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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, držíte v rukou další Dlouhopolský zpravodaj. První číslo jsme vydali 21. 8. 2014.
V uplynulých pěti letech jsme se snažili zaznamenat dění v Dlouhopolsku. Zároveň jsme Vás informovali
o činnosti Obecního zastupitelstva a Obecního úřadu. Pokud si zpravodaj schováváte nebo se podíváte na
webové stránky obce, kde jsou uložena všechna čísla zpravodaje (odkaz Dlouhopolský zpravodaj), můžete
sami posoudit, zda se redakční radě práce daří.
Z pohledu starosty je letošní rok klidnější, protože nejsou plánovány větší investiční akce. Připravujeme
dokončení rekonstrukce chodníků v Poděbradské ulici a obnovu chodníků v ulici Na Husánku, pracujeme na
dokumentaci pro rozšíření a odbahnění vodní plochy u žehuňské silnice. Zároveň řešíme situaci v odpadovém
hospodářství obce i dešťovou kanalizaci. Nezapomínáme ani na běžnou údržbu obecního majetku, sekáme
travnaté plochy a fotbalové hřiště, udržujeme veřejná prostranství.
V průběhu uplynulých měsíců jsme financovali několik menších akcí: výměna dvou oken ve škole, nátěry
plechových střech a oprava fasády školy - v kabinách na hřišti bylo provedeno obložení šatny hostů dřevem
a oprava elektrických rozvodů - oprava povrchu Vrátkové ulice - oprava místního rozhlasu - výměna a oprava
laviček na hřišti - rekonstrukce fasády hasičské zbrojnice - oprava střechy márnice na místním hřbitově rekonstrukce hlavního rozvaděče budovy Obecního úřadu.
Obec také finančním příspěvkem podporuje činnost Sportovního klubu Dlouhopolsko, Svazu tělesně postižených Městec Králové, Českého svazu včelařů Městec Králové a pravidelněpřispívá na akce, pořádané členkami SK Dlouhopolsko.
V sobotu 14. 9. se konaly oslavy 630 let od první zmínky o Dlouhopolsku. Domnívám se, že tato akce
se vydařila a splnila svůj účel. Výstavu ve škole navštívilo 218 lidí, programu na hřišti přihlíželo kolem 200
návštěvníků. Oslavse zúčastnili mj. starosta obce Kněžičky, starostka obce Běrunice, starosta obce Sloveč,
místostarosta Libice nad Cidlinou nebo ředitel Okresního archivu v Lysé nad Labem.
Proto dovolte, abych na závěr poděkoval všem, kteří se aktivně podíleli na přípravě a zabezpečení akce.
Poděkování patří také členům Sboru dobrovolných hasičů Dlouhopolsko, firmě BOFTISK Nymburk a majiteli
Motorestu Kopičák. Děkuji i Vám, kteří jste zapůjčili fotografie, dokumenty a různé předměty na výstavu
a svými nápady přispěli k programu oslav. A nakonec děkuji všem, kteří se oslav 630 let obce zúčastnili.
Jaroslav Okrouhlý

Požár u Holičky
Ve středu 31. 7. došlo
v době od 10.15 do 19.40
hodin k přerušení dodávky
elektrické energie v celé obci.
Traktorista totiž při podmítání pole u lesa Holičky porazil
betonový sloup vysokého napětí a kvůli spadlým drátům
začalo strniště hořet. Na místě zasahovaly hasičské sbory
z Poděbrad, Městce Králové
a Žehuně.

Pálení odpadů
Opět bylo v obci zaznamenáno
pálení domovního odpadu a větví,
které je zakázané. Původci ohně
hrozí pokuta 4 500 Kč za výjezd
hasičů (udělují hasiči) a přestupkové řízení.

Rušení nočního klidu
Akce, které se konají po 22 hodině, musí být nahlášeny na Obecní úřad. V obci je také zakázáno
použití pyrotechniky a odpalování
ohňostrojů bez povolení.

