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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, nejprve dovolte, abych Vám poděkoval za to, že jste se v hojném počtu zúčastnili voleb
do zastupitelstva obce a dali svůj hlas některému z kandidátů. Vybírali jsme z 15 lidí, kteří byli ochotni vzít na
sebe odpovědnost za dění v obci v dalším volebním období. V Dlouhopolsku byla volební účast vysoká (73,6%)
a proto složení nového zastupitelstva odpovídá představě většiny „dlouhopoláků“.
Děkuji všem, kteří nás podpořili a věřím, že Vaši důvěru nezklameme. Máme výhodu, že můžeme navázat
na práci z předchozích let a nemusíme ztrácet čas zjišťováním, jak vlastně funguje státní správa nebo samospráva. Splnění plánů zastupitelstva samozřejmě závisí na množství peněz, které budeme mít k dispozici.
Na závěr dovolte, abych Vám jménem svým i jménem celého zastupitelstva popřál příjemné a klidné prožití
vánočních svátků a v novém roce 2019 hlavně hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů.
starosta obce Jaroslav Okrouhlý
Výsledky voleb do Zastupitelstva obce
Dlouhopolsko, konaných ve dnech 5. 10. – 6. 10.
celkový počet osob zapsaných do seznamu voličů
= 197
celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky = 145
celkový počet odevzdaných úředních obálek
= 145
Volební strana č. 1 – Jindřich Řehounek
č. 1 Jindřich Řehounek – 48 hlasů
Volební strana č. 2
Sdružení nezávislých kandidátů Dlouhopolsko
č. 1 Pavla Průšová		
110 hlasů
č. 2 Jaroslav Okrouhlý		
96 hlasů
č. 3 Martin Hájek		
107 hlasů
č. 4 Jaroslav Znamínko		
108 hlasů
č. 5 Mgr. Hana Míčová		
107 hlasů
č. 6 Bohumil Knytl		
100 hlasů
č. 7 Oto Šidlík			
82 hlasů
Volební strana č. 3
Sdružení nezávislých kandidátů
č. 1 Jana Adamcová		
18
č. 2 Markéta Jíšová		
12
č. 3 Miloš Jíša			
13
č. 4 Michael Krasický		
31
č. 5 Petr Levý			
35
č. 6 Charlota Levá		
13
č. 7 Jana Bosáková		
20

hlasů
hlasů
hlasů
hlasů
hlasů
hlasů
hlasů

(členové zastupitelstva jsou zvýrazněni)
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Zastupitelstvo obce
Zveřejněny jsou upravené verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Občané, kteří mají zveřejněné osobní údaje, k tomuto dali
písemný souhlas. Úplná znění dokumentů jsou uložena v archívu obecního úřadu.

