DLOUHOPOLSKÝ
ZPRAVODAJ
foto: Jiří Blecha

Dlouhopolsko

zdarma

číslo 25.

datum: 6. března 2020

Odpady
Dne 31. března končí termín na zaplacení poplatků za odpady a psy! Poplatek za likvidaci domov‑
ních odpadů (ve výši 700 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.
Náklady na odpadové hospodářství obce v roce 2019 dosáhly 445 431 Kč – v roce 2018 šlo
o 409 654 Kč. Skutečné náklady na jednu osobu činí 1 255 Kč – každý z nás platí pouze 700 Kč, zbytek
doplácíme z obecního rozpočtu.
Kolik jsme odevzdali vytříděného odpadu v roce 2019? K recyklaci bylo odvezeno 2,95 t papíru
a lepenky + 8,13 t plastů + 0,26 t kovových obalů + 4,7 t skla.
Na skládku v Radimi svozové ﬁrmy odvezly celkem 109,61 t komunálního odpadu
(v roce 2018 to bylo 109,33 t), do kompostárny jsme předali 12,7 t bioodpadu (v roce 2018 to bylo
14,0 t). Jak je vidět, nedaří se nám snížit množství směsného komunálního odpadu – nakonec stačí se
podívat do některých popelnic ve čtvrtek při svozovém dnu.
Pracovníci firmy NYKOS Ždánice dvakrát odvezli nebezpečný odpad, použité elektrospotřebiče ode‑
bírají místní hasiči v rámci programu Recyklujte s hasiči!
Podle stávajícího zákona o odpadech je obec původcem a vlastníkem komunálních a dalších od‑
padů. Zároveň je odpovědná za přednostní využití produkovaných odpadů v souladu se zákonem.
Stanovuje systém sběru a dalšího nakládání s jednotlivými druhy odpadů a zajišťuje ve spolupráci
s odpovědnými firmami likvidaci těchto odpadů.
Současný zákon o odpadech obsahuje ustanovení, kterým bude od ledna 2024 zakázáno ukládat na
skládky směsný komunální odpad a odpady recyklovatelné. Návrh nového zákona o odpadech tento
zákaz obsahuje rovněž, ale s platností od roku 2030. Zásadním způsobem se navýší poplatek za sklád‑
kování (v současné době 500 Kč/tunu), který má znevýhodnit skládkování. Poplatek začne narůstat
od roku 2021 a již v roce 2023 se zvedne na dvojnásobek dnešní částky, v roce 2025 na trojnásobek
a navrhuje se jeho další růst.
Každá obec proto bude muset najít další vhodný způsob pro recyklaci složek komunálního
odpadu.

Informace ﬁrmy NYKOS
Vzhledem k tomu, že ve směsném komunálním odpadu nacházíme stále mnoho odpadů, které do
černých nádob nepatří ‑ a tyto odpady následně na skládkách způsobují velké problémy, posádky mají
vždy kontrolovat obsah nádob a pokud je v nádobě velké množství odpadů, které lze třídit, popelnice
nebude vysypána. V některých obcích a městech toto již praktikujeme na základě požadavku vedení
obce/města, ale kontroly budou automaticky probíhat všude.