Dlouhopolský zpravodaj

Oslavy 630 let obce
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Oslavy byly zahájeny v sobotu 14. 9. v 9.05 hodin před budovou bývalé školy. Po zaznění státní
hymny přítomní vyslechli projev starosty obce, který seznámil s historií Dlouhopolska. Poté se průvod
občanů, v čele s četníky z Chlumce nad Cidlinou, odebral k pomníku padlým a všichni zde minutou ticha uctili památku zemřelých. Za Obec Dlouhopolsko položil věnec starosta Jaroslav Okrouhlý, za Sbor
dobrovolných hasičů Dlouhopolsko starosta sboru Oto Šidlík a za Sportovní klub Dlouhopolsko položil
kytici prezident klubu Jakub Kříž. Čestnou stráž u pomníku stáli chlumečtí četníci.
Po slavnostním zahájení starosta obce otevřel prostory školy, kde byla instalována výstava kronik,
dokumentů a fotografií z historie obce. Zároveň byl zahájen prodej upomínkových předmětů. K dispozici byly kalendáře, pohlednice, magnetky, publikace o obci, kreslené mapy, pastelky a reprodukce
starých pohlednic. Výstava byla uzavřena v 12.35 hodin.
Poté se oslavy přesunuly na místní hřiště. V 13.10 hodin zahájily odpolední program Poděbradské
mažoretky, vicemistryně Evropy. Následovalo působivé představení cyklistů Veteran velociped clubu
ŽAH Nový Bydžov na starých kolech a v historických kostýmech. Svým vystoupením zaujali přítomné
šermíři ze Sdružení přátel vojenské historie Novobydžovska. Ukázali výzbroj a výstroj vojáků z doby
třicetileté války, šermířské souboje a střelbu z pistole i muškety.
Druhé vystoupení Poděbradských mažoretekopět sklidilo zasloužený potlesk. Poté četníci z Chlumce
nad Cidlinou seznámilidiváky s historií četnictva, s výstrojí a výzbrojí z první republiky a ukázali postup
při zadržení pachatele trestného činu.Při druhém vystoupení šermířů se přítomní přenesli do doby katů
a útrpného práva. Účinkující předvedli mj. tělesné tresty, popravu mečem nebo čtvrcení odsouzence.
Následovala ukázka ovládání dvou bičů v podání Milana Moravce.
Plocha hřiště také patřila dobrovolníkům z řad diváků, kteří se zapotili při ovládání hasičské stříkačky z roku 1903 (zapůjčena obcí Vlkov pod Oškobrhem). Členové Sboru dobrovolných hasičů Velké
Výkleky potěšili děti vypuštěním pěny. Zajímavá byla i ukázka práce a ovládání zásahového vozidla
TATRA.
Oslavy ukončilo vystoupení hudební skupiny Malý Drobný Band s diskotékou Romana Schwarze.
V průběhu celého odpoledne si návštěvníci mohli prohlédnout autoveterány Petra Levého, stánek
Četnické stanice Chlumec nad Cidlinou, stan šermířů s ukázkou zbraní a zbroje nebo stánek Milana
Moravce s ukázkou výrobků historických kožených věcí.
Pro velký zájem byla výstava ve škole otevřena i v neděli 15. 9. (od 10.00 do 12.00 hodin).
Fotograﬁe z oslav jsou umístěny:
https://dlouhopolsko.rajce.idnes.cz/630_let_Dlouhopolska
www.zonerama.com/JiriBlecha
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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 17. 6.
*Účetní obce Michaela Součková seznámila s výsledky hospodaření obce k 31. 5. 2019.
*Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 03/2019 k 30. 4. 2019 a rozpočtové opatření
č. 04/2019 k 31. 5. 2019.
*Zastupitelstvo vzalo na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dlouhopolsko
za rok 2018. Přezkoumání se uskutečnilo dne 14. 5. 2019 za účasti starosty obce, účetní obce
a pracovníků Odboru interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje.
*Zastupitelstvo schválilo Závěrečný účet obce za rok 2018 – bez výhrad.
*Zastupitelstvo schválilo Roční závěrku obce Dlouhopolsko k 31. 12. 2018.
*Zastupitelstvo zamítlo žádost Městské nemocnice Městec Králové o finanční příspěvek na obnovu
lůžkového fondu.
*Zastupitelstvo projednalo přípravu rekonstrukce hřbitovní zdi.
*Zastupitelstvo projednalo situaci v likvidaci odpadních vod v obci a schválilo opatření obce v této
záležitosti.

Sportovníklub
klub Dlouhopolsko
Dlouhopolsko
Sportovní
15. 6. = Hrubý Jeseník B – Dlouhopolsko = 2:3 (0:1) – 2x Akchurin, Hingar
V utkání jsme byli většinu času lepším týmem, domácím několikrát pomohl i nepřesný rozhodčí.
Vedli jsme od 32. minuty, kdy Akchurin po přesném centru hlavičkoval do prázdné branky. Domácí
vyrovnali v 50. minutě. O šest minut později Akchurin po dlouhém autovém vhazování opět hlavou do
prázdné branky vstřelil druhý gól. Soupeř vyrovnal v 59. minutě střelou ze značky pokutového kopu.
Zasloužené vítězství nám zajistil Hingar v 79. minutě, když unikl obraně a nedal brankáři šanci.
Konečná tabulka – IV. třída, skupina B (2018 – 2019)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Žitovlice
Košík
Vrbice
Chleby
Dlouhopolsko
Křečkov B
Sány/Opolany B

8. Netřebice

1942 – hokejový tým

9.
10.
11.
12.