Z jednání zastupitelstva obce dne 24. 9.
*Účetní obce Michaela Součková seznámila s hospodařením obce k 31. 8. 2018.
*Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtová opatření č. 03/2018 k 30. 4. 2018, č. 04/2018 k 30. 6. 2018
a č. 05/2018 k 31. 8. 2018.
*Zastupitelstvo schválilo návrh na podání žádosti o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury na akci
Rekonstrukce chodníků v ulici Na Husánku. Rekonstrukce chodníku spočívá ve výměně stávající betonové
dlažby a obrubníků za tzv. zámkovou dlažbu při zachování šířky, nivelety a trasy = od čp. 51 k čp. 131.
*Starosta seznámil zastupitelstvo s Protokolem o kontrole dodržování povinností obce, stanovených předpisy
o požární ochraně. Kontrolu provedli pracovníci Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje,
územního odboru Nymburk dne 19. 6. 2018. Nebyla shledána porušení povinností ze strany obce a předložená
dokumentace byla v pořádku.
*Zastupitelstvo schválilo úpravu rozpočtu obce. Financování mimořádných situací bude prováděno pomocí
účelové rezervy, začleněnou pod kapitolou 5212.
*Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-6004475/VB1 (smluvní
strany Obec Dlouhopolsko – ČEZ Distribuce a.s. Děčín). Obec souhlasí s uložením elektrického vedení na
obecních pozemcích v ulicích Na Husánku a Na Kopečku.
*Zastupitelstvo schválilo žádost Radka Knytla (Dlouhopolsko, Poděbradská 127) o pronájem vydlážděné části
pozemku parc. č. 263/2 před čp. 127 v Poděbradské ulici.
*Starosta seznámil zastupitelstvo se Závěrečným vyhodnocením akce Rekonstrukce chodníku v ulici
Poděbradská. Projekt je ze strany Středočeského kraje vypořádán.
*Zastupitelstvo nechválilo žádost Tomáše Houšky (Nepolisy) o prodej dvoukolového požárního žebříku ZD 12.
*Starosta seznámil zastupitelstvo s Usnesením Nejvyššího soudu České republiky ze dne 7. 8. 2018, kterým se
odmítá dovolání Květoslava Švarce z Městce Králové proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 17. 1.
2018 (odstranění vodovodu a asfaltové komunikace z pozemku parc. č. 150/4).
*Zastupitelstvo schválilo výměnu dopravního zrcadla, umístěného při výjezdu z Malé Strany.
Náklady na instalaci nového dopravního zrcadla s úpravou proti rosení ponese obec.
*Zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh změny Územního plánu obce Dlouhopolsko.
*Starosta informoval o přípravě voleb do zastupitelstva obce.
Z jednání zastupitelstva obce dne 31. 10.
*Předsedkyně okrskové volební komise Michaela Součková seznámila s oficiálními výsledky voleb
do Zastupitelstva obce Dlouhopolsko.
*Přítomní členové nově zvoleného zastupitelstva složili slib podle zákona o obcích.
*Zastupitelstvo zvolilo starostou obce Jaroslava Okrouhlého.
*Zastupitelstvo zvolilo místostarostou obce Jaroslava Znamínka.
*Zastupitelstvo v souladu se zákonem o obcích určilo, že pro výkon funkce starosty obce bude Jaroslav Okrouhlý
dlouhodobě uvolněn.
*Zastupitelstvo schválilo zřízení finančního výboru. Předsedou finančního výboru zastupitelstvo zvolilo Martina
Hájka, členy finančního výboru zvolilo Ing. Veroniku Jansovou a Ludmilu Drahnou.
*Zastupitelstvo schválilo zřízení kontrolního výboru. Předsedkyní kontrolního výboru zastupitelstvo zvolilo Mgr.
Hanu Míčovou, členy kontrolního výboru zvolilo Irenu Rutarovou a Bohumila Knytla.
*Zastupitelstvo schválilo zřízení školského, kulturního a sociálního výboru. Předsedkyní školského, kulturního
a sociálního výboru zastupitelstvo zvolilo Pavlu Průšovou, členy školského, kulturního a sociálního výboru
zvolilo Naďu Knytlovou a Ing. Martinu Knytlovou.
*Zastupitelstvo schválilo použití soukromých automobilů pro služební účely – starosta obce, místostarosta obce