Výběrové řízení
Obecní úřad v Dlouhopolsku vyhlašuje výběrové řízení na pozice:
‑ knihovník/knihovnice místní knihovny
‑ správce Plata na separaci domovních odpadů v Úvozu
‑ správce místního hřbitova
Zájemci se mohou přihlásit na Obecním úřadě v Dlouhopolsku.
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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 16. 12. 2019
*Zastupitelstvo vzalo na vědomí výsledky hospodaření obce k 30. 11. 2019.
*Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 08/2019 k 31. 10. 2019 a č. 09/2019 k 30. 11. 2019.
*Zastupitelstvo vzalo na vědomí Protokol o kontrole plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Kontrola
plateb pojistného obce na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného byla
provedena 6. 11. v Kolíně. Nebyly zjištěny evidenční nedostatky.
*Zastupitelstvo schválilo ustavení komise pro inventarizaci majetku obce.
*Zastupitelstvo vzalo na vědomí uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu pozemku č. 1001991928 (smluvní
strany Státní pozemkový úřad Praha – Obec Dlouhopolsko). Státní pozemkový úřad bezúplatně převádí do
vlastnictví obce pozemek parc č. 153/5 (orná půda – 22 m2).
*Zastupitelstvo neschválilo žádost ZKO Městec Králové č. 222 o poskytnutí finančního příspěvku na činnost
z rozpočtu obce na rok 2020.
*Zastupitelstvo schválilo žádost Sboru dobrovolných hasičů Dlouhopolsko o poskytnutí finančního příspěvku na
činnost z rozpočtu obce na rok 2020.
*Zastupitelstvo schválilo dvě Plánovací smlouvy. Předmětem smluv je souhlas s připojením stavby rodinných
domů na pozemcích parc. č. 19/7 a 19/8 na v budoucnu budovanou veřejnou komunikaci na pozemku parc.
č. 277.
*Zastupitelstvo schválilo žádost Ludmily Karáskové čp. 113 o souhlas vlastníka vodovodního řadu k napojení
vodovodní přípojky. Náklady na vybudování přípojky pro dům čp. 113 hradí stavebník.
*Zastupitelstvo schválilo žádost Jany Vondrové o pronájem bytu v budově bývalé školy.
*Zastupitelstvo vzalo na vědomí informace o dopravní obslužnosti a vyúčtování prokazatelné ztráty dopravců
vzniklé plněním závazku veřejné služby.
*Zastupitelstvo schválilo Příkazní smlouvu (smluvní strany Obec Dlouhopolsko – Město Městec Králové). Obec ze
svého rozpočtu uvolní v roce 2020 částku 45 200 Kč (200 Kč/obyvatele) na krytí prokazatelné ztráty vzniklé
dopravcům v důsledku zajišťování ostatní dopravní obslužnosti.
*Zastupitelstvo neschválilo vstup Obce Dlouhopolsko do spolku Pojizeří a Polabí sídlem Mladá Boleslav.
*Zastupitelstvo projednalo situaci v odpadovém hospodářství obce a schválilo návrh na zvýšení sazby místního
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů. Fyzická osoba přihlášená v obci k trvalému pobytu a fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu
určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba
k trvalému pobytu, uhradí od 1. 1. 2020 částku 700 Kč ročně.
*Zastupitelstvo schválilo Dodatek č. 1/2020 ke Smlouvě o svozu směsného komunálního odpadu č. 2991000089
(smluvní strany NYKOS – Obec Dlouhopolsko). Dodatek od 1. 1. 2020 upravuje a mění ceny za přepravu
a odstranění směsných komunálních odpadů.
*Zastupitelstvo schválilo Dodatek č. 1/2020 ke Smlouvě o svozu separovaného odpadu č. 2991001507 (smluvní
strany NYKOS – Obec Dlouhopolsko). Dodatek od 1. 1. 2020 upravuje a mění ceny za využití čí odstranění
separovaných odpadů včetně přepravy.
*Zastupitelstvo schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 01/2019 – Požární řád obce.
*Zastupitelstvo schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 02/2019 – Řád veřejného pohřebiště obce Dlouhopolsko.
*Zastupitelstvo schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 03/2019, o místním poplatku ze psů. Poplatek je od 1. 1.
2020 stanovený ve výši 50 Kč za jednoho psa a 100 Kč za každého dalšího psa.
*Zastupitelstvo schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 04/2019, o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství.
*Zastupitelstvo schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 05/2019, o místním poplatku ze vstupného.
*Zastupitelstvo schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 06/2019, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
*Zastupitelstvo schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 07/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
obce Dlouhopolsko.
*Zastupitelstvo schválilo rozpočet obce Dlouhopolsko na rok 2020 jako schodkový v paragrafovém členění.
Financování schodku bude provedeno z přebytku předchozích let.
Z jednání zastupitelstva obce dne 24. 2. 2020
*Zastupitelstvo vzalo na vědomí výsledky hospodaření obce k 31. 12. 2019.
*Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 10/2019 k 31. 12. 2019.
*Zastupitelstvo schválilo zprávu inventarizační komise. Inventarizace majetku obce proběhla 25. 1. 2020. Komise
pracovala ve složení – předsedkyně Mgr. Hana Míčová, členové Bohumil Knytl a Irena Rutarová.
*Zastupitelstvo schválilo Přílohu Obecně závazné vyhlášky Obce Dlouhopolsko č. 06/2019, o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
V příloze jsou vyčísleny skutečné náklady na likvidaci směsného komunálního odpadu za rok 2019 – z této
částky je stanovena sazba poplatku pro občany.
*Zastupitelstvo schválilo Obecně závaznou vyhlášku Obce Dlouhopolsko č. 01/2020, o nočním klidu. Dobou
nočního klidu se rozumí doba od 22,00 do 6,00 hodiny.
*Zastupitelstvo schválilo Vnitřní směrnici obce Dlouhopolsko č. 01/2020, o zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu.
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*Zastupitelstvo schválilo žádost manželů Hany a Bohumila Vondruškových čp. 34 o souhlas vlastníka vodovodního
řadu k napojení vodovodní přípojky. Náklady na vybudování přípojky pro dům čp. 34 hradí stavebník.
*Zastupitelstvo projednalo návrh výstavby elektrického vedení pro výstavbu rodinných domů na pozemcích parc.
č. 19/8 a 19/7 (ulice K Úvozu) v délce 198 m. Zastupitelstvo souhlasí s výstavbou elektrického vedení na
pozemcích obce parc. č. 142, 263/2, 277 a 130/7.
*Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.
IV‑12‑6025624/SOBSVB/001 (smluvní strany Obec Dlouhopolsko – ČEZ Distribuce a.s. Děčín).
*Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci svozové firmy NYKOS o kontrole obsahu svozových nádob.
*Zastupitelstvo vzalo na vědomí informace z jednání o změně Územního plánu obce.
*Zastupitelstvo pověřilo starostu vyhlášením výběrového řízení na pozice knihovník/knihovnice místní knihovny,
správce Plata na separaci domovních odpadů v Úvozu a správce místního hřbitova.
*Zastupitelstvo projednalo výstavbu dětského hřiště. Otázka dětského hřiště byla řešena již v roce 2018 a vzhledem
k výši nákladů bylo odloženo z důvodu potřeby financování jiných akcí. Dále nebylo vyřešeno umístění prvků =
návrhy jsou na fotbalové hřiště, park před čp. 2, zahrada v bývalé škole a prostor u bývalé cihelny.
*Zastupitelstvo projednalo přípravu Programu obnovy obce Dlouhopolsko na období 2021 – 2025.

