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Oslavy 630 let obce
Vznik poplužního dvora a tvrze Dlouhé pole spadá pravděpodobně do poloviny 14. století. V roce 1995 jsme oslavili 600 let naší
obce (konal se i sjezd dlouhopolských rodáků). Tehdy jsme znali pouze zprávu z roku 1395 – po smrti Přibíka ze Skochovic „dáno
jest k dědictví ve Skochovicích, k Dlouhému poli a ve Vlkově Václavu
a Dobranovi z Vlkova…“
První písemný záznam o tvrzi však pochází již z roku 1389, kdy se připomíná „Zdislav, řečený Koblih z Dlouhého pole“. Proto jsme se rozhodli,
i když nejde o kulaté výročí, uspořádat oslavy této události. Patnáctičlenný přípravný výbor, složený ze zástupců Sboru dobrovolných hasičů, Sportovního klubu, zastupitelstva a několika občanů, se poprvé
sešel 14. 1. Vzhledem k tomu, že členky Sportovního klubu pod vedením Pavly Průšové plánují uspořádat
na hřišti Dlouhopolskou pouť, vyšli jsme jim vstříc a rozhodli, že oslavy proběhnou v sobotu 14. 9. v prostoru bývalé školy a na fotbalovém hřišti.
Nač se můžeme těšit? Výstava kronik, archivních materiálů a různých předmětů z historie obce v budově bývalé školy. K dispozici budou i upomínkové předměty a kalendáře se starými fotografiemi obce. Autoveteráni, staré motocykly, historický hasičský vůz, moderní technika hasičů a policie. Vystoupení poděbradských mažoretek. Členové Veteran velociped clubu ŽAH Nový Bydžov v dobových oblecích se starými
koly (včetně kostitřasu). Prvorepublikoví četníci ze stanice v Chlumci nad Cidlinou s historickým motocyklem a ukázkou zatčení pachatele. Přednáška o historii četnictva (bude zmíněna i stanice v Dlouhopolsku).
Skupina historického šermu Metropollis z Nového Bydžova ve vojenském ležení z třicetileté války.
Bude toho jistě víc, v přehledu jde pouze o dohodnuté akce. Občerstvení je zajištěno a na závěr dne
bude k dispozici taneční parket s živou hudbou.

