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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás oslovil v době, která od nás ode všech vyžaduje pochopení,
ohleduplnost a podrobování se nařízením, která pro někoho nemusí být příjemná. Je nutné si uvědomit, že jsou věci a situace, kterých se nesmíme bát, ale před kterými musíme mít respekt. Uvědomme
si, prosím, že panika, stres a strach neslouží ničemu dobrému a snižují naši odolnost nejen psychickou, ale také fyzickou.
Domnívám se, že v současné době, i když neznáme detailně vlastnosti koronaviru, víme o této
nemoci již dost. Dost na to, abychom věděli, jak se proti ní bránit, jak chránit sami sebe a své okolí
před jejím šířením. Dodržujme i nadále, prosím, všechna opatření a všechna nařízení. Jsou volena
racionálně, s rozmyslem a především, jsou volena pro nás.
Nacházíme se ve zvláštní situaci, kterou naše obec, stát i planeta dlouho nepamatuje. Ocitáme se
v době, kdy jsme v podstatě nuceni všichni se mnoha věcí vzdát a zakusit tak určité odepření toho,
co jsme dosud brali jako samozřejmé. Mějme úctu zejména ke zdravotníkům, pracovníkům sociálních
služeb, kteří pečují o nemocné a pomáhají potřebným, hasičům, policistům, členům všech krizových
štábů a mnoha dalším lidem.
Dovolte, abych Vás informoval i o situaci v naší obci. Obecní úřad Vás na webových stránkách informoval od 9. 3. o vydaných opatřeních a o vyhlášení nouzového stavu. Informace byly vyvěšovány
i na úřední desce u bývalé školy.
Za celé období nouzového stavu Poděbrady dodaly do obce pouze 3 x 5 l alkoholové dezinfekce
ANTI-COVID (0,07 litru na obyvatele). Na trhu byla nabídka předražené dezinfekce (až čtyřnásobně),
navíc první tři týdny měly přednost složky záchranného systému. A výrobce dezinfekce ČEPRO Praha
má podmínku odběru minimálního množství 540 litrů. Pavla Průšová proto předala kontakt na Obecní
úřad v Klamoši a starosta zajistil dovoz 100 litrů ANTI-COVIDU. Dezinfekce byla 11. 4. zdarma předávána v množství 0,5 litru na osobu, přihlášenou k trvalému pobytu v obci. Podruhé byla dezinfekce
zdarma předávána občanům 16. 5. opět v množství 0,5 litru na osobu – starosta zajistil dovoz 50 litrů
od firmy Oil Shop Ústí nad Labem.
Situace v průběhu nouzového stavu byla v naší obci klidná a nevyžádala si žádných mimořádných
opatření ze strany Obecního úřadu. Občané reagovali kladně na případné upozornění porušení podmínek nouzového stavu (zakrytí obličeje, sdružování více osob, atd). Se žádostí o pomoc se na Obecní
úřad nikdo z občanů neobrátil, většinou vypomáhají rodinní příslušníci nebo sousedé a známí (za což
Vám všem děkuji).
Všichni jsme se těšili na řadu akcí, které se měly konat v první polovině roku – bohužel, situace nedovolila jejich uspořádání. Doufejme, že se vše změní k lepšímu a brzy se společně sejdeme na hřišti
nebo v bývalé škole.
Špatnou zprávou je i očekávaný propad daňových příjmů obce v letošním roce. Ministerstvo financí provedlo zátěžový test pracující s poklesem až ve výši 15 procent a navíc schválený zákon počítá
s odebráním dalších financí z rozpočtů obcí. Proto jsme nuceni odložit plánované větší investiční akce
(rekonstrukce chodníků).
8. května jsme oslavili Den vítězství a připomenuli si 75. výročí květnových událostí a ukončení druhé světové války. Položil jsem kytici na hrobu ruských vojáků a věnoval tichou vzpomínku všem lidem,
kteří v tomto konﬂiktu zahynuli. Važme si toho, že žijeme v míru a hrůzy války pamatují jen nejstarší
z nás.
Přeji Vám hlavně hodně zdraví, klidu a pohody v nadcházejícím období.
starosta obce Jaroslav Okrouhlý
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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 18. 5. 2020
* Zastupitelstvo vzalo na vědomí výsledky hospodaření obce k 30. 4. 2020.
* Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 01/2020 k 28. 2. 2020 a č. 02/2020
k 31. 3. 2020.
* Zastupitelstvo stanovilo kompetence starosty obce k provádění rozpočtových opatření.
* Zastupitelstvo vzalo na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dlouhopolsko za
rok 2019. Kontrolu vykonaly 27. 4. pracovnice Odboru interního auditu a kontroly Krajského úřadu
Středočeského kraje.
* Zastupitelstvo schválilo návrh, aby Obec Dlouhopolsko na řádné valné hromadě společnosti
Vodovody a kanalizace Nymburk zastupoval starosta obce.
* Zastupitelstvo vzalo na vědomí informace o činnosti Obecního úřadu při vyhlášeném nouzovém
stavu.
* Zastupitelstvo schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 02/2020 – Řád veřejného pohřebiště obce
Dlouhopolsko.
* Zastupitelstvo schválilo Nařízení obce Dlouhopolsko č. 01/2020, kterým se stanovuje cena nájemného
z pozemků za hrobová místa a za služby související s nájmem hrobového místa na veřejném
pohřebišti obce Dlouhopolsko. Cena za nájem pozemku pro hrobová místa činí 1 000 Kč/10 let.
* Zastupitelstvo vzalo na vědomí informace o přípravě rekonstrukce chodníků. Termín zahájení
rekonstrukce chodníků v Poděbradské ulici byl posunutý z května na září tohoto roku. Práce
budou zahájeny v případě dobré finanční situace obce. V současné době projektant pracuje na
projektové dokumentaci akce Rekonstrukce chodníků v ulici Na Husánku (od č. p. 51 k č. p. 131).
V souvislosti s aktuální pandemií COVID-19 Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury schválil
úpravu harmonogramu předkládání žádostí o příspěvek. Předpokládaný termín bude přesunut na
leden 2021. Informace o schválení žádostí by měly být zveřejněny v polovině roku 2021. Reálné
čerpání prostředků pak bude možné zahájit z rozpočtu roku 2022.
* Zastupitelstvo souhlasilo se zahájením prací na prodloužení vodovodního řadu v ulici K Úvozu.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí cenovou nabídku firmy František Pokorný Poděbrady.
* Zastupitelstvo vzalo na vědomí informace o přípravě výstavby elektrické přípojky pro nové domy
v ulici K Úvozu. Je zpracovaný projekt pokládky rozvodů veřejného osvětlení a místního rozhlasu
v ulici K Úvozu – práce budou provedeny zároveň s výstavbou elektrické přípojky.
* Zastupitelstvo vzalo na vědomí informace o dokončení rekonstrukce elektrických rozvodů v budově
školy a garáže.
* Firma ANTEE zprovoznila od 14. 3. nové webové stránky obce.
* Zastupitelstvo schválilo cenovou nabídku firmy GridServices č. 1123001352 na odstranění plynovodní
přípojky pro bývalé č. p. 9 v ulici K Úvozu.
* Starosta informoval zastupitelstvo o kácení suchých stromů v prostoru hřiště. Práce provedl Jan
Průša č. p. 2 podle pokynů odborného lesního hospodáře Ing. Martina Čížka.
* V prostoru Proutnice bylo 15. 4. provedeno geodetické zaměření hranic pozemků a 27. 4. byla
zahájena rekultivace pozemku.
* Zastupitelstvo vzalo na vědomí Znalecký posudek o ceně pozemku v ulici Malá Strana parc. č. st.
119, jehož součástí je budova bez č. p. (č. 2782/30/20 – vypracoval Ing. Stanislav Havlík Chlumec
nad Cidlinou). Zastupitelstvo schválilo demolici objektu a uložilo starostovi zajištění potřebných
povolení.

