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Vánoční čas
S myšlenkou uspořádat v naší obci větší
předvánoční akci, jsme si pohrávali delší
čas. Uvítali jsme proto nápad muzea kuriozit
v Pelhřimově pokusit se o český rekord ve
vypouštění balónků s přáním Ježíškovi. S
tím se nabízelo přichystat vánoční jarmark
spojený s rozsvícením vánočního stromu.
Celá akce proběhla v úterý 9. 12. 2008 v
prostorách sportovního areálu.
A jak to všechno bylo? Nejprve jsme se
museli jako obec zaregistrovat. Potom nám
byly zaslány balónky, přáníčka a drobné
odměny pro děti. Na přáníčka bylo třeba
navázat provázky. V den vypouštění jsme
začali balónky nafukovat v 10.50 hod. Kolem
12 hodiny nečekaně došel plyn, a tak někteří
uvítali neplánovanou přestávku. Z druhé
lahve se plnilo do 14 hodin. Nafoukli jsme
celkem 1000 balónků za 2 hodiny a 30minut
v počtu 14 lidí.
Vypuštění balónků probíhalo za podpory
rádia Frekvence 1. V 15.40 hod se nad
Dlouhoňovice vzneslo 953 modrých
balónků. 10 prasklo při nafukování a ostatní
buď děti nechtěly pustit, nebo naopak vzlétly
brzy. Každopádně pohled to byl nádherný.
Přesná čísla uvádíme proto, že se jedná o
pokus o zápis do České knihy rekordů.
Těsně po vypuštění jsme odeslali sms
zprávu, následující den potom fotografie a
další písemnou zprávu. Jinak by pokus
nebyl uznán za platný. Celkový počet všech
zúčastněných rozhodne, byl-li loňský pokus
překonán. Ale to až v příštím čísle
občasníku.

Současně probíhal vánoční jarmark. A tak si
návštěvníci mohli prohlédnout a zakoupit
keramiku, svíčky, batikovaná trička, dřevěné
hračky a kuchyňské náčiní, vánoční
dekorace, suchou vazbu, košíky z pedigu,
perníčky, vánoční ozdoby, náhrdelníky i
náramky, slaměné ozdoby, ochutnat horkou
medovinu. Své výrobky předvedli také
brašnář a kovář. Všem prodejcům velice
děkujeme a těšíme se na další spolupráci.
Pro děti byla nachystána Ježíškova
schránka, do které mohly vhodit svá přání.
Před odesláním Ježíškovi jsme vylosovali
několik dětí a odměnili je drobnými dárečky.
K večeru byl za doprovodného programu
dětí z MŠ slavnostně rozsvícen vánoční
strom. Během celého odpoledne hokejový
oddíl zajišťoval občerstvení, kde nechyběly
klobásy, svařené víno, grog a další.
Děkujeme všem, kteří se jakýmkoli
způsobem podíleli na přípravách a průběhu
celé vánoční akce.
Za pořadatele dětských akcí při SDH
a Obec Dlouhoňovice Jana Havrdová
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Dopis
Dopis, který jsme obdrželi těsně před
uzávěrkou
Dobrý den,
moc všem děkuji a v rychlosti konečný
výsledek včerejšího celorepublikového
rekordu v zasílání balónků s přáním
Ježíškovi.
Akce se zúčastnilo 268 obcí - měst a
organizací a bylo vypuštěno 100 858
balónků.
Budu s vámi i nadále v kontaktu a pošlu i
obsáhlejší dopis.
Hezký den
J. Vaněk, Muzeum rekordů a kuriozit Pelhřimov
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Možná právě tyto děti budou jednou na
dětský den, na rozsvěcení vánočního
stromu, na čtení pohádek na Rolbě,
lampionový průvod atd. vzpomínat zrovna
tak rády, jako dnešní třicátníci na kdysi svůj
„hasičák“. Tehdy s nimi zase jiní rodiče jaksi
„navíc“jezdili dvanáctsettrojkou či
karavanem
lyžovat do Zdobnice,
na
hasičské soutěže, na výlety po okolí,
stanovat a vařit na ohni. A tak možná právě
ty dnešní děti budou za 20 let vymýšlet pro
své malé taky „něco navíc“.
Vím, že největší odměnou za často časově
náročnou práci jsou rozzářené dětské oči.
Přesto bych ráda za sebe, za redakční radu
a snad za všechny mámy a táty dětí ráda
poděkovala. Děkuji Vám za to, že děláte pro
děti něco navíc. Že máte odvahu, že najdete
čas. A jsem přesvědčená o tom, že na to děti
nezapomenou. Stejně tak, jako rádi
vzpomínají kdysi malí hasiči Sklenářovi,
Kalouskovi, Holubářovi, Kroulovi,
Podhájeckých, Hynkovi, Macháčkovi,
M a l á t k o v i , V í t k o v i , Vy c h o v i , K á ť a
Procházková, holky Břízovy………..a taky
Simona Páchová - tehdy Matyášová
Marie Vychová

Krásné prožití svátků Vánočních
a úspěšné vykročení do roku 2009
vám všem přejí
Jana Havrdová a Simona Páchová
pořadatelé dětských akcí při SDH.
Děkujeme všem za podporu a přízeň.
Těšíme se na další setkání s Vámi.
Ještě k vánočnímu jarmarku
Jistě jste si všimli, že letošní rozsvěcení
vánočního stromečku bylo opět o trochu
„bohatší“. Bohatší o jarmark na hokejovém
hřišti. A možná jste si také všimli, že už je to
za poslední dobu několikátá akce pro děti
akce jaksi „navíc“.
Za řadou těchto nových aktivit je vidět
skupinu dobrovolníků kolem pí Simony
Páchové a Jany Havrdové. Můžete namítat,
že to vlastně dělají pro své děti. Jistě - pro
své, ale zároveň i pro všechny ostatní.

Ohlédnutí a sváteční rozjímání
Pro pořádek hned v úvodu uvádím, že
tomuto článku nepřísluší hodnotit všechny
akce roku 2008, ani roku předchozího. Jen
se zmíním o zajímavostech, které obohatily
prostředí naší obce.
Dne 27. 5. 2007 došlo k zavěšení zvonu do
naší zvoničky. Tím jakoby se naše vesnička
probudila k životu. Už nám zvoní v letošním
vánočním čase druhý rok.
Ve stejném roce se v nově vysazeném
parčíku objevily dva zajímavé kameny (4. 5.)
a 2. 11. 2007 byl také vysazen nový
„vánoční“ strom u obchodu.
V roce 2008 mě zaujaly další akce, které se
nesmazatelně, alespoň tak doufám, zapsaly
do našich dějin. Vysazení dalšího stromu
dřezovce u potoka (24. 5. 2008) a obnovení
studánky pod Perdějovem (6. 9. 2008).
Jestli se v Občasníku v roce 2007 psalo o
„naučné stezce“ naší obcí, začíná se takto
pomalu tvořit. Nejsou to doufám žádné
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novoroční sliby, ale pozoruhodnosti hodné
obdivu nejen našich občanů. Věřím, že
budou přibývat. Stále je dostatek nápadů a
ochotných rukou. To jsou dva krásné dary,
které se penězi zaplatit nedají. Tyto dva dary
nám doufám - poskytne i rok 2009.
O kulturní dění obce se také zasluhují ti, kteří
připravují zajímavé akce, ze kterých vybírám
třeba pohádkový les, čtení s přechodem
času a další. Nápadů pro příští rok mají dost
a všichni jistě víte, komu tímto odstavcem
děkuji.
Tak krásné vánoční svátky a hlavně zdraví v
roce 2009 i v letech dalších.
Jiří Tydlitát
Aby Vánoce byly skutečně svátkem klidu

Někdy se mi zdá, že Vánoce v naší obci
nejsou svátkem klidu a míru, ale naopak
místem, kde probíhá rušná bitva. První
exploze petard, bouchacích kuliček,
dělobuchů a prskajících rachejtlí se ozvou v
předvečer svátku Mikuláše a pokračují
prakticky až do Silvestra. Oslavit konec roku
ohňostrojem patří k věci. Je to jednou za rok.
Proč ne? Nechápu ale, co společného s
romantikou Vánoc má ohňostroj o Štědrém
večeru, který otravuje občany obce včetně
psů a koček, které chovají. S tímto hloupým
zlozvykem se nejčastěji setkáme u mládeže
na sídlištích a ve sportovním areálu. Prosím
proto rodiče, mají-li ještě nějaký vliv na své
děti, aby se pokusili zmírnit bojovou náladu
Vánoc a změnit ji na náladu mírovou, která k
Vánocům patří.
Ing. Smola Pavel, starosta obce

