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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, v čísle 3 Dlouhopolského zpravodaje (vyšel v prosinci 2014) jsem poděkoval všem občanům, kteří se zúčastnili voleb do zastupitelstva obce
a podpořili své zástupce v jejím vedení. Na ustavujícím zasedání nového zastupitelstva jsem jeho jménem
představil plán činnosti na volební období 2014 – 2018.
Jako hlavní cíle jsme tehdy stanovili výstavbu a dokončení vodovodu v obci, postupnou rekonstrukci chodníků a obnovu veřejného osvětlení. Čtyři roky uplynuly
a dovoluji si připomenout významné akce, které jsme
dokázali i s omezeným rozpočtem realizovat.
*Výstavba vodovodu v délce 3 678 m byla zahájena 18. 11. 2014, kolaudační rozhodnutí bylo vydáno
30. 11. 2015 (náklady 15 055 787 Kč). Výstavba 85
domovních přípojek byla zahájena 25. 6. 2015, kolaudační rozhodnutí bylo vydáno 22. 2. 2016 (náklady
3 325 634 Kč = průměrná cena jedné přípojky 39 125
Kč). Stavba vodovodu byla financována ze zdrojů obce,
pomocí dotace Ministerstva zemědělství (9 882 000
Kč) a Středočeského kraje (1 212 000 Kč). V současné
době splácí obec pětimilionový úvěr u České spořitelny na výstavbu vodovodních řadů (nyní dlužíme 4 201
480 Kč). V červnu 2017 byl doplacený úvěr u České
spořitelny na výstavbu vodovodních přípojek ve výši
1 000 000 Kč.
*Nové asfaltové povrchy získaly ulice Fialova,
Malá Strana, Na Kopečku, Vrátková a parkoviště před
hasičskou zbrojnicí. Byly rekonstruovány vjezdy k čp.
12, 13 a 14.
*Veřejné osvětlení – byla dokončena rekonstrukce osvětlení v obci, nové osvětlení získaly ulice Fialova,
Na Kopečku a U hasičské zbrojnice (náklady 218 085
Kč). Zároveň došlo k vypracování Pasportu veřejného
osvětlení.
*Rekonstrukce chodníků v ulici Poděbradská a v
prostoru autobusové zastávky (náklady 1 133 840 Kč).
*Výstavba obslužné komunikace v prostoru
hřbitova.
*Místní rozhlas – byla provedena výměna rozhlasové ústředny, nově byl rozhlas zavedený do ulice
Na Kopečku.
*Rekonstrukce prostor bývalé školy (snížení
stropu v chodbě, rekonstrukce elektrických rozvodů,
nová dlažba na chodbě, rekonstrukce sociálního zařízení, instalace plynového topení ve všech místnostech,
výměna oken v bytě, na chodbě a WC, výměna okapů,
obnova parketové podlahy v první třídě, rekonstrukce
schodiště na půdu, rekonstrukce bývalé dílny včetně
výměny oken a dveří) – náklady 418 302 Kč.

*Výměna autobusové čekárny.

*Rekonstrukce v budově šaten na hřišti (výměna elektrických rozvodů, obložení místností dřevem).
*Rekonstrukce prostor obecní knihovny.
*Rekonstrukce prostor hasičské zbrojnice (výměna elektrických rozvodů, zavedení vodovodu a plynové přípojky, instalace plynového topení v budově,
výměna podlah, výměna vrat u garáže pro stříkačku).
*Instalace nového oplocení u sochy Umučení
Spasitele a u sochy Panny Marie, rekonstrukce obecního hrobu na hřbitově, oprava střechy márnice, restaurátorské práce na pomníku před hřbitovem.
*Rekonstrukce elektrických rozvodů v ulicích
Fialova, Malá Strana (po dlouhých jednáních a urgencích u firmy ČEZ), Na Husánku a Na Kopečku.
*Řešení ekologické zátěže – demolice objektu
bývalé čerpací stanice pohonných hmot.
*Byla zahájena změna územního plánu.
*Proběhla správní řízení ve věci místních komunikací, řešení majetkoprávních vztahů a vypracování
Pasportu místních komunikací.
*Obec podpořila finančními příspěvky Základní
organizaci Českého svazu včelařů Městec Králové, Místní organizaci Svazu tělesně postižených Městec Králové, Sportovní klub Dlouhopolsko, Městskou nemocnici
Městec Králové a Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady. Dotujeme dovoz obědů Pečovatelskou
službou. Akce, pořádané pro děti a ostatní veřejnost
v obci, pravidelně podporujeme finančními příspěvky
a hradíme spotřebované energie.
*Byla provedena změna katastrálních hranic
obcí Dlouhopolsko a Běrunice.
*Průběžně řešíme likvidaci odpadů. Došlo k rozšíření počtu kontejnerů na tříděný odpad, občané mají
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nově k dispozici kontejner na bioodpad a kontejnery na
kovové obaly.
*Nyní pracujeme na přípravě podkladů pro dotace a na projektech pro akce: přestavba bývalé školy,
odbahnění tzv. rybníčku u žehuňské silnice, rekonstrukce hřbitovní zdi a rekonstrukce chodníků v ulicích Poděbradská a Na Husánku.
Nedali jsme si za cíl nic, co bychom nedokázali splnit. Přesto mají někteří lidé pocit, že se toho pro ně
udělalo málo. Každý máte možnost posoudit, zda je to
pravda. Na druhou stranu – obec nemá prostředky na
dotování soukromých podnikatelů, provozování hospody plné spokojených hostů nebo otevření obchodu.
Nemá ani kompetence na odklon nákladní dopravy ze
silnice I. třídy.