Stížnost Rybářství Chlumec nad Cidlinou
Městský úřad Poděbrady, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad
nařídil na den 12. 2. ústní jednání spojené s místním šetřením. Předmětem jednání bylo prošetření stížnosti společnosti Rybářství Chlumec nad Cidlinou a.s. na nepovolené vypouštění odpadních
vod, vzniklých z činností jednotlivých domácností, do Dlouhopolského rybníka.
Na základě protokolu z tohoto jednání byla uložena následující opatření:
- Obec Dlouhopolsko nechá zpracovat podklady pro legalizaci a pasportizaci dešťové kanalizace.
- Obec prověří legálnost a způsob napojení jednotlivých nemovitostí na tuto kanalizaci.
- Obec bude informovat občany o probíhajícím řízení ve věci znečišťování a vypouštění odpadních vod do dešťové kanalizace.
- Vodoprávní úřad vyzve majitele nemovitostí přiléhajících k Dlouhopolskému rybníku k předložení dokladu o způsobu likvidace odpadních vod.
- Vodoprávní úřad požádá o součinnost Stavební úřad Městec Králové k možnosti zjištění legálnosti staveb (oplocení) přiléhajících k vodní ploše.
Bližší informace o jednání podá zájemcům Obecní úřad v Dlouhopolsku.
Nedovolené vypouštění odpadních vod se týká i rybníka Králík. Společnost Kinský dal Borgo a.s. na tuto skutečnost již upozornila v roce 2017. Zmíněná opatření platí i v tomto případě
foto: Jiří Blecha
a proto starosta obce projednal s majiteli přilehlých nemovitostí nápravu tohoto stavu.
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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 10. 12. 2018
*Účetní obce Michaela Součková seznámila s výsledky hospodaření obce k 30. 11. 2018.
*Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 07/2018 k 31. 10. 2018 a rozpočtové opatření č. 08/2018
k 30. 11. 2018.
*Zastupitelstvo schválilo žádost Pavly Průšové o zrušení podpisového práva k účtu obce u České spořitelny.
Zastupitelstvo schválilo podpisové právo k účtu obce u České spořitelny pro starostu, místostarostu a člena
zastupitelstva Petra Levého.
*Zastupitelstvo vzalo na vědomí rezignaci Ing. Martiny Knytlové na členství ve školské, kulturní a sociální komisi.
*Zastupitelstvo schválilo ustavení komise pro inventarizaci majetku obce – inventarizace proběhne v lednu 2019.
Komise bude pracovat ve složení: předseda Bohumil Knytl, členové Irena Rutarová a Martin Hájek.
*Zastupitelstvo vzalo na vědomí Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 7. 11. 2018, kterým se zamítá Ústavní
stížnost 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.
*Starosta informoval zastupitelstvo o jednání starostů svazku Dopravní sdružení Svazku obcí Nymburska dne
8. 11. v Poděbradech.
*Zastupitelstvo schválilo Příkazní smlouvu (smluvní strany Obec Dlouhopolsko a Město Městec Králové).
Obec na základě této smlouvy poukáže částku 44 400 Kč na účet Města Městec Králové pro zajištění dopravní
obslužnosti v roce 2019.
*Zastupitelstvo schválilo žádost Jana Vaňka (Dlouhopolsko, Vrátková 99) o pronájem parkovacího stání na části
pozemku parc. č. 142 (před domem na pozemku st. 44/1).
*Zastupitelstvo vzalo na vědomí informace o zaměření vlastnických hranic čp. 25 a o podepsání protokolu o uznání
zaměřených hranic mezi pozemky č. parc. 36/3 (majetek Obce Dlouhopolsko) a č. parc. 199/3 (Dlouhopolský