Sportovní
klub Dlouhopolsko
1. Polabská
výstava
exotických ježků
V sobotu 15. února jsem v budově bývalé školy měla tu čest
pořádat pod 1. registrem afrických ježků první Polabskou výstavu.
Za velké pomoci Obecního úřadu v Dlouhopolsku, sponzorů, rodiny
a přátel se uskutečnila akce, která splnila má očekávání. Zda byla
povedená, musí posoudit jiní a především její návštěvníci.
Pro účastníky byla připravena spousta zajímavých věcí – napří‑
klad naučný a výtvarný koutek pro děti, setkání s krajtami králov‑
skými, gekončíky nebo činčilkami. U pana Plačka se lidé mohli se‑
známit se štíry, želvičkami a jinými teraristickými živočichy. Manžel
propůjčil, jak na focení, tak na pomazlení, naše papoušky kakadu –
a byli středem zájmu.
Samotná výstava byla velmi úspěšná, dorazilo přes sto je‑
žečků a samotní vystavující se již těší na další výstavu u nás
v obci. Oproti jiným místům se mi dostalo ohlasů, jak jsou zde
lidé slušní, příjemní a vědí, jak se ke zvířatům chovat. Výherci
si odvezli spoustu hodnotných cen díky štědrým sponzorům. Nej‑
lepší zprávou je, že výtěžek na dobrovolném vstupném činil nece‑
lých 15.000 Kč. Ihned v pondělí 17. února byl předán panu Lubo‑
ši Vaňkovi ze Záchranné stanice pro poraněné živočichy v Huslíku
u Poděbrad.
Tímto bych chtěla poděkovat za sebe a celý náš registr chovate‑
lů ježků všem, kteří nás podpořili svou účastí, pomohli dobré věci
a přispěli úžasné atmosféře celé výstavy. Za rok na viděnou.
Kateřina Křížová