PS: V některých městech přijali veřejnou
vyhlášku, omezující užívání zábavné
pyrotechniky. Bohužel situaci to téměř nikde
nevyřešilo.
Čtení u krbu
26. října se na Chatě Rolba sešli všichni, kdo
mají rádi knihy a jejich čtení. Pro dobré
naladění jsme na úvod pozvali loutkové
divadélko Úsměv, paní Gajdošovou a paní
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Ulrychovou. Díky nim se všichni přítomní
rychle ponořili do příběhu plného písniček a
známých pohádkových bytostí. Děti rády
pomohly Kašpárkovi poshánět a ozdobit
novou chaloupku pro perníkovou babičku.
Ta v nové peci dětem za odměnu upekla
sladkou odměnu. Moderní pojetí Perníkové
chaloupky všechny nadchlo. Po vystoupení
následovalo malé občerstvení, čaj a
moučníky (pozn. vstupné). Potom si každý
našel svoje místečko na spaní, zachumlal se
a…
Výběru knih a prvního čtení se na výbornou
ujal pan Jiří Tydlitát. Zvolil knihy dříve
vydané a pro většinu z nás zcela neznámé.
O to více zajímavé. První knihu děti vnímaly
velmi pozorně (pozn. knihy se četly celé). Po
přestávce už jejich pozornost slábla. Kolem
půlnoci usnuli i poslední malí povídálkové.
Zbylí dospělí posluchači chvílemi
poslouchali nebo „odpočívali“. Ve tři hodiny
ráno se zastavil čas na nástěnných
hodinách. Středoevropský, zimní čas
nastoupil svou vládu. Ti, kteří nespali, tento
okamžik vnímali velmi citlivě. Celou
atmosféru dokresloval praskající oheň v
krbu.
Děti se začaly probouzet k ránu. Pro některé
to, že spaly na Chatě Rolba byl nejsilnější
zážitek. A tak už čtení nevnímaly, povídaly a
povídaly. Přesto se četlo téměř do sedmi
hodin. Pan Tydlitát četl celou noc, jen krátce
ho vystřídal pan Smola.
Každý, kdo vydržel až do rána, dostal od p.
Tydlitáta hlemýždí ulitu s kresbou pana
Kerschbauma, od nás potom záložku a
malou sladkost.
Čtení u krbu se zúčastnilo 18 dětí a 10
dospělých. Akci osobně považuji za méně
zdařilou, ale jen z hlediska upoutání
pozornosti dětí. Chybami se člověk učí,
nejsme pedagogové, přesto to
nevzdáváme. Na jaro připravujeme druhé
Čtení u krbu, které bude více protkané úkoly
a kvízy pro děti. Jsou třeba častější
přestávky, protože v dnešní uspěchané
době děti méně čtou a také jen krátkou dobu
udrží pozornost. Budeme rádi, za vaše
nápady, rady i připomínky.
Děkuji panu Tydlitátovi a panu Smolovi za
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propůjčení hlasů, všem pomocníkům za
skvěle odvedenou práci a Obci
Dlouhoňovice za finanční podporu.
Za pořadatele dětských akcí při SDH
Jana Havrdová
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čekaly záludné a odvážné úkoly, za jejichž
splnění následovala odměna. Rozzářené a
spokojené děti byly tou největší odměnou
pro nás pořadatele.
Tato akce se uskutečnila za finanční pomoci
Obce Dlouhoňovice, z dobrovolných darů a
za sponzorské účasti firem U Marušky -M.
Kratochvílová a DZ Pharm s.r.o. p.
Janovcová.
Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě a
průběhu celé akce.
Za pořadatele dětských akcí při SDH
Jana Havrdová

Návštěva školáků
Kouzelník a kouzelná cesta
V pátek 3. října 2008 naši vesničku navštívil
kouzelník. Pozvání přijal pan Miloš Bednář z
Letohradu. Své umění předvedl na sále
místního kulturního zařízení a přilákal 86
dětí a 81 dospělých. Předvedl mnoho
krásných kouzel, nad kterými většina diváků
jen nevěřícně kroutila hlavou. Dětem zářila
očka a některým se dokonce splnil sen kouzlily s opravdovým kouzelníkem!
Hodinové vystoupení uteklo jako voda, ale to
ještě nebyl konec. Pro děti byla nachystána
kouzelná cesta. Deštivé počasí nás
nezaskočilo, a tak se na sále, po zhasnutí
velkých světel, objevilo mnoho malých,
mihotajících se světélek. To se děti vydaly se
svými lampionky, lampičkami a baterkami na
tajemnou cestu. Na šesti stanovištích na ně

Dne 1. 10. navštívily děti ze Základní školy
28. října okolní obce města Žamberk. I naši
obec poctila svoji návštěvou skupina třiceti
dětí, které doprovázely paní učitelky
Tajbrová a Smolová. Cílem návštěvy bylo
seznámit děti s historií i současností obce.
Setkání bylo zahájeno v kulturním domě,
kde starosta obce děti zasvětil do minulosti
Dlouhoňovic a informoval je o nedávno
realizovaných akcích i o všem, co nás ještě
čeká. Poté si děti prohlédly zvoničku a
zrekonstruované sportovní kabiny. Velký
zájem projevily i o technické zázemí
sjezdovky, kde si prohlédly sněžné dělo,
rolbu a sněžný skútr. Protože počasí moc
nepřálo, hodil se teplý čaj, který jim byl
podán v klubovně chaty „Rolba“. Zároveň
každý školák obdržel malý upomínkový
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dárek. Návštěva pokračovala uctěním
památky občanů Dlouhoňovic padlých ve
světové válce u pamětní desky na místním
hřbitově. Celá tato akce byla věnována
devadesátému výročí vzniku
Československa.
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Strom života
Věk
Muži
Ženy

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
23 14 24 28 43 30 31 29 23 27 31
14 13 13 37 32 33 34 29 32 28 26

Věk
Muži
Ženy

55 60 65 70 75 80 85 90
26 14 13 3 6 5 3 0
25 15 16 9 14 4 6 0

Průměrný věk obyvatelstva: 37
(muži 36, ženy 39)
Poděkování
Děkuji místnímu zastupitelstvu, občanům
Dlouhoňovice, bývalým spolupracovníkům
ČD, přátelům a známým, kteří mi kondolencí
či účastí na pohřbu pomohli zmírnit bolest při
úmrtí mého manžela.
Květiny vyjádřily vše.
manželka Věra Bártová

Společenská rubrika

Informace z radnice

Narození
15.09.
28.10.
31.10.

Co přinesl uplynulý rok a co nás čeká v
příštím

Ester Peškarová
Dorota Silberová
Šárka Bergmanová

Úmrtí
27.10.

Jiří Bárta

66 let

Blahopřejeme
13.01.
19.01.
05.02.
23.03.
31.03.

Karel Musil
Josef Holubář
Růžena Malátková
Karel Šlesingr
Jiří Holeček

86 let
70 let
88 let
87 let
70 let

Události v roce 2008 (k datu uzávěrky)
Narození
Úmrtí
Sňatek
Rozvod
Přistěhování
Odstěhování
Stěhování v obci
Počet obyvatel

