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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, protože se nezadržitelně blíží
Vánoce a konec roku 2019, dovolte, abych Vám jménem svým i jménem zastupitelstva obce popřál klidné
a příjemné prožití vánočních svátků a do dalšího roku
především zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů. Zároveň bych chtěl poděkovat všem
členům zastupitelstva i členům výborů za spolupráci
a jejich činnost ve prospěch obce a paní účetní
Michaele Součkové za její kvalitní práci. Děkuji také
Vám všem, kteří jste se podíleli na přípravě vydařených oslav 630 let obce a všem, kteří připravovali
v průběhu celého roku akce v naší obci.
Jaroslav Okrouhlý

číslo 24.

datum: 18. prosince 2019

Povinné označování psů čipem
Povinnost označovat psy mikročipem je dána
nepřímo, a to tím, že povinné očkování psa proti
vzteklině bude od 1. ledna 2020 provedeno pouze
v případě, že pes je označený mikročipem. Majitel
psa nemá nyní žádnou povinnost číslo čipu registrovat v jakémkoliv registru. Identifikační číslo psa je
pouze povinně uvedeno v dokladu o očkování proti
vzteklině. Doporučujeme však nahlásit očipovaného
psa na Obecním úřadě do evidence takto označených psů.

Demontáž telefonního automatu
Z důvodu výrazného poklesu zájmu obyvatel
o využívání sítě Veřejných telefonních automatů
a podle rozhodnutí ČTÚ končí k 31. 12. 2019 povinnost společnosti O2 Czech Republic provozovat
Veřejný telefonní automat jako univerzální službu
v naší obci. K 1. 1. 2020 bude ukončený provoz telefonního automatu před čp. 8 (ulice Poděbradská)
a v průběhu roku dojde k demontáži a zrušení hovorny.

Cena vodného v roce 2020
Poplatek za likvidaci
domovních odpadů
Platnost známek z roku 2019 bude ukončena
31. ledna 2020 – potom nebudou popelnice bez vylepených nových známek vyváženy. Nové známky
(120 a 240 l) budou od pondělí 6. ledna k dispozici na Obecním úřadu po zaplacení poplatku ve výši
700 Kč za osobu nebo nemovitost, ve které není přihlášena k pobytu žádná fyzická osoba. Poplatek za
likvidaci odpadů můžete uhradit v lednu 2020 v hotovosti na Obecním úřadu nebo převodem na účet obce
č. 4138553319/0800 (variabilní symbol 1340 – specifický symbol = číslo popisné). Zároveň odstraňte,
prosím, všechny vylepené známky z popelnice a novou svozovou známku nalepte na přední stranu nádoby. Poplatek ze psů se zvyšuje: 50 Kč za prvního psa
a 100 Kč za každého dalšího psa.