Sportovní
klub Dlouhopolsko
Dlouhopolský
fotbal
Již před začátkem sezóny 2019/2020 jsme věděli, že bude velmi těžké náš tým po znač‑
ném odlivu hráčů obnovit. Odešlo nám celkem devět hráčů, přičemž většina z nich pravidel‑
ně nastupovala v základní sestavě. Některým nevyhovovala především dojezdová vzdálenost
do Dlouhopolska, a proto se chtěli zapojit do týmů v blízkosti svých bydlišť. Další kluci chtěli
zkusit štěstí ve vyšších soutěžích, popřípadě se vrátit do mateřských klubů.
Začátek sezóny byl tedy velmi těžký, úvodní zápasy jsme hráli v poslepovaných sestavách
v 10 ‑ 11 lidech. Po zápase s Litolí jsme dokonce zaznamenali historický zápis do kroniky,
když týmu v nouzi pomohli a odkopali v rámci svých možností celý zápas Radek Kříž (57
let) a Jaroslav Okrouhlý (58 let). Zajímavé bylo, že i přes potíže se sestavou, tento kvalitní
soupeř celý zápas tápal a nedokázal nám vstřelit více než dvě branky.
V průběhu sezóny jsme dokázali zaregistrovat několik nových posil, které se de facto podílely na vytvoření naší
nové party. Patří za to díky zejména nově objevené pražské skupině kluků. Dále začali aktivně vypomáhat nově
registrovaní hráči ze Smidar a v neposlední řadě nám také v rámci časových možností velmi pomohl nový brankář
z Chudíře.
Podzimní část sezóny se nám na jednu stranu příliš výsledkově nevydařila, na druhou stranu jsme měli po‑
cit, že lidsky a kamarádsky si nový kolektiv rozumí. Tento fakt je pro vesnický fotbal zcela zásadní. Vzhledem
k velkým dojezdovým vzdálenostem do klubů v naší nynější soutěži si do budoucí sezóny zažádáme o převod do
okresu Kolín. Vzdálenosti se tím výrazně zkrátí a zároveň uvidíme, zda se i trochu výsledkově zlepšíme.
Organizace vesnického fotbalu obecně má smysl, pokud se na víkendy pravidelně schází minimálně 11 hráčů,
kteří se baví fotbalem a fungují jako parta. Tento stav u nás i díky nově příchozím stále přetrvává, z čehož usu‑
zujeme, že fotbal na Dlouhopolsku ještě žije a má význam.
Jakub Kříž
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střelci roku 2019
10 x Akchurin Omar
5 x Shaklein Anton + Hingar Petr
3 x Švoma Vlastimil + Veselý Petr + Musil Filip + Hájek
Martin
2 x Pecen Jiří
1 x Ondráček Tomáš + Dunka Jan + Musil Jan + Vocásek
Dominik + Lamka Jan + Siegl Jan + Kročák Jiří + Horký
Josef + Kříž Pavel
změny v týmu
novým hráčem se stal Viktor Šmelko

žáci 1955

rozlosování jaro 2020 – IV. třída, skupina A
22. 3.

neděle

13:30

Žeretice – Dlouhopolsko (přátelsky)

29. 3.

něděle

15:00 Dlouhopolsko – Sány/Opolany B

4. 4.

sobota

16:30 Dlouhopolsko – Bobnice/Dvory B

11. 4.

sobota

16:30 Dlouhopolsko – Poříčany B

18. 4.

sobota

17:00

25. 4.

sobota

17:00 Dlouhopolsko – Kostelní Lhota B

2. 5.

sobota

17:00

9. 5.

sobota

17:00 Dlouhopolsko – Bříství

17. 5.

neděle

17:00

23. 5.

sobota

17:00 Dlouhopolsko – Hořátev

30. 5.

sobota

17:00

6. 6.

sobota

17:00 Dlouhopolsko – Milčice

14. 6.

neděle

17:00

Litol – Dlouhopolsko
Křečkov B – Dlouhopolsko
Sokoleč B – Dlouhopolsko
Hradišťko – Dlouhopolsko
Slovan Poděbrady B – Dlouhopolsko

11. ročník Vánočního turnaje ve stolním tenisu
Konečné pořadí:
1.

Václav Hampl

18:1

9 vítězství

2.

