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Dlouhoňovická rozhledna - Výhledna na vrchu kalvárie
Kdo jste četl v Občasníku č. 42 článek „Bylo a
bude“, možná jste zapochyboval o skutečnosti
v jeho závěru. Ale povedlo se. Naše výhledna
stojí!
Skutečně se našlo v naší obci dost pracovitých
rukou i pochopení k vybudování tohoto díla.
První výkop nastal přípravou terénu 26. 6.
2009, zajištěním materiálu na vlastní stavbu
12. 8. 2009, vztyčením středového sloupu s
korouhvičkou 26. 8. 2009, vlastní stavění
objektu nastalo 30. 8. 2009. Výhledna byla
dokončena 16. 9. 2009 v 19 hodin
přišroubováním orientačních tabulí.
Odpracováno bylo 151 hodin dvanácti
místními občany.
Všem zúčastněným patří velký dík a obdiv, že i
v dnešní době věnují svůj čas a schopnosti
zdarma a dobrovolně na společné dílo pro nás
všechny.
Dne 19. 9. 2009 došlo ke slavnostnímu
otevření výhledny, kterého se zúčastnilo téměř
70 hostů a to nejen místních občanů, ale i z
velmi vzdáleného okolí a několik vskutku

významných hostů. Svojí návštěvou nás poctil
i pan Miroslav Marek - prezident Agentury
Dobrý den Pelhřimov, který potvrdil zápis naší
výhledny do České knihy rekordů. Zážitkem
bylo i vystoupení LŠU Petra Ebena ze
Žamberka. K hezkému odpoledni přispělo i
pěkné počasí. Všem, kteří jste se přišli na
slavnostní otevření podívat, děkuji.
Zatím si užívejte výhledů z překrásného místa
naší obce.
P. S. I na lavičky již došlo díky rodinám
Vítkovým - blízkých sousedů Urbanovy
studánky, kteří je vyrobili z vlastního materiálu.
Už jen zbývá je nezcizitelně umístit na původní
místa ukradených, které mimochodem
vytvořili také.
Jiří Tydlitát
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Nové rozvody elektřiny v mateřské škole
V době prázdnin, kdy naše mateřská škola
dočasně osiřela, provedla firma M. Hermann
- Elektrokomplet rekonstrukci elektrických
rozvodů včetně nového osvětlení, které svoji
intenzitou již odpovídá stanoveným
normám. Celá akce, včetně souvisejících
zednických prací, vymalování a úklidu, byla
časově limitována dobou prázdnin. Na tom,
že se vše stihlo, včetně úklidu, má zásluhu
jmenovaná firma, vedení školky a rodiče
dětí. Dovolte mi poděkovat paní Karvayové,
Bártové, Šafránkové a Marešové za kvalitní
úklidové práce po malování.

Nové osvětlení v části ulice Hlavní
Firma K - energo počátkem měsíce září
dokončila rekonstrukci osvětlení v části ulice
Hlavní. (viz.foto). V příštích letech bude
vyměňováno osvětlení ve zbývající části této
ulice. Další ulice, kde staré osvětlení
dosluhuje, přijdou na řadu postupně.
Ing. Smola Pavel

Ing. Smola Pavel

Hasičská zbrojnice se rozroste až
v příštím roce
V minulém čísle občasníku jsem psal o
zámyslu přístavby garáže požární zbrojnice.
Vzhledem k tomu, že státní rozpočet
předpokládá do konce kalendářního roku
snížení daňových příjmů městům a obcím v
důsledku hospodářské krize až o 15 %,
doporučují zastupitelé tuto přístavbu
realizovat v 1. pololetí příštího roku. Koncem
srpna bylo již vyhlášeno výběrové řízení na
dodavatele.
Ing. Smola Pavel
Humanitární sbírka
Již podruhé v tomto roce oblastní středisko
Diakonie Broumov ve spolupráci s Obcí
Dlouhoňovice zorganizovalo humanitární
sbírku. Občané naší obce odevzdali
bezmála tunu ošacení a domácích potřeb,
které budou po roztřídění předány
potřebným.
Dovolte nám poděkovat všem ochotným
dárcům.