rybník, majetek a.s. Kinský dal Borgo Chlumec nad Cidlinou).
*Zastupitelstvo vzalo na vědomí zamítavé stanovisko obce k žádosti Miroslava Smejkala z Lysé nad Labem o vydání
výjimky z dopravního značení na místní komunikaci Vrátková ulice za účelem zajištění příjezdu k části areálu
bývalého zemědělského družstva.
*Zastupitelstvo vzalo na vědomí informace o zaměření místní komunikace K Úvozu (parc. č. 277).
*Zastupitelstvo schválilo návrh na zaměření a vytýčení hranic tzv. Proutnice (parc. č. 63/1).
*Zastupitelstvo schválilo Dodatek č. 1/2018 ke smlouvě na zabezpečení odpadového hospodářství (smluvní strany
Obec Dlouhopolsko a NYKOS a.s. Ždánice). Dodatek smlouvy mění ceny poskytovaných služeb pro rok 2019.
*Zastupitelstvo jmenovalo zástupcem Obce Dlouhopolsko do Svazku obcí Ny-Ko starostu Jaroslava Okrouhlého.
*Zastupitelstvo schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 02/2018, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
*Zastupitelstvo schválilo žádost Českého svazu včelařů, základní organizace Městec Králové, o poskytnutí finančního
příspěvku na činnost z rozpočtu obce na rok 2019.
*Zastupitelstvo schválilo žádost Svazu tělesně postižených, místní organizace Městec Králové, o poskytnutí
finančního příspěvku na činnost z rozpočtu obce na rok 2019.
*Zastupitelstvo schválilo žádost Sportovního klubu Dlouhopolsko o poskytnutí finančního příspěvku na činnost
z rozpočtu obce na rok 2019.
*Zastupitelstvo schválilo žádost Pavly Průšové o navýšení příspěvku na kulturní akce v obci z rozpočtu obce na rok
2019. Pavla Průšová předloží plán akcí na rok 2019 a vyúčtování akcí roku 2018, na kterých se obec podílela
finančním příspěvkem.
*Zastupitelstvo schválilo rozpočet obce Dlouhopolsko na rok 2019 jako přebytkový v paragrafovém členění (příjmy
2 736 000 Kč, výdaje 2 436 000 Kč). Přebytek rozpočtu ve výši 300 000 Kč bude použit na splátky dlouhodobého
úvěru u České spořitelny.
Z jednání zastupitelstva obce dne 25. 2. 2019
*Účetní obce Michaela Součková seznámila s výsledky hospodaření obce k 31. 12. 2018.
*Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 09/2018 k 31. 12. 2018.
*Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu předsedy inventarizační komise o výsledcích inventury majetku obce
(provedena 26. 1.) – nebyly shledány žádné inventarizační rozdíly.
*Starosta informoval o setkání starostů a zástupců MAS Mezilesí Kněžice dne 12. 2. v Kněžicích. Na programu bylo
rozšíření vysokorychlostního internetu v územní působnosti MAS Mezilesí.
*Zastupitelstvo projednalo návrh změny územního plánu obce.
*Kontrola Úřadu práce v Nymburce byla 13. 2. zaměřena na hospodaření obce s veřejnými prostředky v rámci
Veřejně prospěšných prací – závady nebyly zjištěny.
*Kontrola Okresní správy sociálního zabezpečení v Nymburce byla 20. 2. zaměřena na plnění povinností obce
v nemocenském a důchodovém pojištění – nebyly zjištěny závady.
*Starosta informoval o jednání starostů s Úřadem práce dne 25. 2. v Nymburce – na programu byla Aktivní politika
zaměstnanosti a Veřejně prospěšné práce.
*Zastupitelstvo projednalo výsledky jednání ve věci stížnosti společnosti Rybářství Chlumec nad Cidlinou
na nepovolené vypouštění odpadních vod do Dlouhopolského rybníka. Místní šetření bylo provedeno 12. 2.