Rekonstrukce
chodníků

Rekonstrukce chodníků v ulici
Poděbradská byla podpořena
dotací z rozpočtu Středočeského
kraje ze Středočeského Fondu
obnovy
venkova
finanční
částkou 226 000 Kč.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem členům obecního zastupitelstva a všem členům komisí. Svoji práci
vykonávají při svém zaměstnání, ve svém volném čase
a rozsah jejich povinností se přitom mnohonásobně
navýšil. Dále bych chtěl poděkovat naší paní účetní,
Michaele Součkové. Díky její pečlivé práci získáváme
každoročně kladné hodnocení obecního účetnictví ze
strany kontrolních orgánů. Vyzdvihl bych i spolupráci
s firmou Jaroslav Znamínko – Zemní práce, která se
podílela na řadě investičních akcí.
Starosta je v obci odpovědný za vše (v kladném
i záporném smyslu), ale bez dobrých a rozumných spolupracovníků sám nedokáže nic.
Jaroslav Okrouhlý, starosta obce

Prodejna
Majitelem bývalé prodejny čp. 20 je od roku 1992 Josef Čermák
ze Mcel. Na základě usnesení Okresního soudu v Nymburce ze dne
5. 9. 2012 rozhodla exekutorka JUDr. Dagmar Kuželová z Prahy 4
o provedení exekuce prodejem nemovitosti čp. 20 v obci Dlouhopolsko.
K tomu však nedošlo. Další pokus učinil exekutor Mgr. Jan Škarka
z Prahy 4, který stanovil zahájení elektronické dražby na 19. 9. 2017.
Ani tato dražba se nekonala – důvodem bylo zahájení insolventního
řízení proti Čermákovi (usnesením Krajského soudu v Praze). Podle
zákona totiž nelze provést exekuci, která by postihovala majetek ve
vlastnictví dlužníka v insolvenčním řízení. Proto bylo zahájení další
dražby nařízeno na 30. 10. 2017 a vzápětí na 12. 12. 2017. Posledním
usnesením exekutora Mgr. Jana Škarky ze dne 12. 12. 2017 byla však
dražba prodejny odročena na neurčito.
Objekt prodejny je ve špatném stavu a z výše uvedených důvodů
není jisté, co se bude dít dále. Obecní úřad se pokusil zajistit prodej
základních potravin, ale pojízdná prodejna v našem okolí není.

Čerpací stanice pohonných hmot
Stavební úřad Městec Králové 29. 8. 2017 zahájil řízení o odstranění stavby bývalé čerpací stanice pohonných
hmot na pozemku parc. č. 160 včetně podzemní nádrže (16 000 litrů), která se nachází na pozemcích parc. č.
160, 280/1 a 151/5. Vlastníkem nemovitosti je Zemědělské družstvo Velké Výkleky v likvidaci (zastupuje ing.
Marcel Doskočil Vlkov nad Lesy). Stavební povolení vydal ONV Nymburk 15. 6. 1967, kolaudační rozhodnutí
získalo JZD Dlouhopolsko 27. 8. 1968.
Stavebně technické posouzení stavby vypracoval v říjnu 2017 Ing. Zdeněk Dobiáš. Bylo zjištěno, že obvodové
zdivo je porušeno staticky významnými trhlinami. Nebyla prováděna řádná údržba objektu, postupem času došlo
k rozebrání střechy a v místnosti je nepovolená skládka odpadu. Vzhledem ke stáří nádrže a zbytkům ropných
látek, smíchaných s vodou, je velké riziko, že proreznutím nádrže dojde k úniku ropných látek do studny domu
čp. 140 a do podzemních vod.
Proto Stavební úřad Městec Králové Rozhodnutím č. 6 ze dne 6. 1. 2018 nařídil vlastníkovi odstranění stavby
bývalé čerpací stanice na pohonné hmoty demolicí objektu včetně odstranění podzemní nádrže a odstranění
ekologické zátěže ropnými produkty. Jáma po nádrži bude zavezena prověřeným recyklátem. Tyto práce mají
být vykonány nejpozději do 180 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Likvidaci nádrže a ropných
produktů v ní však musí provést specializovaná firma – náklady ponese vlastník nemovitosti.
Obecní úřad po dohodě všech zúčastněných stran zajistil odvoz nashromážděných odpadků (práce vykonali
zdarma místní hasiči) a následnou demolici nadzemních částí provedla 31. 8. firma Znamínko Dlouhopolsko. Další
práce zajistí již vlastník objektu.