Cena pitné vody zůstává stejná jako v roce 2019
= 41,18 Kč za 1 m³ (včetně DPH).
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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 14. 10.
*Účetní obce Michaela Součková seznámila s výsledky hospodaření obce k 30. 9. 2019.
*Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 05/2019 k 30. 6. 2019, č. 06/2019 k 31. 8. 2019 a č.
07/2019 k 30. 9. 2019.
*Zastupitelstvo schválilo žádost Českého svazu včelařů, základní organizace Městec Králové,
o poskytnutí finančního příspěvku na činnost z rozpočtu obce na rok 2020.
*Zastupitelstvo schválilo žádost Sportovního klubu Dlouhopolsko o poskytnutí finančního příspěvku na činnost
z rozpočtu obce na rok 2020.
*Zastupitelstvo schválilo žádost Svazu tělesně postižených, místní organizace Městec Králové,
o poskytnutí finančního příspěvku na činnost z rozpočtu obce na rok 2020.
*Zastupitelstvo schválilo žádosti o souhlas vlastníka vodovodního řadu k napojení vodovodní přípojky: Zdeněk
Tomek čp. 115, Mgr. Ota Bažant čp. 57 a manželé Kurkovi čp. 25. Náklady na vybudování přípojky hradí
stavebník.
*Zastupitelstvo souhlasilo s umístěním vodoměrné šachty pro čp. 25 na pozemku st. 32/2 a souhlasilo s uzavřením
smlouvy o věcném břemenu.
*V rámci přípravy výstavby dvou rodinných domů bylo zadáno firmě RECprojekt Pardubice vypracování projektu
na prodloužení hlavního řadu A4. Prodloužení bude v délce cca 70 m na pozemku parc. č. 277 (majetek Obce
Dlouhopolsko). K tomuto hlavnímu řadu budou napojeny dvě vodovodní přípojky pro domy na pozemcích parc.
č. 19/7 a 19/8.
*Obec Dlouhopolsko a Zemědělská společnost Sloveč 25. 11. 2013 uzavřely Smlouvu o nájmu pozemků obce.
Zastupitelstvo souhlasilo s úpravou smluvních podmínek a zvýšením pachtovného. Zastupitelstvo pověřilo
starostu obce uzavřením Smlouvy o zemědělském pachtu č. 304/2019 (smluvní strany Obec Dlouhopolsko –
Zemědělská společnost Sloveč).
*Zastupitelstvo 25. 2. 2019 schválilo vypracování projektové dokumentace a podání žádosti o dotaci
Ministerstva zemědělství na rozšíření a odbahnění vodní plochy na pozemcích parc. č. 199/5
a 199/7. Bylo provedeno geodetické zaměření vodní nádrže a zjištěno množství sedimentu (514 m³ o průměrné
mocnosti 0,49 m). Podle provedeného rozboru sedimentu nejsou v bahně obsaženy rizikové prvky a látky
– vzorky plně vyhovují vyhláškám. Nyní bylo zahájeno zpracování projektové dokumentace pro sloučené
stavební a územní řízení.
*Zastupitelstvo vzalo na vědomí informace o likvidaci odpadních a dešťových vod v obci a o výstavbě domovních
čistíren odpadních vod v obci.
*Zastupitelstvo projednalo návrh Jana Průši na výstavbu dětského hřiště. Pavla Průšová předloží kalkulaci nákladů
na vybudování dětského hřiště s návrhem na vybavení a umístění hřiště a zjistí, které dotační tituly může obec
využít.
*Ing. Alena Křížová přednesla návrh na výsadbu stromů v obci. Obecní úřad zajistí projekt na výsadbu stromů
v obci a zjistí možnost dotací na financování akce.
*Květoslava Martínková upozornila na opakované rušení nedělního klidu a nárůst nákladní dopravy v obci.
Zastupitelstvo obce pověřilo starostu sestavením obecně závazné vyhlášky k tomuto problému. Řešení
automobilové dopravy není v pravomoci obce, protože se jedná o silnici I. třídy. Pravomoc nemá obec ani
v případě pořízení měřícího zařízení na vlastní náklady – k udělování pokut je oprávněný Městský úřad
Poděbrady.

Odpady
Až do konce roku 2023 bude možné využívat současného stavu, kdy se většina komunálního odpadu
skládkuje. Je třeba počítat s tím, že dojde k postupnému navýšení skládkovacího poplatku a tím ke zvýšení
nákladů pro obce. Podle návrhu nového zákona o odpadech se předpokládá nárůst z aktuálních 500 Kč až
na 2 000 Kč v roce 2023. Cena pro obce za sběr, svoz a skládkování se nyní pohybuje kolem 2 490 Kč/tunu
– vlastní cena za skládku činí kolem 1 140 Kč/tunu. Pokud se obec rozhodne odpady dále jen skládkovat,
musíme počítat s nárůstem cen zhruba o 300 – 350 Kč/občana. Se zákazem skládkování se ve fakturách
nově objeví cena za energetické využití odpadů a nově přibude cena za překládku a přepravu odpadů do
koncového zařízení. Musíme proto zvýšit množství tříděného odpadu. Bohužel, v naší obci narůstá podíl
odpadu, který je odkládán do popelnic.
Středočeský kraj ve svém Plánu odpadového hospodářství stanovil cíle pro likvidaci komunálních odpadů, zaměřené na jejich maximální recyklaci. Velkou část odpadů, dnes odkládaných na skládky, lze
využít pro recyklaci, ale u části to není možné (např. kvůli znečištění nebo pro technologická omezení).
Tento odpad má značný energetický potenciál, který je srovnatelný s výhřevností méně kvalitního černého
uhlí. Středočeský kraj ustanovil pro dosažení cílů odpadového hospodářství Regionální systém nakládání
s odpady, tzv. RESNO. Jeho součástí jsou systémy pro sběr a třídění odpadů, úpravu a zpracování vytříděných využitelných odpadů, kompostování a zpracování bioodpadů. Systém zahrnuje také přepravu
odpadů k jejich využití v podobě překládacích stanic a zařízení na energetické využití odpadů, tzv. ZEVO.
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V současné době je pro středočeské obce nejbližší spalovna v Malešicích (v celé ČR jsou jen čtyři spalovny: Malešice, Liberec, Brno a Plzeň). Jako vhodná lokalita pro novou spalovnu byla vyhodnocena elektrárna
Mělník, kde by spalování odpadů mělo nahradit ukládání odpadů na skládkách – jejich objem by se měl
snížit o 80 – 90 %. Následně se počítá s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla (pro Prahu a Mělník). Ministerstvo životního prostředí v srpnu 2018 vydalo souhlasné závazné stanovisko k hodnocení vlivu na životní
prostředí. Nyní pokračují přípravy projektu pro získání stavebního povolení a do konce roku společnost ČEZ
hodlá vypsat veřejné výběrové řízení na generálního dodavatele stavby.
Počítá se se zřízením překládacích stanic odpadů. Odpad z běžných svozových automobilů se přeloží do
velkokapacitních kontejnerů (40 – 45 m3) – ty budou odváženy na místo určení. Překládací stanice se nyní
využívají pro přepravu vytříděných recyklovaných odpadů na dotřiďovací linky nebo ke konečným zpracovatelům. Pro nás jsou navrhovány jako nejbližší Pečky a Český Brod.
Je nutné počítat s tím, že dojde k nárůstu ceny za přepravu, která se promítne do celkové ceny za likvidaci komunálního odpadu. Tyto problémy budeme řešit ve spolupráci se Svazkem obcí Ny-Ko, jehož jsme
členem.