Městským úřadem Poděbrady (odbor životního prostředí).
*Zastupitelstvo projednalo situaci v odpadovém hospodářství obce a vzalo na vědomí opatření při likvidaci směsného
komunálního odpadu.
*Zastupitelstvo schválilo návrh na likvidaci autobusové čekárny před bývalou školou.
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Odpady
Dne 31. března končí termín na zaplacení poplatků za odpady a psy! Poplatek za likvidaci domovních
odpadů (ve výši 600 Kč za osobu nebo dům bez přihlášené osoby k trvalému pobytu) můžete uhradit
v hotovosti na Obecním úřadu nebo převodem: číslo účtu obce = 4138553319/0800, variabilní symbol
= 1340, specifický symbol = číslo popisné.
Skutečné náklady na odpadové hospodářství obce v roce 2018 činily 409 654 Kč –
v roce 2017 šlo o 290 549 Kč. Jen za likvidaci směsného komunálního odpadu (popelnice, sběrný dvůr
v Úvozu) obec zaplatila 301 281 Kč – v roce 2017 to bylo 202 634 Kč
Vzhledem k tomu, že došlo k dalšímu nárůstu množství směsného komunálního odpadu, za jehož
likvidaci platíme skládce v Radimi 1 147 Kč/t, budou v obci provedena následující opatření.
Nebude prozatím zvyšován počet kontejnerů na tříděné odpady, ale od února byl zavedený čtrnáctidenní
svoz papíru (plasty jsou vyváženy jedenkrát týdně).
Od 1. 4. 2019 je obec povinna zajistit celoročně místo pro oddělené soustřeďování biologických
odpadů rostlinného původu a od 1. 1. 2020 místo pro oddělené soustřeďování jedlých tuků a olejů.
Kontejner na bioodpad od firmy STAVREKO bude přistavený u Obecního úřadu. Nádobu na oleje a tuky,
která bude umístěna u Obecního úřadu, dodala firma NYKOS – sběr bude zahájený 1. 5. Můžete do ní
vhodit v uzavřené PET lahvi jedlé oleje (ze smažení, friťáku, atd.) – tyto odpady poté specializovaná
firma odveze k využití. Do nádoby nepatří motorové oleje, ty jsou odváženy jako nebezpečný odpad
dvakrát ročně při mobilním sběru.
Firma NYKOS upozorňuje, že pokud budou popelnice ve vyšší míře obsahovat odpady,
které jdou vytřídit (papír, plasty, sklo, kovy, biologicky rozložitelný odpad), tak tyto nádoby
společnost NYKOS nevyveze a opatří je lístkem, že obsahují odpady, které do směsného
komunálního odpadu nepatří.
Firma NYKOS dále při provozu nové třídící linky ve Ždánicích zjistila, že v modrých
kontejnerech na papír se nachází velké množství odpadů, které sem nepatří – zejména
nápojové kartony. Do modrých kontejnerů tedy odkládejte, prosím, pouze krabice (pokud
možno sešlapané), noviny, časopisy a letáky, papír a obálky, kancelářský papír, knihy,
sešity a papírové obaly. Nevhazujte sem tetrapak (obaly od mléka, džusů, atd.), použité
pleny a hygienické potřeby, voskovaný papír, mastný nebo jinak znečištěný papír. Nápojové
kartony (tetrapak) a voskované kelímky patří do žlutého kontejneru na plasty.
Kolik jsme odevzdali vytříděného odpadu v roce 2018? K recyklaci bylo odvezeno 2,69 t papíru
a lepenky + 7,87 t plastů + 0,22 t kovových obalů + 3,59 t skla.
Na skládku v Radimi svozové firmy odvezly celkem 109,33 t komunálního odpadu (v roce
2017 to bylo 80,85 t), do kompostárny jsme předali 14,0 t bioodpadu (v roce 2017 to bylo 12,2 t).
Pracovníci firmy NYKOS Ždánice dvakrát odvezli nebezpečný odpad, místní hasiči v rámci programu
Recyklujte s hasiči! odebírají u hasičské zbrojnice použité elektrospotřebiče.