Pomoc povodní postižené obci
Bernartice
Letošní léto bylo ve znamení extrémních
projevů počasí. Nechci spekulovat, zda-li je
to v souvislosti s globálními změnami
počasí, nebo je to ovlivněno něčím jiným.
Jisté je, že naše republika byla v řadě lokalit
těžce poškozena. Jednou z obcí, která byla
katastrofálně zasažena, byly i Bernartice v
okrese Jeseník. Dne 6. 7. 2009 jsme s
místostarostou panem Vychem měli
příležitost tuto obec navštívit. Věřte, že vidět
na vlastní oči zdevastovanou obec, mluvit s
jejími obyvateli je o něčem jiném, než vidět
tuto událost přes média. 11 mostů ze 13
smetla voda. 60 % domů zničeno nebo
poškozeno. Utopené kočky, psi, slepice. Na
břehu vyplavené králíkárny s kotci plnými
uhynulých králíků. Bohužel na úřední desce
viselo i parte oběti z řad sboru dobrovolných
hasičů.
Byli jsme nesmírně rádi, že jsme starostovi
obce mohli předat peněžní dar na obnovu po
povodni ve výši 100 000,- Kč, který
obyvatelé Dlouhoňovic a Obec
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Dlouhoňovice poskytli Bernarticím.
(viz.foto). Děkuji všem, kteří finančně
přispěli a pomohli ke zmírnění následků této
katastrofy.
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v rekonstrukcích a opravách dalších
místních komunikací.
Ing. Smola Pavel

Starosta: Ing. Pavel Smola

Podzimní úklid do kontejnerů

Letošní rekonstrukce komunikací je za
námi
Pozornosti většiny občanů obce určitě
neunikly rekonstrukce a opravy místních
komunikací. Tato akce následovala
bezprostředně po dobudování splaškové
kanalizace a provedla ji firma Strabag
nákladem téměř 3 miliónů korun.
Nejrozsáhlejší práce se uskutečnily v ulici
„Dvorská“, kde se vedle nového povrchu
vozovky napojovala i dešťová kanalizace.
Frézování cesty a nový povrch byl položen i
v ulici „Spojovací“.
Dalšími komunikacemi s velkým rozsahem
oprav byly ulice „Sídlištní“ a ulice „Pod
Vlekem“, kde vedle vysprávek byla
nastříknuta i asfaltová penetrace. V ulicích
Školská, Hlavní, Lesní a části Zákopčí se
prováděly pouze opravy emulzí. (viz.foto)
V příštích letech v závislosti na finančních
prostředcích chceme pokračovat

V průběhu měsíce října bude na obvyklých
místech umístěn kontejner pro podzimní
úklid. Žádáme všechny občany, aby do
kontejneru neukládali plasty, sklo a papír,
které patří do tříděného odpadu, stavební
suť, větve, keře, zbytky sena a další
biologický odpad (toto je pouze stručný
přehled odpadů, který tam pravidelně
někteří ukládají). Pokud se Vám stane, že
kontejner je již plný, vyčkejte na jeho
vyprázdnění a umístění na nové stanoviště.
Neukládejte odpad vedle, pracovníci Ekoly
okolí kontejneru neuklízejí.
Svoz nebezpečného odpadu
Svoz nebezpečného odpadu proběhne v
naší obci 5. 11. 2009. Čas a místo sběru
Vám budou sděleny prostřednictvím
informačních letáků.
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Vítání léta

Společenská rubrika
Narození
20. 7. Jolana Bajtová
23. 7. Adam Junek
Blahopřejeme
19.10.
22.10.
27.11.
04.12.
12.12.
14.12.
27.12.
29.12

Václav Musil
Miloslava Janebová
Emílie Suchodolová
Jaroslav Veleta
Jarmila Hubálková
Josef Kalousek
Zdeňka Filipová
Jaroslava Zahradníková

