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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, v říjnovém zpravodaji jsem
se zmínil, že znovu platí nouzový stav. Bohužel, nyní
koncem roku probíhá druhá vlna šíření koronaviru a nemoc Covid-19 postihla i několik našich občanů. Vláda ČR
vyhlásila krizová opatření, která zasáhla do života celého státu (potřebné informace naleznete na webových
stránkách obce). Děkuji Vám, že dodržujete stanovená
pravidla. Obecní úřad nyní pracuje v omezeném režimu –
se svými požadavky nebo dotazy se na nás můžete obracet písemným podáním, telefonicky, případně emailem
tam, kde není Vaše osobní návštěva nutná.
Chtěl bych také poděkovat za bezproblémový průběh říjnových voleb lidem, kteří je připravovali a díky
patří především členům okrskové volební komise, kteří
se dokázali přizpůsobit složitým podmínkám.
V důsledku letošní situace došlo také ke zrušení kulturních, společenských a sportovních akcí, které plánovaly dlouhopolské spolky ve spolupráci s Obecním úřadem. Všichni doufáme, že rok 2021 bude v tomto směru
lepší a proto zastupitelstvo podpořilo včelaře, fotbalisty,
hasiče a Svaz tělesně postižených schválením finančních
příspěvků z rozpočtu obce. V neděli 29. listopadu byl
zahájený advent. Tradiční rozsvěcení vánočního stromu
se letos nekonalo, proto jsem zahrál v místním rozhlasu
několik koled a v podvečer rozsvítil vánoční osvětlení na
smrku před bývalou školou.
V průběhu roku jsme se soustředili na přípravu investičních akcí a finanční prostředky jsme šetřili na plánované rekonstrukce chodníků (v ulicích Poděbradská
a Na Husánku) a na odbahnění a rozšíření vodní plochy u žehuňské silnice. Propad daňových příjmů obce a splácení úvěru za vodovod omezuje možnosti investování do dalších akcí. Přesto provádíme opravy a údržbu obecního majetku a veřejných prostranství. Byla ukončena rekonstrukce elektrických instalací v budově bývalé školy
a v přilehlé garáži. Zprovoznili jsme nové webové stránky obce, pracujeme na změně Územního plánu a přípravě projektových dokumentací a žádostí o dotace. V nájemním bytě byla vyměněna poslední dřevěná okna
za plastová. Proběhla výstavba vodovodního řadu a přípojek v ulici K Úvozu. Došlo k rozšíření kamerového systému
na hřbitově. Pojízdná prodejna pekárny Beneš k nám zajíždí již každé pondělí, středu a pátek.
Na závěr dovolte, abych Vám jménem svým i jménem celého Obecního zastupitelstva popřál příjemné a klidné prožití vánočních svátků a v novém roce 2021 hodně zdraví, štěstí a osobních i pracovních úspěchů.
									