Záhornice
Lipník
Dymokury B
Hrubý Jeseník B

22
22

17
15

2
3

3
4

91:31
60:25

53
48

22
22
22
22
22

15
13
13
10
7

2
7
7
3
2

5
2
2
9
13

52:21
54:30
54:30
57:32
36:66

47
46
46
33
23

22

6

2

14

32:69

20

22
22
22

4
5
4

7
3
6

11
14
12

43:77
36:61
21:52

19
18
18

22

3

1

18

38:66

10

Střelci sezóny 2018/2019
17x = Akchurin Omar
7x = Shaklein Anton + Veselý Petr
5x = Kročák Jiří
3x = Franěk Jaroslav + Hájek Martin
2x = Skopal Ruslan + Hingar Petr + Musil Filip
1x = Švoma Vlastimil + Kvěch Jan + Pecen Jiří
Změny v týmu
Noví hráči: Luboš Foťko z TJ Sokol Běrunice, Robin Sanko z TJ Ohnišťany, Daniel Černý z SK Jivina,
Zdeněk Vosáhlo z SK Smidary, Josef Horký z SK Ronov nad Doubravou, Rostislav Antal z MFK Karviná
a Michal Grus.
Po déletrvajícím zranění se vrátili Lubomír Štus a Michal Vaníček.
Schválené přestupy: do TJ Radošovice Ladislav Novák, do SK Vrbová Lhota Lukáš Seifert, do SK Čechoslovan Dolní Jirčany Filip Musil, Daniel Jindra, Václav Bareš a Omar Akchurin, do TJ AVIA Čakovice
Anton Shaklein, do TJ Sokol Netřebice Jan Budai, do AFK Slavia Malešice Petr Veselý.
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rozlosování – podzim 2019 – IV. třída, skupina A
sobota

31.8.

17:00 Sány/Opolany B - Dlouhopolsko

neděle

8.9.

17:00 Bobnice/Dvory B - Dlouhopolsko

sobota

14.9.

16:30 Poříčany B - Dlouhopolsko

sobota 21.9. 16:30 Dlouhopolsko - Litol
neděle

29.9.

16:00 Kostelní Lhota B - Dlouhopolsko

sobota 5.10. 16:00 Dlouhopolsko - Křečkov B
neděle 13.10. 15:30 Bříství - Dlouhopolsko
sobota 19.10. 15:30 Dlouhopolsko - Sokoleč B
pondělí 28.10. 14:30 Hořátev - Dlouhopolsko
sobota 2.11. 14:00 Dlouhopolsko - Hradišťko
neděle 10.11. 14:00 Milčice - Dlouhopolsko
sobota 16.11. 13:30 Dlouhopolsko - Slovan Poděbrady B
Sány/Opolany B – Dlouhopolsko = 4:0 (2:0)
Bobnice/Dvory B – Dlouhopolsko = 5:0 (2:0)
Poříčany B – Dlouhopolsko = 7:2 (4:1) – Siegl. Shaklein
Dlouhopolsko – Litol = 0:2 (0:1)
Kostelní Lhota B – Dlouhopolsko = 2:3 (1:0) – Pecen, Hingar, Horký
Dlouhopolsko – Křečkov B = 2:3 (0:1) – 2x Švoma

Sportovní klub
Dlouhopolsko
Dlouhopolský
turnájek
– 6. ročník
Další ročník turnaje v malé kopané se konal 13. 7. za účasti sedmi týmů, které hrály systémem
„každý s každým“. První čtyři družstva postoupila přímo do semifinále. Všechny zápasy s přehledem
řídili rozhodčí Zdeněk Suchánek a Karolína Růžičková. Na závěr turnaje pořadatelé ze Sportovního
klubu Dlouhopolsko předali odměny oceněným hráčům:
nejlepší střelec – Jan Dunka (Čežul Lužec nad Cidlinou)
nejlepší hráč – Martin Tůma (Svědci lihovovi Sloveč)
nejlepší brankář – Ladislav Kukal (Joga Chlumec nad Cidlinou)
pořádí v zápasech po skupině
26:3