Dopravní zrcadlo
Na základě žádosti občanů, trvale bydlících v ulici Malá Strana a Fialova, byla 29. 1. provedena výměna
dopravního zrcadla u výjezdu z Malé Strany. Důvodem žádosti byla skutečnost, že původní zrcadlo bylo
při změně počasí zamlžené a v zimním období ojíněné tak, že v něm nebyla přijíždějící auta vidět. Byl proto
zvolený výrobek francouzské firmy VIALUX s optickou plochou 800x600 mm a s úpravou proti zamrzání
(zrcadlo absorbuje teplo a následně ho uvolňuje a zabraňuje orosení i námraze až do -20 °C).

Naše příjmení
Brzák, Brzáková
V České republice je 375 mužů a 388 žen s tímto příjmením. Staročeské slovo „brzý“ znamená rychlý
– označení pro rychle se pohybujícího člověka. Také dítěti, narozenému brzy po svatbě, se říkalo „brzák“.
Václav Brzák z Běrunic v roce 1896 koupil dům čp. 59 (domovského práva nabyl v roce 1924). Václav
Brzák mladší vychoval tři syny. Nejstarší Ladislav se oženil se Zdeňkou Lelkovou z čp. 98, prostřední
Vlastimil v roce 1958 zakoupil čp. 87. Současným majitelem domu čp. 59 je nejmladší Zdeněk.

Bříza, Břízová
V České republice je 848 mužů a 890 žen s tímto příjmením. První nositel příjmení bydlel pod velkou
břízou nebo ve dvoře s tímto jménem. V letech 1711 – 1746 byl hospodářem v čp. 1 Michal Bříza.
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Březina, Březinová
V České republice je 3 046 mužů a 3 143 žen s tímto příjmením. Březový háj nebo les se
nazýval slovem „březina“. První z Březinů tedy bydlel u březového háje nebo ve vsi, která se
tak jmenovala.
Dělník Josef Tůma z Běrunic v roce 1906 postavil dům čp. 97. Dcera Marie se provdala za
Františka Březinu, který padl v 1. světové válce. V roce 1921 postavila dům čp. 108 a později
se odstěhovala do Prahy. Její dcera Marie, provdaná Motyčková, čp. 108 v roce 1963 prodala
manželům Křížovým.

Sportovníklub
klub Dlouhopolsko
Sportovní
Dlouhopolsko
rozlosování jaro 2019
sobota 23. 3. 15:00 Dlouhopolsko - Chleby
neděle 31. 3. 15:00 Vrbice - Dlouhopolsko
sobota 6. 4. 16:30 Lipník - Dlouhopolsko
neděle 14. 4. 16:30 Dymokury B - Dlouhopolsko
sobota 20. 4. 17:00 Dlouhopolsko - Netřebice
neděle 28. 4. 17:00 Sány/Opolany B - Dlouhopolsko
sobota 11.5. 17:00 Záhornice - Dlouhopolsko
sobota 18.5. 17:00 Dlouhopolsko - Křečkov B
sobota 25.5. 17:00 Žitovlice - Dlouhopolsko
sobota 1.6. 17:00 Dlouhopolsko - Košík

1941 – ve Vlkově nad Lesy

sobota 15.6. 17:00 Hrubý Jeseník B - Dlouhopolsko

Sportovní
klubve
Dlouhopolsko
10. ročník Vánočního
turnaje
stolním tenisu 26. 12. 2018
Leoš Vaníček (Motorest Kopičák) uspořádal v budově bývalé školy turnaj ve stolním tenisu
pro neregistrované hráče. Tradiční vánoční akce se zúčastnilo 10 hráčů, kteří byli rozlosováni do dvou
skupin (hrálo se systémem každý s každým) – první čtyři postoupili do vyřazovací části turnaje. Ceny pro
vítěze věnoval majitel Motorestu Kopičák Leoš Vaníček.

skupina A

1.
2.
3.
4.
5.