Jaroslav Okrouhlý, starosta obce
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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 9. 11. 2020
*Účetní obce Michaela Součková seznámila s výsledky hospodaření obce k 31. 10. 2020.
*Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 05/2020 k 9. 11. 2020.
*Zastupitelstvo schválilo Střednědobý rozpočtový výhled na období 2021 – 2023.
*Zastupitelstvo vzalo na vědomí Zprávu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Dlouhopolsko za rok 2020.
Kontrolu vykonaly 2. 11. pracovnice Odboru interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje. Nebyly
zjištěny chyby a nedostatky.
*Zastupitelstvo schválilo Vnitřní směrnici Obce Dlouhopolsko č. 02/2020, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
*Zastupitelstvo schválilo žádost Základní organizace Českého svazu včelařů Městec Králové o pronájem pozemku parc.
č. 262 (orná půda o výměře 3 381 m2) v k. ú. Dlouhopolsko.
*Zastupitelstvo schválilo žádost Petra Čapka z Velkých Výklek o pronájem pozemků parc. č. 196/1 (trvale travní porost
o výměře 5 017 m2), části parc. č. 199/5 (vodní plocha o výměře 173 m2) a části parc. č. 199/7 (vodní plocha o výměře
487 m2) v k. ú. Dlouhopolsko.
*Zastupitelstvo schválilo návrh na dokončení stavby garáže v areálu bývalé školy a souhlasilo s vyčleněním financí
z rozpočtu obce pro rok 2021 pro tuto akci.
*Zastupitelstvo schválilo stanovy Svazku obcí Ny-Ko se sídlem Ždánice 70.
*Zastupitelstvo schválilo Darovací smlouvu (smluvní strany Obec Dlouhopolsko – Svazek obcí Ny-Ko se sídlem Ždánice).
Svazek obcí Ny-Ko daruje obci částku 9 764 Kč – výše daru je stanovena dle hmotnosti vytříděných plastů za rok 2019.
*Zastupitelstvo vzalo na vědomí informace o novele vodního zákona s účinností od 1. 1. 2021. Novela mj. pro občany
zpřísňuje požadavky na likvidaci odpadních vod.
*Zastupitelstvo souhlasilo se zveřejněním záměru obce pronajmout část pozemku p. č. 63/1 (zamokřená plocha –
výměra 275 m2) v k. ú. Dlouhopolsko.
*Zastupitelstvo zamítlo žádost Milana Knoblocha z Poděbrad o změnu Územního plánu obce (zařazení pozemků parc.
č. 201/13 a 200/3 mezi zastavitelné plochy obytné).
*Zastupitelstvo zamítlo žádost Jaroslava Maliny a Marie Malinové z Městce Králové o změnu Územního plánu obce
(zařazení pozemku parc. č. 201/8 do zastavitelných ploch pro rekreaci).
*Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o zemědělském pachtu č. 405/2020 (smluvní strany Obec Dlouhopolsko – Zemědělská
společnost Sloveč). Obec společnosti pronajímá celkem 23,6816 ha v k. ú. Běrunice, Dlouhopolsko, Hradčany
u Žehuně, Kněžičky, Městec Králové a Opočnice.
*Zastupitelstvo schválilo žádost Českého svazu včelařů – místní organizace Městec Králové o poskytnutí finančního
příspěvku na činnost z rozpočtu obce na rok 2021.
*Zastupitelstvo schválilo žádost Svazu tělesně postižených – místní organizace Městec Králové o poskytnutí finančního
příspěvku na činnost z rozpočtu obce na rok 2021.
*Zastupitelstvo schválilo žádost Sboru dobrovolných hasičů Dlouhopolsko o poskytnutí finančního příspěvku na činnost
z rozpočtu obce na rok 2021.
*Zastupitelstvo schválilo žádost Sportovního klubu Dlouhopolsko o poskytnutí finančního příspěvku na činnost
z rozpočtu obce na rok 2021.
*Zastupitelstvo pověřilo starostu zajištěním vyčištění čapího hnízda na komínu bývalé cihelny ve spolupráci s vedoucím
Záchranné stanice Poděbrady Lubošem Vaňkem.
*Zastupitelstvo vzalo na vědomí cenové nabídky na akci Rekonstrukce chodníků v ulici Poděbradská (od čp. 128 k čp.
126). Zastupitelstvo schválilo návrh na uzavření Smlouvy o dílo s firmou MT Staves s.r.o. Pňov-Předhradí, která podala
nejnižší cenovou nabídku.
*Zastupitelstvo vzalo na vědomí informace o jednání se Stavebním úřadem v Městci Králové ve věci terénních úprav
pozemku parc. č. 63/1 v k. ú. Dlouhopolsko.
*Zastupitelstvo vzalo na vědomí informace o ukončení kontroly České inspekce životního prostředí Praha ve věci
zavážení pozemku parc. č. 63/1.
*Zastupitelstvo neschválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Dohodu o umístění stavby č.
IV-12-6027279/SOBSVB/01 (smluvní strany Obec Dlouhopolsko – ČEZ Distribuce a.s. Děčín). Předmětem smlouvy je
výstavba elektrické přípojky pro pozemek parc. č. 201/8 v k. ú. Dlouhopolsko.
*Zastupitelstvo vzalo na vědomí informace o financování dopravní obslužnosti a integraci autobusové dopravy na
Královéměstecku.
*Zastupitelstvo schválilo Příkazní smlouvu (smluvní strany Obec Dlouhopolsko – Město Městec Králové). Obec
Dlouhopolsko v roce 2021 zašle na účet Městce Králové částku ve výši 200 Kč/občana na krytí prokazatelné ztráty
vzniklé dopravcům v důsledku zajišťování ostatní dopravní obslužnosti při plnění závazků veřejné služby.
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Výsledky voleb

do Zastupitelstva Středočeského kraje
2. 10. – 3. 10. 2020
195 = počet osob zapsaných do seznamu voličů
91 = počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
90 = počet platných hlasů
počet hlasů – strana
25 – ANO 2011
17 – Starostové a nezávislí
17 – Občanská demokratická strana
12 – Česká pirátská strana
9 – Spojenci pro Středočeský kraj – TOP 09, Hlas, Zelení
4 – Česká strana sociálně demokratická
3 – Trikolóra hnutí občanů
2 – Svoboda a přímá demokracie (SPD)
1 – Komunistická strana Čech a Moravy

Cena vodného v roce 2021
Cena pitné vody je 39,39 Kč za 1 m³ (včetně DPH).