Jiří Havránek

15:2

8 vítězství

3.

Miroslav Fiferna

14:4

7 vítězství

4.

Milan Šimek

12:7

6 vítězství

5.

Leoš Vaníček starší

10:8

5 vítězství

6.

Vojtěch Černý

8:12

4 vítězství

7.

Jan Průša

7:13

3 vítězství

8.

Petr Filippi

7:14

2 vítězství

9.

Leoš Vaníček mladší

2:16

1 vítězství

10.

Adam Saska

0:18

0 vítězství

Leoš Vaníček (Motorest Kopičák) uspořádal
15. 12. 2019 v budově bývalé školy turnaj ve
stolním tenisu pro neregistrované hráče. Akce
se zúčastnilo deset hráčů – hrálo se systé‑
mem „každý s každým“. Vítězství z roku 2018
obhájil Václav Hampl. Ceny pro vítěze věnoval
majitel Motorestu Kopičák Leoš Vaníček.
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Sbor dobrovolných hasičů Dlouhopolsko
V sobotu 29. února jsme v budově bývalé
školy uspořádali výstavu výstroje a uniforem
hasičů (od roku 1890) z majetku Okresního
sdružení hasičů Nymburk. Josef Bidmon ze
Slovče, který sbírku sdružení věnoval, nás ve
své přednášce seznámil s historií hasičské or‑
ganizace, vývojem uniforem a jejich doplňků.
Na závěr odpovídal na otázky přítomných.
Výtěžek dobrovolného vstupného hasiči pře‑
dají Městské nemocnici v Městci Králové, oddě‑
lení následné péče.
Oto Šidlík

Zásah SDH Velké Výkleky
V pondělí 10. února byla v 17,45 hodin přivolána jednotka SDH k likvidaci tří vyvrácených stromů
na hrázi Dlouhopolského rybníka. Stromy zůstaly viset na telefonním vedení a hrozily pádem na vo‑
zovku. Zásah byl ukončený v 18,35 hodin – doprava byla řízena hasiči kyvadlově.

Autonehoda

Jednotka HZS Poděbrady vy‑
jela 17. prosince v 11,39 hodin
k dopravní nehodě dvou osobních
automobilů v ulici Na Husánku.
Z vozidel unikly provozní kapali‑
ny, které hasiči zasypali sorbentem
a provedli protipožární opatření.

Airsoftové akce pro děti
Sabotáž, Mám aneb fair play
a další … To jsou akce, kte‑
ré uspořádala II. BZU v lese
Vacinku. Dělá nám to radost
a tak jsme se začali schá‑
zet pravidelně každou lichou
sobotu od 9 hodin na fotba‑
lovém hřišti. Náš počet se
s každou akcí zvyšuje. Na té
poslední se nás sešlo 17 dětí
a 4 naši vedoucí. Nebojte,
není to jen o přestřelkách.
My se u toho i učíme. Ori‑
entace v lese se nám bude
hodit, ale až po nás šéfová
Mirka bude chtít morseovku,
pěkně nás potrápí. Ale my to
dáme. A všem Vám děkuje‑
me.
II.BZU
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zámek Zákupy