Miroslav Fiferna
Zdeněk Kříž
Jan Průša mladší

Jan Průša starší
Josef Knytl

4
3
2
1
0

vítězství
vítězství
vítězství
vítězství
vítězství

čtvrtﬁnále:
Václav Hampl – Jan Průša starší = 2:0
Leoš Vaníček – Zdeněk Kříž = 2:1
Ladislav Rygl – Jan Průša mladší = 2:0
Miroslav Fiferna – Jaroslav Jetleb = 2:0
semiﬁnále:
Václav Hampl – Leoš Vaníček = 3:0
Miroslav Fiferna – Ladislav Rygl = 3:2
o 3. místo:
Ladislav Rygl – Leoš Vaníček = 3:0
ﬁnále:
Václav Hampl – Miroslav Fiferna = 3:0

skupina B

8:1
7:2
4:5
3:6
0:8

1.
2.
3.
4.
5.

Václav Hampl
Ladislav Rygl
Leoš Vaníček

Jaroslav Jetleb
Milan Moravec

4
3
2
1
0

vítězství
vítězství
vítězství
vítězství
vítězství
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Rozsvěcení vánočního stromu
Tato tradiční akce se konala v budově bývalé školy 2. 12. od 15 hodin. Při doprovodu hudebníků si
nejprve přítomní zazpívali vánoční koledy a starosta obce nechal v místním rozhlasu zaznít dvě vánoční
písně. Poté byl venku rozsvícený vánoční strom, který díky Obecnímu úřadu získal novou výzdobu
a osvětlení. Následovalo posezení, povídání a občerstvení – opět za doprovodu hudebníků.

Zahájení prvního advetního víkendu
V sobotu 1. 12. jsme se společně s dětmi i dospělými sešli na tvořivém odpoledni, kde si všichni
mohli dle své fantazie vytvořit či ozdobit různé Vánoční dekorace a ozdoby na stromeček. Děti se
vyřádily a ochutnaly sladké i slané dobroty a dospělí si zase mohli dát vínečko, kávu, čaj a k tomu také
něco k zakousnutí.
V neděli 2. 12. jsme pak za hojné účasti společně rozsvítili Vánoční strom a přivítali tak oficiálně
pravý Vánoční čas. Ve škole si pak všichni mohli společně poslechnout příjemné Vánoční koledy
za zvuku harmoniky a opět něco dobrého ochutnat a zahřát se výborným svařákem. Obě akce se velmi
povedly a věřím, že i přes zbytečnou nechuť a snahu některých občanů tyto setkání hanit, se v roce
2019 zase na mnoha skvělých akcích sejdeme, protože kde jinde by se občané měli bavit a stmelovat
než právě na příjemných posezeních u vínka a dobrot, kde by rivalita měla jít stranou. A věřte, že
nápadů máme na letošní rok zase hodně.
za členky Sokol Dlouhopolsko Lucie Měcháčková
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Sportovní
klub postižených
Dlouhopolsko
Svaz
tělesně
Dne 16. prosince jsme jeli na předvánoční výlet – do zámku v Hořovicích. Je to národní kulturní památka
a nachází se v kopcovité krajině na úpatí Brd. Stavba vznikla koncem 17. století. Nechal ji vybudovat Jan František
hrabě z Vrbna, nejvyšší kancléř Českého království a rytíř řádu Zlatého rouna. Zámecký park obohatily sochy
Matyáše Bernarda Brauna. Větší stavební adaptace podnikl až v 19. století Rudolf hrabě z Vrbna, potom další
majitel kníže z Hanau. Po vymření hlavní linie Hanauských sloužil zámek ve válce jako maďarský zajatecký tábor.
Po vzniku republiky byl zámek zestátněn a určen k bytovým účelům. Pozůstalostní spor však vyhrál Heinrich, kníže
z Hanau. Postaral se o obnovu válkou zničených interiérů a ze starého zámku se stalo elegantní a reprezentační
sídlo. V roce 1945 byl majetek rodu zkonfiskován. Kníže v uniformě wehrmachtu padl v Africe do amerického
zajetí a zbytek rodiny odešel do exilu v Rakousku. Zámek potom užívaly různé organizace, ale kvůli zhoršujícímu
se technickému stavu byly všechny vystěhovány. Desetiletá generální rekonstrukce byla ukončena v roce 2009.
Přes ztráty cenného inventáře za 2. světové války se dodnes zachovaly hodnotné kolekce uměleckých děl.
Prohlédli jsme si velké sály a salonky, červený a zelený salón, jídelnu, oválnou knihovnu, pokoj se starožitnostmi
a rodinnými památkami. Interiér tvoří také zámecká kaple a prosvětlená chodba s loveckými trofejemi. Všude
vánoční výzdoba, ozdobené stromečky i živé květiny. Vyslechli jsme povídání o svaté Lucii, o vánočním hodování
a obdivovali krásně prostřený vánoční stůl. Nádhera.
Potom jsme navštívili Hamousův statek ve Zbečně, vzdálený 3 km od Křivoklátu. Je to zachovalá vesnická
budova, chráněná kulturní památka. Vroubená stavba zdejší hospodářské usedlosti z 16. století patří k nejcennějším
památkám rustikální architektury na našem území. Veřejnosti je zpřístupněna od roku 1958. Nachází se zde
stodola, stáje, chlévy, prohlédli jsme si staré nářadí, kterým se obdělávala půda, vozy, kočár, mlátičky obilí a jiné.
Budova statku nevypadá nijak zvláštně, ale uvnitř je síň, ve které je vestavěn blok černé kuchyně s chlebovou
pecí. Další je velká obytná místnost pro hospodáře a malá světnice s kuchyní pro hospodyni. Nachází se zde
i výměnek pro starého hospodáře s malou kuchyňkou. Ve velké místnosti pro hospodáře nás přivítali muzikanti se
zpěváky a všichni jsme si mohli zazpívat vánoční koledy.
Adventní výlety se nám vždy líbí, přiblíží nám vánoční atmosféru. Tentokrát s námi nemohl jet náš řidič pan
Michl, ale dojeli jsme domů natěšeni, že druhý den pojedeme do Pardubic na vánoční koncert. Děkujeme.
Ve Východočeském divadle v Pardubicích jsme se 17. 12. zúčastnili Vánočního koncertu Orchestru Václava Hybše.
Hlavním hostem byla první dáma naší operetní scény Pavla Břínková. Její vystoupení doplnili zcela noví zpěváci
Adina Sivoková, Eliška Průšová, Patrik Možíš a Jan Doskočil. Novou osobností souboru je druhý dirigent Václav
Marek. 											
Zdeňka Nováková

