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Výsledky voleb do Evropského parlamentu 24. 5. – 25. 5.
195 = počet osob zapsaných do seznamu voličů
70 = počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
68 = počet platných hlasů
počet hlasů – strana
19 – Starostové a nezávislí/TOP 09
13 – Občanská demokratická strana
10 – ANO 2011
9 – Česká pirátská strana
4 – Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD)
3 – Komunistická strana Čech a Moravy
2 – Vědci pro Českou republiku
2 – HLAS
2 – Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
1 – Cesta odpovědné společnosti
1 – ANO, vytrollíme europarlament
1 – Česká strana sociálně demokratická
1 – Volte Pravý Blok www.cibulka.net

foto: Jiří Blecha
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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 29. 4.
*Účetní obce Michaela Součková seznámila s výsledky hospodaření obce k 31. 3. 2019.
*Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 01/2019 k 28. 2. 2019 a rozpočtové opatření č. 02/2019
k 31. 3. 2019.
*Starosta informoval o přípravě voleb do Evropského parlamentu (24. 5. a 25. 5.).
*Starosta informoval o přípravě starostů na mimořádné události a krizové situace, kterou dne 10. 4. organizoval
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje v Nymburce.
*Starosta informoval o jednání řádné valné hromady Svazku obcí Ny‑ko v Kolíně dne 12. 4.
*Zastupitelstvo projednalo situaci v odpadovém hospodářství obce.
*Zastupitelstvo schválilo žádost manželů Bohuslavy a Pavla Kurkových z Poděbrad o prodej pozemku parc. č. 36/4
(ostatní plocha = 35 m2).
*Zastupitelstvo projednalo žádost Miroslava Smejkala z Lysé nad Labem o vydání výjimky z dopravního značení za
účelem zajištění příjezdu a dopravní obslužnosti části areálu bývalého zemědělského družstva.
*Zastupitelstvo souhlasilo se zřízením jednoho pracovního místa (úklid obce a sekání trávy), náklady ponese obec.
*Různé:
‑ Stavební úřad v Městci Králové 2. 4. vydal stavební povolení k úpravám budovy bývalé školy (společenský sál
a jeho zázemí). Náklady na přestavbu školy a rozšíření sálu byly vyčísleny na 388 362 Kč.
‑ Pokračuje příprava dalších akcí: zateplení objektu Obecního úřadu včetně rekonstrukce fasády a oprava hřbitovní
zdi.
‑ Truhlář Miloslav Vokál z Lovčic počátkem března obložil dřevem šatnu hostů v kabinách na hřišti.
‑ Firma ANTEE zahájila obměnu webových stránek obce.
‑ Po vichřici dne 12. 3. byla provedena oprava poškozené střechy budovy márnice.
‑ Jiří Šmída z Nového Bydžova 6. 4. prořezal stromy podél parku – větve hasiči 9. 4. odvezli do Úvozu.
‑ Pracovníci firmy Opravy komunikací Zoubek Sadská 12. 4. opravili výmoly a praskliny povrchu Vrátkové ulice
‑ Náklady na odchyt volně pobíhajících a zatoulaných psů hradí obec, která poté částku vymáhá po majiteli. Okolní
obce vše řeší vlastními silami, je však nutné mít osobu s pověřením k odchytu – náklady na útulek (Poděbrady,
Kolín, Lysá nad Labem) se pohybují od 2 500 do 6 000 Kč. Odchytová služba Vladimír Cincibus Chvaletice
požaduje 8 000 Kč.
*Zastupitelstvo vzalo na vědomí opatření, která obec učinila na základě požadavků Městského úřadu Poděbrady,
odboru výstavby, územního plánování a životního prostředí (stížnost společnosti Rybářství Chlumec nad Cidlinou
a.s. na nepovolené vypouštění odpadních vod do Dlouhopolského rybníka).
*Zastupitelstvo projednalo dopis Jindřicha Řehounka čp. 80 (příprava výstavby čistírny odpadních vod).
*Zastupitelstvo vzalo na vědomí informace o přípravě rekonstrukce chodníků v ulici Na Husánku.
*Zastupitelstvo vzalo na vědomí informace o přípravě akce „Odbahnění a rozšíření rybníčka u žehuňské silnice“.
*Starosta informoval o přípravě oslav 630. výročí první zmínky o obci.
*Zastupitelstvo schválilo návrh Pavly Průšové, aby se členkou školské, kulturní a sociální komise stala Lucie
Měcháčková čp. 80.