a účetní obce.
*Zastupitelstvo v souladu se zákonem o obcích stanovilo, že neuvolněným členům zastupitelstva nebude
poskytována odměna za výkon člena zastupitelstva.
*Zastupitelstvo schválilo podpisové právo k účtu obce u České spořitelny pro starostu obce, místostarostu obce
a Pavlu Průšovou.
*Zastupitelstvo schválilo podpisové právo k účtu obce u České národní banky pro starostu obce a místostarostu
obce.
*Zastupitelstvo schválilo vydávání Dlouhopolského zpravodaje a souhlasí se složením redakční rady zpravodaje:
Michael Krasický, Jaroslav Okrouhlý, Irena Rutarová a Marie Staňková.
*Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 06/2018 k 30. 9. 2018.
*Starosta seznámil přítomné s plánem činnosti zastupitelstva v dalším volebním období:
rekonstrukce chodníků v Poděbradské ulici od čp. 128 k čp. 126
rekonstrukce chodníků v ulici Na Husánku od čp. 51 k čp. 131
rekonstrukce hřbitovní zdi a zřízení nového vjezdu na hřbitov včetně dvou parkovacích míst
odbahnění tzv. rybníčka u žehuňské silnice a úprava přilehlých pozemků
přestavba bývalé školy podle projektu a výměna oken
úprava prostoru Proutnice pro možnost dalšího využití (výstavba dětského hřiště nebo pro rekreační účely)
*Starosta seznámil přítomné s problematikou likvidace domovních odpadů v obci.
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Odpady
Na základě Obecně závazné vyhlášky Obce Dlouhopolsko č. 02/2018 (o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů) se
od 1. 1. 2019 zvyšuje sazba poplatku z 500 Kč na 600 Kč za osobu nebo nemovitost, ve které
není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.
Sazba poplatku 600 Kč je tvořena z částky 200 Kč za kalendářní rok a z částky 400 Kč, která
byla stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu. Skutečné náklady za rok 2017 na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu činily 202 634 Kč a byly rozúčtovány takto: Náklady 202 634 Kč děleno 272 =
745 Kč (272 = počet osob s pobytem na území obce a počet nemovitostí, ve kterých není hlášena
k pobytu žádná fyzická osoba). Obec tedy bude doplácet minimálně 145 Kč na občana. Půjde však
o vyšší sumu, protože od 1. 1. 2019 se zvyšuje cena za uložení směsných komunálních odpadů na
skládce v Radimi z 997 Kč/t na 1 090 Kč/t. V současné době nám bohužel narůstá množství komunálního
odpadu – v roce 2017 jsme vyprodukovali měsíčně cca o 2 tuny méně. To znamená, že v popelnicích
končí i plasty, papír, sklo a bioodpady (nakonec, stačí se podívat ve čtvrtek do popelnic před některými
domy).
Také další novela vyhlášky č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování
složek komunálních odpadů, přinesla obcím nové povinnosti: zajištění likvidace bioodpadů rostlinného
původu po celý rok (od 1. 4. 2019) a zajištění místa pro oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků
(od 1. 1. 2020).
Platnost známek z roku 2018 bude ukončena 31. ledna 2019 – potom nebudou popelnice
bez vylepených nových známek vyváženy. Nové známky (120 l a 240 l) budou od středy 2. ledna
k dispozici na Obecním úřadu po zaplacení poplatku ve výši 600 Kč za osobu nebo nemovitost, ve
které není přihlášena k pobytu žádná fyzická osoba.
Poplatek za likvidaci odpadů můžete uhradit v lednu 2019 v hotovosti na Obecním úřadu nebo
převodem na účet obce č. 4138553319/0800 (variabilní symbol 1340 – specifický symbol = číslo
popisné).
Zároveň, prosím, odstraňte všechny vylepené známky z popelnice a novou svozovou známku
nalepte na přední stranu nádoby.
Poplatek ze psů se nemění: 30 Kč za prvního psa a 50 Kč za každého dalšího psa.
Opět upozorňujeme, že pálení listí a odpadů v domácnostech je v obci zakázáno!