5
2
10
3
22
42
2
752

i

Vstoupili jsme do posledního měsíce roku
2008. Dovolte proto stručné ohlédnutí za
událostmi roku a zároveň připomenout, co
nás čeká v roce příštím.
Prvním krokem nového zastupitelstva bylo
vytvoření rozpočtu pro rok 2008. Od
rozpočtu se odvíjí většina akcí, proto i v
těchto dnech je už zpracován a schválen
rozpočet na příští rok. Co se nám podařilo v
jednotlivých oblastech a co nás čeká v
novém roce?
Kulturní zařízení obce - provedena výměna
oken na sále a instalace ochranných mříží,
vymalování. Celkové náklady činily 250 tis.
Kč
V příštím roce je plánována rekonstrukce
sociálního zařízení s předpokládanými
náklady 400 tis. Kč
Restaurace a ubytovna - provedena výměna
oken a vstupních dveří, zrekonstruování
sociálního zařízení a výměna části oken v
ubytovně za 440 tis. Kč. Před obchodem
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instalovány herní prvky.
Mateřská škola (budova obecního úřadu) - je
plánována rekonstrukce elektrických
rozvodů. Cena bude stanovena na základě
nabídkového řízení. V rozpočtu je uveden
odhad 160 tis. Kč. Obec plánuje podání
žádosti o dotaci na vybudování
multifunkčního hřiště a rekonstrukci herních
prvků v zahradě mateřské školy. Hodnota
díla 1 mil. 816 tis. Kč za spolufinanční účasti
obce ve výši cca 230 tis. Kč
Sportovní kabiny - provedeno zakrytí vstupu
do vestibulu ochrannou mříží a vybavení
automatickou pračkou. Celková hodnota 45
tis. Kč. Pro sportovce se plánuje zakoupení
přenosné časomíry za cca 60 tis. Kč.
Hřbitov - je plánováno nové ozvučení
hřbitova a oprava venkovní omítky smuteční
síně. Odhadované náklady do 40 tis. Kč
Bytovka - ve spolupráci se „Společenstvím
vlastníků byt. jednotek“, byly vymalovány
společné prostory. Financováno z fondu
oprav Společenství v.b.j. Byla provedena
oprava sociálních zařízení ve 2 obecních
bytech. Bylo prodáno 6 byt. jednotek.
V příštím roce je plánován prodej 1 bytu.
Rekonstrukce Urbanovy studánkyvybudování cesty, stříšky studánky, lavičky a
informační tabule. Díky pomoci občanů
náklady nepřekročily 25 tis. Kč
Požární ochrana - uskutečněna instalace
nového topení v požární zbrojnici v hodnotě
50 tis. Kč. Pro SDH jako organizátora akcí
pro děti bude určena částka 30 tis. Kč na
jejich zajištění.
Kanalizace - byla dokončena II. etapa
kanalizace, kanalizační přípojky a dešťová
kanalizace v ulici Dvorská. Kanalizaci je
věnován samostatný článek.
Komunikace - opraveny výtluky v ulici
Sídlištní. Pro příští rok je plánována
investice do oprav ve výši bezmála 3
miliónů Kč
Parkoviště u bytovek - do konce tohoto roku
bude zpracována projektová studie.
V příštím roce nás čeká rozšíření parkovací
plochy mezi prostřední a dolní bytovkou
Demolice zděné ohrady. Plánované náklady
860 tis. Kč
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Inž. sítě (sídliště pro RD nad nádražím) zpracování dokumentace pro územní řízení
a stavební povolení
V příštím roce položení inženýrských sítí.
Prodej pozemků žadatelům.
Naučná stezka a rozhledna (Kalvárie) - v
průběhu roku budou instalovány v obci
informační tabule. Předpokládaný náklad 90
tis. Kč.
Životní prostředí, sběr a likvidace odpadu byl zahájen sběr bioodpadu a jeho odvoz na
kompostárnu Technických služeb Žamberk.
Je podepsána smlouva s Technickými
službami Žamberk o využívání sběrného
dvora Žamberk pro občany Dlouhoňovic.
Jsou zakoupeny další 2 kontejnery na
separovaný odpad v hodnotě 42 tis. Kč.
Ve ř e j n é o s v ě t l e n í - j e p l á n o v á n a
rekonstrukce časti veřejného osvětlení v
ulici Hlavní v hodnotě 350 tis. Kč.
Údržba komunikací a příkopů - i v tomto roce
mírná zima přála cestářům. Přesto pro tuto
zimu je vyčleněno na zimní údržbu 150 tis.
Kč. V jarních měsících chceme instalovat
radarové měřiče do ulice Hejnická, kde v
nedodržování rychlosti je kritická situace.
Vážení spoluobčané,
Dovolte mi poděkovat všem, kteří jste
přiložili ruku k dílu, a hlavně poděkovat
zastupitelům obce, bez jejichž pomoci bych
se neobešel.
Úplně na konec mi dovolte popřát Vám
příjemné prožití Vánoc a hodně štěstí,
pohody a úspěchů v příštím roce.
Ing. Smola Pavel, starosta obce

Co nás trápí
Komunikace s parkovištěm před budovou
železniční stanice nedělá ostudu pouze
městu Žamberk, ale delší dobu i naší obci,
na jejímž katastru leží. Díry a kaluže se
nacházejí na pozemku „Českých drah“,
kterým dne 15. 10. byly zaslány fotografie
nepořádku a dopis tohoto znění:
Vážení,
na základě připomínek občanů na špatný
stav prostoru komunikace před železniční
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stanicí Žamberk, která se ale netradičně
nachází na katastru obce Dlouhoňovice,
sdělte prosím, zda-li v dohledné době je
plánována oprava nebo rekonstrukce této
plochy. Jedná se o pozemek p.č. 726/3,
která je ve vlastnictví „Českých drah“ (viz.
informace o parcele a katastrální mapa).
Vaše odpověď bude tlumočena veřejnosti.
Za obec
Ing. Smola Pavel, starosta obce

…..a jakou odpověď jsme dostali ?
Vážený pane starosto,
pozemek p.č. 726/3 ve vlastnictví Českých
drah, a.s. v katastrálním území
Dlouhoňovice není skutečně v ideálním
stavu. V loňském roce byl pozemek
vyspraven v části propadlé komunikace.
Veškeré závady na povrchové úpravě jsou
způsobeny obraty autobusů, které využívají
pozemek na otočky autobusové hromadné
dopravy.
Z pohledu Českých drah, a.s. je výše
uvedený pozemek zbytným majetkem a je
tudíž možnost jeho prodeje. V současné
době není plánována žádná větší oprava
výpravní budovy žst. Žamberk, s níž by byla
oprava plochy spojena, ani úprava prostorů
ČD, a.s. v této lokalitě. Z tohoto důvodu
budou, pokud se neuskuteční prodej
pozemku, zatím prováděny pouze opravy,
které budou mít přímý vliv na bezpečnost s
u ž í v á n í m p l o c h y. P o k u d b y o b e c
Dlouhoňovice zvážila možnost odkoupení
pozemku, bude ze strany ČD, a.s. RSM
Hradec Králové projevena vstřícnost při jeho
prodeji.
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s nadsázkou navrhuje pozemek odkoupit a
oplotit. Bylo by zajímavé, jak by se ČD tvářily.
Faktem zůstává, že dopisování s ČD bude
pokračovat.
Ing. Smola Pavel, starosta obce

Vandalů se asi nezbavíme
Díky velkému a pěknému sálu našeho
kulturního domu, jsou v něm každoročně
pořádány kurzy tance a společenského
chování. Bohužel ve dnech, kdy tyto kurzy
probíhají, se okolí obecního úřadu a přilehlé
sportoviště stávají smetištěm, kde najdete
od prázdných lahví tvrdého alkoholu,
nedopalků cigaret, obalů od sušenek, chipsů
až po PET láhve. Nestačí, že znečišťují, ale i
ničí. Dne 29. 11. kdosi polámal vánoční
výzdobu vchodu do budovy obecního úřadu
a mateřské školy. Doufám, že výzdobu
vánočního stromu před sportovními
kabinami nepotká stejný osud.
Ing. Smola Pavel

Finanční příspěvek školám
Zastupitelé obce rozhodli na mimořádné
veřejné schůzi poskytnout finanční
příspěvek Speciální škole Žamberk (7 800,Kč) a Gymnáziu Žamberk (23 400,-Kč),
které navštěvují děti z naší obce, a to ve
stejné výši jako poskytuje ze zákona obec
základním školám na každého žáka.
Finanční prostředky budou ve Speciální
škole použity na vybavení učebny výtvarné
výchovy kreslícími potřebami a učebny
Gymnázia dataprojektorem.

Václav Fikr, ředitel RSM Hradec Králové
Ing. Smola Pavel

a co dodat? Odpověď je psána od stolu bez
znalosti stavu. Každý občan obce ví, že byla
pouze vyspravena propadlá studna a to tak
ošklivým způsobem, že dělá ostudu celému
nádraží. Každý občan ví, že poškozené jsou
prostory, kde se autobusy vůbec neotáčejí.
Za velkorysou nabídkou prodeje pozemku
se skrývá touha lacině se zbavit problému.
Líbí se mi názor jednoho zastupitele, který

II. etapa budování splaškové kanalizace
je ve finiši
Tento rok byl ve znamení realizace největší
stavební akce za období samostatné obce.
Tím bylo vybudování II. etapy splaškové
kanalizace. Nechci se rozepisovat o
útrapách, které přinášely rozkopané
komunikace, bahno, prach, objížďky. Toho
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všeho si občané obce užili více než dost.
Dovolte mi uvést některá konkrétní fakta. K
dnešnímu dni je cca 90 % obce pokryto
možností odkanalizování rodinných domků
a rekreačních objektů.
V této etapě bylo vybudováno celkem 6
kanalizačních stok.
Stoka B, (ulice Spojovací, část Lesní, horní
část Hlavní) … 476,6 m
Stoka B1, (ulice Zákopčí) … 134,9 m
Stoka C4, (ulice Luční) … 100,5 m
Stoka C3, (ulice Dvorská) ... 257,2 m
Stoka C2, (Dolečka) … 133,4 m
Stoka C, (dolní část ulice Hlavní) ... 369,3 m
Celkem ... 1471,9 m
Mimo to je vybudována výtlačná část
kanalizace ... 417,4 m
Celkem položeno potrubí různého průměru
1889,3 m
Umístěno 53 revizních šachet. Postavena
čerpací stanice s výkonem 7 litrů za
sekundu.
Hloubka uložení v některých místech
dosáhla 4 metrů. Třikrát se podkopával
potok (2x ulice Hlavní a 1x Luční) a jednou
podvrtávání státní silnice v ulici Hejnická.
Od hlavního kanalizačního řadu se k
rodinným domkům (1 metr za hranici
pozemku) vybudovalo 49 kanalizačních
přípojek s revizními šachtami o celkové
délce 304 metry. Cena revizní šachty je
8 607,- Kč a 1 metr přípojky stojí 2000,- Kč.
To pro představu, jaké finanční částky
majitelé rodinných domků ušetřili, než kdyby
museli hradit přípojku až k hlavnímu
kanalizačnímu řadu.
V části ulice Dvorská se současně budovala
i dešťová kanalizace, která bude dokončena
společně s komunikací v prvním pololetí
roku 2009. Nové zatrubnění části vodoteče,
do které ústí dešťová kanalizace ve větším
průměru, se realizovalo v létě a zbývající
část bude řešena v příštím roce.
V polovině ledna 2009 se uskuteční
kolaudace splaškové kanalizace a
obyvatelé žijící v dosahu nového
kanalizačního řadu mají možnost se připojit
a splnit tímto zákon č.76/2006 Sb., o
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
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potřebu. Veškeré stavební práce prováděla
firma VAKSTAV Jablonné n/O, která vzešla z
výběrového řízení.
A jaké jsou náklady?
Splašková kanalizace … 8 000 000 Kč
(dotace + úvěr pro investora, kterým je VAK)
Dešťová kanalizace … 750 000 Kč (rozpočet
obce)
Kanalizační přípojky ... 1 200 000 Kč
(rozpočet obce)
Přesné náklady budou známy po kolaudaci
a závěrečném vyúčtování.
Ing. Smola Pavel