Požár na hřbitově
Dne 16. 4. v 17 hodin byl nahlá‑
šený požár na místním hřbitově.
Díky zásahu hasičů z Poděbrad,
Městce Králové a Velkých Výklek
shořely pouze dva plastové sudy
s odpadem u márnice. Budo‑
va márnice je v pořádku, stěna
je pouze začouzená. Obci vznikla
škoda ve výši 4 000 Kč.
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Sportovníklub
klub Dlouhopolsko
Sportovní
Dlouhopolsko
16. 3. – přátelsky = Hradčany – Dlouhopolsko = 2:5 (0:3) – 2x Veselý, Jan Musil, Filip Musil, Lamka
Vyrovnaná hra, posledních 15 minut jsme byli lepším týmem. Již ve 2. minutě trefil Veselý tyč a o minutu později nám
zajistil vedení 0:1. Skórovali jsme ve 27. (Jan Musil) a 36. minutě (Veselý). V dalším průběhu zápasu oba týmy nepro‑
měnily několik šancí. Na 0:4 zvýšil Filip Musil (82. minuta). Závěr utkání byl zajímavý: 1:4 (86. minuta), 1:5 Lamka
(87. minuta) a 2:5 (88. minuta). V 90. minutě chytil Budai střelu z pokutového kopu.
23. 3. = Dlouhopolsko – Chleby = 1:1 (1:1) – Veselý
Začátek utkání patřil hostům, kteří se v 6. minutě ujali vedení po chybě naší obrany. Od 20. minuty jsme měli více ze
hry a ve 32. minutě unikl obraně Veselý = 1:1. Až do konce zápasu jsme měli mírnou převahu – hosté se však úspěšně
bránili a několikrát ohrozili našeho brankáře. Oba týmy nedokázaly proměnit i vyložené příležitosti (z naší strany přede‑
vším Franěk a Hingar). V 37. minutě trefil břevno po rohovém kopu Musil, hosté nastřelili břevno z trestného kopu ve
47. minutě.
31. 3. = Vrbice – Dlouhopolsko = 0:0
Do přestávky byla hra vyrovnaná, bez větších šancí obou týmů. Ve druhé části hry jsme měli převahu a více ze hry,
ale obě obrany měly navrch. V 65. minutě Veselému chytil domácí brankář pokutový kop.
6. 4. = Dlouhopolsko – Lipník = 1:1 (0:1) – Hájek
V prvním poločasu byli hosté fotbalovější, my jsme několikrát ohrozili z protiútoku soupeřova brankáře (Musil hlavička
mimo ve 4. minutě, Shaklein sám před brankářem ve 30. minutě, Veselý trefil tyč a odražený míč poslal Shaklein do
brankáře ve 32. minutě). Bohužel zaúřadoval rozhodčí Havlas, který ve 27. minutě nařídil pokutový kop za nastřelenou
ruku (0:1). Ve druhém poločasu jsme měli územní převahu, ale hosté se i za vydatného přispění rozhodčího úspěšně
ubránili. Navíc v 55. minutě Hájek poslal míč ze značky pokutového kopu nad branku. Zaslouženého vyrovnání jsme se
dočkali v 72. minutě, kdy Hájek po rohovém kopu dotlačil míč za brankovou čáru.
13. 4. = Dymokury B – Dlouhopolsko = 0:3 (0:3) – 3x Akchurin
Do zápasu jsme nastoupili pouze v deseti, k doplnění týmu došlo ve 13. minutě. Domácí měli více ze hry, ale naši branku
ohrozili pouze nepřesnými střelami z dálky. Nám se dařily rychlé protiútoky, ze kterých Akchurin vstřelil všechny góly:
únik po pravém křídle (15. minuta), krásné „nůžky“ v pokutovém území (18. minuta), průnik středem obrany (28. mi‑
nuta). V 69. minutě brankář vyrazil Kročákovu střelu z 10 metrů na rohový kop.
20. 4. = Dlouhopolsko – Netřebice = 3:1 (2:1) – 2x Akchurin, Švoma
V prvním poločasu měli hosté více ze hry, my jsme ze zajištěné obrany podnikali rychlé protiútoky. Již ve 4. minutě
Akchurin utekl obráncům = 1:0. Ve 35. minutě Akchurin proměnil pokutový kop = 2:0. Hosté snížili ve 43. minutě po
chybě naší obrany. Ve druhém poločasu jsme měli mírnou převahu, soupeř se v útoku neprosadil. Na 3:1 zvýšil Švoma
střelou z otočky v 65. minutě. Další šance neproměnil Švoma (2x sám před brankářem) a Jakub Kříž.
28. 4. = Sány/Opolany B – Dlouhopolsko = 2:5 (0:2) – Pecen, Akchurin, Shaklein, Hingar, Kročák
V první části hry jsme byli lepším týmem a výsledkem byly góly ve 13. (Pecen přímo z rohu) a ve 22. minutě (Akchurino‑
va střela z hranice pokutového území). Ve 46. minutě Shaklein po úniku z pravé strany zvýšil na 0:3. Po chybě obrany ve
48. a vlastním gólu Kročáka v 55. minutě domácí snížili na 2:3 a dalších deset minut jsme se pouze bránili. Potom se hra
vyrovnala, my jsme však byli nebezpečnější před soupeřovou brankou. V 67. minutě střelu Akchurina z trestného kopu
brankář vyrazil na břevno. O zaslouženém vítězství rozhodly góly v 73. (Hingar po přihrávce z levé strany do prázdné
branky) a v 75. minutě (Kročák bez přípravy z 15 m). V 82. minutě domácí nastřelili tyč.
11. 5. = Záhornice – Dlouhopolsko = 4:2 (2:0) – Hájek, Akchurin
Domácím vyšlo téměř vše, my jsme neproměnili ani jasné šance (Shaklein 4x sám před brankářem) a tentokrát chybo‑
vala jindy spolehlivá obrana. Prohrávali jsme již 4:0 (branky v 11., 13., 65. a 68. minutě). V 76. minutě Hájek po roho‑
vém kopu střelou bez přípravy snížil na 4:1. V 88. minutě Akchurin prokličkoval obranou, oklamal i brankáře a zavěsil
do prázdné branky (4:2). V 55. minutě rozhodčí na deset minut přerušil zápas kvůli velkému lijáku.
18. 5. = Dlouhopolsko – Křečkov B = 1:0 (0:0) – Shaklein
Soupeř měl většinu zápasu více ze hry, jeho hráči však téměř nedokázali trefit naši branku a spolehlivě nám zachytal
Říha. Ve 40. minutě Shaklein sám před brankářem přestřelil branku a ve 47. minutě střelu Kvěcha k tyči vyrazil brankář
na roh. Vše rozhodl protiútok v 53. minutě, kdy Shaklein utekl obraně a s přehledem zakončil.
25. 5. = Žitovlice – Dlouhopolsko = 11:1 (3:1) – Akchurin
Zápas se nám vůbec nevydařil, přestože jsme vedli od 13. minuty, kdy Achurin pronikl obranou a přehodil vybíhajícího
brankáře. Po chybě Hájka však domácí o dvě minuty později vyrovnali a svoji převahu vyjádřili dvěma góly ve 42. a 43.
minutě. Tento úsek hry byl rozhodující – soupeř od té doby proměnil každou šanci a dařily se mu i protiútoky do otevřené
obrany (branky padly v 55., 58., 60., 67., 74., 76., 81. a 89. minutě). Ve 47. minutě navíc domácí trefili břevno.
1. 6. = Dlouhopolsko – Košík = 0:0
V utkání jsme měli více ze hry, hostům patřil závěr zápasu. Byli jsme nebezpečnější v útoku, ale své šance naši hráči
nevyužili. Ve 25. minutě Akchurinovi chytil brankář střelu z pokutového kopu.