Sklářské muzeum Kamenický Šenov

Adventní čas je pro mnohé z nás dojemný, plný emocí, setkávání s přáteli. My jsme ho doplnili o hezký výlet. 8. prosince
jsme se s naší organizací vypravili do severních Čech na zámek Zákupy.
Je to státní zámek pod správou Památkového úřadu – v roce 2002 byl prohlášen národní kulturní památ‑
kou. V 16. století zde vládl rod Berků z Dubé. V roce 1573 zámek vyhořel a po pěti letech byl obnoven. Poté se
stal majitelem Jan Novohradský z Kolovrat. Za třicetileté války byl zámek pleněn vojsky Saska a Švédska. Po pře‑
stavbě je majitelkou velkovévodkyně Toskánská. Stavitel Špaček rozšířil zámek o hospodářské budovy a konírny.
Od roku 1849 sloužil zámek jako letní sídlo císaře Ferdinanda V. Dobrotivého. V roce 1900 se ve zdejší kapli oženil následník
trůnu František Ferdinand d´Este s hraběnkou Žofií Chotkovou. Za první světové války byla na zámku záložní nemocnice. V roce
1918 přešel zámek s 3 nádvořími a 188 místnostmi do vlastnictví československého státu. Rekonstruován byl v roce 1977.
Zámek je bohatě vybaven luxusně zařízenými obytnými interiéry a zámeckou kaplí. Prohlédli jsme si vánočně ozdobené
pokoje, vánoční stůl a menu a seznámili se s tím, jaké dárky dostávali obyvatelé zámku i prostší lidé, jaké zvyky se dodržovaly.
Paní průvodkyně nám vše hezky vyprávěla.
Pokračovali jsme v cestě po severu Čech a zastavili jsme se v Kamenickém Šenově ve Sklářském mu‑
zeu, které bylo založeno v roce 1923. Je zaměřeno na dějiny a vývoj sklářství od 17. století. Křišťálové lust‑
ry zdobily nejeden šlechtický zámek. Unikátem je skleněná židle pro palác maharadži v Indii, zhlédli jsme výstavu rytého
a broušeného skla, kolekci historických lustrů a svítidel. Nádherně zakončená prohlídka muzea – vánoční stromeček, ozdobený
bílými ozdobami z paličkované krajky – jen se nám tajil dech.
Adventní výlet se všem líbil, vraceli jsme se spokojeni a plni dojmů. Za naše členky chci poděkovat organizátorkám výletů
p. Oupické a p. Pekárkové. Velké díky patří i řidiči autobusu p. Michlovi, který nám vychází vstříc v každé situaci.
Před více jak čtyřiceti lety vznikla nádherná tradice vánočních koncertů orchestru Václava Hybše. Vánoční turné roku 2019
bylo poslední, a proto jsme rádi, že jsme se ho mohli zúčastnit 22. 12. v pardubickém divadle. Hlavním hostem večera byla
herečka a zpěvačka Kateřina Brožová a její vystoupení doplnila čtveřice mladých zpěváků a zpěvaček (Kamila Kopčová, Adéla
Štěpničková, Josef Fečo a Petr Špinar).
Zdeňka Nováková

Naše příjmení

Ze života obce:

Coufal, Coufalová
V ČR je 2 257 mužů a 2 227 žen s tímto příjmením.
Je odvozeno z výrazu coufat (spisovně couvat). To bylo
převzato z bavorského nářečí; zaufen v něm znamená
ustupovat zpět. První nositel příjmení byl tedy bojácný
člověk nebo často měnil své názory.
Od roku 1880 do roku 1886 bydlel v hájence (nyní
čp. 131) hajný Eduard Coufal s manželkou Annou a dce‑
rou Leontinou Annou.
Čapek, Čapková
V ČR je 2 848 mužů a 3 493 žen s tímto příjmením.
Je odvozeno od vzhledu nebo jiných vlastností čápa
nebo ze slova čapa = velká noha, tlapa (některý z před‑
ků pro délku nohou dostal přezdívku Čáp nebo Čapek).
V roce 1876 postavili manželé Vincenc a Apole‑
na Čapkovi z čp. 21 dům čp. 61. Jejich dcera Marie se
v roce 1904 provdala za Václava Žáčka ze Soprče.
V roce 2018 se do čp. 58 přistěhoval Ludvík Čapek
ze Starého Kolína.
Čech
V ČR je 6 416 mužů a 6 780 žen s tímto příjmením.
Označuje příslušníka českého národa nebo je odvozeno
z osobního jména Čechoslav.
V roce 1919 odchází do Křince z čp. 102 Karel Čech
se synem Josefem.