Cena vodného v roce 2019

Cena pitné vody zůstává stejná jako v roce 2018
41,18 Kč za 1 m³ (včetně 15% DPH).

Usnesení Ústavního soudu
Ústavní soud České republiky rozhodl 7. 11. 2018 o ústavní stížnosti Květoslava Švarce z Městce
Králové proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 7. 8. 2018, rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne
17. 1. 2018 a rozsudku Okresního soudu v Nymburce ze dne 17. 8. 2017. Jmenovaný navrhl zrušení
uvedených soudních rozhodnutí z důvodu tvrzeného porušení jeho základních práv podle Listiny
základních práv a svobod.
Rozsudkem Okresního soudu v Nymburce byla zamítnuta žaloba Švarce, kterou se domáhal uložení
povinnosti Obci Dlouhopolsko odstranit vodovod a asfaltovou komunikaci postavenou částečně na jeho
pozemku parc. č. 150/4 a uvést tento pozemek do původního stavu. Toto rozhodnutí bylo potvrzeno
rozsudkem Krajského soudu v Praze a následné dovolání stěžovatele bylo odmítnuto Usnesením
Nejvyššího soudu.
Ústavní soud České republiky zhodnotil, že ústavní stížnost je zjevně neopodstatněná a zčásti
nepřípustná. Proto rozhodl, že Ústavní stížnost se odmítá.
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Sportovníklub
klub Dlouhopolsko
Sportovní
Dlouhopolsko
Konečná tabulka podzimu 2018 - IV. třída, skupina B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Žitovlice
Vrbice
Chleby
Košík
Dlouhopolsko
Křečkov B
Dymokury B
Záhornice
Netřebice
Sány/Opolany B
Hrubý Jeseník B
Lipník

11
11

10
8

0
1

1
2

51:17
29:11

30
25

11
11
11
11
11
11
11
11
11

7
7
7
5
4
3
3
3
1

3
2
0
1
2
3
1
1
0

1
2
4
5
5
5
7
7
10

27:13
28:13
31:19
30:17
12:25
21:36
18:33
15:31
16:37

24
23
21
16
14
12
10
10
3

11

1

0

10

15:41

3

1940 ve Vinicích
Výsledky podzimní části sezóny 2018/2019 – IV. třída, skupina B
Chleby – Dlouhopolsko = 3:2 (2:1) – Skopal z penalty, Akchurin
Dlouhopolsko – Vrbice = 2:1 (1:1) – Franěk, Veselý
Lipník – Dlouhopolsko = 3:4 (2:2) – 2x z penalty Kročák, Veselý, Musil
Dlouhopolsko – Dymokury B = 2:0 (2:0) – 2x Veselý
Netřebice – Dlouhopolsko = 2:4 (0:2) – 2x Akchurin, Skopal, Musil
Dlouhopolsko – Sány/Opolany B = 0:1 (0:1)
Dlouhopolsko – Záhornice = 5:1 (3:0) – 2x Shaklein, Franěk, Kročák z penalty, Akchurin
Křečkov B – Dlouhopolsko = 1:2 (0:0) – Veselý, Shaklein
Dlouhopolsko – Žitovlice = 3:4 (0:3) – Veselý, Shaklein, Kvěch
Košík – Dlouhopolsko = 3:2 (2:1) – Shaklein, Kročák z penalty
Dlouhopolsko – Hrubý Jeseník B = 5:0 (3:0) – 3x Akchurin, Hájek, Franěk
střelci roku 2018
18 x Akchurin Omar
12 x Franěk Jaroslav
7 x Shaklein Anton
6 x Skopal Ruslan, Vocásek Dominik, Veselý Petr
4 x Musil Filip, Kročák Jiří
2 x Pecen Jiří, Kvěch Jan
1 x Podhorský František, Lamka Jan, Hájek Martin

Sportovní
klub Dlouhopolsko
Pozvánka

10. ročník Vánočního turnaje ve stolním tenisu
pro neregistrované hráče se koná ve středu 26. 12.
Prezentace: 8:30 - 9:00 hodin
Zahájení turnaje: 9:00 hodin
Startovné: 50 Kč
Pouze pro neregistrované hráče - čím větší amatér, tím lépe
K dispozici bude prodej alkoholických i nealkoholických nápojů.
Přihlášky přijímá Leoš Vaníček (Motorest Kopičák), tel.: 603 561 583
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Dlouhopolské posvícenské dobroty – 1. ročník
V budově bývalé školy členky SK Dlouhopolsko uspořádaly
10. 11. posvícenské posezení,
během kterého probíhala ochutnávka posvícenských dobrot
všeho druhu. Dobroty připravili místní nadšenci, kteří se pochlubili svojí specialitou.

