Zúčastnil se 2x zájezdu do USA a Anglie.
• FC Mělník
1975/76 – Středočeský přebor
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Sportovní
klub
9. ročník Vánočního
turnaje
ve Dlouhopolsko
stolním tenisu – 26. 12. 2017
Leoš Vaníček (Motorest Kopičák) uspořádal v budově bývalé školy tradiční vánoční akci, které se
zúčastnilo 15 hráčů. Hrálo se ve dvou skupinách (systémem každý s každým) – první čtyři postoupili
do vyřazovacích bojů. Ceny pro vítěze věnoval Leoš Vaníček.

skupina A

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Miroslav Fiferna
Zdeněk Kříž

skupina B

7 vítězství
6 vítězství
4 vítězství
Miroslav Veselý
Jaroslav Okrouhlý 4 vítězství
Milan Musil
3 vítězství
Jan Průša ml.
2 vítězství
1 vítězství
Josef Knytl ml.
1 vítězství
Oto Šidlík

14:1
12:4
11:6
8:7
8:11
6:11
4:13
3:13

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ladilav Rygl
Jaroslav Jetleb
Leoš Vaníček
Jaromír Fojtíček
Vojtěch Kříž
Leoš Vaníček ml.
Vojtěch Döme

5
5
5
3
2
1
0

vítězství
vítězství
vítězství
vítězství
vítězství
vítězství
vítězství

11:3
11:4
11:4
8:6
5:8
2:10
0:12

čtvrtfinále:

Miroslav Fiferna – Jaromír Fojtíček = 2:0
Miroslav Veselý – Jaroslav Jetleb = 1:2
Zdeněk Kříž – Leoš Vaníček starší = 2:0
Jaroslav Okrouhlý – Ladislav Rygl = 0:2
semifinále:
Miroslav Fiferna – Jaroslav Jetleb = 3:0
Zdeněk Kříž – Ladislav Rygl = 2:3
o 3. místo: Zdeněk Kříž – Jaroslav Jetleb = 2:0
finále: Miroslav Fiferna – Ladislav Rygl = 3:0

Sportovní
klub
Dlouhopolsko
Naše
příjmení
Bláhová
V České republice je celkem 5 830 žen s příjmením Bláhová, které je odvozeno od křestního jména
Blahoslav (význam blahoslavený, šťastně slavený) nebo od jména Blažej (z řeckého Blasios = význam
je breptavý, neobratný, trapný). V roce 1996 se k trvalému pobytu do č. p. 83 přihlásila Eva Bláhová,
která v letech 1992 – 2002 provozovala Restauraci B+B. V roce 2010 se odstěhovala do Líbeznic.

Blechová
V České republice je celkem 1 314 žen s příjmením Blechová. Je odvozeno z názvu hmyzu – šlo
o přezdívku malého nebo pohyblivého člověka. Mohlo jít i o neposedu, který svým poskakováním mohl
někomu blechu připomínat. Od roku 1941 bydlela v hostinci č. p. 40 Zdeňka Blechová z Choťánek.