zámek Hořovice

Hamousův statek ve Zbečně

klub
Dlouhopolsko
LadislavSportovní
Brzák čp.
98
– 95. narozeniny
Nejstarší občan Dlouhopolska Ladislav Brzák se narodil 26. února 1924 v Dlouhopolsku čp. 59,
jako první ze tří synů rolníka Václava Brzáka. Matka Marie, rozená Mikšovská, pocházela z Opočnice
– byla v domácnosti. Bratr Vlastimil (1929 – 2006) pracoval jako vedoucí úpravčí tratě u dráhy,
Zdeněk (*1936) jako bankovní úředník v Kolíně.
Základní školu v Dlouhopolsku Ladislav navštěvoval od roku 1930 do roku 1934, měšťanskou školu
v Městci Králové v letech 1934 až 1938. Potom pracoval doma jako rolník. V roce 1944 byl totálně
nasazený v továrně na výrobu leteckých motorů v německém Ludwigsfelde – odtud počátkem roku
1945 utekl zpátky domů (kvůli bombardování). Po osvobození byl zaměstnaný tři měsíce v letecké
továrně Avia v Nové Pace. Odtud přešel na vlakové nádraží v Městci Králové – zde v letech 1945 až 1950 pracoval
jako výhybkář a dělník. Další tři roky dojížděl na nádraží v Chlumci nad Cidlinou (celní deklarant) a od roku 1953
do roku 1984 na nádraží v Hradci Králové (celní deklarant – dozorčí přepravy na překládkové rampě). V roce 1984
odchází do starobního důchodu, dále však pracoval v Oboře jako lesní dělník (až do roku 1990).
V roce 1950 se oženil. Manželka Zdenka, rozená Lelková (1930 – 2015) z čp. 98, pracovala v zemědělském
družstvu. Spolu vychovali dcery Ladislavu (*1951) a Zdenku (*1956).
Od roku 1943 hrál fotbal za Sportovní klub Dlouhopolsko na pozici útočníka nebo pravé spojky (v letech 1946
– 1948 pracoval ve výboru jako náčelník). V roce 1953 byl zvolený do výboru nově vzniklého Sokola Dlouhopolsko
jako pokladník. Od roku 1942 je členem Sboru dobrovolných hasičů Dlouhopolsko.
V letech 1971 – 1990 pracoval jako poslanec Místního národního výboru v Dlouhopolsku: 1971 – 1976 člen
stavební komise, 1976 – 1986 předseda finanční a zemědělské komise, 1986 – 1990 člen komise veřejného
pořádku (1976 – 1990 člen rady MNV).
Přejeme hlavně hodně zdraví, osobní pohodu a vše nejlepší do dalších let.
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Sportovní klub
Dlouhopolsko
Sbor dobrovolných
hasičů
Dlouhopolsko
Sbor dobrovolných hasičů nyní registruje celkem 41 členů. Výroční valná hromada se konala
8. 12. v bývalé škole – pozvání přijali i zástupci Sboru dobrovolných hasičů Velké Výkleky. Nejprve
byla minutou ticha uctěna památka zemřelých členů sboru. Zprávu o činnosti organizace v roce
2018 přednesl Oto Šidlík. Činnost sboru je financována z vlastní činnosti, hasiči obec o finanční
příspěvek nežádali. Starosta obce seznámil s důvody, které vedly obec ke zrušení zásahové
jednotky SDH Dlouhopolsko v roce 2017 a informoval o stavu požární ochrany v obci. Přítomní
členové dále zvolili nový výbor – novým starostou sboru se stal Oto Šidlík.
V diskusi mj. jménem SDH Velké Výkleky pozdravil přítomné velitel zásahové jednotky
Miroslav Vlach, který krátce seznámil s její činností. V průběhu roku vyjížděli k 4 požárům.
V Dlouhopolsku zasahovali u dvou případů: požár včelína u čp. 98 a spadlé elektrické vedení
u čp. 126. Obec Běrunice hasičům zakoupila nové auto – jednotka je nyní vybavena profesionální
technikou, umožňující účast u požárů.
Dále bylo předáno Josefu Knytlovi, dosavadnímu starostovi sboru, Čestné uznání za dlouholetou
a aktivní činnost. Přítomní členové v závěru jednání schválili Plán činnosti sboru na rok 2019.
Následovala přednáška kronikáře obce Jaroslava Okrouhlého „Z počátků požární ochrany
v obci“ (doplněná fotografiemi).

rok 1940

Ze života obce
Počet obyvatel k 31. 12. 2018 = 227
Přistěhovali se:
Ludvík Čapek
Zuzana Stránská Tyšerová
Tomáš Tyšer a Damián Stránský čp. 58
Šárka Kettnerová čp. 140
Martina Nováková čp. 73
Odstěhovali se:
Pavel Kříž čp. 132