1. Cežul Lužec nad Cidlinou
2. Joga Chlumec nad Cidlinou
3. Svědci lihovovi Sloveč
4. FC Breakers Nymburk

26:4

15
15

18:2
8:12

15
6

5. FC Real Nový Bydžov

8:23

6

6. SK Dlouhopolsko

3:17

4

7. Vořezpruti Poděbrady

5:23

1

semiﬁnále:
Cežul Lužec nad Cidlinou – FC Breakers Nymburk = 6:0
Joga Chlumec nad Cidlinou – Svědci lihovovi Sloveč = 3:2
o 3. místo:
Svědci lihovovi Sloveč – FC Breakers Nymburk = 5:1
ﬁnále:
Cežul Lužec nad Cidlinou – Joga Chlumec nad Cidlinou = 2:1

Dlouhopolský zpravodaj

47. ročník Memoriálu Jaroslava Zlatníka a Josefa Teslíka
Tradiční fotbalový turnaj uspořádal v sobotu 27. 7. Sportovní klub Dlouhopolsko za účasti čtyř týmů
– původně přihlášená Sloveč odřekla těsně před konáním akce. Hrály se zkrácené zápasy, systémem
každý s každým. Pohár za první místo zůstal v Dlouhopolsku.
Výsledky:
Dlouhopolsko – Hradčany = 4:1 – Hingar, Jan Dunka, Musil, Shaklein
Převýšov – Dymokury B = 2:0
Dlouhopolsko – Převýšov = 1:0 – Vocásek
Převýšov – Hradčany = 3:1
Dlouhopolsko – Dymokury B = 1:0 – Musil
Hradčany – Dymokury B = 1:1
Na závěr turnaje organizátoři ocenili nejlepší hráče:
nejlepší střelec – Václav Dvořák (Převýšov)
nejlepší brankář – Roman Schwarz (Dymokury B)
nejlepší hráč – Dominik Vocásek (Dlouhopolsko)

Turnaj k 80. výročí založení TJ Union Hradčany
V sobotu 10. 8. se náš oslabený tým (dovolené, pracovní povinnosti) zúčastnil v Hradčanech fotbalového turnaje, uspořádaného v rámci oslav 80. výročí založení místního klubu. Bohužel, počasí nepřálo a navíc den před akcí odřekl původně přihlášený Veletov. Opět se hrálo systémem každý s každým.
Vítězem se stali domácí hráči.
Výsledky:
Hradčany – Dlouhopolsko = 1:1 (1:0) – Pavel Kříž, penalty 2:4
(proměnili Jakub Kříž, Pecen, Robovský a Hingar)
Ohaře – Dlouhopolsko = 2:0 (2:0)
Hradčany – Ohaře = 2:0 (0:0)
V závěru turnaje organizátoři ocenili nejlepší hráče:
nejlepší hráč – Jiří Fiala (Hradčany)
nejlepší brankář – Václav Morávek (Ohaře)
nejlepší střelec – Martin Zvěřina (Hradčany)

Sbor dobrovolných hasičů Dlouhopolsko
Tradiční Pálení čarodějnic, spojené s občerstvením a soutěží o nejhezčí dětskou masku, se konalo 30. 4. v Úvozu.
U příležitosti Dne hasičů byl 4. 5. vyvěšený prapor SDH na požární zbrojnici.
Hasiči 4. 6. zajistili likvidaci autobusové čekárny na zastávce před bývalou
školou a 8. 6. provedli úklid půdy kolny v bývalé škole.
1. ročník pochodu kolem Dlouhopolska jsme uspořádali v sobotu 22. 6. pod
názvem Dlouhopolská šlápota.
Ve dnech 2. 8. – 8. 8. jsme opravili lavičky na místním hřišti.
Dlouhopolští hasiči se aktivně podíleli na přípravách a zajištění oslav 630 let obce, které proběhly v sobotu 14. 9. Starosta sboru Oto Šidlík při slavnostním zahájení společně se starostou
obce a prezidentem Sportovního klubu Dlouhopolsko položil věnec u pomníku padlým.
Sběr železa po obci proběhl v sobotu 6. 10.
V průběhu roku hasiči zajišťují odvoz a úklid odpadků z místního hřbitova.