1941 – ve Vrbicích
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Pálení čarodějnic
Po loňském úspěchu „čarodějnic“ s občerstvením pro děti i dospělé uspořádal Sbor dobrovolných
hasičů Dlouhopolsko v úterý 30. dubna „Pálení čarodějnic“ v Úvozu. Další novinkou oproti loňskému
roku byla soutěž o nejlepší dětskou masku a reprodukovaná hudba, složená převážně z písniček z filmů
a pohádek pro děti. Vítězem soutěže se stal Martin Hájek. Děti byly odměněny diplomy a perníkovými
čarodějničkami.
Všichni si mohli na malém ohništi opéct špekáčky doplněné nealko nápoji – dospělým bylo nabídnuto
čepované pivo, káva a grog. I přes ochlazení byla účast občanů hojná a poslední účastníci akce setrvali
do 23. hodiny.
Příjemným i povinným doplněním večera byla přítomnost členů zásahové jednotky SDH Velké
Výkleky se dvěma hasičskými automobily. Hasiči umožnili dětem prohlídku hasičské techniky a použití
hasících přístrojů. Zároveň provedli kontrolu celé akce – nebyly zjištěny žádné závady. Místní hasiči
opět zůstali na místě až do doby oficiálního ukončení akce ve 23,00 hodin.
Máme za to, že se akce opět zdařila a všichni přítomní odcházeli do svých domovů spokojeni.
Na shledanou za rok! Za Vaši účast milí občané Vám všem děkuje SDH Dlouhopolsko.
Irena Rutarová