Sportovníklub
klub Dlouhopolsko
Dlouhopolsko
Sportovní
13. 10. – Bříství – Dlouhopolsko = 3:1 (1:0) – Hájek
Vyrovnané utkání se šancemi na obou stranách (soupeř nastřelil 3x tyč a jednou břevno – z naší strany
Horký břevno a Siegl tyč). Domácí se ujali vedení ve 41. minutě, kdy nepovedená střela z 10 m po
centru z levé strany skončila v brance. Ve 46. minutě zaváhal náš brankář – střela z 30 m znamenala
vedení 2:0 pro soupeře. V 82. minutě snížil Hájek střelou bez přípravy po rohovém kopu, ale v 90.
minutě domácí potvrdili vítězství – míč se odrazil od tyče a dobíhající útočník zblízka zavěsil.

1959
19. 10. – Dlouhopolsko – Sokoleč B = 3:0 kontumačně
V utkání neoprávněně nastoupil hráč hostů Tomáš Dittl a původní výsledek 1:4 (1:2) byl Disciplinární
komisí OFS Nymburk kontumován v náš prospěch.
Hosté byli celý zápas lepší, měli více ze hry a dokázali proměnit své šance nebo rychlé protiútoky
(v 33., 38., 48. a 60. minutě). Dalším gólům zabránil výborný brankář Černý. My jsme pouze v 35. minutě vyrovnali na 1:1 (Shaklein utekl obraně a přehodil vybíhajícího brankáře) a v 83. minutě Hingar
a vzápětí Šmelko zblízka nastřelili brankáře hostů.
28. 10. – Hořátev – Dlouhopolsko = 6:0 (2:0)
Domácí byli v prvním poločasu lepším týmem a dokázali v 25. a 27. minutě využít chyb naší obrany.
Nám se vůbec nedařilo. Druhý poločas byl herně vyrovnaný, ale soupeř dokázal trestat z protiútoků
naše ztráty míče (55., 63., 68. a 86. minuta). Pouze v 48. minutě jsme trefili břevno a Hingar dvakrát
zblízka nastřelil brankáře (v 62. a 66. minutě).
2. 11. – Dlouhopolsko – Hradišťko = 1:1 (0:0) – Hingar
V první části hry byli hosté lepší a nebezpečnější v útoku (ve 23. minutě trefili tyč). Nám se vůbec nedařily přihrávky, pouze ve 13. minutě dal Horký hlavou vyniknout brankáře soupeře. Druhý poločas byl
již vyrovnaný (Hradišťko bylo opět nebezpečnější v útoku), ale hosté po rohovém kopu v 52. minutě
vedli 0:1 (vlastní branka Štus). V 61. minutě vyrovnal hlavou po rohovém kopu Hingar. Zápas mohl
rozhodnout v 75. minutě Jakub Kříž, ale jeho střela trefila pouze brankáře.