Odpady
Zastupitelstvo 18. 5. projednalo informace o odpadovém hospodářství obce a vzalo na vědomí
Odpadovou výzvu firmy NYKOS ohledně třídění odpadů. Opět upozorňujeme, že se zvyšují náklady
obce na likvidaci domovních odpadů. Proto Vás žádáme o jejich důsledné rozdělení a odkládání plastu,
skla, papíru a kovů do kontejnerů na tříděný odpad. Děkujeme.
Také v letošním roce máme případ, kdy jedna občanka do konce března uhradila část poplatku za
likvidaci domovních odpadů a převzala známku na popelnice. Po výzvě koncem dubna slíbila zaplatit
dluh v měsíci květnu – což se nestalo. Proto zastupitelstvo schválilo postup při případném vymáhání
dlužné částky. Nejprve bude zaslán dopis s upomínkou a pokud opět nebude zaplaceno, dojde k zaslání platebního výměru a ke zvýšení dlužné částky na trojnásobek. Dále zastupitelstvo rozhodlo,
že Obecní úřad nebude od roku 2021 akceptovat platbu poplatků ve splátkách. Známka na popelnici
bude majiteli nemovitosti předána až po úplném uhrazení poplatku za odpad a dojde k důkladné kontrole nádob.
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Mobilní rozhlas
Od 18. března byla Obecním úřadem zprovozněna aplikace Mobilní rozhlas. Zaregistrovaní občané
budou zdarma (náklady hradí obec) dostávat důležité zprávy formou SMS do mobilního telefonu. Podmínkou je písemný souhlas občana při registraci do služby. Registrovat se můžete přes formulář na
adrese dlouhopolsko.mobilnirozhlas.cz