Rozloučení s prázdninami
Členky SK Dlouhopolsko uspořádaly 31. 8. na místním hřišti 1. ročník Dlouhopoliády. Akce se zúčastnili
děti, rodiče a prarodiče. Všichni si užili zábavu při netradičním sportování, zajištěná byla i hudba k tanci
a poslechu.
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Sportovní
klub Dlouhopolsko
Dlouhopolská
šlápota
Sbor dobrovolných hasičů Dlouhopolsko ve spolupráci
s Motorestem Kopičák a Obecním úřadem v Dlouhopolsku
uspořádal 22. 6. další akci – 1. ročník pochodu „Dlouhopolská
šlápota“.
Trasa v délce 8,5 km vedla od bývalé školy
ulicí K Úvozu, polní cestou k lesu Holička a dále do
Běrunic. Zde jsme prošli Hlavní ulicí do Velkých Výklek
a pokračovali k železničnímu přejezdu za obcí. Na stanovišti
u křižovatky silnic do Běrunic a Kněžiček jsme obdrželi první
kontrolní razítko. Odtud jsme pokračovali po silnici do Kněžiček
a dále polní cestou k Motorestu Kopičák, kde si děti vyzvedly
dvojitou porci zmrzliny. Lesem Vacinkem jsme došli do cíle na
dlouhopolském hřišti. Celá trasa byla pečlivě vytýčena a označena, v nejhůře schůdných místech hasiči posekali
vysokou trávu.
Na startu (mezi osmou a devátou hodinou) všem zúčastněným starosta obce předal číslovanou mapku s trasou
pochodu a žlutou reflexní pásku od Policie ČR. Všem účastníkům byly k dispozici čaj a káva. Děti obdržely razítko
a po jeho předložení na druhém kontrolním stanovišti v Motorestu Kopičák zmrzlinu. V cíli byli všichni přivítáni
písní skupiny Mirai (Když nemůžeš, tak přidej). Od starosty hasičského sboru a velitele sboru každý obdržel
„Pamětní list“ s perníkovou šlápotou.
Následovalo občerstvení: každý si mohl opéct špekáček a málokdo odmítl točenou malinovku nebo pivo.
K poslechu hrála reprodukovaná hudba. Poslední účastníci se rozcházeli ve 13 hodin, kdy byla celá akce ukončena.
Pochodu se zúčastnilo 33 turistů a celou akci zajišťovalo dalších 10 lidí. Trasu absolvovali nejen místní, ale
i účastníci z Nymburka, Městce Králové, Poděbrad, Běrunic a Kněžiček.
Doufáme, že se nová akce ujme. I díky příjemnému počasí a dobré náladě v cíli pochodu se 1. ročník vydařil
a těšíme se na jeho opakování s novými trasami.
   Irena Rutarová