Bludská, Bludský
V České republice je celkem 99 mužů a 107 žen s příjmením Bludský nebo Bludská, které je
odvozeno z názvu nedaleké osady Bludy. Lidem, kteří pocházeli z této vsi, se říkalo Bludský. Bludy byly
do třicetileté války samostatné, ale roku 1634 za vpádu Švédů byly vypáleny – obyvatelé zčásti pobyti,
zbytek se uchýlil do Lovčic a ves již nebyla obnovena. Kdo a kdy ji založil, není známo. Jméno vsi je
odvozeno od slova blouditi. V okolí byly velké bažiny, ze kterých vystupovaly plyny, ty se vzněcovaly
a za tmy byly viditelné jako pohybující se světélka. Pocestní, kteří se tím nechali oklamat, bloudili sem
a tam a zapadli do bahna. Jan Bludský z Lovčic postavil v roce 1881 č. p. 73. Syn Jan v roce 1923 dům
prodává manželům Kchýnovým. Alois Bludský, druhý syn Jana, v roce 1905 kupuje spolu s manželkou
Marií č. p. 93. Tato nemovitost zůstává v majetku rodiny dodnes.
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Sportovní
klub postižených
Dlouhopolsko
Svaz
tělesně
V neděli 10. prosince
jsme vyrazili na poslední zájezd roku 2017.
První zastávkou na
naší cestě byl Hrádek
u Nechanic, krásný zámek, který patří k nejmladším
zámeckým
stavbám v republice.
Vznikl jako reprezentační sídlo hraběcí rodiny Harrachů v letech
1839 až 1857. Při prohlídce vánočně upravených pokojů jsme se
seznámili s vánočními
zvyky, tradicemi a s historickou vánoční výzdobou. Průvodkyně nám prozradila, jaké se dávaly
dárky pod stromeček, co se podávalo ke štědrovečerní večeři a další zajímavé věci. V každé
místnosti byl jinak ozdobený vánoční stromeček a výzdoba ze živých květin. Obdivovali jsme
Zlatý a Rytířský sál s kompletně vyřezávanými dřevěnými stropy, rodinnou kapli nebo apartmá
hraběnky a hraběte. Byla zpřístupněna i zámecká kuchyně, kde jsme mohli ochutnat anglický punč. Byl to krásný
adventní zážitek.
Pokračovali jsme do Hradce Králové.
Zde jsme navštívili Obří akvárium, které
je se svými 130 tisíci litry největším sladkovodním akváriem v republice. Svým
návštěvníkům již od roku 1998 přibližuje tropické ryby a rostliny Jižní a Střední Ameriky. Akvárium je soukromé, není
dotováno státem. Prohlídku umocňuje
podvodní tunel. Zážitkem bylo pozorovat dravé piraně a další ryby různých barev, tvarů a velikostí – plavaly kolem nás
a nad námi. Průvodkyně působivě povídala o různých druzích ryb, jejich stáří,
krmení a množení. Na velkoplošné obrazovce byly promítány filmy o přírodních
krásách z celého světa. Viděli jsme i krmení ryb potápěčem přímo v nádrži.
Zúčastnili jsme se velmi hezkého výletu, za který chceme poděkovat našim organizátorkám
a panu řidiči.
Tradiční vánoční koncert orchestru Václava Hybše se konal 18. 12. v pardubickém divadle.
Hlavním hostem byl neodolatelný zpěvák Josef Laufer, který hýřil vtipem. V jeho podání zazněly známé vánoční písně. Působivé vystoupení doplnila čtveřice mladých talentů populární hudby – Ivana Moravcová, Štěpán Růžička, Štefan Pecka a Sabina Tlustá.	    Zdeňka Nováková
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Čp. 16

(staré čp. 10)
Hospodářství s obytným domem
vzniklo po roce 1629. Prvním známým
hospodářem byl v roce 1646 Alois
Zapotil. V roce 1911 se Antonie
Zapotilová provdala za Josefa Vocáska
z č. p. 62 – nemovitost je tedy od
počátku v majetku jedné rodiny (Josef
Vocásek převzal v roce 1982 jméno
manželky Synek).
Na pozemku č. p. 16 byl postavený
v roce 1884 dům č. p. 72 a v roce 1978
dům č. p. 130.
V roce 1930 byla na dvoře postavena
kolna, v roce 1936 došlo k výstavbě
nové stodoly. Velká přestavba domu
byla provedena v roce 1957. V roce 1977
následovala stavba dřevníku a kotelny,
v roce 1986 přístavba komory.

Ze života obce
počet obyvatel k 31. 12. 2017 = 224

Naši jubilanti – blahopřejeme:

narodili se:

únor

5. 12. – Pavlína Rochlová čp. 126

odstěhovali se:

Vendula Košátková čp. 32
Lukáš Zajíček čp. 32

94 let – Ladislav Brzák čp. 98
70 let – Zdeněk Janouch čp. 18

duben

90 let – Marie Maršíková čp. 85
65 let – Hana Vondrušková čp. 34

Zdeněk Janouch – 70. narozeniny
Dne 26. února oslavil své 70. narozeniny pan Zdeněk Janouch č. p. 18.
Narodil se v Chlumci nad Cidlinou, pochází však z nedalekých Lovčic. Na
Dlouhopolsko se přiženil v roce 1975.
V listopadu 1990 byl zvolen jako nezávislý kandidát do Obecního
zastupitelstva v Dlouhopolsku (celé volební období vykonával funkci předsedy
finanční a kontrolní komise). V dalších volbách kandidoval opět jako nezávislý
a 1. 12. 1994 byl členy zastupitelstva zvolen starostou obce. Funkci starosty
obhájil i v následujících volbách (1998, 2002 a 2006). V roce 2010 odchází do
starobního důchodu a věnuje se mj. svému dlouholetému koníčku. Od roku
2003 totiž včelaří, je členem Základní organizace Českého svazu včelařů,
Městec Králové.
Přejeme vše nejlepší, hlavně hodně zdraví a ať se daří.
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Socha Neposkvrněné početí Panny Marie