Oslava MDŽ
Oslava MDŽ, kterou pořádaly členky SK Dlouhopolsko, se konala 17. března v budově bývalé školy.
Hezky zorganizované – pohoštění, hudba a soutěže, kterých se zúčastnili mladí i staří. Každá žena
dostala kytičku.
Píši za náš babinec. Chodíme na všechny akce, které se na Dlouhopolsku pořádají. Sejdeme se,
popovídáme, zasmějeme i zazpíváme. Je to jediné kulturní vyžití, které tu je, pro mladé i pro staré.
Děkujeme tímto všem, kteří se na takových akcích podílejí.
Zdeňka Nováková
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Sportovní
klub postižených
Dlouhopolsko
Svaz
tělesně
Dne 2. 5. jsme jeli s organizací tělesně postižených na výlet do severních Čech. Bylo krásné počasí – až 20°.
1. zastávka – národní kulturní památka státní zámek Libochovice. Původní tvrz byla přestavěna v barokní zámek
v 17. století. Prošli jsme si komnaty, které reprezentují různá období od renesance přes baroko, rokoko, empír
a slohy 17. století. Interiér zdobí gobelíny, sklo, porcelán, kachlová kamna, nádherné stropní malby a dřevěné
podlahy, podobné našim parketám. U zámku se nachází francouzský park. Libochovice jsou rodištěm Jana
Evangelisty Purkyně.
2. zastávka – klášter sester premonstrátek Doksany. Jde o rozsáhlý komplex s kostelem (chátrající památka).
Klášter byl postaven r. 1144 knížetem Vladislavem II. Za husitských válek a za třicetileté války byl vypleněn,
přestavba proběhla koncem 17. století. Za vlády Josefa II. byl klášter zrušen, k obnově došlo v r. 1998. Byla zde
vychována sv. Anežka česká. Dodnes tady žijí řádové sestry – pěstují bylinky, vyrábějí z nich čaje a likéry. Pečují
o překrásný kostel, kde je zachovalá původní stavba. Nachází se tu krypta, v níž byla pohřbena zakladatelka
kláštera, česká kněžna Gertrůda Babenberská, manželka Vladislava II.
3. zastávka – vodní hrad Budyně nad Ohří. Ve 13. století stála na místě hradu opevněná tvrz, chráněná
vodním příkopem. V 15. století Jan Zajíc vybudoval hrad obehnaný hradbami. Za vlády Rudolfa II. zde zřídil
alchymistickou laboratoř, kde prováděl své pokusy. Ve 20. letech 20. století tu bylo založeno Jandovo muzeum
(zřídil je archivář a historik Antonín Janda). Bylo postaveno hlavně z darů cestovatelů a soukromých sbírek
obyvatel z okolí Bechyně. Je zde vystavena i vycpanina krokodýla, kterého dovezl pan Zajíc v 16. století z Egypta.
Nachází se zde i alchymistická dílna s laboratoří a mnoho přístrojů, které byly alchymisty používány. Období
vlády Zajíců z Hazmburka skončilo úplným majetkovým úpadkem tohoto rodu. Přispělo k tomu právě pěstování
alchymie. Od roku 1994 je hrad ve vlastnictví města Budyně nad Ohří.
Dobré počasí a dobrá nálada přispěly k velmi hezkým zážitkům z výletu. Nohy bolely, ale stálo to za to.
Poděkování patří paní Oupické, paní Pekárkové a panu řidiči Michlovi, bez nichž bychom tak pěkný den neprožili.
Zdeňka Nováková