Pozvánka na 2. ročník Dlouhopolské šlápoty
Sbor dobrovolných hasičů Dlouhopolsko
ve spolupráci s Obecním úřadem a Motorestem Kopičák
zve všechny turisty, rodiny s dětmi i prosté milovníky procházek
blízkého i širokého okolí

na 2. ročník pochodu

Dlouhopolská šlápota
sobota 4. července 2020

Délka pochodu: 8 km
Start: budova bývalé školy (Poděbradská 5) 8:00 - 9:00 hod.
Cíl: fotbalové hřiště, předpokládaný konec do 13:00 hodin
Startovné: 30,- Kč
Registrace účastníků na ou@dlouhopolsko.cz
Občerstvení zajištěno.
V cíli si opečeme buřty, děti dostanou zmrzlinu.
Jde se za každého počasí!
Pochod je na vlastní nebezpečí, za své děti zodpovídají rodiče. Dovolujeme si informovat účastníky akce, že budou pořizovány fotografické záznamy.
Účastníci akce tímto souhlasí s následným uveřejněním fotografií v dlouhopolském zpravodaji, na FB a webových stránkách obce.

Zásah hasičských sborů
K požáru nákladního automobilu v ulici Na Husánku 6. dubna v 15:42 hodin vyjely jednotky HZS
Poděbrady, SDH Velké Výkleky a Městec Králové. Hasiči oheň zlikvidovali dvěma vysokotlakými vodními proudy. V 16:40 nahlásil velitel zásahu konec akce. Příčinou požáru byla technická závada v motorovém prostoru vozidla. Škoda byla odhadnuta na 200 000 korun, hasiči uchránili hodnoty ve výši
100 000 korun.