Jímka na odpadní vody (žumpa)
Je nepropustná nádrž (beton, plast), ve které jsou odpadní vody
shromažďovány a dále vyváženy. Z toho vyplývá, že odběr pitné vody pro
domácnosti v takovém případě musí přiměřeně odpovídat vyvezenému
množství odpadních vod z jímky.
Podle ust. § 38 odst. 6 zákona o vodách, kdo akumuluje odpadní vody
v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování odvozem
na čistírnu odpadních vod a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České
inspekce životního prostředí předložit doklady o odvozu odpadních vod
za období posledních dvou kalendářních let. Ten, kdo provede odvoz, je
povinen tomu, kdo akumuluje podzemní vody v bezodtokové jímce, vydat
doklad, ze kterého bude zřejmé jméno toho, kdo akumuluje odpadní vody,
lokalizace jímky, množství odpadních vod, datum odvozu, název osoby,
která odpadní vodu odvezla a název čistírny odpadních vod, na které budou
odpadní vody zneškodněny.
Splaškové odpadní vody se v žumpě akumulují, po naplnění
akumulačního prostoru musí být žumpa vyprázdněna a její obsah
zneškodněn. Jelikož žumpa není zařízením způsobilým snížit znečištění
akumulovaných odpadních vod (není čistícím zařízením), nelze z ní odpadní
vody přímo vypouštět do vod povrchových či podzemních. K vypouštění
nečištěných odpadních vod není vodoprávní úřad oprávněn vydat povolení.
Nepředložením dokladů o odvozu odpadních vod se vlastník dopouští
přestupku podle ust. § 116 odst. 1k) nebo správního deliktu podle ust.
§ 125a odst. 1 písm. l) zákona o vodách.

Septik
Septik je nepropustná nádrž rozdělená na 2 nebo 3 komory. Odpadní
vody protékají jednotlivými komorami, čímž dochází k jejich částečnému
čištění a usazování kalu. Ze septiku mohou být vypouštěny odpadní vody
těmito způsoby: *Do kanalizace pro veřejnou potřebu, na jejímž konci
se nachází volná výusť do vodního toku. *Do povrchových vod vodního
toku, rybníka apod., ať už přímo, nebo pomocí kanalizace neznámého
vlastníka, která se historicky v obci nachází. *Do podzemních vod – trativod,
zasakovací systémy.
Vlastník septiku, ze kterého jsou odpadní vody vypouštěny
do povrchových nebo podzemních vod musí mít platné povolení
k vypouštění odpadních vod, vydané po roce 2002, obnovované nejméně 1
x za 10 let. Vypouštěním odpadních vod ze septiku bez platného povolení
se vlastník dopouští přestupku podle ust. § 116 odst. 1b) nebo správního
deliktu podle ust. § 125a odst. 1 písm. b) zákona o vodách.

Poplatek za likvidaci
domovních odpadů
Platnost známek z roku 2020 bude
ukončena 31. ledna 2021 – potom nebudou
popelnice bez vylepených nových známek
vyváženy. Nové známky (120 a 240 l) budou
od pondělí 4. 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 2021 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 zůstává stejný jako v roce 2020:
50 Kč za prvního psa a 100 Kč za každého dalšího
psa.
Použitý kuchyňský olej do odpadu
nepatří!
-

Olej v odpadu tuhne a zanáší potrubí
Energeticky a finančně je velice náročné vyčistit
kontaminovanou vodu

Jak se nechá použitý olej
ekologicky likvidovat?