Sportovní
klub postižených
Dlouhopolsko
Svaz
tělesně
Ráno 12. června jsme jeli na výlet s naší organizací tělesně postižených. Cílem byly severní Čechy – Podještědí.
První zastávka, Český Dub – Muzeum Karoliny Světlé. Bylo založeno v roce 1919. Jsou zpřístupněny objekty
Johanitské komendy, založené roku 1237 Havlem z Lemberka, manželem sv. Zdislavy. Sbírky muzea tvoří
pozůstalost české spisovatelky Karoliny Světlé a instalace jejího pražského bytu (jeden z největších literárně
historických souborů v ČR). Knihovna s 5 000 svazky obsahuje také staré tisky z 16. – 19. století. Dozvěděli jsme
se o českodubské epizodě Bedřicha Smetany. V expozici jsme shlédli gotickou malbu s unikátní skříní z roku 1490,
barokní a empírový nábytek, krajky a výšivky z Podještědí.
Další zastávkou byl zámek sv. Zdislavy – Lemberk. Původní hrad nechal postavit Havel z rodu Markvarticů ve
13. století. Jeho manželkou byla Zdislava, dnes uctívána jako svatá. Stala se léčitelkou nemocných, ochránkyní
chudých a opuštěných. V 15. století byl hrad vypleněn husity, v 16. století přestavěn na renesanční zámek.
Za sedmileté války se změnil v polní lazaret a zdevastován, v 19. století zrekonstruován. Po druhé světové
válce byl zkonfiskován a v roce 2002 přešel pod správu Národního památkového ústavu. Viděli jsme bohatě
vyzdobené nádvoří, sál s kazetovým stropem malovaný 3 výjevy z Ezopových bajek. Na zdech visí olejomalby se
sv. Zdislavou. Barokní jídelna, renesanční ložnice i gotický interiér, černá kuchyně s otevřeným ohništěm, chodba
s loveckými trofejemi, rytířský sál s bohatě štukovaným stropem, kaple se štukovou výzdobou. Podívali jsme se
i do Zdislaviny komůrky.
Abychom se dozvěděli ještě více o sv. Zdislavě, zakončili jsme výletní putování v bazilice sv. Vavřince a sv.
Zdislavy v Jablonném v Podještědí. Dala ji postavit pro bratry dominikány. Patří k nejvýznamnějším barokním
stavbám ve střední Evropě. Od roku 2008 je bazilika prohlášena národní kulturní památkou. Poutní kostel je
vybaven bohatou vnitřní výzdobou. Malované obrázky na zdech z roku 1660 znázorňují léčebné zázraky sv.
Zdislavy a události z jejího života. Uvnitř chrámu je krypta s hrobem sv. Zdislavy. Dnes je uctívána jako světice.
Uzdravovala nemocné, starala se o chudé, poskytovala přístřeší i těm nejubožejším. Je také patronkou Libereckého
kraje.
Zase jsme bohatší vědomostmi o tom, jaké velikány naše minulost měla. Výlety se nám moc líbí. Poznáváme
historii, místa a život těch, kteří tu zanechali nádherné památky.
Výstaviště v Lysé nad Labem bylo cílem zájezdu 14. 6. – konaly se zde výstavy Senior, Lázeňský veletrh a
Růžová zahrada 2019.
Při dalším výletu 5. 9. jsme opět jeli poznávat krásné památky v naší zemi. Kolik historických objektů bylo
poškozeno i zničeno a po mnoha letech vráceno vlastníkům a obnovováno.
1. Zelená hora, zapsaná v roce 1994 mezi památky UNESCO – poutní kostel sv. Jana Nepomuckého, dílo
Jana Blažeje Santiniho-Aichla. Základem je pěticípá kompozice pěticípé hvězdy: 5 vchodů, 5 oltářů, 2 x 5 kaplí,
5 hvězd, 5 andělů na hlavním oltáři, 5 hvězd na svatozáři mučedníka sv. Jana Nepomuckého (objevily se podle
legendy ve Vltavě po jeho utonutí). Ve vrcholu kopule se nalézá jazyk = na památku Jana, mučedníka zpovědního
tajemství. Kostel je obklopen ambity ve tvaru deseticípé hvězdy. Skýtaly poutníkům ochranu před nepřízní počasí.
Po 75 letech se na Zelenou horu vrátily tři zvony, které zvoní vždy ve 12 hodin.
2. Po stopách Santiniho jsme se vydali na zámek Žďár nad Sázavou. Bývalý cisterciácký klášter založil ve 13.
století Boček ze Zbraslavi. V 18. století byl klášter zrušen a postupně upravován na zámek. Nový směr přineslo
působení opata Václava Vejmluvy a stavitele Santiniho. Od roku 1930 byla majitelkou zámku Eleonora Kinská,
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matka nynějšího majitele dr. Radslava Kinského. Zámek byl v roce 1991 navrácen rodině Kinských – znárodněn
byl v 50. letech. K zámku patří kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše – Bazilika minor. Kazatelna ze
17. století je celá ze dřeva a má cennou plastickou výzdobu. Netradiční umístění varhan, kazatelna je vysunuta
do střední části kostela kvůli slyšitelnosti mluveného slova. V kostele jsme seděli na dobových sedačkách
a poslouchali velmi působivé vyprávění paní průvodkyně. Majitelé zámku, rodina Kinských, zde dodnes dodržují
některé principy klášterního hospodaření a péče o krajinu. Výnosy z lesů a polí jsou využívány pro podporu
kultury a záchrany historického dědictví. Řadí se tak k světovým unikátům.
3. Nakonec jsme navštívili empírový skvost Moravy – zámek Boskovice. Původně dominikánský klášter, zrušen
za Josefa II. v roce 1784. Objekt odkoupili Dietrichsteinové a sloužil jako manufaktura na výrobu barev. V letech
1819 – 1826 byla provedena přestavba na zámek. V roce 1856 přešel zámek na rod Mensdorff-Pouilly, kteří jej
vlastnili do roku 1950. Tehdy jim byl majetek znárodněn. Bylo zde Muzeum Boskovicka a středoškolský internát.
V roce 1991 byl zámek vrácen rodině. Prohlédli jsme si všechny komnaty, vkusně sladěné tapety na zdech
s potahy na židlích a sedacích soupravách – barvou i vzorem. V každém pokoji nádherný nábytek, pohladili jsme
si i sošku Amorka a přáli si přitom něco, co se nám prý splní.
My všichni si přejeme, abychom tyto úžasné výlety mohli absolvovat co nejčastěji a co nejdéle. Připomínáme
si historii a po každém výletu v nás zůstávají hezké zážitky. Velké díky patří organizátorkám p. Oupické a p.
Pekárkové a našemu trpělivému řidiči p. Michlovi, který nás bezpečně dopraví domů.
Zdenka Nováková