Vrátková ulice
Okresní soud v Nymburce 17. 8. 2017 zamítl žalobu proti Obci Dlouhopolsko, kterou se Květoslav Švarc
z Městce Králové domáhal uložení povinnosti odstranit vodovod a asfaltovou komunikaci z pozemku parc. č. 150/4
(zároveň požadoval uvedení pozemku do původního stavu). Švarc se proti rozsudku odvolal ke Krajskému soudu
v Praze – krajský soud 17. 1. 2018 rozhodnutí okresního soudu potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího
řízení ve prospěch obce. Švarc následně podal dovolání k Nejvyššímu soudu České republiky (ve vztahu k místní
komunikaci Vrátková tvrdil, že vznikla na jeho pozemku v šedesátých letech bez stavebního povolení a k zasažení
jeho pozemku výstavbou vozovky nebyl žádný důvod). Nejvyšší soud České republiky 7. 8. 2018 dovolání odmítl
a svým rozhodnutím potvrdil oba předchozí rozsudky. Zároveň uložil žalobci povinnost zaplatit náhradu nákladů
řízení. Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
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25. 8. Rozloučení s prádninami
Tentokrát jsme rozloučení s prázdninami pojali pohádkově. Společně s dětmi jsme zavzpomínali
na pohádky před spaním – VEČERNÍČKY. V našem pohádkovém lese jsme se mohli potkat s Makovou
panenkou a motýlem Emanuelem, Křemílkem a Vochomůrkou, Patem a Matem, Bobem a Bobkem,
Machem a Šebestovou, s Malou čarodějnicí, Rumcajsem, Cipískem a Mankou, s Míšou Kuličkou a králem
Krkonoš Krakonošem. Přišlo nás navštívit více než 100 dětí s rodiči či prarodiči. Děti pohádkovou
stezkou provázely otázky k tématu. Odpovědi doplňovaly do křížovky, kterou obdržely na startu.
Komu se do pohádkového lesa nechtělo, na své si přišel i na hřišti. Václav Hrdina nám zde griloval
výbornou kýtu a krocana. Ke kávě přinesl každý něco dobrého. K poslechu a tanci nám hrála kapela
PAVUČINA z Poděbrad.
Po setmění jsme pro děti měli připravenou stezku odvahy a pro ty nejodvážnější i nocování pod
stanem. Počasí nám bohužel nepřálo, takže s námi zůstali jen ty nejodvážnější – NAŠE BABIČKY.
Především jím patří velké díky. Zvládly stezku odvahy a vydržely až do konce.
S přípravami akce bylo mnoho práce. Díky šikovným lidem, kteří nám každoročně pomáhají, jsme
vše zvládli. Spokojenost a úsměvy na tvářích dětí a všech přítomných byly pro nás odměnou. Ještě
jednou všem děkujeme.
Pavla Průšová

foto: Jiří Blecha

Vrzáňovy Kosice
Dlouhopolská výprava
se 28. 7. vydala do
Kosic, kde se konal již
11. ročník hudebního
odpoledne, kam se sjela
dechová hudba ze všech
koutů. K poslechu hrála:
Podkověnka, Májovanka,
Bydžovská
vysočanka,
Skleněnka a Žadovjáci.
Celá akce byla dobře
připravená v hezkém
prostředí
návsi
obce
Kosice, kde nechyběly
řízky, guláš ani zlatavý
mok.
Veronika Knytlová
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Sportovníklub
klub Dlouhopolsko
Sportovní
Dlouhopolsko
14. 7. – 5. ročník turnaje v malé kopané – Dlouhopolský turnájek
Turnaje se zúčastnilo 9 týmů, rozdělených do dvou skupin, kde se hrálo systémem
každý s každým. Pořadí ve skupinách:

Oznamujeme smutnou zprávu, že 1. července 2018 zemřel František
Mráz (*12. 1. 1947), který
byl v letech 1978 - 1987
hráčem
Dlouhopolska
(střelec 26 gólů). Čest jeho
památce!
Skupina A