Jak poslanci porcovali medvěda a
hasičům zůstaly oči pro pláč
Před rokem jsme stejně jako další obce
požádali Ředitelství Hasičského
záchranného sboru Pardubického kraje o
dotaci ve výši 80 000 korun na základní
vybavení zásahového družstva hasičů. A jak
jsme dopadli? Místo požadovaných 80 tisíc,
hasiči dostali směšných 2 055 Kč. A tak v
době, kdy poslanci komicky až podezřele
porcují medvěda a posílají peníze na umělé
trávníky tam, kde ani fotbalový klub není,
nebo se investují milióny do golfového hřiště
díky známosti majitelů s ministrem Langrem,
naši hasiči zasahují v zastaralé výstroji a
jediné, co jim nechybí, je snaha zachraňovat
majetky druhých. Bohužel s nesystémovou
součástí rozpočtového procesu se brzy asi
nic nezmění.
Ing. Smola Pavel

DLOUHOŇOVICKÝ občasník
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Ceník výrobků z recyklace a kompostování
Minulý týden jsme obdrželi od Technických služeb Žamberk, které provozují kompostárnu v
Dlouhoňovicích (směr Písečná), ceník výrobků, které je možno zakoupit.
Výrobek
jednotka / cena bez DPH
Štěpky (obsahují piliny, na topení, nebo mulč ke keřům, květinám)
t
150,Zemina I.kategorie (rekultivace zahrad, zakládání trávníků apod.)
t
84,Drť frakce 0-63 drcená směsná (vyrovnávka cest, drenážní vrstva)
t
80,Drť frakce 0-63 drcená betonová (vyrovnávka cest, drenážní vrstva)
t
100,Frézink (po zaválcování vhodný pro zpevnění povrchu cest, podkladná vrstva)
t
84,Červenice (zemina vhodná na spodní vrstvy pro planýrování)
t
20,Zemina III. kategorie (vhodná na zavážku a planýrování spodních vrstev) t
20,Podrobnosti poskytne pan Vrkoč tel. 602 407 529
Co nového v legislativě?
Změna v zákoně o odpadech související
s registrací vozidel
Od 1. 1. 2009 nabývá účinnosti zákon č.
383/2008 Sb., kterým se mění zákon o
odpadech. Nově od tohoto data bude při
první registraci použitého vybraného vozidla
v České republice a při první přeregistraci
(první zaregistrování na jiného majitele
po 1. 1. 2009) vybírán poplatek na podporu
sběru, zpracování, využití a odstranění
vybraných autovraků.
Poplatek je stanoven podle plnění mezních
hodnot emisí ve výfukových plynech ve výši:
a) 3 000 Kč v případě splnění mezních
hodnot emisí EURO 2,
b) 5 000 Kč v případě splnění mezních
hodnot emisí EURO 1,
c) 10 000 Kč v případě nesplnění mezních
hodnot emisí podle písmene a) nebo b)
Plnění emisních hodnot je uvedeno v
technickém průkazu vozidla formou kódů. U
starších vozidel nejsou emisní hodnoty
uvedeny v technickém průkazu. V tomto
případě buď majitel doloží plnění emisních
limitů nebo bude vybírán poplatek dle bodu
c).
Výše uvedený poplatek (dle bodů a-c) bude
vybírán při registraci vozidla spolu s
poplatkem za přihlášení vozidla v pokladně
odboru správního a dopravy MěÚ Žamberk.
Poplatek na podporu sběru, zpracování,

využití a odstranění vybraných autovraků je
příjmem Státního fondu životního prostředí a
bude městským úřadem na tento fond
odváděn.
Případné dotazy zodpovíme na tel.465 670
290, 220 nebo přímo osobně na odboru
správním a dopravy Městského úřadu
Žamberk.
Změna v zákoně č. 168/1999 Sb., o pojištění
odpovědnosti z provozu vozidla povinné
ručení
Od 1. 1. 2009 se zásadním způsobem
zpřísňují postihy pro majitele a
provozovatele vozidel, kteří nemají
sjednáno povinné ručení. Podle § 24 c
tohoto zákona jsou povinni od 1. 1. 2009 za
každý kalendářní den, kdy jejich vozidlo
nebylo pojištěno, uhradit do garančního
fondu České kanceláře pojistitelů příspěvek
ve výši 20 300 Kč dle druhu vozidla.
Více informací naleznete na internetových
stránkách www.bezpojisteni.cz.
Informaci poskytl MěÚ Žamberk

DLOUHOŇOVICKÝ občasník
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Volby do zastupitelstev krajů konané dne
17. - 18. 10. 2008

Termíny schůzí zastupitelstva na rok
2009

V následujícím přehledu si můžete přečíst
jaká byla v naší obci účast a výsledky voleb
do zastupitelstva Pardubického kraje. Na
konání voleb byla obci poskytnuta
neinvestiční účelová dotace ve výši 20.000,Kč na úhradu výdajů souvisejících s nimi. Z
této dotace jsme vyčerpali 14.037,- Kč,
zbývající částka ve výši 5.963,- Kč bude
vrácena zpět.

09.02.
27.04.
22.06.
21.09.
14.12.

Počet voličů v obci
618
Vydané obálky
242
Odevzdané obálky 242
Platné hlasy
238
Účast v %
39,16
Platné hlasy v %
98,35
Strana / Počet získaných hlasů
Občanská demokratická strana
Česká str. sociálně demokrat.
Koalice pro Pardubický kraj
Komunistická str. Čech a Moravy
Nezáv. starostové pro kraj
Str. drobn. živnost. a podnikatelů
Strana zelených
Volte Pr.Blok-www.cibulka.net
Strana zdravého rozumu
SDŽ-Strana důstojného života
S.O.S. pro kraj
Děln.str.-zrušení popl. ve zdravotnictví
Moravané
Sdruž.pro rep.-Republ. str. Čsl.
Demokracie
Konzervativní koalice

68
59
45
33
8
7
7
4
3
2
1
1
0
0
0
0

Děkuji ještě jednou všem členům volební
komise za perfektní spolupráci.
Lenka Sklenářová