Sbor dobrovolných hasičů Dlouhopolsko
V roce 2017 byla za přispění Obecního úřadu zahájena rekonstrukce vnitřních prostor budovy hasičské zbrojnice. Výměna elektrických rozvodů v celém
objektu, nové rozvody vody, nové podlahy a omítky
v kulturní místnosti, nové sociální zařízení s chemickým
WC – to vše se stihlo do konce loňského roku. Většinu
přípravných a dokončovacích prací odvedli zdarma a ve
svém volném času členové sboru.
Hasičská zbrojnice je nyní napojena i na plynovodní řad. Vytápění objektu zajišťují tři plynová topidla
KARMA BETA s odtahem spalin skrz zeď. Nemusíme již
provádět přípravu požárního čerpadla na zimní období,
protože v garáži udržujeme potřebnou teplotu a nemrzne zde. Odborné práce samozřejmě prováděla pověřená firma, ale výkop pro plynovodní přípojku měli
na starost členové sboru. Po napojení přípojky na hlavní plynovodní řad jsme opět výkop zaházeli a upravili
okolní terén.
Plechová vrata u garáže hasičské zbrojnice byla na zimu utěsněna proti úniku tepla, ale jejich celkový
stav již nebyl dobrý. Proto Obecní úřad objednal výrobu nových vrat u Miroslava Veselého z Velkých Výklek.
Hasiči 17. 4. nevyhovující vrata vybourali a ještě týž den kovář Veselý instaloval nová. Zednické práce provedl
druhý den Zdeněk Kříž.
Protože docházelo k vlhnutí zdi v rohu kulturní místnosti, vybourali jsme v dubnu beton podél zdi od vchodových dveří po roh zbrojnice, odstranili navážku s hlínou na úroveň základů a nově napojili okapové svody do
dešťové kanalizace. Venkovní výkop jsme ponechali další měsíce nezasypaný, aby došlo k odstranění vlhkosti.
Vydařenou akcí bylo Pálení čarodějnic 30. 4. v Úvozu. Překvapila hojná účast místních i přespolních, které jistě
nalákalo i občerstvení, které jsme zde podávali. Dozor v uniformě vykonával Josef Vávra, který v 19,30 hodin
zapálil oheň. Kontrola jednotky z Velkých Výklek přijela ve 20,45 hodin – bohužel uprostřed hořícího ohně se objevily sudy od oleje, které do hromady větví ukryl neznámý pachatel. Akce byla ukončena ve 23,00 hodin.
Vyčištění studny na hřišti provedli hasiči v červenci – bylo použito kalové čerpadlo sboru.
Velký úklid hasičské zbrojnice po malování proběhl 30. 6. – byla provedena i údržba požárního čerpadla a příslušenství.
Členové sboru provedli 9. 7. likvidaci autobusové čekárny u čp. 40.
Dne 27. 8. hasiči vyčistili prostory bývalé čerpací stanice pohonných hmot v ulici Vrátková od nepovolené skládky
odpadů a pomáhali při demolici objektu, kterou 31. 8. provedla firma Znamínko Zemní práce.
Sběr železa po obci se konal 8. 9.
Výsadbu jubilejní lípy na počest 100. výročí vzniku Československa provedli členové sboru 22. 10. v místním parku mezi pomníkem padlým v 1. světové válce a pomníkem T. G. Masaryka. Lípa byla zaregistrována v databázi
jubilejních stromů v rámci celonárodní akce Strom svobody.
V hasičské zbrojnici se konala i vzpomínková akce k 75. výročí výstavby hasičské zbrojnice a oslava 100.
výročí vzniku republiky. Zajímavé byly vzpomínky nejstaršího občana Dlouhopolska pana Ladislava Brzáka čp. 98.
Od roku 1960 byl členem Sboru dobrovolných hasičů Dlouhopolsko pan Josef Trčka čp. 101. S rodinou jsme
se připravovali na oslavu jeho 90. narozenin, bohužel pan Trčka zemřel. Čestné uznání od sboru a diplom od
Okresního sdružení hasičů byly uloženy v archivu obce, hasičské tričko se jménem a číslovkou 90 je vyvěšeno
v kulturní místnosti na jeho památku. Na pohřbu 2. 11. položil Vojtěch Döme jménem sboru smuteční kytici
k rakvi zesnulého.
V rámci programu Recyklujte s hasiči! pokračuje u hasičské zbrojnice sběr použitých elektrospotřebičů.
Náš sbor byl zaregistrovaný 30. 12. 2011. Odvoz zajišťuje firma ELEKTROWIN Valašské Meziříčí.
Sbor provádí podle potřeby (bez nároku na odměnu) odvoz odpadků z místního hřbitova.
Na závěr bych připomenul, že v letošním roce jsme oslavili i významná životní jubilea našich členů:
Oty Šidlíka, Vojtěcha Dömeho, Davida Okrouhlého, Jana Vintrlíka, Milana Moravce a Josefa Vávry.
													