Dlouhopolský zpravodaj

10. 11. – Milčice – Dlouhopolsko = 5:0 (1:0)
Domácí byli po celé utkání lepším týmem, i když se první poločas hrálo převáženě ve středu hřiště bez
šancí na obou stranách. První branka padla po naší ztrátě míče u postranní čáry v 37. minutě – následovala rychlá přihrávka do rozhozené obrany a střela k tyči z 15 m. Rozhodl začátek druhého poločasu,
kdy jsme 4x inkasovali (v 53., 55., 58. a 60. minutě) – čtvrtý gól padl z penalty.
16. 11. – Dlouhopolsko – Slovan Poděbrady B = 1:2 (1:1) – Ondráček
Hosté byli lepším týmem, přesto v 15. minutě náš Sanko nastřelil tyč. Soupeř se ujal vedení ve 20.
minutě, ale my dokázali jsme ve 44. minutě po dorážce Ondráčka do prázdné branky vyrovnat na 1:1.
O vítězství hostů rozhodla střela v 70. minutě.
tabulka po podzimu – IV. třída, skupina A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Bobnice/Dvory B
Litol
Slovan Poděbrady B
Poříčany B
Sokoleč B
Hořátev
Bříství
Hradišťko
Křečkov B
Kostelní Lhota B
Milčice
Sány/Opolany B
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2
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9
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3

0

9
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9
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2

1

9
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7

Střelci podzimu 2019
2x Vlastimil Švoma + Petr Hingar + Anton Shaklein
1x Jan Siegl + Jiří Pecen + Josef Horký + Martin Hájek + Tomáš Ondráček

Sbor dobrovolných hasičů Dlouhopolsko
Výroční valná hromada se konala v sobotu 7. 12. – sbor nyní registruje 40 členů. Přítomné členy a hosty přivítal starosta sboru Oto Šidlík. Následovala minuta
ticha za zemřelého Václava Košátka čp. 32. Přítomní dále vyslechli zprávu o činnosti sboru v roce 2019, zprávu hospodáře a zprávu Kontrolní a revizní komise.
V diskusi vystoupil mj. velitel zásahové jednotky SDH Velké Výkleky Miroslav
Vlach, který seznámil s činností sboru a zásahové jednotky. Hasiči mají k dispozici nové zásahové vozidlo (předvedené na oslavách
630 let obce), počet členů zásahové jednotky je 13. Významnou akcí
je i přestavba hasičské zbrojnice ve
Velkých Výklekách. V letošním roce
zasahovali celkem devětkrát.
Starosta obce Jaroslav Okrouhlý
poděkoval hasičům za jejich činnost
a vyzdvihl jejich účast při přípravě
a zajištění oslav 630 let obce. Zároveň poděkoval zástupcům SDH Velké Výkleky za příkladnou spolupráci.
Na závěr přítomní schválili Plán
činnosti sboru v roce 2020 – počítá
se s osmi akcemi pro veřejnost. Nadále bude pokračovat zajištění úklidu
a odvozu odpadků z místního hřbitova.
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Dlouhopolské posvícenské dobroty
Dne 10. 11. jsme se opět sešli při pořádání 2. ročníku Posvícenského posezení v budově bývalé školy.
Tato akce se opět nesla v duchu ochutnávání sladkých i slaných dobrot a poslechu hudby. Jako zpestření
byla možnost zahrát si společně různé hry a zavzpomínat tak na naše mládí, kdy jsme s dětmi hráli Pexeso
či Člověče nezlob se. Návštěvníci také mohli vidět společenské tance v podání dětí z taneční školy v Chlumci
nad Cidlinou – vystoupení bylo moc hezké.
Dalším bodem pak byla soutěž o nejoriginálnější klobouk, který si každý přinesl. Klobouků bylo spousty
a za tři nejoriginálnější byly předány ceny. I přes menší účast se akce velmi vydařila a těšíme se na další.
									za členky SK Dlouhopolsko Lucie Měcháčková