zámek Libochovice

klášter Doksany

hrad Budyně nad Ohří

Sportovní
klub Dlouhopolsko
Velikonoce
Dne 20. 4. 2019 se uskutečnila další z akcí členek SK
Dlouhopolsko, tentokrát na téma „Velikonoce“. Pro děti
i dospělé bylo připraveno několik „stanovišť“, na
kterých si mohli uplést pomlázku, vyrobit ovečky
a zajíčky, ozdobit vejce a taky si naplnit bříška
velikonočními dobrůtkami. Akce měla úspěch a sešlo
se několik rodin s dětmi. Vyráběly nejen děti, ale
i rodiče. Jen je s podivem, že bylo více přespolních
než místních.
Těšíme se na další akce, nejbližší se koná na
červnovou pouť. Všechny občany Dlouhopolska
srdečně zveme!!!
Renata Šidlíková

Ze života obce
Odstěhovali se:
Kryl Tomáš
Hypešová Petra
Krylová Denisa
Krylová Miroslava
Říhová Miroslava čp. 11

Naši jubilanti – blahopřejeme!
květen
duben
91
75
80
65
65

let
let
let
let
let

–
–
–
–
–

Marie Maršíková čp. 85
Anežka Jeništová čp. 52
Zdeněk Tlučhoř čp. 103
Václav Hrdina čp. 30
Marie Šafránková čp. 134

80 let – Zdeňka Šidlíková čp. 70

červen

65 let – Olga Černá čp. 137
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Sportovní
klub
Dlouhopolsko
Naše
příjmení
Bubák, Bubáková
V ČR je 209 mužů a 204 žen s tímto příjmením, které je odvozeno od obecného pojmu bubák (strašidlo,
strašák, nadpřirozená bytost). Jako bubák byl označován člověk ošklivý nebo šeredný, působící hrůzu a odpor.
V roce 1836 postavil Jan Bubák s manželkou Marií dům čp. 37 – v roce 1876 jej od jejich dcery Marie kupuje
František Posejpal.
Václav Bubák s manželkou Dorotou v roce 1834 kupují dům čp. 26. V roce 1886 přechází nemovitost na dceru
Marii a jejího manžela Václava Jelínka. Vnučka Marie s manželem Vincencem Robovským dům v roce 1911
prodávají manželům Tomkovým.
Bureš, Burešová
V ČR je 5 436 mužů a 5 585 žen s tímto příjmením. Patří mezi příjmení, která pochází z biblických,
staroslovanských nebo staročeských rodných a křestních jmen. Burian nebo Burjan je staročeské jméno, které
vychází ze spojení burja Jan nebo búrný Jan, což znamená bouřící Jan (sv. Jan Světlý byl světec, ke kterému se
lidé za bouří modlili). V případě příjmení Bureš se jednalo o nahrazení části tohoto jména koncovkou –š (Burian
se změnil na Bureš).
V letech 1940 – 1943 bydlel v čp. 120 četnický strážmistr Oldřich Bureš s manželkou Věrou.
Buřič, Buřičová
V ČR je 441 mužů a 461 žen s tímto příjmením. Jako buřič byl označován člověk, který podněcuje nepokoje
(ale i neshody a nepřátelství), pobuřuje svým chováním (lidově řečeno řádí) a chová se nevázaně.
Druhým manželem Marie Vocáskové z čp. 16 se stal František Buřič – v roce 1986 se odstěhovala do Choťánek.