Skupina B

1. Joga Chlumec nad Cidlinou
2. AC Kadimůrov Praha

12:0
10:0

10
7

3. Bolestínci Starý Bydžov
4. Lužec nad Cidlinou

5:7
7:6

6
6

5. Breakers Nymburk

2:18

0

1. Skoroměstec Městec Králové
2. Jelita Hradec Králové

8:0
4:2

6
6

3. Srdcaři Poděbrady
4. Dlouhopolsko

1:4
0:7

1
1

čtvrtfinále:
Joga Chlumec nad Cidlinou – Dlouhopolsko = 8:0
Bolestínci Starý Bydžov – Jelita Hradec Králové = 1:0
Skoroměstec Městec Králové – Lužec nad Cidlinou = 0:3
Srdcaři Poděbrady – AC Kadimůrov Praha = 2:1
semifinále:
Joga Chlumec nad Cidlinou – Bolestínci Starý Bydžov = 2:1
Lužec nad Cidlinou – Srdcaři Poděbrady = 3:1
o 3. místo – Srdcaři Poděbrady – Bolestínci Starý Bydžov = 2:1
finále – Joga Chlumec nad Cidlinou – Lužec nad Cidlinou = 6:1
Na závěr turnaje organizátoři předali ceny vybraným fotbalistům:
nejlepší střelec – Jakub Hartman (Joga Chlumec nad Cidlinou)
nejlepší brankář – Ladislav Kukal (Joga Chlumec nad Cidlinou)
nejlepší hráč – Pavel Mejstřík (Lužec nad Cidlinou)
28. 7. – 46. ročník Memoriálu Jaroslava Zlatníka
a Josefa Teslíka
Turnaje se zúčastnily tři týmy, původně přihlášená Sloveč odřekla den před zahájením turnaje. Výsledky:
Lužec nad Cidlinou – Převýšov B = 3:3 (2:1) – penalty 4:3
Dlouhopolsko – Lužec nad Cidlinou = 5:1 (2:0) – 2x Vocásek, Akchurin, Musil, Lamka
Dlouhopolsko – Převýšov B = 7:0 (2:0) – 4x Vocásek, 2x
Akchurin, Musil
Na závěr turnaje pořadatelé ocenili vybrané hráče:
nejlepší střelec – Dominik Vocásek (Dlouhopolsko)
nejlepší hráč – Martin Demjanovič (Převýšov B)
nejlepší brankář – Jaroslav Haken (Lužec nad Cidlinou B)
Změny v týmu
Do sezóny 2018/2019 dlouhopolský tým nastoupil s několika změnami. Novými hráči jsou Jan Lamka, Miloslav
Říha a Petr Veselý, z FK Admira Praha přestoupil Michal Bartošek, z FK Chlumec nad Cidlinou přestoupil Vojtěch
Novák a z AFK Slavoj Podolí Praha přestoupil Tomáš Plevka. Do TJ Sokol Běrunice přestoupil Pavel Šafařík, do TJ
Union Hradčany se navrátili Petr Javorský, Luboš Kozák a Jan Štěrba.
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sobota 25. 8. 17:00 Chleby - Dlouhopolsko
sobota 1. 9. 17:00 Dlouhopolsko - Vrbice
sobota 8. 9. 10:30 Lipník - Dlouhopolsko
sobota 15. 9. 16:30 Dlouhopolsko - Dymokury B
sobota 22. 9. 16:30 Netřebice - Dlouhopolsko
sobota 29. 9. 16:00 Dlouhopolsko - Sány/Opolany B
sobota 13.10. 15:30 Dlouhopolsko - Záhornice
sobota 21.10. 10:15 Křečkov B - Dlouhopolsko
sobota 27.10. 14:30 Dlouhopolsko - Žitovlice
sobota 3.11. 14:00 Košík - Dlouhopolsko
sobota 17.11. 13:30 Dlouhopolsko - Hrubý Jeseník B