Vánoční tvořivé odpoledne
Vánoce, Vánoce přicházejí…. Za tónů této a jiných vánočních koled jsme se 30. 11. opět po roce sešli
v hojném počtu v budově bývalé školy v Dlouhopolsku při akci Vánoční tvořivé odpoledne. Tvořit přišlo
asi 16 dětí v doprovodu rodičů, babiček a příbuzných a všichni se aktivně a s vervou zapojili do vyrábění
vánoční výzdoby. Vytvořit si mohli adventní svícny, věnce, papírová přáníčka, dárečky i dřevěné ozdoby.
Nechyběl ani vyzdobený vánoční stromeček, pod kterým každé ze zúčastněných dětí našlo malý dárek.
Po celé odpoledne bylo připraveno občerstvení a zněly vánoční koledy.
Děkujeme všem zúčastněným, kteří se na akci podíleli, ať už pomocí při tvoření nebo svými dobrotami
a těšíme se na Vánoční tvoření příští rok.
													
Jana Krasická

Rozsvěcování vánočního stromu
Na první adventní neděli jsme se již poněkolikáté sešli na slavnostním rozsvěcení vánočního stromu
v naší obci.
Před samotným rozsvěcením jsme poseděli v budově bývalé školy u vánočního cukroví, svařeného vína
a vánočních dobrot. Popovídali jsme si se sousedy a zbilancovali letošní rok a poté se venku za zvuku vánočních koled rozsvítil vánoční strom. Spousta z nás se ještě vrátila posedět a popovídat se sousedy.
													

Jana Krasická
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Sportovní
klub postižených
Dlouhopolsko
Dlouhopolská
šlápota
Svaz
tělesně
Zájezd do Jindřichova Hradce
Jižní Čechy, kraj po staletí spravovaný lidmi
v souladu s přírodou, překvapí svou krásou každého
návštěvníka. Kdo přijede za historickými památkami
pochopí, jak osvícené a bohaté musely být šlechtické
rody a jak vynikající umělci a řemeslníci zde žili. Zanechaly zde budoucím generacím bezpočet kulturně historických památek, jako doklad bohaté historie.
V Jindřichově Hradci jsme strávili celý výletní den
17. října.
Zámek. Nejdříve hrad v držení rodu pánů z Hradce (vymřeli po meči v roce 1604). Ve druhé polovině 16. století za Adama II. z Hradce byl přestavěný na zámek podle vzoru italské renesance.
Zelené pokoje s nástěnnou výzdobou, malované kazetové stropy, dobové zařízení, portréty bývalých majitelů
i portrét Bílé paní, Perchty z Rožmberka. Nahlédli jsme
i do hradní černé kuchyně, v níž se na Zelený čtvrtek
připravovala známá sladká kaše pro chudé. V roce 1604
se stal dědicem rozsáhlého panství Vilém Slavata z Chlumu a Košunberka, který přežil pád z okna při pražské defenestraci (dožil se osmdesáti let). Posledními majiteli zámku se stali v roce 1693 Černínové z Chudenic, kterým
byl majetek konfiskován v roce 1945.
Ve dvanáct hodin se nám tajil dech nad barevnou zpívající fontánou – bylo to nádherné a dojemné.
Muzeum Jindřichohradecka. Zde jsme se seznámili s životem a dílem Emy Destinové. Vystavený dobový nábytek a její oblečení, provázel nás i její zpěv. V jezuitském semináři jsou ještě další expozice věnované historii,
národopisu a umění na Jindřichohradecku. Velkým zážitkem v muzeu byly Krýzovy jesličky, největší lidový mechanický betlém na světě. Tomáš Krýza vyráběl své celoživotní dílo šedesát let. Betlém, na ploše 60 m², obsahuje
1 398 figurek lidí a zvířat, z nichž se 133 pohybuje. Střed jesliček tvoří betlémská scéna narození Páně se sv.
Rodinou, třemi králi a darovníky. Jsou zde výjevy z evangelia doplněné městskou architekturou – brána s padacím mostem, Herodův palác s miniaturním porcelánovým nádobím, stráž na hradbách. Celý betlém je doplněn
vesnickou krajinou a životem lidí 19. století. Původní mechanismus byl zpočátku poháněn ručně, později nahrazen
elektromotorem. Krýzovy jesličky jsou zapsány v Guinnessově knize rekordů.
Hezký závěr výletu, počasí nám přálo – slunečno. Již dnes se těšíme na další poznávací zájezdy
a vždycky říkáme: ten byl nejhezčí. Děkujeme upřímně paní Oupické, paní Pekárkové a našemu řidiči panu Michlovi
												