zámek Lemberk

zámek Boskovice

Sportovní
klub laviček
Dlouhopolsko
Oprava
Na úvod bych chtěl poděkovat všem občanům za železný šrot, který nám věnovali.
Počátkem srpna jsem se byl podívat na hřišti a zjistil jsem, že lavičky jsou v otřesném stavu
a pomalu si není kam sednout, protože hrozí nebezpečí úrazu. Přitom se blížilo Rozloučení s prázdninami
a termín oslav výročí obce. A protože všichni, co využívají hřiště, se neměli k nápravě, dohodli jsme se s Obecním
úřadem na provedení opravy laviček. Umělohmotná prkna zajistil starosta obce, spojovací materiál zaplatil
hasičský sbor a práci zdarma, včetně sváření, odvedli členové sboru. A pak že hasiči nic nedělají.
Oslav 630 let obce jsme se zúčastnili a myslím si, že akce nedopadla špatně. Účast byla hojná k velké
spokojenosti všech. Tímto bych chtěl ještě jednou poděkovat všem, kteří se na její přípravě a zajištění podíleli.
Oto Šidlík starosta SDH Dlouhopolsko

Airsoftová akce pro děti
Airsoft je moderní druh sportu, ve kterém po sobě
hráči střílejí malými lehkými plastovými kuličkami ze
zbraní, které svým vzhledem zpravidla napodobují
zbraně reálné. Cílem hry je splnění předem stanoveného
úkolu vycházejícího z typických vojenských scénářů,
například eliminace soupeřova týmu, získání vlajky,
záchranná mise, bránění nebo obsazení objektu.
Akce pro děti uspořádala Miroslava Černá z Kopičáku
ve spolupráci s organizací BZU 21. 9. a 5. 10. na
místním hřišti a v lese Vacinku.

Ze života obce
Úmrtí:
8. 8. – Václav Košátko čp. 32
Odstěhovali se:
Ladislav Košátko čp. 32

Naši jubilanti – blahopřejeme:
srpen
80 let – Klára Galambová čp. 77
září
75 let – Lidmila Kocanová čp. 7
80 let – Marie Okrouhlá čp. 94
říjen
75 let – Josef Toula čp. 13
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Sportovní
klub Dlouhopolsko
Dlouhopolská
pouť
Nenechali jsme se odradit a rozhodli jsme se uspořádat
pro lidi z naší vesnice další ročník pouťové zábavy. Samotný
začátek akce byl na místním fotbalovém hřišti 15. 6. od 16 hodin.
Přípravy začaly dlouho před samotným začátkem akce. Pro lidi
byl připraven pestrý program – k tanci a poslechu hrála kapela
a vystoupily opět country baby z Chlumce nad Cidlinou. Na závěr
jsme měli připravené vystoupení i my – místní cvičenky. Tentokrát
jsme do party přibraly i tři chlapce. K dobré náladě nesmí chybět
pití, koláčky a nějaká ta flákota na grilu. Všeho bylo dostatek
a tak lidé měli možnost s hojností hodovat. I přes to, že nám
bouřka překazila plány, panovala dobrá nálada a pohoda.
Děkuji Sokolu, že nám vždy umožní zapůjčení kabin, děkuji
všem, kteří nám pomáhali s přípravami a děkuji těm, kteří nám
zachovávají přízeň a věří nám. Těším se na Vás na našich dalších
akcích.
Za členky SK Dlouhopolsko Pavla Průšová