1940

25. 8. = Chleby – Dlouhopolsko = 3:2 (2:1) – Skopal z penalty, Akchurin
V prvním poločasu jsme hráli proti větru, soupeř měl více míč a byl nebezpečnější v pokutovém území.
Navíc nám nevyšel začátek utkání – po chybě obrany v 8. minutě a hlavičce po rohovém kopu v 10.
minutě jsme prohrávali 2:0. Ve 21. minutě Skopal z penalty snížil na 2:1 (Musil se objevil sám před
brankářem a obránce vzápětí zahrál rukou). Ve 34. minutě Akchurin sám před brankářem střílel vedle.
Ve 49. minutě Skopal utekl obraně, ale přehodil vybíhajícího brankáře i branku. V 55. minutě Akchurin
unikl po pravém křídle a vyrovnal. V 63. minutě jsme však po střele k tyči z 25 metrů inkasovali potřetí. Do konce zápasu jsme sice hráli převážně na polovině domácích, ale Chleby se úspěšně bránily
a několikrát podnikly nebezpečný protiútok. Jan Kvěch v 89. minutě jen nastřelil tyč.
1. 9. = Dlouhopolsko – Vrbice = 2:1 (1:1) – Franěk, Veselý
Hosté zahájili zápas pouze v deseti, jedenáctý hráč je doplnil ve 30. minutě. V prvním poločasu byli
lepší a několikrát ohrozili naši branku. Přesto jsme vedli od 15. minuty, kdy Franěk zahrával trestný
kop z 30 metrů a brankář si jeho střelu srazil do vlastní sítě. Soupeř vyrovnal po chybě naší obrany ve
27. minutě. Druhý poločas byl již vyrovnaný, oba týmy však nedokázaly využít své šance. O výsledku
rozhodla 66. minuta – Skopal unikl po pravém křídle a jeho přihrávku před branku proměnil Veselý ve
vítězný gól.
8. 9. = Lipník – Dlouhopolsko = 3:4 (2:2) – 2x z penalty Kročák, Veselý, Musil
Opět špatný začátek: po hlavičce z 10 metrů ve 3. minutě a pokutovém kopu v 10. minutě jsme prohrávali 2:0. Ve 24. minutě však Kročák s přehledem proměnil pokutový kop a od té doby jsme měli
více ze hry. Výsledkem naší převahy bylo vyrovnání ve 32. minutě, kdy Kročák využil druhý pokutový
kop. Ve 47. minutě Veselý obstřelil vybíhajícího brankáře a míč zapadl k tyči (2:3). V 70. minutě brankář Hájek vyrazil střelu z hranice pokutového území na břevno a z protiútoku Hingar sám před brankou
hlavou minul. V 74. minutě Musil z otočky zvýšil na 2:4. Domácí nás potom zatlačili do obrany a v 80.
minutě po tečované střele z 20 metrů snížili na 3:4. Následovalo několik centrů před naši branku, ale
výsledkem byly pouze nebezpečné protiútoky do otevřené obrany Lipníka. V 82. minutě Jan Kvěch
ze 3 metrů v pádu poslal míč nad břevno a v 86. minutě se Hingar objevil sám před brankářem – ten
jeho střelu vyrazil na roh.
15. 9. = Dlouhopolsko – Dymokury B = 2:0 (2:0) – 2x Veselý
Začátek utkání patřil hostům, kteří svojí rychlostí a pohybem dělali problémy naší obraně. Přesto jsme
vedli od 10. minuty, kdy Akchurin unikl po levé straně a Veselý střílel do prázdné branky. V 16. a v 17.
minutě Skopal pronikl obranou před brankáře, ale obě střely skončily mimo. O minutu později hosté
trefili břevno a ve 24. minutě po chybě Hájka poslali míč těsně vedle branky. Potom se hra vyrovnala
a oba týmy po ztrátě míče ve středu hřiště pronikaly do otevřené obrany soupeře. Vítězství nám zajistil
Veselý ve 33. minutě, kdy z 10 m poslal odražený míč do sítě. Také ve druhém poločasu měli hosté
více ze hry, ale naše obrana a výborný brankář Plevka vítězství uhájili. V 72. minutě se objevil sám
před brankářem Akchurin – gólman jeho střelu vyrazil na roh.
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Počátky dlouhopolského fotbalu se datují kolem roku 1924, kdy jej několik nadšenců začalo hrát na provizorním hřišti pod
zahradami (na Obci) u rybníka. Mezi průkopníky kopané u nás patřili Ladislav Zlatník č. p. 34, Josef Vocásek č. p. 6, Prokop
Koutecký č. p. 12, František Novák č. p. 38, Antonín Konvalina č. p. 74 a někteří další. Na Obci vydrželi hrát tři roky, přestože
jim porybný nepřál a branky museli několikrát obnovovat.
V obci však nebylo jiné vhodné místo pro kopanou a proto v roce 1927 došlo ke spojení s Kněžičkami a byla získána hrací
plocha na Kopičáku. Hřiště bylo mezi domem Vlkových a hostincem Vaníčkových. Z důvodu výstavby nových domů jej hráči brzy
museli opustit a zřídili si nové v prostoru bývalé kopičácké cihelny.
V roce 1929 se Dlouhopoláci osamostatnili a začali kopanou hrát doma, za svoji obec. Pronajali si od Františka Vančury,
majitele cihelny, pozemek před domem č. p. 64 a podél Vrátkové ulice postupně vybudovali nové hřiště. Prvním dlouhopolským
kapitánem týmu se stal František Krupka č. p. 91. V té době nebyli fotbalisté registrovaní, a proto se hrála pouze přátelská