Počet obyvatel k 31. 12. 2019 = 220
Přihlášení:
Jana Vondrová a Jiří Slovák čp. 5
Ondřej Slánský čp. 37
Odstěhovali se:
Zuzana Stránská Tyšerová, Damián Stránský a Tomáš Tyšer
čp. 58
Naši jubilanti:
únor
96 let – Ladislav Brzák čp. 98
březen
65 let – Eva Janouchová čp. 18
60 let – Aleš Pudil čp. 12
65 let – Zdeněk Tomek čp. 115
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Zástupci dorostu Republikán‑
ské strany požádali 8. ledna 1937
obecní zastupitelstvo o svolení,
aby mohli obec ozdobit parkem
a pomníkem prezidenta Osvobo‑
ditele na prostranství u pomníku
padlým mezi čp. 3 a 71. Obecní
zastupitelstvo po zkušenostech
se hřištěm u obecní váhy, kde
mládež s nadšením začala a za
týden všeho nechala, žádalo roz‑
počet a finanční krytí celé akce.
Členové sociálně demokratického
Kroužku mládenců uraženi tím,
že v žádosti byli opomenuti, od‑
řekli spoluúčast na akci a koupili
za 120 K sádrové poprsí Komen‑
ského na školu.
Aby celá věc – jinak chváli‑
hodná – nezapadla, žádost opa‑
koval řídící učitel František Rathouský a dosáhl 12. ledna povolení zastupitelstva pod podmínkou, „ že to obec
nebude nic stát.“ Práce byly zahájeny 6. března – zpočátku s chutí, později s ochabujícím nadšením mládeže. Vše
bylo rozvrženo na dva roky, aby v jubilejním roce 1938 mohl být pomník odhalen. Nejprve nastalo rozměřová‑
ní plochy, vázané však pomníkem padlým. František Rathouský postupně zhotovil sloupky, jednoduchou besídku
a ozdobné plůtky – vše se mělo na zimu ukládat.
V polovině roku 1938 František Rathouský a Václav Bydžovský čp. 71 udělali základy pro pomník prezidenta,
fasádní práce provedl zedník František Veselý z Pamětníka. Největší starost působilo opatření poprsí prezidenta.
Sochař Jan Procházka z Chlumce nad Cidlinou měl sice připravenou bystu pro obec Pamětník, ale nebyla to správná
podoba. Byl to spíše Jirásek než Masaryk (univerzální – pro všechny slavnosti). František Rathouský dojel do Kopidl‑
na k sochaři Josefu Krausovi a přivezl osobním autem za 24 hodiny zhotovené poprsí T. G. Masaryka z bílého kamene
v ceně 770 Kč.
Slavnostní odhalení pomníku se konalo 16. srpna 1938 pod záštitou okresního hejtmana Josefa Drábka. Hlav‑
ním řečníkem byl bývalý poslanec Václav Vomela z Opočnice, který vzpomenul uplynulých dvaceti let republi‑
ky. Četné pozvané osobnosti odradil pošmourný den s drobným deštěm, přesto se sešlo nebývalé množství lidí.
Na návsi před školou bylo zřízeno jeviště a vyšší pódium pro tanec, kde místní mládež předvedla slovanskou besedu
a divadelní představení. Večer se konala taneční zábava s bohatou tombolou – čistý výtěžek akce činil 2 002 Kč.
Podzim 1938 občany sblížil a pomník prezidenta Masaryka se stal předmětem piety a úcty. Patrné to bylo přede‑
vším 7. března 1939 na četných kyticích a věncích. V noci na 30. dubna 1939 však neznámí pachatelé, kteří přijeli
autem a mluvili německy, utloukli kamenem na bystě nos, vousy a obočí. Místní občané i lidé z okolí toto vandal‑
ství ostře odsuzovali. Františku Rathouskému se podařilo škody odstranit. Obec na opravy přispěla částkou 500 K,
Kampelička věnovala 300 K. Na návrh Václava Bydžovského čp. 71 bylo zastupitelstvem odhlasováno dávat z každé
zábavy 20 K na údržbu pomníku.
V roce 1940 přituhuje. Četníci po celou noc 6. března konali hlídku, aby někdo nepoložil věnec nebo kytici
u pomníku. V polovině července došlo v Poděbradech k poškození sochy T. G. Masaryka, a proto byla bysta
21. července sundána a ukryta na zahradě čp. 19. V říjnu zamítlo zastupitelstvo návrh, aby na podstavec byla poří‑
zena bysta básníka Svatopluka Čecha, neboť se očekávalo nařízení k odstranění pomníku. Z příkazu okresního úřadu
byl 26. listopadu 1940 odstraněný podstavec pomníku a násep pod ním byl srovnán se zemí. Kvádry z pomníku
zazdil František Hájek čp. 25 do tarasu u rybníka.
Nový pomník s novou bystou T. G. Masaryka byl slavnostně odhalený 31. srpna 1947. Na jeho znovuzřízení se
podíleli občané dobrovolnou sbírkou – náklady si vyžádaly 20 000 Kč. Celý pomník a bystu vytvořil sochař Josef
Kraus z Kopidlna.
V padesátých letech se však Masaryk stal trnem v oku okresním funkcionářům i několika místním. V roce 1957
proto neznámí pachatelé (mluví se o některých dlouhopolských) bystu z podstavce shodili a odvezli.
V roce 1973 vznikly plány na využití podstavce pomníku pro instalaci poprsí Julia Fučíka, podporované ONV
v Nymburce. Místní národní výbor Fučíkovu bystu, dílo akademického sochaře Jiřího Prádlera, již zakoupilo. K reali‑
zaci plánované akce nikdy nedošlo.
Jedním z prvních požadavků dlouhopolských občanů po listopadu 1989 se stalo obnovení pomníku T. G. Masa‑
ryka. Plenární zasedání MNV Dlouhopolsko proto 14. prosince 1989 pověřilo radu MNV zajištěním bysty, protože
původní podstavec zničen nebyl. Přání občanů se splnilo až v roce 1991, kdy nově zvolené zastupitelstvo objednalo
zhotovení plastiky u sochaře Michala Moravce z Hořic v Podkrkonoší. Výdaje byly rychle pokryty dobrovolnou sbírkou
mezi občany. Bystu z pískovce slavnostně odhalil 28. října 1991 přednosta Okresního úřadu v Nymburce Vladislav
Šťastný.
První bysta T. G. Masaryka se zachovala, ale vzhledem k poškození již nemohla být navrácena na původní mís‑
to. Dlouhá léta spočívala v úkrytu u Václava Hrdiny čp. 30, který ji v roce 1996 předal Obecnímu úřadu. Dnes jsou
Masaryk a Julius Fučík umístěni v depozitáři Polabského muzea v Poděbradech.
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První zmínka je z roku 1629 – původně neslo čp. 15. Na podzim roku 1875 dům vyhořel a byl od
základu přestavěn. Nová stodola byla postavena v roce 1910, v roce 1948 dřevěná drůbežárna. Přestavba domu proběhla v roce 1961, k dalším opravám došlo v roce 2001.
Prvním známým majitelem byl Jindřich Líbal (v letech 1676 – 1698). Chalupu v roce 1698 převzal
Jakub Horák, jehož potomci zde po osm generací hospodařili. Poslední z nich, Jan Horák, v roce 1909
dům prodává manželům Josefu a Aloisii Karbulovým z čp. 20. Hospodářství v roce 1919 kupují manželé Stanislav a Kateřina Švejdarovi z Nízké Srbské u Police nad Metují. V rukou rodiny Švejdarových
čp. 22 zůstává i dnes.