-

Použitý olej stačí slévat
do PET lahví

-

Uzavřenou PET láhev vhodit
do nádoby na sběr použitého
oleje ve Vaší obci

-

Použitý olej je následně ekologicky zlikvidován

Ekologickou likvidaci použitého kuchyňského oleje ve Vaší obci zajišťuje firma Černohlávek OIL

K likvidaci
odpadních vod
a povinnostech vlastníka
Novelou vodního zákona s účinností od 1. 1.
2021 dochází k povinnosti uchovávat doklady
o vývozu odpadních vod z žumpy. Novela
zákona č. 113/2018 Sb. mimo jiné pro občany
zpřísňuje požadavky na odvoz odpadní vody
z bezodtokových jímek, a ukládá vlastníkům
povinnost dokládat odvoz splašků ze žump
a čistíren odpadních vod za dva roky zpětně.
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Sportovní klub Dlouhopolsko
Výsledky podzimní části sezóny
2020/2021:
Volárna – Dlouhopolsko = 12:2 (5:1)
= 2x Sanko
Dlouhopolsko – Polepy B = 0:5 (0:3)
Dalších pět zápasů bylo odloženo.
Rozhodnutím vlády ČR byly v období
od 14. 10. do 31. 12. 2020 zrušeny
všechny sportovní akce a soutěže
a proto nebyla podzimní část sezóny
2020/2021 dohrána. Výkonný výbor
FAČR na svém zasedání 27. 10. rozhodl,
že se soutěžní ročník 2020/2021 přerušuje
do 31. 12. 2020.
střelci roku 2020
3x Petr Hingar
2x Jan Siegl a Robin Sanko
1x Jakub Kříž, Jiří Kročák,
Koloman Bužík a Jiří Pecen
změny v týmu
novým hráčem se stal Jan Průša

Tabulka podzimní části soutěže po odehraných zápasech:
1

Sokol Býchory B

8

7

0

1

32:15

21

2

SK Krakovany B

8

6

0

2

34:10

18

3

S. Starý Kolín

7

6

0

1

30:11

18

4

TJ Tři Dvory B

8

5

0

3

46:16

15

5

Sokol Volárna

8

5

0

3

37:20

15

6

TJ M. Hradištko I.

7

5

0

2

28:13

15

7

FC Němčice

8

5

0

3

31:19

14

8

S. Bělušice

8

4

0

4

19:27

12

9

Union Ohaře

8

4

0

4

16:31

12

10

FK Týnec/n Labem B

8

3

0

5

19:27

10

11

S. Radovesnice II

8

2

0

6

16:39

6

12

TJ Polepy B

8

2

0

6

13:40

6

13

SK Dlouhopolsko

8

1

0

7

11:40

3

14

Union Hradčany

8

0

0

8

9:33

0

Zhodnocení fotbalového roku 2020
Úvodem letošního fotbalového zhodnocení je nutné
konstatovat, že fotbalový rok nám toho příliš nepřinesl.
Jarní část sezony 2019/2020 na Nymbursku se vůbec
kvůli koronavirové krizi nezačala hrát. Důsledkem toho
bylo vyhodnocení výsledků pouze na základě zimní části
a následné ukončení soutěže. Po půl roce bez fotbalu jsme
pečlivě zvažovali pořádání našich tradičních prázdninových
turnajů, Dlouhopolského turnájku v malé kopané
a Memoriálu Jaroslava Zlatníka a Josefa Teslíka (48. ročník). Po
zralé úvaze a vyhodnocení rizik pořádání těchto akcí v souvislosti
s možným šířením nákazy koronaviru, jsme nakonec turnaj
v malé kopané nepořádali. V případě našeho Memoriálu jsme zvolili skromnou variantu. Tento tradiční turnaj byl
výjimečně uspořádán formou jednoho zápasu: Dlouhopolsko - Hradčany. Toto utkání jsme herně ovládli, což bylo
potvrzeno výsledkem 4:0 v náš prospěch.
Novou sezónu jsme již začali jako účastníci IV. A soutěže kolínského okresu. Sezóna startovala ve standardním
termínu 28. srpna, avšak za dodržení přísných hygienických podmínek. Nejprve jsme se potýkali s nedostatkem
hráčů a celková konsolidace týmu po tak dlouhé pauze nebyla snadná. Největším úspěchem bylo, že jsme
se scházeli minimálně v 11 lidech na každý odehraný zápas. Výsledkově se týmu příliš nedařilo. Na druhé straně
panovala na hřišti za jakéhokoli stavu mezi našimi hráči vždy přátelská atmosféra. Z nové sezony se stihlo odehrát
pouze 8 zápasů, poté byla opět přerušena z důvodu nebezpečí šíření nákazy COVID – 19. Podařilo se nám odehrát
několik vyrovnaných zápasů. V oblíbeném derby se sousedy z Hradčan jsme zvítězili na našem hřišti 4:1. V zápase
s týmem Býchory B se bohužel vážně zranil náš stoper, kapitán a velký srdcař Martin Hájek. Jeho nepřítomnost
na hřišti bude v budoucnu velmi znát. Po podzimní nedohrané půlce sezóny nám patří prozatím 13. místo.
Co bude dál, zatím nikdo neví, uvidíme.
Organizace soutěží na Kolínsku nás mile překvapila, nikdy nebyl problém zajistit například rozhodčí pro naše
utkání. Dohoda s týmy při řešení jakýchkoli problémů nebo změn termínů byla vždy rozumná. Chování hráčů
soupeřů přímo při zápasech bylo obvykle až nezvykle férové. Když k tomu přičteme dostupnost všech týmů
přibližně do 20 km, nemusíme přechodu do kolínského okresu vůbec litovat.
												