a pohárová utkání. Toto období končí v roce 1932, kdy na pozemku hřiště začal Oldřich Zach stavět nový dům (č. p. 117) a sedm
hráčů odešlo na vojnu. Oddíl se rozpadl a kopaná se přestala opět hrát.
K obnovení činnosti došlo v roce 1934 – začalo se hrát pouze tréninkově, na hřišti ve vypuštěném rybníce. Kladný postoj
k mládeži tehdy projevilo obecní zastupitelstvo, které se na svém zasedání v roce 1935 rozhodlo darovat fotbalistům pozemek
v obecním lese Vacinku. Práce na úpravě plochy, po vykácení vzrostlých stromů, probíhaly celý rok. Po dokončení byly slavnostně
zasazeny branky a další éra kopané na Dlouhopolsku byla zahájena. Hrálo se však pouze přátelsky, až do roku 1943.
Ustavující valná hromada Sportovního klubu Dlouhopolsko se konala 24. 10. 1943 – předsedou byl zvolen František Černý
č. p. 124. Oddíl se zaregistroval a byl zařazen do soutěže. První mistrovské utkání v Činěvsi naši fotbalisté vyhráli 4:3 (kapitánem
týmu byl Jaroslav Horáček č. p. 50). Vzhledem k porážkám na ruské frontě však Němci zakázali další soutěžní zápasy a bylo
povoleno hrát pouze přátelská utkání. Po ukončení války postupně odešli někteří hráči za prací mimo obec a tak v roce 1946
kopaná opět končí. Navíc na základě nařízení Okresního akčního výboru v Poděbradech Valná hromada Sportovního klubu
22. 12. 1948 rozhodla o rozpuštění organizace (hotovost byla věnována obecní škole, sportovní výstroj převzal Svaz české
mládeže).
Nová éra dlouhopolské kopané začíná v roce 1953 příchodem Josefa Trčky z Běrunic do obce a na podnět Jindřicha Vocáska
č. p. 6, Otakara Šidlíka č. p. 70, Josefa Znamínky č. p. 95 a Miroslava Zlatníka č. p. 119. Ustavující schůze TJ Sokol Dlouhopolsko
se konala 24. 6. 1953. Byl zvolen výbor ve složení: starosta Jaroslav Hrdina č. p. 114, pokladník Ladislav Brzák č. p. 59, jednatel
a vedoucí oddílu kopané Josef Trčka č. p. 101, správce inventáře Josef Vocásek č. p. 16, členové Otakar Šidlík č. p. 70 a Eduard
Klikar č. p. 120.
Jako příprava na mistrovskou sezónu byla sehrána 4 přátelská utkání (Dlouhopolsko – Běrunice 2:2, Dlouhopolsko – Hradčany
2:1, Radovesnice – Dlouhopolsko 2:3, Dlouhopolsko – Lovčice 5:4). Do soutěží byla přihlášena i družstva žáků a dorostu.
První mistrovský zápas byl odehrán 23. 8. 1953 ve Velkém Zboží. Výsledky sezóny 1953/1954:
podzim: Sokol Velké Zboží – Dlouhopolsko = 1:2 + Dlouhopolsko – Rudá Hvězda Poděbrady = 3:2 + Sokol Dymokury –
Dlouhopolsko = 1:1 + Sokol Předhradí – Dlouhopolsko = 0:0 + Dlouhopolsko – Sokol Milčice = 3:5 + Sokol Křečkov –
Dlouhopolsko = 4:1 + Dlouhopolsko – Sokol Hradčany = 0:1
jaro: Dlouhopolsko – Velké Zboží = 3:0 kontumačně + Rudá Hvězda Poděbrady – Dlouhopolsko 3:1 + Dlouhopolsko –
Dymokury 0:3 + Dlouhopolsko – Předhradí = 0:2 + Milčice – Dlouhopolsko = 3:2 + Dlouhopolsko – Křečkov = 4:3 + Hradčany –
Dlouhopolsko = 0:3
V první sezóně tým nastupoval nejčastěji v této sestavě: Vocásek Jindřich č. p. 6 (Louda František č. p. 77) Kvasnička
Jaroslav č. p. 44 – Znamínko Jaroslav č. p. 95 – Znamínko Josef č. p. 95 – Znamínko Václav č. p. 95 Hanka Miroslav č. p. 1 –
Trčka Josef č. p. 101 Zlatník Miroslav č. p. 119 – Klikar Eduard č. p. 120 – Šidlík Otakar č. p. 70 – Zlatník Jaroslav č. p. 34.
První pohárový turnaj uspořádal oddíl kopané 30. 5. 1954. Vítězem se stal Městec Králové, druhé skončily Hradčany, třetí
Běrunice a čtvrté Dlouhopolsko (Dlouhopolsko – Městec Králové 1:9, o 3. místo Dlouhopolsko – Běrunice 1:6).
Na jaře 1959 přichází první úspěch – Dlouhopolsko vyhrálo svoji skupinu IV. třídy a postoupilo do III. třídy Poděbradska. Zde
se dospělí pohybovali stále v popředí tabulky a do 10. kola byli na 1. – 2. místě spolu s Městcem Králové.
V roce 1960 byla za podpory MNV a za velké účasti členů zahájena výstavba šaten na hřišti. Většina prací byla provedena
zdarma a ukončena v roce 1961. V sezóně 1960/1961 se našim nedařilo a sestoupili do IV. třídy (stali se alespoň vítězem
soutěže slušnosti). Dařilo se týmům mládeže – dorost startoval v okresním přeboru a žáci skončili na 3. místě tabulky.
V sezóně 1962/1963 dlouhopolští vyhráli IV. třídu s náskokem 7 bodů před Lokomotivou Nymburk B a opět postoupili
do III. třídy. Žáci skončili čtvrtí, dorost se udržel v okresním přeboru. Na jaře 1963 dospělí postoupili do III. kola Českého
poháru. Tehdy se začal prosazovat jeden z nejlepších střelců dlouhopolské kopané, Jaroslav Černý č. p. 124. Po podzimu 1963
Dlouhopolsko obsadilo druhé místo – celkově skončilo na 7. místě.