85 let
90 let
84 let
83 let
83 let
85 let
75 let
85 let

Vítání občánků
13. 9. 2009 v prostorách mateřské školy
starosta přivítal nové občánky Dlouhoňovic,
kterými jsou:
Tereza Kulhavá
Adéla Přibylová
Barbora Hartmannová
Jolana Bajtová
Adam Junek
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Floriánek, spolek pro pořádání akcí pro děti
při SDH Dlouhoňovice i přes počáteční
nepřízeň počasí úspěšně zorganizoval a
připravil na první letní den krásnou akci pro
děti s názvem Vítání léta. Děti, které se
dostavily v hojném počtu, se mohly účastnit
mnohých soutěží, zahrát si na rybáře,
prohlédnout si hasičskou techniku,
pohoupat se na houpačkách, nebo se
vyřádit na nafukovacím hradu. Velké oblibě
se těšila atrakce ježdění na dětských
traktorech. Děti byly v jednotlivých soutěžích
odměňovány penězi v podobě žetonů, které
mohly následně vyměnit ve stánku za různé
hračky. Všechny pořadatele velmi těšil
pohled na dětské oči plné jiskřiček, který na
podobných akcích bývá největší odměnou.
Velké poděkování patří všem, kteří vynaložili
veliké úsilí při zorganizování tak pěkné akce.
Jmenovitě bychom chtěli poděkovat:
Janě Svobodové, která namalovala obrázky
k jednotlivým stanovištím, Ivě Pražákové,
Janě Klusákové a Aleně Pávkové za
napečení dobrot pro děti, Ivance Pražákové,
která fungovala jako zapisovatelka u startu,
Pavlu a Zuzaně Mrštným za nafukování
balónků. Na stanovištích nám pomáhali
Zuzka Mrštná, Petr Dostálek, Jiří Havrda,
Karel Pávek, Michaela Pávková, Zdeněk
Štandera, Kamila Labudíková, Iva
Svobodová, Iveta Marková, Natálka
Vítková, Dita Silberová, Hedvika Fialová,
Tomáš Jelínek, Jana a Radovan Piňosovi,
Barča Vítková s babičkou Evou.
Celou akcí nás prováděla Simona Páchová.
V obchůdku prodávala Iva Pražáková.
Foto zajišťoval David Silber.
Jídlo zajistil FC Dlouhoňovice, Kamila
Kořínková a Radka Dostálková.
U hasičské cisterny Roman Pácha a Michal
Holubář.
Děkujeme za možnost jízdy na koni od
jezdeckého klubu Diany Zemanové a
sponzorům:
D Ř E V O M AT E R I Á L Ž A M B E R K ,
HRAČKÁRNA NOVOTNÁ ŽAMBERK,
MAREK s.r.o. ZEMĚDĚLSKÁ TECHNIKA
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HELVÍKOVICE, NEHTOVÉ STUDIO HANA
RICHTROVÁ DLOUHOŇOVICE, LUMÍR
ŠTĚPÁN - EKOSERVIS DDD
D L O U H O Ň O V I C E , O B E C
DLOUHOŇOVICE, PROCHÁZKA
JAROSLAV DLOUHOŇOVICE, TEDDIES
MICHAL VYHNÁLEK ŽAMBERK,
T R U H L Á Ř PAV E L V Í T E K
DLOUHOŇOVICE, VIKA a. s. KAMENIČNÁ,
VÝROBA DŘEVĚNÝCH HRAČEK
MARKOVI DLOUHOŇOVICE.
Všem děkujeme za finanční a hodnotné
věcné dary.
Váš Floriánek
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Zuzka Mrštná, starosta Pavel Smola, Iveta
Marková a Jarka Vítková, Lenka Skalníková,
Natálka Vítková, Jana Piňosová a Pavla
Hájková, Dita Silberová a Tomáš Jelínek,
Míša Pávková, Kamila Labudíková, Iva
Svobodová. O občerstvení se postaral FC
Dlouhoňovice paní Kamila Kořínková a o
rozvezení a uklízení rekvizit po stanovištích
se postarali Roman a Simona Páchovi. Na
děti po zdolání tratě čekala sladká odměna,
medaile, větrníček a skákací hrad. Na
malém ohništi si děti s rodiči opekly vuřty a
na koho nevystačily, ten se spokojil i s
opečeným chlebem.
Pořadatelé děkují všem, kteří se zúčastnili a
trať statečně zdolali. Obrázky na stanoviště
opět namalovala Jana Svobodová rovněž
velmi moc děkujeme.
Děkujeme také dále našim sponzorům:
OBEC DLOUHOŇOVICE
JAROSLAV PROCHÁZKA DLOUHOŇOVICE,
T R U H L Á Ř PAV E L V Í T E K
DLOUHOŇOVICE
VIKA a.s. KAMENIČNÁ STŘEDISKO
DLOUHOŇOVICE
VÝROBA DŘEVĚNÝCH HRAČEK
MARKOVI DLOUHOŇOVICE.
Další akce bude vánoční v předvánočním
čase a to již 28. 11. 2009.
Těší se na Vás Váš Floriánek