Sportovní klub
Dlouhopolsko
Čp. 20
Čp. 20 (původně čp. 13) vzniklo kolem roku 1571. Přestavba domu byla provedena v roce 1828,
v roce 1882 zde vyhořela stodola.
Prvním známým hospodářem je v roce 1670 Mikuláš Smeták. Nemovitost zůstala v majetku rodiny
Smetákových až do roku 1842, kdy ji kupuje Josef Libánský z čp. 4. Dům v roce 1859 přechází na
dceru Cecilii (manžel Václav Kvasnička ze Sán), v roce 1884 na jejich vnučku Marii (manžel Jan Kukaň)
a v roce 1918 na jejich pravnučku Miladu Kukaňovou. Ta čp. 20 v roce 1972 prodává Jednotě SD
Nymburk.
V části objektu byla v roce 1960 zřízena mateřská školka (zemědělský útulek místního JZD), která
fungovala pouze v letních měsících až do roku 1967. Jako učitelky zde působily např. Marie Pavlásková
čp. 63, Věra Klikarová čp. 120 nebo Jaroslava Nedomová čp. 80.
V roce 1973 byla provedena demolice původního domu. Odbor výstavby ONV Nymburk v roce 1974
vydal stavební povolení na novostavbu smíšené prodejny s masným koutem. Ke slavnostnímu otevření
nového obchodu došlo 30. 5. 1975. V rámci malé privatizace v roce 1992 prodejnu získávají manželé
Josef a Eva Čermákovi ze Mcel. Od roku 2012 probíhalo exekuční řízení na majetek Josefa Čermáka
a Exekutorský úřad Praha 4 několikrát neúspěšně zahájil dražbu nemovitosti. Novým majitelem objektu
se stává v roce 2019 Josef Kříž z čp. 132.
V roce 1993 v části prodejny vznikla provozovna s rychlým občerstvením. V letech 1994 – 1997 je
obchod uzavřený. Petr Špičák z Opočnice obnovil prodej potravin a dalšího zboží 23. 4. 1997 – nájemci
se však rychle střídají a prodejna je opět uzavřena 17. 5. 1999. Firma Crystalia Marketing s.r.o.
12. 6. 2000 zde zahajuje prodej skla, porcelánu a ratanového nábytku (činnost končí 20. 8. 2000). Od
2. 4. 2001 do 30. 11. 2002 je otevřený bazar a zastavárna (obsluhovala tu Jarmila Novotná z čp. 76).
Petr Žalud z Městce Králové je v letech 2003 – 2009 provozovatelem Antik nábytku. Krátkou epizodou
je prodej elektroniky www.povinnazastavka.cz (8. 10. 2010 – 30. 11. 2010). Vietnamští obchodníci
Binh Nguyen Van a Muoi Vu Thi obnovují prodej potravin a základního zboží 27. 11. 2012 – končí však
29. 3. 2013. Dalším neúspěšným podnikatelem je Petra Dercová Dekastello od 15. 5. 2013 (prodej
základních potravin ukončila 1. 9. 2013). Posledními prodejci byli vietnamští manželé Dô Thi Qúynh
a Dinh Qúy Son (23. 11. 2015 – 28. 2. 2017).
vedoucí prodejny potravin:
1975 – 1979 = Marie Trčková
1979 – 1985 = Eva Rózová
1985 – 1991 = Marie Hájková
1991 = Miloslav Nosek
1991 – 1993 = Marie Knytlová
1993 – 1994 = Josef Čermák
1997 = Petr Špičák
1998 – 1999 = Kamil Najbrt
1999 = Pavel Eichler
2012 – 2013 = Binh Nguyen Van
2013 = Petra Dercová Dekastello