18:00
18:00
18:00
18:00
18:00

Požární zbrojnice
Požární zbrojnice
Chata Rolba
Chata Rolba
Požární zbrojnice

Kolik budeme platit za vodu?
Dne 26. 11. 2008 na Valné hromadě
společnosti Vodovody a kanalizace v.o.s.,
kde je naše obec spoluvlastníkem, bylo
vyhodnoceno hospodaření společnosti za
rok 2008. V důsledku ukončení činnosti firmy
Intergal Vrchovina, která byla největším
odběratelem vody, dochází k propadu v
tržbách ve výši 2 mil. korun, což tlačí na
zvýšení provozních nákladů na 1 m³. Pro rok
2009 je stanovena cena pro vodné 17,54
Kč/m³ s DPH a pro stočné 21 Kč/m³ s DPH.
Soutěže
K soutěži o nejkrásnější okno, balkon,
předzahrádku, zahrádku
V minulém roce, tedy v roce 2007, jsme
hodnotili a vybírali ve dvou kategoriích vždy
tři nejlepší, jak bylo zvykem z minulých let.
Byli jsme však nuceni přidat mimořádnou
kategorii
veřejné prostranství. Jména
vyhodnocených jste si mohli přečíst v
Občasníku č. 36 - v prvním čísle roku 2008.
Ve stejném čísle jsem také uváděl změnu
pravidel naší soutěže v hodnocení, už jen
zkráceně, balkonů a zahrádek.
Aby bylo patrné, že hezké zahrádky jsou
sledovány v průběhu celého roku, probíhá
hodnocení ve čtyřech ročních obdobích a
vybíráni jsou vždy dva. Není tedy nikdo
první, druhý, ani třetí. Toto platí o
zahrádkách a předzahrádkách. V kategorii
oken a balkonů je hodnocení celoroční,
stejně tak i veřejná prostranství.
Proto k loňským osmi vyhodnoceným letos
přibývá dalších deset. Ano, jednu výjimku
jsme museli udělat. V kategorii balkonů na
sídlišti vyhodnotit již jmenované v loňském
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roce. Tím nechci vůbec naznačit, že by
vítězové z loňského roku neměli letos o
zkrášlení svého okolí zájem. Věřte, že
nebylo jednoduché je letos nejmenovat
znovu. Jsou stále jedničky, ale snažili jsme
se vybírat z ostatních hezkých prostředí a
věřte, nebylo to jednoduché a možná někdo
namítne, že ani spravedlivé, jmenovat jen
těch několik vybraných. Náš domov
Dlouhoňovice se stále víc a víc probouzí do
krásy díky nám, zde žijícím. Nad veřejnými
komunikacemi sice stále musíme zavírat
obě oči, ale věřme, že už nebude trvat
dlouho a naše silnice budou opět krásnými
cestami rozkvetlým parkem. A z vás
vyhodnocených zaplníme zájezdový
autobus třeba k prohlídce zajímavého parku,
či pozoruhodné zahrady.
Teď ale konec snění a vraťme se k podstatě
naší soutěže k letošnímu vyhlášení vítězů.
O loni vyhlášené veřejné prostranství se
stále vyhodnocení starají. Mějte za to náš
dík. Objevilo se ale další pozoruhodné
řešení veřejného místa. Autobusová
zastávka v ulici Hlavní u rybníka. O její
osázení se postarali Stejskalovi z č.p. 166.
Jaro: Za jarní rozkvetlou zahrádku byli
vybráni Krahulcovi v Sídlištní č.p. 92 a
Sklenářovi ve Dvorské č.p. 155.
Léto: Kromě jiných rozkvetlých zahrádek
byly vybrané dvě v ulici Hlavní paní Šilarové
č.p. 93 a Lamačových č.p. 149.
Podzim: V podzimním čase zaujala nově
vytvořená zahrádka u Nunových v Hlavní
č.p. 14 a ve Spojovací č.p. 147 Vítkovi.
Zima: Po celý rok, ale především v zimě,
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zaujmou dřeviny v ulici Hejnická u nově
postaveného dřevěného stavení Biedlových
a opět v Hlavní č.p. 49 u Pejchů.
Okna a balkony: V letošním roce spíše jen
balkony v bytovkách v Sídlištní č.p. 131
Jadrníčkovi a č.p. 127 Hejkrlíkovi. Tím
nechci zavrhovat kaskády krásných
muškátů či jiných květin, ale třeba zase příští
rok.
Všem jmenovaným patří velký dík, že se o
svojí radost z krásného soukromí dokáží
podělit i s ostatními spoluobčany a přispívají
tak i ke krásnému vzhledu naší obce.
I v následujícím roce budeme postupovat
podle letošních pravidel.
Jiří Tydlitát

A ještě jedna soutěž
Ve vánočním Občasníku č.36 jsme vyhlásili
soutěž pro začínající „spisovatele“. Žádná
cena nebude udělena, protože za celý rok
nikdo příspěvek neodevzdal. Podmínky
soutěže tak zůstávají v platnosti i pro rok
2009.
Jan Vych

Zveme Vás
Masopust v obci
Již minulou zimu jsem se zabýval myšlenkou
na uspořádání masopustu. Ale zůstalo jen u
rozhovoru v hospodě u pivka. Od jara až do
dnes se v naší obci udělalo spousta dobrých
akcí, při kterých se užilo spousta zábavy. A
tak s příchodem letošní zimy jsem tu
myšlenku opět oživil.
Někteří si řeknete, proč to tu píši i když jsem
Vás již oslovil. Ale já bych rád oslovil
všechny Dlouhoňováky, kteří si chtějí užít
srandu a jsou ochotni pro to něco udělat.
Takže, pokud máte zájem se podílet
n ě j a k ý m z p ů s o b e m n a
DLOUHOŇOVICKÉM MASOPUSTU,
ozvěte se mi buď osobně tak, že mě někde
odchytnete a já vám tu myšlenku přednesu
nebo emailem na adrese
masopust@silber.cz a já vám odepíšu.
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Pokud Vám ani jedna z možností
nevyhovuje zanechte mi vzkaz třeba na obci
nebo v hospodě.
Rozmýšlejte rychle, sešli bychom se
začátkem ledna v hospodě a dojednali
bychom podrobnosti. Termín masopustu
plánuji na 21.února 2009.
S pozdravem Váš fotograf David Silber