Jakub Kříž
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EDDA Cup
Letošní sezóna seriálu nezávislých závodů automobilů do vrchu měla osm podniků a patnáct závodů. Poslední
akcí byly závody (ve dnech 2. 10 a 4. 10.) na trati Zbraslav – Točná, kde dlouhopolský závodník Jan Vaněk stáje
vktronik.cz vybojoval 3. a 2. místo ve třídě SAXO Cup. Plánovaný závod na mosteckém autodromu byl zrušený.
Každému jezdci se celkově škrtají čtyři nejhorší výsledky sezóny včetně neúčasti.
Jan Vaněk s vozem Peugeot 106 Rallye ve třídě Saxo Cup obsadil celkové třetí místo a v absolutním hodnocení
závodů EDDA Cup skončil na 14. místě.
Celkové pořadí jezdců v absolutním hodnocení:
1. Černý David – 2 005 bodů
Pořadí ve třídě SAXO Cup:
5. Arnošt Tomáš – 1 635 bodů
1. Arnošt Tomáš – 215 bodů
9. Kaščak Jiří – 1 352 bodů
2. Kaščak Jiří – 190 bodů
14. Vaněk Jan
– 1 239 bodů
3. Vaněk Jan – 142 bodů
Přihlášeno bylo 274 závodníků – bodovalo 253.
Přihlášeno bylo 32 závodníků – bodovalo 28.

Milan Moravec čp. 111
Pochází z Kraslic, do Dlouhopolska se přistěhoval v roce 2003 – původním povoláním je kuchař.
Vždy se zajímal o ovládání dlouhých bičů a v roce 1992 si zhotovil první honácký bič. Původní záliba postupně
přešla v profesi. Živnostenský list získal v roce 1998.
V posledních 15 letech se účastní akcí, spojených s historií a historickým šermem. Je pravidelným účastníkem
rekonstrukce bitvy na Bílé hoře (1620) a mnoha dalších historických akcí z období gotiky, které se konají po celé
republice. Předvádí zde výrobu kožených věcí, které jsou zároveň nabízeny k prodeji zájemcům z řad skupin
historického šermu (pásky, tašvice, pochvy na zbraně, bandalíry, důtky a různé výrobky na zakázku).
Velkým koníčkem zůstává ovládání dlouhých honáckých bičů (3 m) a country tance.
V čp. 111 byla v letech 1925 – 1998 truhlářská dílna. I dnes v původních prostorech pokračuje tradice ruční
práce z přírodních materiálů. Milan Moravec vyrábí kabelky, brašny, pásky, nátepníky, pletené honácké biče,
důtky, sandály, sponky do vlasů a další. Vše je ručně zpracované a šité. Zhotovuje i věci na zakázku. Dále nabízí
historické, westernové a klasické klobouky, jak kožené, tak z králičí srsti.
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Sbor dobrovolných hasičů Dlouhopolsko
Události posledních měsíců způsobily, že
z původně plánovaných akcí pro letošní rok se nám
podařily uspořádat pouze dvě: výstavu výstroje
a uniforem hasičů v bývalé škole a 2. ročník
pochodu Dlouhopolská šlápota. Připravovaná
valná hromada Sboru dobrovolných hasičů
Dlouhopolsko se nebude konat v původně
naplánovaném termínu 28. listopadu, ale později.
Vše závisí na vývoji epidemiologické situace a tak
se sejdeme tehdy, až budou uvolněna všechna
restriktivní opatření.
Jménem hasičského sboru Vám všem chci
poděkovat za součinnost při zvládání letošní
náročné situace a přeji příjemné a klidné prožití
nadcházejících vánočních svátků a v novém roce
mnoho zdraví.
			