Až do roku 1968, kdy naši jako poslední tým sestoupili, mužstvo hrálo ve středu tabulky. V roce 1969, s jedinou porážkou
a náskokem 5 bodů před Sokolem Vrbice, se vracíme zpět do III. třídy. Tuto soutěž hrajeme až do jara 1972, kdy sestupujeme
do IV. třídy.
V roce 1971 oddíl kopané uspořádal první ročník Memoriálu Jaroslava Zlatníka (Jaroslav Zlatník č. p. 34 zemřel v roce 1969
ve věku 29 let). V roce 1988 ve věku 22 let umírá Josef Teslík z Kněžiček a do názvu tradiční akce tak přibylo další jméno.
K původnímu názvu Sportovní klub Dlouhopolsko se TJ Sokol vrací v roce 1990.
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Na další výlet jsme vyrazili ráno 13. června. První zastávkou byl renesanční zámek v Litomyšli,
který na místě hradu Slavníkovců postavil v 16. století Vratislav z Pernštejna. Od roku 1753 jej vlastnili
Valdštejnové. Po požáru bylo v roce 1797 vybudováno zámecké divadlo, které patří k nejstarším
památkám tohoto druhu v Evropě. V prvním poschodí budovy je vystaven převážně empírový nábytek
z počátku 19. století. Na nádvoří se nachází pódium a hlediště, kde bude zahájen 60. ročník Národního
festivalu Smetanova Litomyšl.
Druhá zastávka naší cesty byla v Hlinsku, kde jsme si prohlédli tzv. Betlém. Jsou zde původní
dřevěné domky (nejstarší ze 17. století), památka po dřívějších řemeslnících. Žili tady ševci, tkalci,
kováři, truhláři nebo bylinkáři. V malých domečcích nám paní průvodkyně působivě vyprávěla, jak se
řemesla prováděla a jak vlastně lidé tehdy žili.
Jako poslední jsme navštívili Svojanov – gotický královský hrad byl založen ve 13. století Přemyslem
Otakarem II. V 19. století byl částečně přestavěn v empírovém stylu. Prohlédli jsme si hradní kuchyň
s dobovým nádobím i nářadím, vstupní halu, pánský salon, jídelnu, dámský salon a ložnici. Zvláštností
jsou motivy zvířecích tlapek a kopýtek na spodní části nohou stolů, židlí a skříní. Mladá průvodkyně
v dobovém obleku nás velmi hezky provedla celým hradem.
Opět krásný výlet díky paní Oupické a Pekárkové. A děkujeme řidiči panu Michlovi, který nás vždy
doveze bezpečně domů.
Někteří z nás se 22. 6. vydali na Výstaviště Lysá nad Labem. Konaly se zde akce Růžová zahrada (8.
ročník výstavy růží, letních květin a zahradnické trhy), Lázeňský veletrh (9. ročník výstavy léčebných
lázní, wellness pobytů a relaxace) a Senior – Handicap: aktivní život (17. ročník výstavy pro lidi, kteří
nezůstávají sedět doma).
Cílem našeho výletu 15. srpna bylo další poznávání historických a kulturních památek v naší zemi.
Navštívili jsme jižní Čechy.
1. zastávka – Milevsko, klášter premonstrátů. Nejstarší jihočeský klášter byl založený roku 1187.
Čtyři roky poté vyhořel, za husitů byl vypleněný a cennosti byly zničeny. V areálu se nachází bazilika
Navštívení Panny Marie a hřbitovní kostel sv. Jiljí.
2. zastávka – lázně Vráž nedaleko Písku. Novogotický zámek byl postavený roku 1875 rodem
Lobkowiczů a do roku 1926 sloužil jako jejich letní sídlo. V roce 1936 zámek odkoupila nemocenská
pojišťovna a dobudovala areál sanatoria. Lázeňské léčebné a ubytovací pavilony jsou obklopeny
zelení s anglickým parkem a lesem. Léčí se zde nervové choroby, pohybový aparát a řada dýchacích
onemocnění. V roce 1978 byl obci přiznán lázeňský statut. Naším průvodcem byl majitel zámku, který
nás provedl celým areálem a působivě vyprávěl o jeho historii. Dnes jezdí do Vráže i členové naší
organizace na ozdravné pobyty.
3. zastávka – zámek Orlík. Nachází se na skalnatém ostrohu nad Vltavou, vlastní jej rod
Schwarzenbergů. V roce 1719 majetek Eggenbergů zdědil Adam František Schwarzenberg, příslušník
nejbohatšího šlechtického rodu v Čechách. Zaujaly nás krásně a bohatě vybavené a zdobené interiéry,
dřevěné vyřezávané obklady a stropy včetně obrovské sbírky zbraní. Schwarzenbergové drželi Orlík do
roku 1948, kdy jim byl s celým panstvím znárodněn podle zvláštního zákona. v roce 1992 byl majetek
navrácen v restituci Karlu VII. Schwarzenbergovi.
Výlet byl velmi hezký, počasí nám přálo. Organizátorky zájezdu, p. Oupická a p. Pekárková, zaslouží
velké poděkování za obětavost a trpělivost. Velké díky i našemu panu řidiči Michlovi.
												