prodejna 1993

čp. 20
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Z počátků požární ochrany
Oheň je dobrý služebník, ale zlý pán. Proto také od nepaměti až do dnešní doby mají lidé oprávněný strach před ohněm
a veškeré snažení směřují k tomu, aby bylo zabráněno jeho vzniku. Za starých dob, kdy k uhašení ohně nebylo dostatečných
pomůcek a jeho účinek byl tím strašlivější, naši předkové se chránili před vznikem požáru různými pověrami. Například u nás
na Královéměstecku se ukládala pod krov rybí kost, která musela být od štědrovečerní večeře. Proti blesku posloužila hromniční
svíčka.
První dobrovolný hasičský sbor na našem území byl založen v roce 1864 ve Velvarech. Koncem roku 1870 bylo v království
českém již 20 sborů dobrovolných hasičů vedle některých sokolských jednot, které hasičství pěstovaly. Proto v roce 1878 došlo
v Teplicích k založení „Zemské ústřední hasičské jednoty království Českého“ se 127 sbory.
Důležitým mezníkem novodobého zákonodárství ve věcech požární ochrany je „Řád policie požární pro království České“
ze dne 25. května 1876. Tento zákon odevzdal péči o požární ochranu do samostatné působnosti obcí.
Hasičská župa královéměstecká byla založena roku 1881 v Poděbradech a měla původně jméno „Župní hasičská jednota
v okresním hejtmanství poděbradském“. Sdružovala všechny tehdejší sbory dobrovolných hasičů z okresů Městec Králové,
Nymburk a Poděbrady. Nejstarší hasičský sbor zřídily Opolany v roce 1870 (Poděbrady až v roce 1876). V roce 1878 vznikly
sbory v Kněžicích, Chroustově a Městci Králové. V sousedních Běrunicích k tomu došlo v roce 1880, v Lovčicích roku 1885,
v Kněžičkách roku 1905 a v Žehuni roku 1922. Slibovice mají sbor od roku 1939, Velké Výkleky, stejně jako naše obec, od roku
1940.
Také naše obec má zkušenosti s mnoha požáry. Byl by to dlouhý výčet a tak připomeňme jen některé.
V roce 1848 vyhořela část lesa, která dnes nese jméno Vypálený – les byl znovu vysázený.
V roce 1882 shořela stodola tehdejšího starosty Václava Kvasničky čp. 20. K požáru přijel i hrabě Oktavianus Kinský z Obory
se stříkačkou, ale oheň se nepodařilo uhasit. Hrabě starostovi nechal přivézt dřevo na novou stodolu.
V roce 1890 shořel dům čp. 26 i s dobytkem a drůbeží, zachránila se pouze rodina Václava Bubáka bez jakýchkoliv prostředků.
U domku byl mohutný strom, zaznamenaný v mapách. Ten při ohni velmi ohořel, ale ke skácení mohlo dojít až po schválení
komisí z okresního úřadu.
V době na přelomu století na Královéměstecko přišla první vlna požárů. Stará nízká stavení, krytá šindelem nebo došky
se střechou k jedné straně ustupovala moderním „půlštokům“ se vzdušnými a jasnými světnicemi, velkými okny a prostornou
půdou pod střechou z tašek. Lidé dům pojistili u některé z pojišťoven a za nějaký čas vypukl požár. Hašením ohně by se nikdo
nezavděčil, sousedé byli různými náznaky upozorněni a nebyli tudíž v nebezpečí. Pojišťovna vyplatila peníze a mohlo se stavět
po novu.
Tehdy to popsal kovář Josef Albrecht čp. 33. „24. 7. 1899 večer u Němečků číslo 8 hořelo. Hasiči z Běrunic sice přijeli, ale
pro nedostatek vody nemohli hasit a také nebylo již co hasit. Tehdy bylo zvykem, když přijeli hasiči do vsi, že dostali od obce
soudek piva. Když šli od ohně do hospody, povídali hasiči našim rolníkům Zapotilovi, Prášilovi a Vlkovi: „to vám ta kovárna
stará bude pořád dělat ostudu? Jestlipak jsou pojištěni?“ A rolníci jim řekli, že jsme pojištěni asi tři neděle. No, tak to již může
vyhořet, odpověděli hasiči a také asi za hodinu, když už jsme spali, u nás hořelo. Hasiči nás vzbudili, vyvedli z chléva dobytek,
všechno nám vynášeli a uklízeli a šli zase znovu do hospody pít. Asi za 2 hodiny hořelo zase u Černých číslo 34. Tam bylo to