Zdeněk Bludský
Oznamujeme smutnou zprávu, že 3. dubna zemřel pan Zdeněk Bludský
(*20. 6. 1940) z čp. 93. Za dlouhopolský tým nastupoval v letech 1954 – 1971
na pozici záložníka (koncem šedesátých let byl několik sezón hráčem Tatranu
Městec Králové). Jeho kariéru ukončilo těžké zranění v mistrovském utkání
(zlomená noha). Od roku 1962 do roku 1965 byl členem výboru TJ Sokol Dlouhopolsko (člen revizní komise, zdravotník, hospodář a pokladník).
Čest jeho památce!
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Sportovní klub Dlouhopolsko
Výkonný výbor FAČR na svém zasedání 7. dubna konstatoval, že pokračování amatérských soutěží představuje
v současné době i nadcházejícím období
nepřijatelné zdravotní riziko. Dohrání
soutěží není ani v rámci letních měsíců fakticky možné a v důsledku těchto skutečností rozhodl VV FAČR o tom,
že veškeré mistrovské a pohárové amatérské soutěže se plošně na celém území ČR ukončují ke dni 8. dubna 2020.
Konečné pořadí zůstává podle stavu ke
dni 8. dubna 2020. Kluby nepostupují
a nesestupují. Pořádání turnajů a přátelských utkání je možné pouze v souladu s rozhodnutími orgánů státní správy.
Výkonný výbor OFS Nymburk schválil
na svém zasedání 26. 5. žádost Sportovního klubu Dlouhopolsko o přeřazení pod působnost OFS
Kolín. Důvodem žádosti byly především velké dojezdové vzdálenosti k soutěžním zápasům. Zahájení
mistrovských zápasů sezóny 2020/2021 na Kolínsku je plánováno na 22. – 23. 8. a můžeme se těšit
na nové soupeře a především na derby s Unionem Hradčany.
1959

Josef Knytl
Oznamujeme smutnou zprávu, že 25. dubna zemřel pan Josef Knytl
(*1. 4. 1945) z č. p. 106. Jako dlouholetý člen Sboru dobrovolných hasičů Dlouhopolsko měl velký podíl na činnosti naší organizace. V letech 1985 – 2000 byl
velitelem zásahové jednotky a v letech 2000 – 2018 vykonával funkci starosty
dlouhopolského sboru.
Připomínáme i jeho fotbalovou kariéru v letech 1963 – 1978 a členství ve výboru Sokola Dlouhopolsko (1981 – 1990). Jako dobrovolný dárce krve obdržel za
76 bezplatných odběrů Zlatou medaili prof. MUDr. Jana Janského.
Čest jeho památce!

Oslava Mezinárodního dne žen – 8. 3.
Sedánek při příležitosti Mezinárodního dne žen je na Dlouhopolsku jednou z tradičních, a řekla
bych, i oblíbených akcí. I letos jsme se sešli u kávy a společně jsme se pobavili a zasoutěžili si. Po
vzoru loňského roku byly pro všechny nadšence připraveny zábavné, vědomostní a rychlostní hry.
Soutěžily mezi sebou týmy: Kočky, Sněženky, Sloni v porcelánu, Hodný holky a Ovečky. Z vítězství se
nakonec radoval tým KOČEK, jejíž členové si tak mohli pochutnat na zasloužené štangli salámu.
Během celého odpoledne nám svými melodiemi zpříjemňoval náladu pan Šafránek.
Michaela Vocásková
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Sbor dobrovolných hasičů
Vzhledem
k
vyhlášení
nouzového stavu a po přijetí krizových opatření byly
zrušeny veškeré akce, které jsme plánovali uspořádat
v dubnu a květnu.
Nemocnici v Městci Králové v krizové době pomáhala
i řada lidí, iniciativ a sdružení. Potřebné roušky obdržela od dobrovolníků z iniciativy Městec sobě. Ruku k dílu
přidala i místní vietnamská
komunita, která dodala jednorázové obleky. Místní firma
Fertistav dodala dezinfekci
a finančním darem pomohli také dlouhopolští hasiči.
Jednalo se o výtěžek dobrovolného vstupného z výstavy
výstroje a uniforem, kterou
jsme 29. února uspořádali v budově bývalé školy.
Okresní sdružení hasičů ČMS v Nymburce a jeho odborná rada prevence a ochrany obyvatel vydali 30. března výzvu se žádostí o pomoc k zajištění ochranných pomůcek, hlavně šitých roušek nebo
materiálu k jejich výrobě. Ochranné pomůcky byly využity k zajištění bezpečnosti ubytovaných v domovech seniorů a obsluhujícího personálu. Z Dlouhopolska zareagovala paní Veronika Jansová č. p.
120 – do sběrného místa ve Slovči dodala zdarma 40 kusů ochranných roušek. Touto cestou bych jí
chtěl ještě jednou poděkovat.
V sobotu 16. května jsme procvičili svoje schopnosti při další zkoušce plovoucího čerpadla na Dlouhopolském rybníku.
I v letošním roce jsme připravovali na 30. dubna akci pro děti a dospělé v Úvozu. Bohužel, „Čarodějnice“ se nekonaly. Rozdělávání ohně ve volné přírodě bylo navíc zakázáno Hasičským záchranným
sborem Středočeského kraje – důvodem bylo dlouhotrvající sucho a zvyšující se možnost šíření požáru
na volném prostranství. Pálení větví a dřevěného materiálu na skládce v Úvozu proto proběhlo bez
přítomnosti veřejnosti a za celodenního dozoru členů našeho sboru až v úterý 19. května.
Nepravidelně odvážíme odpad z místního hřbitova a vždy se divíme, co lidé dokáží vyhodit do sudů
u márnice (asi si je pletou s odpadkovými koši). Tomu, že jeden sud je určený na sklo a druhý na plast,
někteří z návštěvníků nevěnují pozornost. Vždyť to někdo uklidí!
Oto Šidlík