Zdeňka Nováková

zámek Litomyšl

klášter Milevsko
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Ze života obce
narodili se:

10. 7. – Kateřina Dandová čp. 67 – Gratulujeme!

Naši jubilanti – blahopřejeme:
říjen
60 let – Hana Míčová čp. 79

listopad

90 let – Josef Trčka čp. 101
70 let – Darina Schejbalová čp. 50

přistěhovali se:

Tomáš Kryl, Miroslava Krylová, Denisa Krylová,
Miroslava Říhová a Petra Hypešová čp. 11

odstěhovali se:

Pavel Príbela, Marcela Príbelová, Daniel Príbela
a Jan Príbela čp. 97, Barbora Sekerová čp. 91

Na rychlých kolech, s míčem i míčkem
Otakar Šidlík se narodil 29. 12. 1928 jako nejmladší dítě manželů
Františka a Marie Šidlíkových čp. 70. Oba rodiče zemřeli v roce 1938 a
tak vyrůstal u své tety v Praze. Na víkendy jezdil na Dlouhopolsko za
svým bratrem Oldřichem (1922 – 1983).
V mládí se proháněl nejen na fotbalovém hřišti. Hrával také pozemní
hokej za Karlín a díky tomu byl vybrán do prvoligového ATK Praha (nyní
Dukla) – to bylo v roce 1951. Narukoval sice do Vyškova, ale po krátké
době byl povolán do Prahy a po pěti dnech jel rovnou na mistrovství
republiky v Chomutově. Spoluhráčem mu byli tehdejší reprezentační
gólman Václav Rybníček nebo žonglér s míčkem Jaroslav Kadlec. Na
starém hřišti Slavie si zahrál i proti indickému mužstvu. Po příchodu do
ATK se setkal na Strahově s řadou úspěšných borců – hokejista Karel
Gut, atleti Emil Zátopek a Jiří Skobla, boxer Ján Zachara.
Když se v roce 1952 vrátil z vojenské služby domů do Dlouhopolska,
pomáhal obnovit oddíl kopané (v Praze zařizoval registrace) a stal se i
členem prvního výboru TJ Sokol. Hrával nejprve v záloze (spoluhráčem
mu byl Josef Trčka) a od roku 1954 bylo jeho místo v útočné řadě.
Později několikrát chytal za Starou gardu nebo přátelská utkání. Svoji
fotbalovou kariéru ukončil v roce 1971.
Ale i dva sporty mu byly tenkrát málo. Po vojně si založil malou dílnu
a věnoval se motorismu. První motocykl DKW 125 získal v roce 1948,
potom závodil na ČZ 175 a měl také Jawu 500. Vyjezdil si I. závodní
třídu a startoval s číslem 19 nebo 46 na silničních a terénních závodech,
sedlal i motocykl se sajdkárou. Závodil např. na Jubilejní mezinárodní
Velké ceně Československa v Brně 1960, na PRIX de Slovaquie (Cena
Slovenska) v Piešťanech 1960, na okruzích v Poděbradech a v Jičíně
(mezi startujícími najdeme jméno Františka Šťastného). V roce 1956
zvítězil na Žižkovské zimní soutěži, zúčastnil se terénní soutěže v Trutnově a v Praze, získal 2. místo na Noční
orientační soutěži v Praze, v roce 1960 startuje v Ceně hlavního města Prahy nebo v Ceně města Plzeň.
S úsměvem vzpomínal na rok 1958, kdy se zúčastnil závodu na okruhu v Městci Králové. Jezdil na motocyklu
se sajdkárou a na trati ztratil spolujezdce. Diváci na něho mávali – myslel si, že je vítěz a tak jim mával také.
V roce 1965 se oženil se Zdeňkou Jedličkovou z čp. 102. Narodili se jim dva synové (Pavel a Oto), kteří
podědili lásku k motorům a ke kopané. Pracoval u Jednoty Nymburk jako automechanik a garážmistr.
Členem Sboru dobrovolných hasičů Dlouhopolsko se stal v roce 1960 a vždy patřil k těm, kteří se značnou
měrou podíleli na činnosti organizace. Funkci starosty SDH vykonával od roku 1987 až do své smrti v roce 1999.
Za dlouholetou práci ve prospěch hasičského hnutí mu byla udělena medaile Za zásluhy.
V roce 1988 předseda ÚV ČSTV udělil Otakaru Šidlíkovi Pamětní medaili u příležitosti 40. výročí sjednocení
tělesné výchovy. Vyznamenání po zásluze obdržel bývalý fotbalista a dlouholetý funkcionář TJ Sokol Dlouhopolsko,
který se významně podílel na činnosti oddílu kopané (člen výboru 1953 – 1955, člen revizní komise 1963, 1966 –
1967, vedoucí oddílu kopané 1967 – 1983, metodik oddílu 1983 – 1988, předseda oddílu kopané 1988 – 1999).
Otakar Šidlík zemřel 25. 1. 1999.
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