Naši jubilanti – blahopřejeme!
únor
70 let – Josef Roza čp. 123
95 let – Ladislav Brzák čp. 98
70 let – Květoslava Vocásková čp. 6
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Z historie domu čp. 19
Čp. 19 (původně čp. 12) vzniklo pravděpodobně po roce 1571, kdy královská komora vystavěla nový
dvůr na Dlouhopolsku (nynější čp. 3). Berní rula z roku 1654 uvádí: „chalupník Václav Malík má 3 kopy polí,
na zimu osívá 22 záhony, na jaře 1 záhon. Chová 1 krávu a 1 jalovici.“ V obnoveném urbáři z roku 1670
se dočítáme, že Václav Malík platí na svatého Jiří 42 groše, na svatého Havla 42 groše a odvádí 15 vajec
a 1 slepici.
Ve starém urbáři městečka Žiželice, vedeném od léta roku 1571, se píše následující: „V létu 1676 dne 13.
Máje v týž vsi Dlouhopolsku lidé poděleni rolma jak následuje. Václavu starému Malíkovi u vsi za humny
proti chalupám vedle silnice jda ku Praze na pravo od role krčmářovy dáno pro předivo 8 záhonů. Na druhé
straně v tom položení proti týmž kusům a běrunickým po 1 kopě. Ze druhé strany mezi cestami, z nichž
jedna jde do pole 7. kus na tu stranu k Opočnici a druhá napříč.“
Výkaz roboty chlumeckého panství podle robotního patentu z roku 1775 a dvorního dekretu z 1. 3. 1777
uvádí: „Chalupník Antonín Němeček číslo 12 st. Dané r. 1773 – 15 zlatých rýnských 24 krejcarů. 3 dny pěší
roboty s 1 osobou týdně po celý rok.“
Mezi největší majitele polí na Dlouhopolsku patří v roce 1841 Václav Miláček, který vlastní celkem 27,5 korce
půdy. Zachoval se nám popis domu, jak v tomto období vypadal: „Stavení jest širší, šestimetrové a již 27 m
dlouhé, krátké došky, krovy zadlabané do trámů. Obsahuje přední světnici, spíž a černou kuchyňku, druhou
světnici, komoru a konečně chlév asi 9 m dlouhý. Špejchary jsou dva, za nimi skladiště, toto stavení jest jen
pětimetrové. Dřevěná došková stodola, tesová na kamenných sloupech a podezdívkách. Plot do návse je 160
cm vysoký, křivý, stavěný z kamene a s pískovcovými deskami. Ohozený pískovou maltou s černým soklem
a hrubými černými výplněmi. Sloupy vrat jsou nízké, široké, opukové a na nich těžké pískovcové desky
s hlavicemi. Vrata častěji vyměňovaná jsou prkenná, nahoře zaoblená s lištami. Dvířka klenutá s prejzy
a zachovalá, neboť byla chráněná před dešti. Záhrobec rulový, u špejcharu také, asi půl metru nad rovinu
dvora zdvižený. Chlév má dlouhé pískovcové žlaby a velikou stírku z jednoho kusu pískovce. Dlažba však
nerovná, kamenná. Osvětlení jedním nevelkým oknem je nedostatečné, u stropu má chasník palandu.“
V roce 1912 dům vyhořel a byl celý přestavěn. Dole u rybníka stávala první sušárna v obci. Od dob
roboty zde byla postavena již třetí stodola.
V roce 1922 bylo na malé zahrádce nalezeno sídliště z doby únětické kultury (19. – 16. století před naším
letopočtem). Byla zde odkryta tzv. kulturní jáma a 3 hroby. Kulturní jáma byla 130 cm široká, 1 m hluboká
a 5 m dlouhá. Byla vyhloubena směrem od jihu k severu. Asi 2 m šikmo stranou od jižního vchodu bylo
letní ohniště. Hroby se nalezly 2 až 5 m od kulturní jámy. Těla byla uložena v hloubce asi ½ metru skrčeně,
položené na pravý bok, vždy od severu k jihu. V prvém hrobě ležel mladý muž s krásně zachovalými
bělostnými a lesklými zuby. I jemné kosti byly zachovalé, ale nejsilnější stehenní kosti byly přeraženy.
Nádobka byla pouze jedna, hrubě zpracovaná. Lépe byl vybaven druhý hrob. Obsahoval dva větší opukové
kameny za hlavou kostry a dvě nádobky pěkně zpracované, ale bez ozdob. Barva byla šedá s tloušťkou stěn
asi 3 mm. Poněvadž nádobky byly špatně vypálené a k tomu pouze ½ m pod zemí byly vystaveny působení
vlhka i mrazů, byly velmi křehké a rozsypaly se. Část kosterního materiálu a milodarů z hrobů (mj. torza
typických únětických koflíků) se dostala do muzea v Městci Králové.
Dům čp. 19 nebyl od roku 1981 obydlen a stavení se nacházelo v havarijním stavu, zpustla i dříve
udržovaná zahrada se včelínem. Stavební úřad v Městci Králové proto povolil 30. 4. 1997 demolici objektu.
Ta byla v průběhu měsíce května vykonána a z domu, který spolu s čp. 3 patřil mezi nejstarší stavby v obci,
zbyly pouze neúplné základy.
Prvním známým hospodářem v čp. 19 byl Václav Malík (v letech 1654 – 1690). Od roku 1690 zde působil
rod Miláčků, kteří jsou v současné době nejstarším rodem v Dlouhopolsku (nyní jsou vlastníky čp. 21).
V roce 1914 se Anna Miláčková provdala za učitele Františka Rathouského. Rodina Rathouských v roce 1996
nemovitost prodala Jaroslavu Znamínkovi. Obytný dům byl demolován, stodola byla přestavěna na sídlo
firmy Znamínko – Zemní práce (ta vznikla v roce 1990).

čp. 1984

stodola před rekonstrukcí 1997

čp. 19
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