Oto Šidlík
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Sportovní
klub postižených
Dlouhopolsko
Svaz
tělesně
Ráno 17. 10. jsme vyjeli s naším autobusem a zdatným řidičem p. Michlem za památkami
naší vlasti. První zastávkou na naší cestě byl Kostelec nad Orlicí. Nový zámek, kulturní
památka ČR, patří již páté generaci rodu Kinských. V roce 1948 byl zkonfiskován a sloužil
tehdejšímu Výzkumnému ústavu pro chov prasat. V roce 1992 byl rodině vrácen v dezolátním
stavu. Po náročné rekonstrukci byl v roce 2011 otevřen veřejnosti jako Nový zámek. Expozice
v reprezentačních místnostech představují sídlo rodiny Kinských a seznamují s jejich osudy –
unikátní soubor, který ukazuje životní styl šlechty 19. století. Zámek obklopuje 30 ha park.
Jde o přírodní rezervaci, roste zde mnoho vzácných druhů stromů a rostlin.
Další zastávkou byla významná památka s atmosférou 1. republiky – Muzeum řemesel
v Novém dvoře v Letohradu. Je umístěno v budově bývalé sýpky z roku 1554. V roce 1740
nový majitel dům přestavěl a rozšířil – ve dvoře pak sídlil vrchnostenský úřad. Zde žil a zemřel
František Vladislav Hek, jehož osudy sepsal Alois Jirásek v románu F. L. Věk. V roce 1946
byl celý velkostatek zkonfiskován a byl využíván jako sklad obilí. Noví majitelé sýpku v roce
2001 zrekonstruovali a vybudovali zde rozsáhlé Muzeum řemesel. V muzeu je přes 50 expozic
řemesel z let 1840 – 1930. Pohyblivý vyřezávaný skanzen řemesel, mechanické dílny s funkční
pilnicí, historická vozidla,
dobové kuchyňské pomůcky,
prací náčiní, čištění obilí,
mlýn, obrovské množství
pomůcek ke všem ručním
pracím.
Byli jsme opravdu velmi
spokojeni s výletem, který
nám připomněl i věci dávno
zapomenuté.
Děkujeme
p. Věře Oupické, p. Marii
Pekárkové a řidiči p. Jaroslavu
Michlovi. Vydržte s námi!
Výroční schůze městecké
organizace Svazu tělesně
postižených se konala 3. 11.
v kulturním domě v Městci
Králové. Počet členů se
pohybuje okolo 160. Každý
rok
nás
několik
opustí
(úmrtí), noví se přihlásí – to
je koloběh života. Paní Věra
Oupická zhodnotila práci
organizace v letošním roce
a poděkovala za finanční
příspěvky
Městu
Městec
Králové, Obecním úřadům
v Dlouhopolsku a ve Slovči.
Zprávu
o
hospodaření
přednesla paní Jana Turková.
Po občerstvení jsme si
zatančili nebo jen poslouchali
hudbu p. Trnky. Sešli jsme se
v hojném počtu a měli jsme
si co vyprávět.
Zdeňka Nováková
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Sportovní
klub
Dlouhopolsko
Obecní
knihovna
S končícím rokem 2018 bych Vám ráda, milí čtenáři, poděkovala za přízeň, podporu a především aktivní návštěvu naší dlouhopolské knihovny. Vaše řady pomalu narůstají a já pevně věřím, že se v novém roce ještě navýší. Rádi přivítáme nové čtenáře. Otevírací doba
je stejná, každé pondělí od 17h do 20h. Kromě klasické české a světové literatury Vám
můžeme nabídnout i nové knihy, audioknihy, některé časopisy nebo zajímavé čtení z výměnného fondu z knihovny v Kutné Hoře. Nabídku naší knihovny najdete také na webu
https://sck.tritius.cz/Katalog/library/dlouhopolsko/. Můžete tedy z pohodlí Vašeho domu
zjistit, zda určitou knihu máme nebo jaké knihy Vašeho oblíbeného autora u nás najdete.
Od ledna 2019 máme pro Vás i novou službu: donášku knih do domu. Své vybrané tituly
můžete objednávat prostřednictvím e‑mailu knihovna.dlouhopolsko@seznam.cz nebo na telefonním čísle 736 514 283, kde se domluvíme na čase a místě předání.
Dobrá kniha a zajímavý příběh, skutečná událost, zkušenosti autora – to jsou jedny z mála
jistot v dnešní době, které nám mohou pomoci i v nelehkých životních situacích. Mohou nás
inspirovat, posunout, udat směr našeho dalšího bytí nebo nám jen na chvíli pomohou zapomenout na starosti všedního dne.
Přeji Vám radostné prožití vánočních svátků, v novém roce pevné zdraví a život v lásce.
Ať máte vždy po ruce nějakou zajímavou knihu.
											