Ples
Tradiční ples hasičů a dětský karneval se
uskuteční 31.1. a 1.2.2009 v kulturáku. Více
na plakátech.
Hokej
Hokejová sezóna se přehoupla do druhé
třetiny
Není to tak dlouho, kdy naši muži
nastupovali k prvnímu zápasu sezóny a již
máme jednu třetinu odehranou. V zápase na
třebovském ledě jsme porazili nejslabší tým
Semanína a věříme tomu, že konečně
začneme vítězit.
Začátek přípravy nebyl nikterak jednoduchý.
Suchá příprava nenabrala potřebnou
dynamiku a hlavně účast hráčů byla nízká.
Někteří dohrávali fotbal, jiní se ještě věnovali
různým dalším aktivitám a „zadělalo“ se na
problém, který vyvrcholil odchodem trenéra
od mužstva jeden a půl měsíce před
začátkem soutěže. Sice se dál trénovalo na
ledě, ale kvalita byla odvislá od toho, co jsem
já a Jarda Macháčků sehnal za cvičení, aby
úroveň neklesla ještě hlouběji. Trenéra jsme
nesehnali doposud a břímě tréninků i
zápasového koučinku se přesunul na mě.
Herní projev mužstva stále hledáme i když
rozlosování jsme měli nejtěžší ze všech
mužstev okresního přeboru. První zápas s
Králíky, druhý s posledním přeborníkem
okresu ze Žamberka, třetí s aspirantem na
letošního přeborníka Tisovou. Se všemi
jsme se tahali o výsledek a vytěžili pouze 2
body za výhru na samostatné nájezdy v
prvním zápase. Až na kolaps ve třetí třetině
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s Tisovou to opticky není tak špatné, ale
herně se trápíme. Doufejme, že nás opravdu
čekají lepší výsledky.
Jedinou útěchou je vlastní web oddílu
www.hcdlouhonovice.cz, kde věrní a
výborní fanoušci najdou všechny potřebné
informace a zajímavosti většinou již pár
hodin po utkání. Proto jsme jedničkou mezi
hodnocenými v Orlickém deníku. A dalším
pozitivem je, že jsme na sebe „stáhli“
pozornost nového sponzora a vedle tradičně
žlutých dresů máme novou sadu oranžovočerných. Klub drží nad vodou obec
Dlouhoňovice, která vytváří podmínky pro
tento finančně náročný sport a majitel
Dřevomateriálu. Oběma patří díky za
podporu.
Určitě budeme spokojeni s obhajobou
loňského 5. místa, každé jiné umístění bude
buď propadákem nebo třešničkou na dortu
této sezóny. Vzhledem ke skvělým
fanouškům budeme dělat vše pro to,
abychom po sezóně společně mlsali, tak
jako na jaře. A další motivací by měl být již
příští rok nový zimní stadión v Žamberku, tak
držme palce, ať se to povede.
A ještě přání všeho hezkého a příjemného
nejenom v závěru roku, ale i v tom dalším a
hodně zdraví a osobní pohody přijměte od
všech hokejistů a dalších, kteří hájí společně
barvy Dlouhoňovic na zimních stadiónech v
širokém okolí.
Miroslav Keprta
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Různé
Jak to vypadá jinde pokračování
V minulém čísle Dlouhoňovického
občasníku jsem slíbil, že budu pokračovat ve
vyprávění ze své cesty se skupinou starostů
a místostarostů do Belgie, která se
uskutečnila v červnu tohoto roku. Posledně
jsem se zabýval systémem belgické
samosprávy v navštívené střediskové obci
Assenede a nyní pár postřehů ze sídla
Evropské unie, Belgie samotné a také o
belgickém pivu. Srdcem unie je Evropský
parlament, kde nás očekával europoslanec
pan Oldřich Vlasák, a v krátké besedě
vysvětlil organizační strukturu EU a aktuální
problém, který se v unii právě řešil. Tím
problémem byla debata o nepříliš úspěšné
Evropské ústavě. Pan europoslanec na
otázku, proč ústava neuspěla, odpověděl,
že základní příčinu vidí v tom, že se jednalo o
další fázi před evropskou veřejností
skrytého, jasně nezformulovaného a nikým
neschváleného projektu na vytvoření
federálního evropského superstátu se stále
více centralizovaným rozhodováním nikomu
neodpovědných nadstátních bruselských
orgánů. Francie tuto smlouvu v referendu
odmítla, a to znamená, že tato zásadní
podmínka nemůže být v žádném případě
naplněna, i kdyby ji ratifikovalo všech
zbývajících dalších 24 zemí. Skutečnost, že
Ústavu odmítla přesvědčivá většina občanů
klíčové členské země - při velmi vysoké
volební účasti - pouze podtrhuje tento
základní fakt. Na otázku, jaké jazykové
znalosti by měl mít europoslanec,
odpověděl: Doporučuje se minimálně aktivní
znalost dvou světových jazyků. Zajímavým
postřehem byla skutečnost, že oficiální
tlumočníci přítomní v sále parlamentu,
nemají příliš rádi, když europoslanci
nehovoří mateřským jazykem. Prý často
dochází k trapným situacím, že mají
výpadek ve slovíčkách, nebo se dostanou
do dialogu s někým, kdo použije regionální
nářečí. Stává se to hlavně ve francouzštině.
Jinak přísloví, kolik umíš jazyků, tolikrát jsi
člověkem, platí na 100%.
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Další věc, která mě zaujala, je vztah Valónů
a Vlámů, kteří žijí v Belgii. Brusel je hlavním
centrem Evropské unie i sídlem NATO. Je
plný úředníků a politiků, takže je považován
za klidné místo. Ale tak tomu není.
Regionálně rozdělená Belgie je poměrně
žhavým centrem a místem národnostních
třenic mezi Valóny a Vlámy. Belgie se v 18.
století dostala na druhé místo za Británii v
rychlosti průmyslové revoluce. Typické ale
je, že už v té době byl velký rozdíl mezi
frankofonním Valonskem, kde byla
průmyslová centra v oblasti strojírenství,
textilního průmyslu a těžby uhlí, a
Vlámskem, které bylo přímořské, rovinaté a
zemědělské. Další problém nastal až po
složitém útlumu valonského těžkého
průmyslu na konci 50. let. Na území
Beneluxu začalo vznikat Evropské
hospodářské společenství, zároveň narůstal
belgický federalismus umocněný tím, že
Vlámsko bohatlo díky mechanizaci
zemědělství, modernizaci, komputerizaci a
vyšší vzdělanosti obyvatel. Bohatý spolkový
stát byl roku 1993 rozdělen na tři země:
Valonsko, Vlámsko a federální Brusel, plný
Vlámů, ale frankofonní. Regionalismus zde
vítězí. Věřte, že nechci citovat názory Vlámů
na Valóny, které nám tlumočnice přeložila. V
naší střední Evropě to nemá obdoby, snad s
výjimkou posledního maďarskoslovenského konfliktu. Po roce 2000 sílí na
vlámské straně snahy o úplné rozdělení
Belgie. Hlavní překážkou rozdělení je
dvojjazyčné hlavní město Brusel a belgická
královská rodina.
A na konec něco příjemnějšího. Když se
řekne Belgie, vybaví se asi většině z nás
Brusel, město, kde se snoubí tradice s
moderností a funkcionalismem. Belgie ale
není jenom Brusel, je to země, v níž si přijdou
na své příznivci piva. Pojem pivo je v Belgii
velice pestrý. Ani u nás se nevaří tolik
různorodých typů piva jako právě zde. Jen
ve Flandrech se vaří na 600 druhů piv, od
kyselých po sladká, od lehkých po silnější
tmavá, od bílých přes zlatá a rudá až po
černá. K dostání jsou tady ale i netradiční
druhy piva, například kávové, třešňové,
banánové. V Bruggách pak můžete navštívit
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jeden z nejvyhledávanějších pivních
obchodů - The Bottle Shop v ulici
Wollestraat. Nezapomenutelný zážitek vás
ale čeká, pokud se rozhodnete zajet si do
starobylého Gentu a najmout si zde
Bellemana - zvoníka, který vás provede
místními vyhlášenými hospodami. Jakmile
zazvoní na svůj zvonek, je čas přesunout se
o „putyku“ dál. Pokud nejste zvědavý na
nějaké popohánění, můžete po hospůdkách
a barech chodit klidně sám. Vlámové,
alespoň tak jak jsme je měli možnost poznat,
jsou velmi přátelští, takže minimálně barman
vás určitě rád zabaví. Ve Flandrech se bez
problémů domluvíte anglicky, německy i
francouzsky. A když už budete u toho
bavení, určitě se zajděte občerstvit do
hospody Dulle Griet, která se nachází v
samém srdci historického centra Gentu.
Pokud si zde dáte značku piva Kwak, donutí
vás odevzdat botu, kterou obsluha následně
pověsí ke stropu. Nebojte se, až pivo
dopijete, bude vám zase vrácena.
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prostorách pivovaru je pak i muzeum, které
lze navštívit.
Zájemcům z řad občanů mohu zapůjčit CD s
prezentací mé cesty včetně fotografií z
pivovaru, kde se vyrábí toto vyhlášené pivo
Delirium Tremens. Bohužel, žádná láhev mi
už nezbyla. Snad příště? :)
Ing. Smola Pavel

Výlet do historie
Jedním z nejčastějších příjmení v
Dlouhoňovicích je příjmení Vítek. S
laskavým svolením paní Evy Vítkové z č. p. 1
začínáme přetiskovat na pokračování
některé zajímavosti vážící se k rodu
Vítkových, který v Dlouhoňovicích žil a
dosud žije ve 14. generaci. Věříme, že si
připomenutí historie rádi přečtete.
My u piva ale ještě zůstaneme. V Gentu se
totiž nachází i jeden z velmi zajímavých
rodinných pivovarů, jehož počátky sahají až
do roku 1654. Od tohoto data prošel pivovar
řadou změn a vylepšení, a to jak vnitřních
prostorů, tak výrobních značek. Mezi ty
nejznámější patří Delirium Tremens s
neobyčejnou chutí ze tří různých druhů
kvasnic. Jeho lahve jsou originálně baleny a
polepeny barevnými etiketami s růžovými
slony. V roce 1997 byla tato značka
nominována na cenu „Nejlepší pivo na
světě“ a v roce 1998 tuto cenu získala.

Původ příjmení Vítek a jeho současné
rozšíření
Příjmení Vítek patří do skupiny vytvořené
obměnou osobních tj. rodných a křestních
j m e n . To t o k o n k r é t n í p ř í j m e n í j e
zdrobnělinou osobního jména Vít přidáním
přípony ek. Dá se předpokládat, že jeho
původní význam byl Vítek tj. malý Vít syn
velkého Víta, tj. otce jménem Vít. Poprve se
objevilo ve 12. století.
Osobní jméno Vít pochází buď z latinského
„vitus“ = živoucí, veselý nebo z
germánského „witu“ lesní, případně ze
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zkratky slovanského osobního jména
Vitomír, Vitoslav (slovanské vitani = bydleti).
Ve sledovaných matrikách se příjmení
vyskytuje buď v české podobě nebo podle
jazyka zápisu v německé podobě (Witek,
Wittek).
Příjmení Vítek - Vítková je v naší populaci
velmi časté. Podle Centrálního registru
obyvatel ministerstva vnitra zaujímá 79.
místo mezi mužskými příjmeními a 81. místo
mezi ženskými příjmeními a je zastoupeno
celkem v 9.675 případech (4.736 mužů a
4.939 žen) stav k 31. 12. 1999.
Vycházíme-li z údajů Českého statistického
úřadu, podle jichž měla Česká republika k
31. 12. 1999 celkem 10.289.621 obyvatel,
pak připadá 94 nositelů příjmení Vítek
Vítková na 1000.000 obyvatel. Z tohoto
důvodu není možno ani přibližně vysledovat
možná centra vzniku příjmení, protože jich
pravděpodobně bylo velké množství a
současní nositelé příjmení nejsou z větší
části ani vzdálení příbuzní.
Kolébka roku a její historie
Sledovanou linii rodu Vítkových nacházíme
celá staletí v Dlouhoňovicích a později v
minulosti v blízkém okolí. Podle
Obnoveného zřízení zemského z roku 1627
se nevolník nesměl bez povolení vrchnosti
odstěhovat z panství, můžeme tedy soudit,
že rod Vítků patřil původně k poddaným
žampašského statku, k němuž patřily
Dlouhoňovice spolu s dalšími čtyřmi
vesnicemi: Hnátnicí, Hlavnou, Hejnicemi a
Písečnou.
Od 14. března 1487 bylo rozhodnutím
sněmu uzákoněno dědičné nevolnictví
neboli „člověčenství“. Poddaný nabýval
volnosti jen velmi zřídka udělovaným
propuštěním na svobodu, tzv. „výhostem“.
Čímž se mohl přestěhovat na jiné panství.
Panství tvořilo uzavřený hospodářský,
sociální, kulturní, politický a berní celek.
Život poddaného člověka byl hranicemi
panství skoro úplně spoután, neboť jen zde
se mohl pohybovat, nakupovat, ženit se …
opouštěl je jen, sloužil-li jako voják, stal-li se
se svolením vrchnosti řemeslníkem,
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odbýval-li si povinný „vandr“ nebo byl-li
poslán na přípřež.
Žampašský statek vznikl dělením
zadluženého panství pánů z Potštejna a
těsně před třicetiletou válkou jej vlastnil Jan
Votík Bukovský z Hustířan. Byl však
zadlužen a statek proto přešel r. 621 na
Dorotu Bukovskou (snad jeho švagrovou).
Roku 1626 vlastnil statek opět Jan Votík a
ještě téhož roku jej prodal katolíkovi
Fridrichu st. Z Oprštorfu. Po jeho smrti
připadl žampašský statek r. 1633 podle
závěti jezuitské koleji a Hradci Králové, která
jej měla v majetku až do zrušení řádu
Josefem II.
Před třicetiletou válkou bylo obyvatelstvo
českého venkova výlučně nekatolické.
Hlásilo se k luteránství, Jednotě českých
bratří, případně k dalším menším církvím.
Po porážce českých stavů na Bílé Hoře
nastalo násilné pokatoličťování. Roku 1621
nesmělo být provozováno jiné náboženství
než katolické. K tomu se přiřadily i sankce
postihující nekatolická vyznání: zrušení
husitských svátků, katolický kněz nesměl
pohřbít nekatolíka. Tresty za práci v neděli a
v katolický svátek, nekatolické děti nesměly
být přijímány do učení.
V roce 1628 začala po kraji jezdit reformační
komise, která měla pořizovat seznamy
katolíků a donutit nekatolíky, aby slíbili
přestoupit do určité lhůty na katolickou víru.
Kdo by odmítl, měl být donucen všemi
p r o s t ř e d k y, z e j m é n a v ě z e n í m . N a
Žampachu se tato rekatolizační akce
uskutečnila 23. ledna 1628. Výhružky
komise byly příčinou velkého povstání
poddaných pod Orlickými horami, které
začalo 3. února v Opočně a bylo vojskem
tvrdě potlačeno.
Roku 1633 vypukla v Čechách morová
epidemie. V žamberské kronice se píše o
tom, že ve městě pomřelo několik set lidí.
Stejně tragické následky měla epidemie
zřejmě i v okolí.
V následujících letech trpěli lidé častými
průtahy vojsk a pleněním zdivočelých
žoldnéřů obou válčících stran. Žampach byl
vydrancován císařským vojskem roku 1634
a pak znovu roku 1639. Mezi tím se zde