Airsoftové akce pro děti
Kdo si hraje, nezlobí. V předchozích číslech jste se jistě dočetli, že les Vacínek v posledních měsících často okupují malí vojáci – děti, které
našly zalíbení v airsoftu. Pořádáme různé
akce. Na konci dubna (akce „Odveta“) se
nám podařilo dobýt nové území, které nyní
musíme ubránit před nepřáteli a zároveň
prověřovat svoje schopnosti v lese Vacínku. Protože díky Koronaviru jsme hodně
zameškali a cvičit jsme mohli jedině morseovku, máme teď co dohánět. V sobotu
23. května nás čekala akce pod názvem
„Wolfgang“. Scházíme se pravidelně každou sobotu na fotbalovém hřišti. Závěrem
bychom rádi poděkovali všem, kteří se na
našich akcích podílejí a všem, kteří nás nechávají ve Vacínku hrát.
Za skupinu Black Rebels
Kateřina Černá
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Sportovní
klub Dlouhopolsko
Dlouhopolská
šlápota
EDDA
Cup
EDDA Cup je šampionát nezávislých závodů automobilů do vrchu, které se v České republice těší
velkému zájmu a tradici. Soutěží se hned v několika kategoriích. Vozy jsou podobně jako u Mistrovství
světa v rally upraveny pouze pro podmínky závodu. Generálním partnerem je Soukromý pivovar Svijany. V každém závodě se jedou dvě jízdy, výsledné časy se sčítají.
V roce 2018 se konalo 11 závodů a do druhé poloviny šampionátu nastoupil nový závodník –
Jan Vaněk z č. p. 99. S číslem 778 a vozidlem Peugeot 106 se zúčastnil pouze čtyř akcí – přesto obsadil
celkové osmé místo ve třídě Saxo Cup a získal 48 bodů.
V roce 2019 se jelo deset závodů a závodník týmu vktronik.cz ve své druhé sezóně s vozem
Peugeot 106 a číslem 778 obsadil výborné třetí místo ve své kategorii.
Celkové pořadí třídy Saxo Cup v sezóně 2019:
1. Daniel Tomek (Citroën Saxo) = 234 bodů
2. Tomáš Arnošt (Peugeot 106) = 224 bodů
3. Jan Vaněk
(Peugeot 106) = 223 bodů
Pro tuto třídu je možné použít jakýkoli sériově vyráběný model vozu Citroën Saxo, AX, C2 a Peugeot 106, vybavený bezpečnostním rámem dle platných předpisů Edda Cupu. Na vozidle mohou být
provedeny jen částečné úpravy, jinak musí být zcela sériové.
Výsledky Jana Vaňka v sezóně 2019:
31. 3. + 1. 4. = Autodrom Most – 5. a 7. místo
27. 4. + 28. 4. = Jemníky – 1. a 1. místo
18. 5. + 19. 5. = Kdyně, Koráb – 1. a 1. místo
1. 6. + 2. 6. = Bělá pod Bezdězem – 4. a 5. místo
22. 6. + 23. 6. = Hostr Prix Liberec – 2. a 2. místo
13. 7. = Zbraslav, Točná – 3. místo
24. 8. = Svijany Prix Radotín – 3. místo
7. 9. + 8. 9. = Benecko – 1. a 2. místo
21. 9. + 22. 9. = Horní Jiřetín – 5. a 3. místo
5. 10. + 6. 10. = Bečov nad Teplou, Krásno – 3. a 1. místo
Také v letošním roce byl dlouhopolský závodník týmu vktronik.cz s vozidlem Peugeot 106 připravený s číslem 752 závodit v seriálu závodů automobilů do vrchu EDDA Cup. Vzhledem k současné situaci
však byly připravované akce zrušeny.