Sportovní
klub
Dlouhopolsko
Z
historie
Dlouhopolska
Okolí Dlouhopolska dosáhlo již v mladší době
kamenné – neolitu (8 000 – 5 000 př. n. l.) poměrně
hustého osídlení. Na území naší obce byly ve
dvacátých letech nalezeny dva kamenné sekeromlaty
z tohoto období.
Po neolitu přichází pozdní doba kamenná – eneolit
(cca 3.700 – 2.300 př. n. l.), doba plná proměn, kdy
se celá tehdejší Evropa dala do pohybu. Vystřídala
se zde v té době řada různorodých kultur (nálezy
z období kultury nálevkových pohárů – Běrunice,
Dlouhopolsko, Chroustov, Kněžičky, Nouzov, Velké
Výkleky), charakterizovaných zejména rozmanitými
tvary a výzdobou své keramiky.
V roce 1922 bylo na zahrádce čp. 19 odkryto
sídliště únětické kultury (2 300 – 1 700 př. n. l.).
Přišlo se na obytnou jámu, ohniště a tři hroby.
Krásně zachovalé kostry byly uloženy ve skrčené
poloze. Část kostrového materiálu a milodarů
z hrobů získalo muzeum v Městci Králové, mj. dvě
torza typických únětických koflíků. V obecní kronice
je zaznamenáno, že mnoho těchto hrobů bylo
odkryto a zničeno v místní cihelně.
Střední dobu bronzovou (1 500 – 1 300 př. n. l.) reprezentují tzv. mohylové kultury, které ukončily další vývoj
kultury únětické. V lese u Dlouhopolska byly nalezeny tři mohylové hroby.
Zhruba od 5. až 6. století začíná nová vývojová etapa, spojená s usazováním slovanského obyvatelstva. Náš
kraj se stal doménou kmene Charvátů, jejichž rodová knížata Slavníkovci sídlila v Libici nad Cidlinou. Na Chlumecku
byly zjištěny charvátské mohylové pohřby. Stejného původu je snad i mohyla, objevená v hradčanském lese na
západ od Kruhu. Byl v ní nalezený popel a nezdobené střepy.
S příchodem Slovanů je spojena doba zakládání osad. Vědomosti o rozsahu raně středověkého osídlení máme
však velmi kusé. Během 14. století se situace kolem pozemkové držby naší oblasti ustálila, sever dnešního
mikroregionu spravovaly církevní vrchnosti, zbytek území pak drobná místní šlechta, která po svých sídlech
získala i své přídomky. Prázdný prostor mezi historickými osadami oživovaly četné tvrze s poplužními dvory.
Mnohé zanikly, některé však daly parcelací vzniknout novým osadám. Zbytky dlouhopolské tvrze byly nalezeny
uprostřed Dlouhopolského rybníka na malé vyvýšenině. Zachovaly se jen dvě podezdívky pro dřevěnou stavbu,
střepy z nádob a ohniště. Rozsah tvrze byl malý a lze soudit, že majitel se do ní uchyloval jen v nepokojných
časech.
Vznik poplužního dvora Dlouhé pole spadá pravděpodobně do poloviny 14. století. První zmínka o něm je však
až z roku 1389 (Zdislav řečený Koblih z Dlouhého pole). V roce 1395, po smrti Přibíka ze Skochovic, dědí Dlouhé
pole bratři Václav a Dobran z Vlkova. Je jisté, že tvrz i dvůr přestály řádění Zikmundových Maďarů během první
křižácké výpravy v roce 1420. Tehdy zanikla hrazená osada Vančice (Vančurovice), ležící na severním svahu
Báňského kopce. Roku 1432 Machna ze Skochovic dvůr a tvrz Dlouhé pole prodala svému strýci Vaňku Rezkovi
z Mlékosrb. Vaněk oboje prodal roku 1455 Petru Vodičkovi z Labouně. Poté na čas zmínky o vsi v písemných
pramenech utichají.
Parcelace poplužního dvora Dlouhé pole proběhla kolem roku 1500. Vzniklá vesnice však zanedlouho zpustla
a na jejím místě byl vysázen les. Pozemky se v roce 1534 staly součástí hradišťského panství Jana z Pernštejna
(s centrem v Žiželicích). Královská komora toto panství kupuje v roce 1547 a v roce 1571 nechala vystavět nový
dvůr Dlouhopolsko. V chlumeckém urbáři je zapsáno celkem devět usedlých a dvůr s krčmou.
Ves původně nesla název Dlúhé (Dlouhé) pole. Mezi dvěma mokřinami (na jihu ji tvořil dnešní Dlouhopolský
rybník a na severu dnes zrušený rybník Dýmák) se totiž táhl asi 1,5 km dlouhý a 200 m široký suchý pás polí.
Současný název Dlouhopolsko dostalo proto, že příponou –sko se označovaly osady obnovené po předchozím
zpustnutí.
Dlouhopolský zpravodaj * vydává Obec Dlouhopolsko, Poděbradská 24, 289 03 Dlouhopolsko * http://www.Dlouhopolsko.cz * e-mail: ou.dlouhopolsko.cz *
Názory vyjádřené v článcích se nemusí shodovat s názorem redakce a vydavatele. Nevyžádané příspěvky se nevracejí, za pravdivost odpovídá autor.
Redakční rada: Michael Krasický, Jaroslav Okrouhlý, Irena Rutarová, Marie Staňková
Grafická úprava a tisk: Tiskárna BOFTISK, Potoční 1847, 288 02 Nymburk