DLOUHOŇOVICKÝ občasník
několikrát objevili Švédové. Venkovští
poddaní nejenže museli vytrpět od vojáků
tisíce drobných i větších osobních příkoří,
ale museli vojáky i živit, poskytovat píci jejich
koním, nezřídka vydat i povozy a potahy a
vyplácet i peněžité částky. Následkem
dlouhotrvající války bylo, že v oblastech,
kudy táhlo vojsko, se neustále zvyšoval
počet pustých usedlostí a zbíhajících
poddaných. Ti, co zůstali, přečkali válečná
léta jen za cenu stlačení životní úrovně na
limit existenčního minima.
Pokračování příště
redakčně upravil Jan Vych

Počasí
Září 2008
Oblast vysokého tlaku vzduchu na východní
Evropou postupně slábl. Od západu až
severozápadu začaly do střední Evropy
pronikat jednotlivé frontální systémy. Teploty
kolem 27 °C se začaly snižovat na 18 °C, aby
ke konci dekády zase stouply na 25 °C.
Vyskytly se i slabé bouřky, ve kterých spadlo
14 mm srážek, což byla také maximální
denní srážka za měsíc září. Příliv teplejšího
vzduchu od jihu ukončil vliv tlakové výše nad
Atlantským oceánem. Po jejím severním
okraji postupovaly do střední Evropy
frontální vlny, které přinášely ochlazení a
slabé srážky. Postupně přebírala vliv na
naše počasí další tlaková výše nad severní
Evropou, která byla rozsáhlá a stabilní.
Začalo se citelně ochlazovat. Teploty se
dostaly na 7 °C přes den a v noci byl mráz
(-0,7 °C a v přízemí -4,7 °C). V Jeseníkách
se vyskytla první souvislá vrstva sněhu,
kolem 5 cm. Koncem dekády se severní
proudění stáčelo na východní a začalo se
mírně oteplovat.
V poslední dekádě převažovalo studené
východní proudění, které bylo podporováno
výraznou tlakovou níží se středem nad
Běloruskem. Teploty se pohybovaly mezi 9 a
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16 °C. v noci se místy vyskytovaly mrazíky
do -0,7 °C. Uprostřed dekády se začala
prosazovat oblast tlakové výše nad severní
Evropou. Při její cestě na jih docházelo k
ubývání oblačnosti a zvýšení slunečního
svitu. V závěru dekády se prosazuje
severozápadní proudění a jednotlivé
frontální vlny.
TEPLOTY: průměrná měsíční teplota: +11,7
°C (-0,4 °C pod normálem)
maximální teplota: +28,7 °C (6. 9.), minima:
-0,7 °C (14., 28. 9.), přízemí: -4,7 °C
SRÁŽKY: celková suma za měsíc: 32,0 mm
(45% normálu)
SLUNEČNÍ SVIT: celková suma za měsíc:
137,8 hodin (108 % normálu), nejdelší den
se sl. svitem: 11,3 hod. (6. 9.)
Statistika: počet dnů s mlhou 3, nárazovitým
větrem 1, srážkami 16, rosou 21, bouřkou 3
a jíním 1.
PRANOSTIKA: JILJSKÉ OCHLAZENÍ se
vyskytuje od posledních srpnových dnů až
po dny v polovině prvé zářijové dekády.
Letos se vyskytlo 14. září s ranními teplotami
-1 °C a v přízemí -4,7 °C.
OD SVATÉHO JILJÍ, KAŽDÝ TEPLÝ DEN
JE MILÝ.
Říjen 2008
Počátkem měsíce je naše území
ovlivňováno frontálním systémem. Teploty
se pohybovaly mezi 12 až 19 °C. Pátého
října v noci teploty poklesly na -2 °C. Počasí
bylo provázeno velkou oblačností se
srážkami. Koncem dekády se do střední
Evropy rozšiřuje opět výběžek vyššího tlaku
vzduchu. Počasí bylo podzimní s ranními
mlhami a příjemným slunečním svitem s
teplotami kolem 18 °C.
Začátek 2. říjnové dekády bylo provázeno
přílivem teplejšího vzduchu od jihozápadu,
kolem tlakové výše nad Bulharskem. Teploty
se pohybovaly kolem 18 °C. Uprostřed
dekády se tlaková výše přesouvá nad
východní Evropu. Vliv na naše počasí začala
mít tlaková níže nad Islandem. Od
severozápadu začaly postupně přecházet
jednotlivé frontální systémy. Mírně se
ochladilo. Teploty byly kolem 10 až 15 °C. V
Krkonoších napadlo 10 cm sněhu.
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V poslední dekádě převládá zpočátku
teplejší počasí s přílivem vzduchu z jižních
směrů. Teplejší proudění kolem tlakové výše
nad Itálií brzo zesláblo. Po přechodu
studené fronty 22. a 23. října, se začalo
mírně ochlazovat. Ranní minimální teploty
se pohybovaly mezi -1 až -5 °C. Denní
maximální kolem 8 °C. Maximální denní
teploty začaly pozvolna růst až koncem
dekády, kdy se vytvořila nad Itálií tlaková
níže. Ta k nám posílala teplejší vzduch a tak
teploty se pohybovaly kolem 12 až 14 °C. Na
Moravě až 21 °C, zatímco v Čechách jen
kolem 6 °C. Poslední den měsíce se na
Moravě, zejména ve vyšších vrstvách
atmosféry, vyskytl silný vítr, který v nárazech
dosahoval 39 m/s (140 km/h) Lysá hora.
Celkově měsíc říjen vyšel teplotně slabě
nadnormální, srážkově silně podprůměrný.
TEPLOTY: průměrná měsíční teplota: +7,9
°C (+0,5°C nad normál), maximální teplota:
18,5 °C (9. 10.), minima: -5,6 °C (24. 10.), v
přízemí: -9,5 °C (24. 10.)
SRÁŽKY: celková suma za měsíc: 35,1 mm
(69 % normálu)
SLUNEČNÍ SVIT: celková suma za měsíc:
84,5 hod. (83% normálu), nejdelší den se sl.
svitem: 8,4 hod. (5. 10.)
Statistika: počet dnů s mlhou 12,
nárazovitým větrem 3, srážkami 18, rosou
16, jíním 7, námrazou 2 a kouřmem 18.
PRANOSTIKA: BABÍ LÉTO se vyskytuje od
dnů v polovině poslední zářijové dekády až
po dny na přelomu druhé a třetí dekády října.
Letos se teplé a slunečné dny vyskytovaly
od 9. do 16. října. Teploty se pohybovaly
mezi 13 až 18 °C.
Listopad 2008
Začátek listopadu byl teplý. Teploty se
pohybovaly mezi 15 až 20 °C. Od jihu proudil
teplý vzduch kolem tlakové níže nad Belgií.
Teplé počasí bylo ukončeno po přechodu
frontální vlny, která přecházela od
severozápadu. Teploty klesly na 10 °C.
Druhá dekáda listopadu byla spíš teplejší.
Převládalo západní až severozápadní
proudění. Počasí bylo proměnlivé, často se
vyskytovaly srážky, které byly později
sněhové i v nížinách. Vítr dosahoval
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v nárazech kolem 21 m/s. koncem dekády
napadly 3 cm sněhu. Denní teploty byly v
rozmezí 1 až 10 °C a noční minima mezi 5 až
-8 °C.
V závěru měsíce se nad Atlantským
oceánem vytvořila rozsáhlá oblast vysokého
tlaku vzduchu, která blokovala západní
proudění. Od severu se začal propadat
studený vzduch kolem tlakové níže nad
Dánskem. Začalo se výrazně ochlazovat.
Denní maxima se pohybovala mezi -2 až +4
°C. Napadlo kolem 13 cm sněhu. Čerstvé
severní proudění bylo provázeno a nárazy
větru kolem 17 m/s. V závěru dekády začal
do ČR proudit, kolem tlakové níže nad
Biskajským zálivem opět teplý vzduch.
Oteplilo se na 8 °C. Sníh rychle roztál. Měsíc
byl teplotně silně nad normální a srážkově
normální.
TEPLOTY: průměrná měsíční teplota: +4,8
°C (+3,2 °C nad normál), maximální teplota:
19,8 °C (5. 11.), minima: -7,7 °C (24. 11.),
přízemí: -12,6 °C (18. 11.)
SRÁŽKY: celková suma za měsíc: 60,4 mm
(101 % normálu)
SLUNEČNÍ SVIT: celková suma za měsíc:
47,2 hodin (120 % normálu), nejdelší den se
sl. svitem: 7,7 hod. (11. 11.)
Statistika: počet dnů s mlhou 4, nárazovitým
větrem 16, srážkami 17, rosou 13, jíním 2,
sněhovou pokrývkou 10, zápornou denní
průměrnou teplotou 6, kouřmem 13.
PRANOSTIKA: MALÉ BABÍ LÉTO
se
vyskytlo v prvních dnech listopadu. Teploty
dosahovaly 15 až 20 °C.
MARTINSKÁ CHLADNA se letos vyskytla
se zpožděním až 17. listopadu. Sníh napadl
19. listopadu.
KLIMENTSKÉ OTEPLENÍ se dostavilo 20.
listopadu a bylo jen slabé.
KATEŘINSKÁ CHLADNA
nastala 23.
listopadu a trvala téměř až do konce měsíce.
Martin Balík
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Dlouhoňovice č. 5/2008
ze dne 18. 11. 2008
Zastupitelstvo obce
1. Schvaluje:
1. prodej obecního bytu 1+3 obytné místnosti č.6/131 Sídlištní 131 manželům
Schmidtovým za částku 6 000,- Kč za m²
2. příspěvek ve výši 23 400,- Kč na 6 žáků Gymnázia Žamberk pro vybavení učebny
dataprojektorem a příspěvek ve výši 7 800,- Kč na 2 žáky Speciální školy Žamberk pro
vybavení učebny výtvarné výchovy. Jedná se o žáky s trvalým bydlištěm v obci
Dlouhoňovice
3. finanční dary členům zastupitelstva obce viz. příloha
2. Ukládá
2.1. starostovi - splnění bodu 1.1
2.2. hospodářce - splnění bodů 1.2, 1.3.
V souladu s jednacím řádem bylo hlasováno zvlášť o bodu 1.2.
Usnesení bylo schváleno nadpoloviční většinou, tj. 6 přítomnými členy zastupitelstva obce
Schůze byla ukončena v Dlouhoňovicích dne 18. 11. 2008 v 18:30. hod.
Zapsal: Ing. Smola Pavel