Myštůra 2009
Letos jsme si pro děti připravili les plný
myšiček. Trať vedla od našeho Obecního
úřadu k výhledně na Kalvárce, dále lesem ke
krmelci v Perdějově, po polní cestě k salaši a
cíl byl opět u OÚ Dlouhoňovice. Ve 13 hodin
se sešlo okolo 18 pořadatelů a vyrazili jsme
připravit trať. Počasí si s námi zahrávalo, ale
neodradilo nás a ani později 62 dětí s jejich
rodiči.
Na trase dlouhé 4 km čekalo na děti 10
stanovišť, kde plnily nejrůznější úkoly a
zodpovídaly otázky. Na děti čekaly myšky Iva a Ivanka Pražákovy, Perta Ferklová a

DLOUHOŇOVICKÝ občasník
Odpoledne s pejsky
Běh naděje začíná až v 16:00 hod a tak jsem
zorganizoval akci, která by vyplnila celé
odpoledne a byla ukázkou něčeho jiného.
Na čtrnáctou hodinu se na fotbalové hřiště
sjelo třináct členů svazu kynologie Žamberk
pod vedením p. Vrkoče a p. Šestáka.
Představení se zúčastnilo pět psů
pracovních a čtyři, kteří jsou cvičeni pro tzv.
agility. Ke konci přijela i slečna Dunglová s
tančícím psem. Všem zúčastněným všichni
předvedli, jak se s pejsky pracuje a co se při
dobré trpělivosti svých pánů mohou naučit.
Figurantem byl profesionál, který toto
provádí na mezinárodních soutěžích.
Myslím si, že pro toho, kdo se zúčastnil, to
byla zajímavá ukázka něčeho, co zde ještě
nebylo. Vše proběhlo za pěkného počasí,
bohužel většina obyvatel obce ještě zažívala
oběd a tak diváků bylo jen dvacet pět.
Večerní akce při hudbě se zúčastnilo dvacet
platících, je na pováženou, co pořádat,
abychom Vás, naše občany dostali na akce.
Případné náměty si rádi poslechneme např.
na veřejných schůzích zastupitelstva, nebo
svoje nápady a přání předejte zástupcům
sportovních oddílů.
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zúčastněných a vybraného příspěvku bude
opět naše obec určitě mezi prvními deseti z
celé republiky. Všichni hosté, oba přední
lékaři MUDr. Lána, MUDr. Veselý, p. Pavel
Sochor a p. Michal Stark, přispěli k
úspěšnému průběhu akce. Moderátor p.
Vančura zasvěceně a poutavě moderoval.
Bez žen se žádná akce neobejde a dík tedy
patří p. Biedlové, Vančurové, Nunové a
Havrdové. O hudební doprovod se staral p.
Toman a počasí obstaral můj jmenovec Petr,
na rozdíl ode mne ale svatý. Bez pomoci p.
starosty Ing. Smoly a p. Severýna by to
nešlo. O Běhu naděje na rok 2010 se bude
rozhodovat na zastupitelstvu obce, ale snad
vše dobře dopadne a příští rok se opět
sejdeme.
Všem děkuji.
Petr Nun

organizátor a pořadatel Petr Nun

Závěrečná zpráva z Běhu naděje 2009
Už po loňském běhu vyvstala otázka, jak dál.
Náklady akce a tím i zátěž na obec stoupají a
v dnešní době se každá koruna dvakrát
obrací. Letos v našem regionu Běh naděje
pořádaly již jen tři obce. Přesto celkový
počet vzrostl něco přes 100 obcí letos vůči
asi 70 vloni. 29. srpna se Vás sešlo 90 a
vybralo se 6920,- Kč, všem Vám, kteří jste
jakýmkoli způsobem pomohli, děkuje
přípravný výbor.
Celá akce má hlavně humanitární podtext,
tou další je společenská, to znamená že se
lidi sejdou, popovídají, nezávodí, jsou zde
mladí i ti starší a každý symbolicky projde
trasu, která mu vyhovuje. Na závěr má
každý možnost vyhrát něco malého v
tombole jako odměnu. V poměru