Zdeňka Nováková
Výroční valná hromada
Městecká pobočka Svazu tělesně postižených ČR sdružuje 184 členů (počet organizovaných v průběhu roku
kolísá) – dlouhopolských je 15. V sobotu 9. 11. se v kulturním domě v Městci Králové konala Výroční valná hromada organizace. Přítomné nejprve přivítala předsedkyně Věra Oupická. Následovala zpráva o činnosti v roce
2019, zpráva Kontrolní a revizní komise a zpráva o hospodaření. S činností Centra zdravotních a sociálních služeb
Poděbrady seznámila vedoucí střediska v Městci Králové Radka Székelyová. Na závěr přítomní schválili plán činnosti na rok 2020. Následovala volná zábava s hudbou k tanci a poslechu.

Airsoftová akce pro děti
„Od zvědů ze sousedních vesnic nám bylo sděleno,
že se v lese Vacínku nachází odstřelovač, který je nebezpečný
našemu okolí. Proto je našim úkolem jeho zneškodnění. Není
známo, čím je ozbrojen a jakou zásobou střeliva disponuje.
Je třeba postupovat s nejvyšší opatrností.“
Touto zprávou začala v sobotu 19. 10. v 9 hodin další akce
pro děti s vojenskou tématikou. Odstřelovače se podařilo zneškodnit až po nějaké chvilce, ale povedlo se. Pokračovali jsme
hrou na týmy a proběhla i hra o vlajky. Někteří z nás se již naučili vojenské hodnosti a začínáme se pomaličku učit morseovku.
Dne 23. 11. proběhla v lese Vacínku další akce pod vedením Mirky Černé s názvem „Hurááá na Mirku“. Jasným terčem
byla Katka. Zúčastnilo se celkem 14 dětí. Snažíme se pokračovat ve zlepšování našich dovedností.
Pracujeme nejen na tom, jak zacházet se zbraní, ale také na dalších znalostech.
Tímto bych chtěla poděkovat obci Dlouhopolsko a starostovi obce za umožnění aktivit dětí v prostoru
lesa Vacinku a fotbalového hřiště. Děkuji dětem za účast. 		
Mirka Černá a děti z II. BZU.
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Naše příjmení

Ze života obce

Buža, Bužová
V ČR jsou 3 muži a 69 žen s tímto příjmením.
Vzniklo z osobního jména Božetěch (slovanského
původu) – vykládá se jako „útěcha Boha, boží.“
V roce 1670 je mezi dlouhopolskými hospodáři zaznamenán Václav Buža.
Bydžovský, Bydžovská
V ČR je 371 mužů a 423 žen s tímto příjmením.
Je odvozeno od města Nového Bydžova – lidem,
kteří odsud pocházeli, se říkalo Bydžovský. Slovo Bydžov vzniklo přivlastňovací příponou –ov ze
jména Bydeš, tzn. dvůr.
V roce 1880 kupují František Bydžovský a jeho
manželka Františka (z Velkých Výklek) čp. 27 –
v majetku rodiny dům zůstal až do roku 1978,
kdy dochází k jeho prodeji Stanislavu Břicháčkovi.
V roce 1907 manželé Byžovští kupují další dům,
čp. 71. Tuto nemovitost rodina prodává v roce
1972 manželům Štědronským.
Calta, Caltová
V ČR je 233 mužů a 240 žen s tímto příjmením.
Calta bývalo označení pro druh staročeského pečiva, první nositel tohoto příjmení tedy byl pekařem
nebo jeho prodejcem.
Čp. 110 postavili v roce 1922 František Kvasnička
(z čp. 15) s manželkou Marií Magdalenou, rozenou
Caltovou (z Městce Králové). V roce 1932 přechází
dům na Josefa Kosinu a jeho manželku Stanislavu,
rozenou Caltovou.
V roce 1924 přichází z Běrunic do čp. 98 Stanislav
Calta.
Cepek, Cepková
V ČR je 172 mužů a 169 žen s tímto příjmením.
Vzniklo zdrobnělinou slova cep (nástroj k mlácení
obilí) – přeneseně a hanlivě sedlák, hulvát.
V roce 1908 přichází z Bobnic do čp. 5 Karel Cepek
– po roce se stěhuje do Poděbrad.