Sportovní
klub Dlouhopolsko
Dlouhopolská
šlápota
Ze života
obce
Úmrtí:
25. 4. – Josef Knytl čp. 106 (*1945)
Odstěhoval se:
Jakub Kříž čp. 133
Naši jubilanti:
duben
75 let –
92 let –
75 let –
75 let –

Josef Knytl čp. 106
Marie Maršíková čp. 85
Bedřich Jeništa čp. 52
Zdeňka Nováková čp. 38

květen
60 let – Alena Křížová čp. 132
65 let – Hana Znamínková čp. 139
červen
65 let – Marie Hájková čp. 4
85 let – Dagmar Martínková čp. 117
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Naše
příjmení
Černý, Černá
Příjmení Černý nosí 17 735 mužů a příjmení Černá 18 370 žen (jsou pátá nejčastější v ČR). Příjmení
označovalo někoho s nápadně černými vlasy, vousy nebo snědou pletí (mohla být i cizího původu). Mezi
tehdy převládajícím světlovlasým slovanským obyvatelstvem totiž takový člověk působil nápadně. Za Černé
byli považováni i ti, kteří často nosili černé oděvy a šperky.
Rodina Černých patří mezi nejstarší rody v naší obci. V roce 1712 přichází do Dlouhopolska z Opočnice
Václav Černý a ujímá se hospodaření v zemědělské usedlosti č. p. 5, kde působí do roku 1722. Má dva syny,
Václava a Matěje – oba bratři mají syny Václava a Jana.
Jan, syn Václava, hospodaří v č. p. 3 a patří v letech 1805 – 1859 mezi největší hospodáře v obci. Má
statut půlláníka či polosedláka (sedlák musel mít nejméně lán pole, tj. cca 19 hektarů). Vlastnil 44 korců
polí a 4 koňské potahy. Šlo zřejmě o velmi váženého občana, protože se velice často stával kmotrem narozených dětí. Byl dvakrát ženatý. S první ženou Kateřinou měl syna Jana, který však krátce po narození
umírá. Po několika letech umírá i Kateřina a tak se Jan ve 41 letech žení podruhé. S Veronikou Kuklovou
z Obědovic má dva syny, Jana a Johana, kteří však záhy umírají. Tato linie rodu pokračuje dcerou Barborou
z prvního manželství, která do hospodářství v č. p. 3 přivádí chalupníka Františka Vlka z Velkých Výklek.
Matěj Černý hospodaří v letech 1766 – 1775 v č. p. 20 a jeho manželka Ludmila, rozená Líbalová, působila až do počátku 19. století jako porodní bába. Jejich syn Jan se žení v roce 1792 a odchází do Kněžiček.
Do Dlouhopolska se vrací až jeho syn Jan, který v roce 1819 kupuje domek č. p. 29. Tento Jan byl velmi
vzdělaný, psal lidem dopisy pro úřady a v zimních měsících ve svém domku vyučoval dlouhopolské děti.
V té době nebyl v obci škola a cesta do sousedních Běrunic byla zejména v zimních měsících neschůdná.
Jan umírá v roce 1851 a dům v roce 1855 od dcer Anny, Kateřiny a Františky kupují manželé Jan a Anna
Tománkovi. Františka Černá byla tehdy již provdána za kováře Jiřího Beneše z č. p. 33.
Syn Jana, František, v roce 1880 kupuje s manželkou Františkou, rozenou Zelenou, dům č. p. 34. Jejich
syn František se v Liberci u německého mistra vyučil ševcovskému řemeslu a jako tovaryš odchází do Vídně.
Odtud přiváží oponu pro jeviště dlouhopolského ochotnického spolku (používala se až do konce padesátých
let). Po návratu v roce 1906 se František žení s dcerou mlynáře z Ovčár, Marií Váchovou. Dům č. p. 34 manželé v roce 1908 prodávají Marii Řeháčkové a kupují v tomto roce č. p. 124 na Malé Straně (protože dům
ležel v katastru obce Běrunice, měl zároveň běrunické č. p. 97). Dnes jsou zde postaveny domy č. p. 137
a 141. V rukou rodiny Černých jsou nemovitosti dodnes.
Dalšími potomky jsou František mladší (zemřel v roce 1956), jeho syn Jaroslav a vnuk Jaroslav mladší.
Desátou generací rodu jsou Sabina Černá (dcera Jaroslava) a bratři Filip a Daniel Krejčí (synové Simony
Krejčové, rozené Černé).
V roce 1940 přicházejí z Okřínka Bedřich Černý s manželkou Boženou a stávají se majiteli hospody v č. p.
40. Syn Jiří dům v roce 1982 prodal Zemědělskému družstvu Velké Výkleky a s rodinou odchází do Městce
Králové.
V roce 1945 se z č. p. 68 odstěhoval do Prahy Jindřich Černý (narozený na Okřínku) s manželkou Annou,
rozenou Adamcovou.