Socha Panny Marie z hořického pískovce (vysoká
asi 3 m včetně stupňovitého podstavce) je umístěna
v bezprostřední blízkosti silnice č. I/11 před č. p. 36.
Na nízkém podstavci stojí kvádrový sokl s plasticky profilovanou horní římsou – v jeho čelní stěně je vytesán
nápis: Postaveno z milodarů občanů Dlouhopolských
a jiných dobrodinců r. 1910. Střední částí památky je
vyšší kvádr opět zakončený profilovanou římsou vpředu
sklenutou do oblouku – v jeho čelní ploše je umístěná
černá skleněná deska se zlaceným nápisem Svatá Panno Maria oroduj za nás! Nad profilovanou římsou je několikastupňový podstavec samotné sochy Panny Marie
typu Immaculaty se sepjatýma rukama stojící na zemské polokouli s měsícem a hvězdami. Pravá předsunutá
noha přišlapuje hlavu hada svírajícího jablko v tlamě.
Vlasy jsou přikryty šátkem, kolem hlavy má svatozář
s devíti pozlacenými hvězdami.
V roce 1873 nechala Marie Karasová č. p. 1 postavit
před č. p. 71 kamenný kříž. Původní dřevěný kříž byl
odtud přenesený před zahrádku č. p. 36. V roce 1910
obecní zastupitelstvo zamítlo návrh, aby se z výtěžku
honitby věnovalo 44 K na postavení dalších Božích muk
u vjezdu na Malou Stranu. Obec na místo toho přispěla
50 K z obecní pokladny na pořízení Sochy Panny Marie,
kterou z větší části financovala Marie Horáková č. p. 22.

V roce 1928 schválilo zastupitelstvo návrh, aby byla
socha obarvena a přispělo částkou 120 Kč. Počátkem
osmdesátých let se objevily návrhy na přesun památky
na druhou stranu silnice – důvodem byla dopravní situace v obci a omezení ve výhledu při výjezdu z Malé
Strany. Z technických důvodů k akci nedošlo.
Sochu Panny Marie a plastiku Umučení Spasitele
z roku 1873 (před č. p. 71) zastupitelstvo v roce 2009
prohlásilo památkami místního významu.
V listopadu 2011 obec podala žádost o poskytnutí
dotace z Programu rozvoje venkova (Ochrana a rozvoj
kulturního dědictví) na projekt Obnova sochy Panny
Marie v obci Dlouhopolsko. Žádost o poskytnutí dotace ve výši 108 000 Kč byla Státním zemědělským intervenčním fondem v Praze schválena 1. 7. 2012. Po
podepsání Smlouvy o dílo zahájil 28. 7. restaurátorské
práce Jan Mjartan z Prahy.
Povrch sochy byl pokrytý nepůvodním zpuchřelým
barevným nátěrem. Použité olejové barvy se objevily
počátkem padesátých let, kdy místní pekař Alois Hanka
č. p. 67 před poutí sochu natřel a v dalších letech barvy
obnovoval. Tento neprodyšný nátěr společně s usazeninami exhalátů způsoboval vnitřní degradaci pískovce.
Každý, zejména náhlý mráz, před kterým nemá kámen
možnost ještě za tepla vyschnout a při němž kapalná
voda uzavřená pod nátěrem mrzne, způsobuje mikroskopické trhlinky v kameni. Sklo s nápisem bylo rozbité
a část desky chyběla. Narušeny byly i křehké části říms
a na soše byly poškozené i detaily prstů a srpku měsíce.
Jan Mjartan ukončil práce začátkem listopadu a pokračoval v nich na jaře 2013. Provedl mechanické očištění celé sochy, chemicky odstranil zestárlý a zpuchřelý
nátěr olejové barvy, celý povrch pískovce konsolidoval
organokřemičitým zpevňovačem a chybějící prvky vyspravil tmelem – zároveň byl provedený průzkum originální barevnosti povrchu sochy. Byly identifikovány
zbytky tmavohnědé barvy vlasů, modrý svrchní šátek,
na velké ploše se pod modrou přemalbou dochovala
červená barva Mariina roucha a špinavě žlutý povrch
globu. Detaily podstavce sochy byly pod olejovým nátěrem šedivé. Proto bylo rozhodnuto, aby restaurátor
obnovil odstíny barev, kterými v roce 1928 lakýrník sochu natřel poprvé.
Protože skleněná deska byla rozbitá na několik
kusů, firma Blažek Glass Poděbrady objednala nové
černé sklo v Německu a v poděbradské sklárně z něho
zhotovila kopii desky (včetně nápisu).
V roce 2014 firma 2LD Plastic Nový Bydžov provedla
odstranění zkorodovaného plotu, který zhotovili kováři
Albrechtové z č. p. 35. Na jeho místo instalovala kovanou repliku stávajícího oplocení.

výjezd z Malé Strany 1932
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