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Dlouhoňovice č. 6/2008
ze dne 15. 12. 2008
Zastupitelstvo obce
1. Bere na vědomí informace:
1.1. starosty, předsedů výborů a komisí: viz zápis
1.2. výsledek výběrového řízení na zhotovitele
kompletní dodávky stavby
„parkoviště pro osobní auta“
1.3. termín provedení kolaudace II.etapy splaškové a dešťové kanalizace v obci na
den 19.1.2009
1.4. informaci o poskytnutí účelové státní neinvestiční dotace v požární ochraně na
výdaje jednotky SDH pro rok 2008 ve výši 2 055,- Kč
1.5. zahájení přípravy zpracování žádosti o dotaci na ošetření památného stromuDub letní
1.6. informaci o projektu asistovaného místa výkonu veřejné správy Czech POINT
2. Schvaluje:
2.1. cenu za zapůjčení klubovny požární zbrojnice s příslušenstvím pro místní
složky, organizace zřízené obcí a pro obyvatele Dlouhoňovic takto:
do 1 hodiny ………………………………………………………….150,-Kč
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do 3 hodin ………… ……………………………………………...…300,-Kč
nad 3 hodiny s předáním objektu do 12 hodin dalšího dne ………….500,- Kč
Pro delší akci se výše uvedené použije opakovaně. Pro ostatní zapůjčitele je
cena zapůjčení stanovena na dvojnásobek uvedených cen. Pro činnost Obce
a místního SDH je využití bezplatné. Spotřebované energie a voda budou
hrazeny. Za stejnou cenu a podmínek zapůjčení části sportovního areálu
(klubovnu s kuchyňkou a soc. zařízením) Pro činnost Obce a místních
sportovních oddílů je využití bezplatné. Spotřebované energie a voda budou
hrazeny. Správci objektů obdrží finanční odměny ve výši 20 % vybrané
částky.
2.2. smlouvu mezi Obcí Dlouhoňovice a společností STRABAG a.s. s předmětem
plnění kompletního provedení díla „Parkoviště pro osobní auta“.
2.3. rozpočet sociálního fondu pro rok 2009 (viz. příloha)
2.4. zaplacení úhrady nájemného za sjezdovku část p.č. 237/1,223/1ve výši
9 413,- Kč (výpočet nájemného viz.příloha)
2.5. smlouvu o bezúplatném převodu p.č. 241 v k.ú. Dlouhoňovice do vlastnictví
Obce od České republiky Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových
2.6. ceník zapůjčení vnitřního zařízení kulturního domu Dlouhoňovice takto:
pro místní složky, organizace zřízené obcí a pro obyvatele obce
Dlouhoňovice
židle dřevěná…………………………………………5,- Kč/ks/den
stůl restaurační ………………………………………10,-Kč/ks/den
Pro ostatní zapůjčitele je cena zapůjčení stanovena na dvojnásobek
uvedených cen.
2.7. znění Strategického plánu Leader Místní akční skupiny Orlicko „Žijeme a
chceme žít v pohraničí“
2.8. rozpočet na rok 2009
2.9. úpravy rozpočtu na rok 2008 dle přílohy
2.10. poskytnutí zbývající částky neinvestičního příspěvku MŠ Dlouhoňovice ve
výši 44.000,- Kč
2.11. kapitalizaci půjček poskytnuté Správě sportovišť Dlouhoňovice s.r.o.
(viz. příloha)
2.12. poplatek za svoz a ukládání TKO pro rok ponechat ve výši 384,- Kč
2.13. poskytnutí bezúročné půjčky ze Sociálního fondu členům zastupitelstva v
případě rodinné tragédie
2.14. navýšení hodnoty stravenky stravného z 55,- Kč na 60,- Kč
3. Ukládá
3.1. starostovi splnění bodu 2.2, 2.5, 2.11
3.2. hospodářce splnění bodu 2.4, 2.9, 2.10, 2.12
Usnesení bylo schváleno nadpoloviční většinou, tj. 8 členy zastupitelstva obce
O bodu č.2.2. bylo jednáno samostatně: pro 7, proti 1
Schůze byla ukončena v Dlouhoňovicích dne 15. 12. 2008 v 20:15 hod.
Zapsal: Ing. Smola Pavel
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2)
Prodej občasníku: prodejna a hospoda Pod Lipami, Obecní úřad Dlouhoňovice,
Infocentrum Žamberk
Celoroční předplatné možno zajistit na Obecním úřadě
Vypracovala redakční rada v čele s Janem Vychem, v nákladu 150 výtisků
Uzávěrka příštího čísla 10. března 2009
Tisk a design: Color studio Žamberk, Kostelní 766, Tel.: 465 622 220
Úřední hodiny Obecního úřadu Dlouhoňovice:
Pondělí a středa: 14:00 - 17:00, Pátek: 9:00 - 10:00

3)

www.dlouhonovice.cz
tel./fax: 465 614 791
e-mail: urad@dlouhonovice.cz
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