Mgr. Michaela Fojtíčková

Sportovní
klub
Dlouhopolsko
Naše
příjmení
Borovička, Borovičková
V České republice je 848 mužů a 888 žen s tímto příjmením. První nositel rodu bydlel
u borového háje nebo u malé borovice (také se mohl přistěhovat ze vsi, jejíž název začínal
na bor). V roce 1928 se Bohumil Borovička z Nové Báně oženil s Annou Bažantovou z čp. 76.
Jejich dcera Vlasta se provdala za Josefa Míču z čp. 79.
Bosák, Bosáková
V České republice je 607 mužů a 596 žen s tímto příjmením. Původně šlo o velmi chudého
člověka, který chodil bos nebo o tzv. bosáka, člena žebravého řeholního řádu (karmelitána
nebo františkána). Rodina Bosákových z Prahy se v roce 2003 přihlásila k trvalému pobytu
do čp. 61.
Brtek, Brtková
V České republice je 100 mužů a 117 žen s tímto příjmením. Staročeské slovo brť označuje
včelí hnízdo v dutině stromu. Poddaného, který se zabýval včelařstvím, nazývali brtník nebo
brtek. Jan Brtek z Podmok (*1853) se přiženil do čp. 14 v roce 1872 – jeho první manželkou
byla Marie Zapotilová (zemřela 1904). Vdovec se poté oženil s její sestrou Annou. Dům čp.
85 postavil v roce 1902 Václav Brtek z Podmok (*1853). V roce 1949 zde spáchala sebevraždu oběšením Anežka Brtková, manželka jeho vnuka Václava (měli spolu celkem jedenáct dětí). Rodina Brtkových potom z obce odchází a neudržovaný dům v roce 1974 kupuje
Zdeněk Maršík.