Oto Šidlík

Svaz včelařů

V současné době sdružuje
spolek více než 75 členů
a spravuje nejen katastr
samotného Městce Králové,
ale také obce Běrunice,
Běruničky,
Dlouhopolsko,
Dobšice, Dubečno, Hradčany,
Choťovice, Kněžičky, Kolaje,
Městec Králové, Opočnice,
Oškobrh, Podmoky, Sloveč,
Srbce,
Střihov,
Velenice,
Vinice, Vlkov nad Lesy, Vrbice,
Záhornice a Žehuň. Někteří
členové jsou i z dalších blízkých
obcí.
V září 2020 spravovali královéměstečtí včelaři 875 včelstev. V tomto velmi neúspěšném roce, co se výnosů
medu týče, vyprodukovali 6 827 kg medu, zatímco v roce 2019 to bylo 12 999 kg.
Již od roku 1982 spravuje spolek spolkovou včelnici v katastru obce Dlouhopolsko. Včelnice slouží mimo jiné
k výukovým aktivitám začínajících včelařů.
Průměrné výnosy medu do 80. let byly
od 4 do 8 kg. Nejlepší výnos byl v roce 1983,
12 kg na včelstvo. Jednou z hlavních příčin
těchto poměrně nízkých výnosů byla rajonizace
v zemědělství, která v našem okrese zakazovala
pěstování medonosných rostlin jako je řepka nebo
slunečnice. V současné době vlivem soustavného
výzkumu v oblasti plemenářství, technice chovu
včelstev a pěstováním medonosných rostlin,
průměrné výnosy několikanásobně vzrostly.
Snahou výboru základní organizace je převést chov
na plemeno včely kraňské. Nejlépe se osvědčuje
druh „Singer“ Kdo ji má, zaznamenal minimální
rojivost a zvýšené medné výnosy.
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Ze života obce
Naši jubilanti:
Listopad
80 let – Květa Martínková čp. 41

Narození:
3. 10. – Aneta Ledvinková čp. 128 – Gratulujeme!
Odstěhovali se:
Martin Kříž čp. 133

Prosinec
70 let – Eva Rózová čp. 123
91 let – Libuše Albrechtová čp. 75
91 let – Marie Trčková čp. 91

Naše příjmení
Čížek, Čížková
V České republice je 3 793 mužů a 3 915 žen s příjmením, které vzniklo ze staročeského slova „číž“. Předkové
dnešních Čížků uměli nejspíše krásně zpívat, měli veselou povahu (jak se to v lidovém podání tradovalo o ptácích
čížcích), ale mohli to být i lidé nesoustředění, roztěkaní či jinak „rozlítaní“. Existuje však ještě jedna možnost, která
s pojmenováním ptáka vůbec nesouvisí. „Čížci“ nebo „Čížkové“ jsou přezdívkou, kterou Moravané častovali Čechy.
Předek dnešních Čížků mohl toto příjmení dostat poté, co se přestěhoval z Čech na Moravu.
V roce 1676 sídlí v čp. 24 hajný Jan Čížek.
Poslední hajný Martin Čížek s rodinou se do čp. 131 přistěhoval z Dolního Bouzova v roce 1994.
Čuban, Čubanová
V České republice je 78 mužů a 76 žen s tímto příjmením. Jeho původ sahá až do 16. století, kdy jsou
zaznamenány i osoby s přízviskem Štěně nebo Psina. Čuba je označením pro fenu nebo záletnou, hádavou a zlou
ženu. Výraz „čub“ se používá pro chocholku na hlavě. Nositel tohoto příjmení tedy měl husté nebo kudrnaté vlasy.
V roce 1921 se z Kosmonos přistěhoval do čp. 67 obchodník Bedřich Čuban. Jeho manželkou byla Anna, rozená
Posejpalová, z čp. 43. Po roce 1946 rodina odchází do Prahy.
Danda, Dandová
V České republice je 383 mužů a 410 žen s tímto příjmením. Je odvozeno od křestního jména Daniel.
Biblické jméno hebrejského původu, složené ze slov dán (soudit, rozsoudit) a él (bůh), je vykládáno jako „bůh
je můj soudce“. Ve Starém zákoně byl Daniel obdařen moudrostí a schopností vykládat sny a věštit budoucnost.
V některých východočeských nářečích se výrazem „danda“ označovaly housky.
V roce 1984 se do čp. 67 přistěhoval Josef Danda ze Žiliny u Kladna, manžel Anny Hankové z čp. 1.