Čp. 23
Původní číslo 16
vzniklo kolem roku
1500 parcelací poplužního dvora. První zmínka je z roku
1571. V roce 1929
zde byla rozbourána poslední dřevěná
stodola s kamennými pilíři a krytá
došky. K přestavbě
domu a výstavbě
čp. 23, rok 1993
čp. 23
chlévů došlo v roce
1911, další přestavba byla provedená v roce 1960 a v letech 1966 – 1967. V prosinci 1970 bylo vydáno povolení k adaptaci dvou obytných místností z chléva a ke zhotovení příslušenství (kolaudace proběhla v roce
1973), v roce 1976 k nástavbě dvou místností v podkroví.
Prvním známým hospodářem je od roku 1676 Mikuláš Tuhý, kterého v roce 1690 vystřídal Matěj Machek.
Jeho syn Jakub předává chalupu v roce 1729 Janu Líbalovi – následují Matěj Líbal v roce 1760 a Václav
Myška v roce 1784. Od roku 1805 zde hospodařil Matěj Prášil a až do roku 1899 je čp. 23 v majetku rodiny
Prášilových. Nemovitost potom kupují manželé František a Marie Krejčí z Lužce nad Cidlinou. V roce 1937 se
jejich dcera Marie provdala za Václava Košátka z čp. 17 a v rukou rodiny zůstává dům až do roku 2011, kdy
jej Dana Suchochlebová (rozená Košátková) prodává manželům Knitlovým z Nymburka.
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Svaz včelařů
Včelařství jako zdroj zábavy a výdělku má v naší
obci dlouhodobou tradici. Obec Dlouhopolsko je pro
včelařský kumšt velmi dobře situovaná. O včelařství
je známo, že patří mezi nejstarší obory lidské činnosti. U nás v Čechách je chov včel už od 19. století
dobře organizován. Naše základní organizace Českého včelařského svazu Městec Králové sdružuje včelaře z rozsáhlého okolí Nymburska a Poděbradska.
Máme cca 75 členů, kteří pečují o více jak 750 včelstev. Na Dlouhopolsku aktivně provozujeme spolkovou včelnici s cca 20 včelstvy. Letos v únoru proběhly v naší základní organizaci volby do výboru, kde za
naší obec máme dva zástupce. Nový výbor se ujal
své role v sestavě: pan Pavel Fér, pan Josef Hordina,
pan Jindřich Řehounek, pan Pavel Král, paní Ludmila Krajbichová, pan Jiří Jeřábek a pan Jiří Hájek.
Je potřeba i zde poděkovat dlouholeté intenzivní
práci končícímu výboru, panu Knapovi, panu Krejčímu, panu Karlovi a dalším. Pánové děkujeme.
Co je to „Včela“?
Koho napadne, že obyčejná včela má pro život člověka tak zásadní význam a přesto se v našich končinách
bez člověka už vůbec neobejde. Dnešní životní prostředí se bez včel neobejde a možná by vydržel maximálně
pár let, což prohlásil už Albert Einstein. Nepřítomnost včel a jejich úděl – opylování květů, by mělo za nevratný následek zánik obrovského množství rostlin a zánik základního potravního řetězce. Uvědomujeme si
to vůbec? Jedinečnost Včely Medonosné je v její schopnosti proti ostatnímu hmyzu, přečkat nepříznivé zimní
období ve společenství velkého množství jedinců – přežívá jako celek a proto může hned brzo z jara zahájit
svou pouť zajištění rozvoje rostlin ‑ opylováním. Květy rostlin pak včelám oplatí jejich úděl sladkou odměnou.
Kdo je to „Včelař“?
Včelař je člověk, kterého neodradí nezdary, ale obohatí ho neskonalá trpělivost a dlouhodobá naděje do
budoucna. Včelař je člověk, který se skrz malého tvorečka dívá na přírodu a vše kolem ní úplně jiným pohledem, jinak přijímá vůni přírody, hlídá drobnosti, které by jinak přešel bez povšimnutí. Včelař je člověk,
který své zálibě ‑ koníčku propadl. V létě když je obklopen voňavým medem, koncertem bzučících včel by
svůj koníček nikdy neopustil. Nechcete to také zkusit? Přijmout nové a zajímavé informace? Zeptat se?
Společenství včel má přesný řád a pravidla až pak může přinášet uspokojení a užitek a mnoho krásné práce,
ale o tom třeba až příště. Budeme se těšit.
  Váš soused Jindřich Řehounek
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Pomník padlým
v květnovém
povstání 1945