Úmrtí:
4. 11. – Alexandra Vycpálková čp. 5 (*1964)
Libuše Albrechtová čp. 75 – 90. narozeniny
Libuše Albrechtová se narodila 19. 12. 1929 v Koutech u Poděbrad do rodiny rolníka Františka Červinky,
který s manželkou Boženou vychoval celkem 5 dětí.
Po ukončení obecné školy v Koutech nastoupila na
rodinnou školu v Poděbradech. Po jejím absolvování
studovala na Vyšší odborné škole v Poděbradech.
V roce 1949 nastoupila jako zdravotní sestra na
kožní oddělení zdravotního střediska v Poděbradech.
O tři roky později přechází do nemocnice v Městci Králové, kde působila až do roku 1988 na chirurgickém oddělení.
V roce 1957 se provdala za Stanislava Albrechta (1931 – 2002) z čp.
75 a společně vychovali dvě dcery: Libuši (*1958) a Šárku (*1960).
Libuše Albrechtová byla členkou TJ Sokol Dlouhopolsko a místní organizace Československého červeného kříže. Mezi její koníčky patří práce
na zahradě a chov domácího zvířectva.
Přejeme hlavně hodně zdraví, spokojenosti a osobní pohody i do
dalších let.
Marie Trčková čp. 101 – 90. narozeniny
Marie Trčková se narodila 20. 12. 1929 v Dlouhopolsku čp. 101 jako první ze dvou dcer cestáře
Josefa Kábrta. Matka Františka, rozená Šlechtová,
pocházela z čp. 51. Sestra Hana (1932 – 2004) se odstěhovala do Kladna. Marie po ukončení obecné školy
v Dlouhopolsku a měšťanské školy v Městci Králové
navštěvovala rodinnou školu v Poděbradech.
V letech 1947 – 1949 pracovala v Praze u Dopravních podniků jako řidička tramvaje, další dva roky byla
zaměstnaná u firmy Baťa ve Zruči nad Sázavou (zde šila boty). V roce
1951 se provdala za Josefa Trčku (1928 – 2018) z Běrunic a společně vychovali tři děti: Hanu (*1951), Josefa (*1953) a Marii (*1955).
V letech 1958 – 1966 pracovala jako vychovatelka v zemědělském útulku JZD Dlouhopolsko. Po absolvování kurzu přešla na místo prodavačky
do prodejny v čp. 67. Zde pracovala v letech 1966 – 1975 společně s Josefem Senohrábkem. Po otevření nové prodejny čp. 20 v roce 1975 tady
nastoupila jako vedoucí. V roce 1979 odchází do starobního důchodu,
ale další dva roky ještě vypomáhala v prodejně v Kněžičkách.
Marie Trčková byla členkou TJ Sokol Dlouhopolsko (dlouhá léta se
starala o dresy fotbalistů), působila v místní organizaci Československého červeného kříže a Svazu žen. Mezi její koníčky patřily zahrada,
domácí zvířectvo, cestování po republice a především četba knih.
Přejeme vše nejlepší, hlavně hodně zdraví a osobní pohody i do
dalších let.

Čp. 21
První zmínka je z roku 1571. V roce 1895 byla zbořena původní chalupa, která stála proti západní
straně vedle čp. 22 a od základu byl postavený nový dům, na nynějším místě. V letech 1998 – 2002
byly provedeny stavební úpravy objektu.
Prvním známým hospodářem v čp. 21 byl v letech 1676 – 1704 Pavel Kosina. V letech 1704 – 1841
zde hospodaří rodina Líbalových a v následujících patnácti letech Jan Horák z čp. 22. V roce 1856
dům přechází na Jana Poláka a v roce 1865 na jeho dceru Kateřinu, provdanou Miláčkovou. V majetku
rodiny Miláčkových čp. 21 zůstalo dodnes.
čp. 21 – 1987