Čp. 25
První zmínka o původním čp. 18 je z roku 1702, kdy zde
vrchnost usadila hlídače rybníka. V letech 1852 – 1858 v čp.
25 provozují tři „židovky“ koloniální obchod. Dům vyhořel
celkem třikrát – v letech 1877, 1881 a 1930. První přestavba
domu proběhla po požáru v roce 1877 (místo dřevěného
obydlí se střechou ze slámy je postavený dům kamenný
se střechou z cementových tašek), druhá po požáru v roce
1881. Stodola a chlévy byly přistaveny v roce 1928. Demolice
části stodoly byla provedena v roce 1966. Od roku 2018
probíhají stavební úpravy celého objektu – zůstaly původní
obvodové zdi a byl odstraněný i zbytek stodoly.
V roce 1773 je připomínána vdova Křížová. Dům v roce
1841 kupuje Václav Adamec. Jeho syn Jiří jej v roce 1872
prodal Barboře Zdeňkové, která se v roce 1885 provdala
za Václava Tomka z Hradčan. Syn Václav dům na základě
směnné smlouvy přenechává Františkovi Hájkovi z čp. 103.
V rukou rodiny Hájkových nemovitost zůstává až do roku 2018,
kdy ji kupují manželé Pavel a Bohuslava Kurkovi z Poděbrad.