odhalení pomníku 1946

pomníček u hřbitova

U vjezdu na místní hřbitov se nalézá náhrobek z hořického hrubozrnného
pískovce, zhotovený z jednoho kusu kamene, vysoký cca 150 cm. Na přední
straně je vytesán nápis: Zde v květnové revoluci padli 8. května 1945
Josef Havránek, Ladislav Pšenička, Václav Kozel. V dopoledních hodinách 8. května 1945 projížděla kolem hřbitova kolona jednotky Tothovy organizace. Pravděpodobně zazněl výstřel a Němci zahlédli skupinu pěti mužů
z Městce Králové poblíž hřbitovní zdi. Zastřelili Václava Kozla, Josefa Havránka a Ladislava Pšeničku. Těžce zraněný František Flamberk byl s průstřelem dutiny břišní odvezen z č. p. 119 do nemocnice v Městci Králové.
Místní národní výbor v Dlouhopolsku schválil 9. dubna 1946 žádost MNV
Městec Králové o postavení pomníku padlým u našeho hřbitova. K jeho odhalení došlo při slavnosti, konané 5. května 1946.
V roce 2018 restaurátor Jan Mjartan z Prahy provedl očištění povrchu
náhrobku, opravu poškozených detailů a hydrofobizaci díla.
Každý rok v květnových dnech zástupci Městce Králové a obce pokládají kytici nebo věnec u pomníku a vzdávají tak úctu obětem druhé světové války. Připomeňme ještě jednou jména zastřelených:
Josef Havránek (nar. 27. 7. 1901 v Kněžicích) – poštovní zřízenec,
Ladislav Pšenička (nar. 25. 6. 1924 v Městci Králové) – obchodní příručí,
Václav Kozel (nar. 27. 6. 1928) – hospodářský adjunkt.
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