Zvonička před čp. 71
Podle ústního podání
první zvon dostala obec
darem z jednoho kláštera. V první světové
válce jej rakouské úřady zabavily pro vojenské účely. Z války vyšla
naše zvonička ve zbědovaném stavu. V prosinci
1918 koupil starosta Jan
Kvasnička zvonek nový,
ocelový, za 205 Kč. Provaz na zvonění si však
obec musela vypůjčit.
V roce 1920 zastupitelstvo rozhodlo o zakoupení nového provazu, aby
se vypůjčený mohl vrátit. Sloup zvoničky byl
zapuštěný hlouběji do
země a důkladně ukotven čtyřmi vzpěrami.
V roce 1935 zastupitelstvo přikročilo k radikální změně. V Brně objednalo u firmy Manoušek nový
zvon s nápisem Masaryk osvoboditel v ceně 1 078,50 Kč. Podstavec z rozdvojeného stromu upravil
tesař František Hořák čp. 115 a stříšku pokryl klempíř Rudolf Albrecht čp. 121. Kovářské práce vykonal
Václav Albrecht čp. 35.
Původní ocelový zvonek byl v roce 1939 přenesen na Malou Stranu, aby zde ohlašoval případný
letecký útok. Z příkazu německých úřadů byl 21. července 1940 zvon s nápisem Masaryk osvoboditel
sundán a odvezen z obce. Nahradil ho původní zvonek, který se zachoval až do dnešních dnů.
Poslední velká oprava sloupu zvoničky byla provedena v roce 1971.
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