čp. 25 - 1993

čp. 25
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Josef Fiala
Dne 7. 5. 1894 byla zahájena podle schváleného plánu a rozpočtu
(na 10 811,46 zlatých) stavba dlouhopolské školy. Akci obec zadala staviteli
Josefu Fialovi z Poděbrad, který ji přijal za obnos 8 700 zlatých. Budova
školy, ozdobená nad vchodem poprsím J. A. Komenského a nápisem „Bohu
a vlasti“, byla úplně dokončena počátkem září 1894.
V roce 1895 předkládá Josef Mladějovský z Městce Králové žádost
a plány na stavbu pece, kolny a obytného stavení pro cihlářského mistra
(nyní čp. 80). Tak na krátkou dobu vznikla Fialova cihelna, neboť Josef
Fiala z Poděbrad, mistr zednický a tesařský, cihelnu v roce 1898 koupil.
Na místě dnešního čp. 94 byla postavena 50 m dlouhá a 12,5 m široká kolna
na výrobu a sušení cihel s pevnou podlahou ve výši 2 m nad zemí. Podnik
ukončil výrobu pro nedostatek hlíny v roce 1903. Kolna shořela a stavitel
Fiala rozparceloval pozemky na stavební místa. A tak zde vznikla nová část Dlouhopolska, slepá Fialova ulička (od čp. 89 k čp.
94).
Josef Fiala se narodil 9. 9. 1852 v Dubči (nyní součást Prahy) a zemřel 7. 9. 1930 v Poděbradech, kam se s rodinou přistěhoval
v roce 1883 z pražské Hostivaře. Domovské právo mu město udělilo v roce 1901. S manželkou Kateřinou, rozenou Blechovou
(1856 – 1935) měli celkem osm dětí. Nejstarší syn Karel, stavební inženýr, tragicky zahynul v roce 1919 v Užhorodu při vpádu
Maďarů na Slovensko.
Po absolvování První české reálné školy v Praze (v Ječné ulici) Josef Fiala nastupuje do stavební kanceláře Havel a Hanč
na Smíchově, kde získává teoretické a praktické odborné vzdělání. Zároveň jako posluchač oboru pozemní stavitelství
navštěvuje večerní průmyslovou školu. V roce 1872 přechází ke staviteli Krásovi na Královských Vinohradech, kde jako polír
vede stavby patrových domů a kancelářské práce pro více podniků najednou. O dva roky později je stavbyvedoucím akcí
prováděných firmou Hanč na Smíchově (např. sirkárna na Pelc – Tyrolce). U stavitele Muziky (1874 – 1876) při výstavbě státní
železniční dráhy Rakovnicko – Protivínské vykonává kreslířské práce a dohlíží nad stavbou železnice. V letech 1876 – 1877
ho stavitel Sedláček pověřuje vedením a dohledem nad výstavbou vícepatrových domů.
V lednu 1878 nastupuje jako polír a stavbyvedoucí „pro stavby vysoké, pozemní i vodní“ u stavitele Jana Kalouse
v Poděbradech. V roce 1884 přijímá nabídku svého dosavadního šéfa a stává se jeho společníkem. Mezi významné akce patří
stavba vodního pilíře a stavební práce při rekonstrukci železného mostu přes Labe v Poděbradech.
V roce 1883 vydalo c. k. okresní hejtmanství v Poděbradech Josefu Fialovi povolení „k samostatnému provozování prací
zednických a prací k živnosti té se vztahujících“. V roce 1892 získává povolení k provozování samostatné živnosti tesařské.
Na náměstí Anežky České se pod čp. 74 nacházel velký Ctiborovský dvorec. V roce 1877 ho Josef Fiala koupil, přestavěl
v novorenesančním stylu a průčelí opatřil dodnes zachovanou bohatou štukovou výzdobou. Na konci 19. století koupil také
přízemní domek čp. 84 i s velkou parcelou. K němu přistavěl jednak další dva domy, čp. 302 s nárožním čp. 351 a směrem
k Labi v ulici Na Kopečku další tři secesní vily, obklopené zahradami.
Od roku 1884 mu ředitelství poděbradského velkostatku svěřuje veškeré soukromé i patronátní stavby v jeho působnosti.
Přímo na náměstí v Kouřimi se nachází neoklasicistní dům čp. 47, který byl pro tehdejšího majitele Jana Veselého postaven
v roce 1890 na místě staršího domu a přilehlé uličky. Dnes zde nalezneme vinotéku. Autor projektu stavitel Fiala se krátce
poté podílel na i přestavbě kostela Povýšení svatého Kříže v Poděbradech.
V červenci 1890 bylo započato se stavbou definitivního podstavce jezdecké sochy krále Jiřího z Poděbrad na poděbradském
náměstí. Nejprve bylo upraveno místo pro pomník a když se tak stalo, byl postavený stavitelem Fialou masivní cihlový vnitřek
podstavce.
V roce 1907 postavil patrový secesní dům s freskou na Riegrově náměstí (čp. 33).
Objevení pramene uhličité minerálky v Poděbradech v roce 1905 zásadně ovlivnilo vývoj města. V letech 1907–1908 Fiala
realizoval projekt „Knížecích lázní“ (dnešní část Letních lázní) od německého architekta J. Hackenholze. Historicky první
lázeňská budova se šesti kabinami, místností pro lékaře a čekárnou nahradila starou, nepoužívanou, panskou stodolu
na severním okraji „Dřevnice“.
Koncem roku 1907 vypracoval Fiala na žádost knížete Filipa Arnošta z Hohenlohe-Schillingfürstu rozpočet a plány
na stavbu letního restauračního pavilonu v oboře. Stavělo se v průběhu roku 1908 a v srpnu byla stavba zcela dokončena.
Kolaudována byla však až počátkem roku 1909 a dána do provozu 1. května téhož roku. Novou restauraci poděbradský
velkostatek od počátku pronajímal – dnes je zde Restaurace a penzion Obora.
V roce 1910 koupila lázně městská rada a vzápětí vypsala architektonickou soutěž na nový lázeňský areál. Ze čtrnácti
soutěžících vyšel vítězně architekt František Janda. S Jandou se Josef Fiala blíže seznámil právě při realizaci lázní, na níž
se Fialova stavitelská kancelář podílela. Jiný projekt pro Poděbrady, připisovaný Jandovi, nalezneme v nové vilové čtvrti,
která se rozrůstala na začátku 20. století kolem budovy chlapecké školy, dnešního gymnázia. Stavbu školy i mnohé blízké
domy prováděl stavitel Fiala, který zde na rohu Studentské a Palachovy ulice postavil v letech 1910-1912 pro své dcery vilu
s dvěma byty (dnes penzion Amálka).
Podle plánů architekta Jandy postavil Fiala v roce 1912 budovu Zimních lázní. V roce 1924 zde byla spuštěna plnírna
minerálky.
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