samé jako u nás. Asi za dva roky jsme se dověděli, kdo a jak to u nás zapalovali. Byli to dva hasiči a dva sedláci.“
Za první světové války a několik let po ní se stavení neopravovala, navíc přišla pozemková reforma. Bylo málo místa pro
nové domy a tyto dvě okolnosti způsobily v Dlouhopolsku a v okolí četné požáry. Svědomí se umlčelo poukazem na to, že
řady let se pojišťovnám platí, že pojišťovny bohatnou, ale na žádost o poskytnutí podpory na stavbu odpovídají propuštěním
z pojištění. Poněvadž četnictvo žádný případ neusvědčilo, odvaha stoupala. Přišla tajná policie a zaplnila okresní vězení. Tresty
za podvodné vylákání pojistného byly asi 15 měsíční. Komu se však dokázalo žhářství, obdržel 10 i více let. Ohňové aféry 1925
zbavily naši obec přítomnosti starosty Františka Loudy, ale i obou obecních funkcionářů – strážníka a ponocného.
První návrh na zřízení hasičského sboru v Dlouhopolsku přednesl v červnu 1904 v obecním zastupitelstvu hostinský Antonín
Vršťala čp. 40. Hostinský tím sledoval vlastní cíle. Věděl totiž, že hasiči bývali stejně pilní při ohni jako i po něm, když ubohý
pohořelý dá vyvalit sud piva. A navíc, hasičský bál byl v každé vsi bálem elitním a při žádné spolkové schůzi, která se konala
ve „spolkové“ místnosti, se nesedělo na sucho. A byl by to opravdu čirý nevděk, kdyby se všecko to pití odbývalo někde u
konkurence, když přece on svým návrhem v zastupitelstvu stal se vlastně hasičským „tátou“. Zastupitelstvo se však s ohledem
na stav obecní pokladny pro návrh nenadchlo. Ani druhá možnost, podání žádosti k zemskému výboru ohledně subvence na
pořízení hasičských potřeb, nenašla u zastupitelstva pochopení. A tak celé obratné tažení hostinského skončilo roku 1906
zamítnutým návrhem na pořízení 6 plátěných košů na vodu - zajisté zbytečných v obci, kde bylo na sta konví, puten a kbelíků.
Ale netrvalo dlouho a okresní hejtmanství přikázalo roku 1910, aby obec zřídila hasičský sbor a zakoupila stříkačku – opět
bezvýsledně. Žádost okresního hejtmanství odkládá obecní zastupitelstvo i v roce 1922. V roce 1930 přituhuje. Okresní správa
politická v lednu žádá pořízení stříkačky, ale obec opět poukazuje na slabé finance. Hejtmanství se nedá odbýt a v prosinci žádá
starostu, aby do 8 dnů sdělil, zda byl zřízen hasičský sbor. Pokud bude koupena stříkačka, dostane obec zemskou subvenci.
V lednu 1931 již hejtmanství hrozí: „nebude-li vyhověno do 31.7., zařídí samo na náklady obce“. Vyhověno bylo až o devět let
později.
Po uchopení moci nacisty v Německu se zvýšilo nebezpečí vzniku války. V Československu se začala
organizovat Civilní protiletecká obrana CPO. V Dlouhopolsku vznikla v roce 1936 (velitelem se stal
František Hrdina čp. 30) a byly ustaveny jednotlivé komise: bezpečnostní a pořádková, poplachová,
asanační, samaritánská, hlásná, zastírací a požární. Požární hlídku, o síle 4 mužů, vedl Antonín Steklý
čp. 100.
Humánní myšlenka dobrovolné pomoci při ochraně majetku a života občanů před požáry se v naší
obci prosadila až v roce 1940, kdy byl z nařízení ministerstva vnitra a Okresního úřadu v Poděbradech
založen Sbor dobrovolných hasičů Dlouhopolsko. Prvním velitelem byl zvolen Leopold Hájek čp. 4,
starostou Jan Albrecht čp. 111. Do sboru bylo získáno 19 členů. Čtyřválcovou stříkačku o síle 30 koní
zakoupili hasiči u firmy Bohumil Mára z Poděbrad.
Sbor dobrovolných hasičů Dlouhopolsko má za sebou již 79 let své existence. Již po několik generací
naplňují naši hasiči hlavní myšlenku zakladatelů hasičského hnutí: „Vlasti k ochraně – bližnímu ku
pomoci“. Mějme ji na paměti a uchovejme ji jako odkaz do dalších let.
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