čp. 21
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Kříž Umučení Spasitele
Před čp. 71 původně stával dřevěný kříž. Marie Karasová z čp. 1 dala na jeho místě postavit
v roce 1873 kamenný kříž Umučení Spasitele. Původní dřevěný kříž byl přenesen na Malou Stranu
před čp. 36. Roku 1897 v čase největší finanční
krize, kdy v obecní pokladně není takřka ani na
sůl, dává obec natřít Boží muka olejovou barvou
a zjednává k tomu účelu truhláře Jambora z Poděbrad. Dělníka přivezli na bryčce a za ním na
voze náčiní a rovněž tak jej odvezli. Předloženým
účtem byli překvapeni, ale pomohli si tím, že mu
z něho odrazili 4 fůry po 5 zlatých a zbytek mu
proplatili. Teď byl zase překvapen Jambor, ale konečně byl rád, že nedoplácel on. Všecko projezdil
a nezbylo mu ani na barvy.
Na základě návrhu v Obecním zastupitelstvu se
začaly od roku 1902 konat procesí a poutě k Božím mukám. O pouti se zde zřizoval oltář (roku
1910 se platí sousedce Anně Bydžovské 3 K za
propálený ubrus). V roce 1910 zastupitelstvo zamítlo návrh, aby se z honitby dalo 44 K na zřízení
nových Božích muk. Obec na místo toho věnovala
50 K na pořízení sochy Panny Marie před čp. 36.
Kamenná plastika Ukřižování je složená z několika částí. Na dvoustupňovém soklu z jednozrnného pískovce spočívá nízký podstavec
s profilovanými nárožími a římsou ze tří stran.
Z čelní strany byl v zapuštěném poli původně
vytesán nápis, dnes zničený. Na jeho místo byla
v roce 2004 připevněná kamenná deska s citátem z evangelia Janova: „Já jsem pravda, cesta
i život“. Na podstavci je umístěn vysoký kvádr,
zakončený ze tří stran štítky s římsami zdobenými krabi. Tento je zpředu opatřený výklenkem
a vzadu dedikačním nápisem. Ve výklenku na čelní straně je vysoký reliéf Panny Marie. Na středu šikmé
stříšky tohoto kvádru spočívá užší osmiboký podstavec, z něhož vyrůstá masivní kříž s okosenými hranami
a ukřižovaným Kristem. Na zadní straně kříže je text: „K uctění sv. Kříže Rodičky boží postaviti dala Marie
Karas r. 1873. V.Bydžovský“.
V roce 2004 restaurátoři Jan Mjartan a Isabela Skřivanová z Prahy provedli odstranění vrstev barvy
a opravu kříže.
Restaurovaná plastika byla pokryta nepůvodním sytě barevným nátěrem. Základ tohoto nátěru zřejmě
pocházel z roku 1897, kdy byl pozván a placen truhlář Jambor z Poděbrad za to, že sochu koloroval. Použity
byly olejové barvy, na kámen naprosto nevhodné. Později byla tato barevná úprava pravděpodobně ještě
měněna a doplňována (podle pamětníků šlo o práci Aloise Hanky čp. 67). Takovéto zaslepení povrchu sochy,
umocněné ještě usazeninami exhalátů a neodbornou údržbou, bylo příčinou hloubkového poškození díla.
Nátěrem a mikrosazemi uzavřený povrch neumožňoval kameni prosychat a tvořil také překážku pohybu
solí obsažených v kameni. Za mrazu pak voda, uzavřená pod nátěrem, trhala kámen a podobně se chovaly
také soli v době, kdy měly podmínky vhodné ke krystalizaci. Tyto destruktivní síly se projevily zejména na
partiích plastiky blíže k zemi. Např. čelní nápisová strana podstavce byla zcela zničena a musela být nahrazena novou kamennou deskou. Rozpadaly se křehké části říms, ale i zadní plocha středního kvádru. Také na
místech působících konsolidovaně, byl po odstranění nátěru nalezen rozpadlý povrch pískovce.
Při snímání vrstev olejových nátěrů byla sledována barevnost plastiky pod nimi. Takto byly identifikovány
zbytky černé barvy vlasů Krista, modrá bederní rouška, ve velké ploše se dochovala červená barva roucha
Mariina a růžový inkarnát na těle Spasitele. Architektonické detaily podstavce – nároží a římsy – byly pod
olejovým nátěrem šedivé. Povrch sochy byl restaurátory barevně retušován do barvy, která na celém objektu převládala, tj. do barvy přírodního pískovce. Starší barevnost, pro svou složitost a nejisté vztahy mezi
jednotlivými vrstvami, obnovena.
V roce 2016 pracovníci Kovářství Pour z Podolního Újezda instalovali nové kovové oplocení kříže (včetně
kopie odcizené lucerny). Stávající dřevěný plot včetně původních pískovcových sloupů a betonové výzdoby
byl odstraněný a odvezený na dvůr bývalé školy.
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