Ze života obce
narodili se:

5. 11. – Josef Rochl čp. 126
21. 11. – Šimon Jansa čp. 120
Blahopřejeme!

přistěhovali se:
Ivana Pešková čp. 1

odstěhovali se:

Šárka Adamusová, Vanessa Pono
a Viktorie Křivánková čp. 61
Lukáš Tomek čp. 115
Kristýna Sisáková čp. 112

zemřeli

27. 10. – Josef Trčka čp. 101 (*1928)

Naši jubilanti – blahopřejeme:
prosinec

89 let – Libuše Albrechtová čp. 75
89 let – Marie Trčková čp. 101
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Čp. 18
Dům (původně čp. 21) byl postavený po roce
1770 mezi čp. 17 a čp. 19, podél státní silnice.
Po prvním požáru byla dřevěná budova rozebrána a přenesena přes silnici, kde byla postavena
na nynějším místě. Dům vyhořel celkem třikrát.
Po požáru v roce 1899 byla provedena úplná přestavba obytné i hospodářské budovy. Částečná
rekonstrukce nemovitosti proběhla v roce 1956.
V roce 1973 došlo k demolici stodoly a o rok později vydal Stavební úřad povolení k přístavbě
a celkové rekonstrukci domu (kolaudováno v roce
1976).
Prvním majitelem čp. 18 byl Václav Mejstřík.
Do roku 1853 zde hospodařila rodina Mařatových a v následujících letech manželé František
a Kateřina Janstovi. V roce 1862 dům od nich kupují manželé Josef a Kateřina Křížovi. Jejich dcera
Anna se v roce 1888 provdala za Václava Posejpala z čp. 43 – současní majitelé jsou tedy čtvrtou
generací rodu.
V letech 1960 – 1971 byl předsedou Místního
národního výboru v Dlouhopolsku Václav Posejpal,
jeho zeť Zdeněk Janouch byl v letech 1994 – 2010
starostou obce.

Josef Trčka
V pátek 2. listopadu jsme
se v Městci Králové rozloučili
s panem Josefem Trčkou, který
zemřel 27. října ve věku 90 let.
Josef Trčka se narodil
1. 11. 1928 v Běrunicích. Pracoval jako kulič skla skláren
v Městci Králové. V roce 1951
se oženil s Marií Kábrtovou
z Dlouhopolska č. p. 101 a spolu vychovali tři děti:
Hanu (*1951), Josefa (*1953) a Marii (*1955).
Jeho celoživotní láskou byla kopaná. Začínal
v Běrunicích jako aktivní hráč a po vojně oblékal
dres TJ Sokol Dlouhopolsko (na pozici záložníka nastupoval do roku 1961). V roce 1953 patřil mezi zakládající členy TJ Sokol Dlouhopolsko (s úsměvem
vzpomínal, že mu to v Běrunicích nemohli dlouho
zapomenout). Do prvního výboru byl zvolen jako
jednatel a vedoucí oddílu kopané. Aktivním funkcionářem organizace zůstal až do roku 2012.
Měl hlavní podíl na výstavbě fotbalových šaten (1961 – 1962), dlouhá léta byl správcem hřiště a spolkového inventáře. Jako trenér žákovských
a dorosteneckých družstev vychoval několik generací
dlouhopolských fotbalistů. K zápasům v okolí jezdil
na svém kole.
Od 19. 10. 1958 se na hřištích pohyboval jako
rozhodčí. Nejvýše řídil Středočeský krajský přebor
(k zápasům v Neratovicích, Příbrami, Vlašimi, Kolíně a jinde jezdil na motocyklu). Měl velmi dobrý
vztah k mládeži a byl vždy příkladem nestranného
rozhodčího. Inzultován byl třikrát: v Dymokurech,
Dlouhopolsku a Sánech. Zastával názor, že domluva
hráči je lepší než vytažená karta. Ještě v 75 letech
vypomáhal v okresních soutěžích nebo při řízení zápasů mládežnických týmů.
V roce 1976 byl na počest 75 let trvání Českého
fotbalového svazu vyznamenán Stříbrným odznakem a vyhlášen mezi nejlepšími sportovci okresu
Nymburk. Byl nositelem několika pamětních medailí a čestných uznání od ČSTV a fotbalového svazu.
Byl také aktivní ve Sboru dobrovolných hasičů
Dlouhopolsko (člen od roku 1960). V letech 1971 –
1981 pracoval jako poslanec Místního národního
výboru v Dlouhopolsku (člen finanční a zemědělské
památce).
Čest jeho památce!
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