Zájezd důchodců
Každoročně jezdí dlouhoňovští důchodci na
výlet. Letos se konal 27. 8. 2009. Dopravu
autobusem hradí vždy místní OÚ, program
připravil p. Jaroslav Procházka, s organizací
pomohly p. Marie Šilarova a p. Vlasta
Havrdová, řidičem byl p. Jaroslav
Macháček. Všem děkujeme.
První zastávkou byla Praha - stará část
hlavního města Hradčany. Zde se nachází
Loretánské náměstí s Černínským palácem
(ministerstvo zahraničí) a hned každého
zaujme průčelí Lorety, na jehož věži se
nachází známá zvonkohra. Uvnitř je
arkádové nádvoří, bohatě zdobené mnoha
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obrazy a v jedné části jsou umístěné vzácné
pozlacené i zlatá monstrance překrásně
zdobené perlami a diamanty.
Nedaleko Prahy - ve Zbuzanech jsme
navštívili soukromé muzeum aut a
dopravních prostředků zn. Praga. Stojí za
prohlídku a je ukázkou vývoje této firmy a
také láskou k těmto veteránům.
Další zastávkou byly Lány - letní sídlo našich
prezidentů. Zde jsme si prohlédli muzeum T.
G. Masaryka, prošli se parkem u lánského
zámku a také zde v Lánech si přišli na své
milovníci aut, tentokrát aut rychlých závodních aut. Je tady výstava, kterou jsme
navštívili. Počasí nám přálo, hladem nikdo
netrpěl a šťastně jsme přijeli domů.
důchodci
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dres J. Mikuláš, který letos na jaře ukončil
činnost i Vl. Marek, jakožto bývalý trenér.
Nakonec výsledek 2:1 pro Rudoltice byl
uspokojivý. Druhým zápasem bylo DERBY
se sousedními Helvíkovicemi, ve kterém
nebyla nouze o góly a nakonec jsme se
rozešli smírně 3:3. Ale bohužel hráčská krize
se projevila i v tomto duelu, a ještě musel
vypomoci P. Šafář. K dalšímu utkání jsme jeli
do Řetové, kde nás soupeř, posílený o čtyři
hráče z krajského přeboru, rozstřílel 4:0. A
po prohře na domácím hřišti s celkem
rezervy Dobříkova 3:4 bylo nutné mnohé
změnit. Doufejme, že se nám to do konce
podzimní části podaří, a že budeme opět
hájit střed tabulky. Všem fandům
Dlouhoňovického fotbalu děkuji za podporu
a věřím, že nám pomohou „vstát z mrtvých“.

Sportovní hry
Dne 5. - 6. 9. 2009 proběhl 33. ročník
sportovních her zdravotně postižených v
Lanškrouně. Účastnili se sportovci ze 4
okresů Havlíčkův Brod, Ústí nad Orlicí,
Přerov a Český Krumlov. Z 27 družstev
zvítězil Žamberk při mé účasti. V
jednotlivcích se trochu upravily soutěže a tak
výsledky jsou letos velice vyrovnané, ale
podařilo se mi zvítězit.
Pavel Sochor, Dlouhoňovice 21

Sport
Zpráva o činnosti fotbalového oddílu
Po úspěšné loňské sezóně, kdy jsme se
pohybovali v klidných vodách tabulky, se
nám vstup do podzimní části nepodařil.
Během letní přestávky, kdy jsme řešili
problém, kým obsadíme post trenéra,
mužstvo mnoho netrénovalo a díky
dovoleným nebyla možnost odehrát
přípravný zápas. Trenéra po Vl. Markovi
převzal jeho bývalý asistent Štefan Švec a
jeho asistentem se stal J. Peřina. První
zápas v Rudolticích byla velká absence
hráčů a tak jsme museli povolat naše
„vysloužilce“. Takže si opět museli obléci

O letních prázdninách se naše stará garda
účastnila dvou fotbalových turnajů a nevedla
si vůbec špatně. Na turnaji starých pánů v
Boříkovicích jsme vybojovali krásné druhé
místo. Za účasti týmů Šumperka, Králík a
Červené Vody jsme nestačili jen na prvního
jmenovaného. Druhý turnaj se konal v
Mistrovicích a tam jsme skončili třetí, když
po výhře nad Jablonným n. O. jsme nestačili
na celky Mistrovic a Brna.
Za F.C. Dlouhoňovice Z. Kořínek
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Osobnost našeho kraje - II. část
V minulém Občasníku jste se seznámili se
životem a dílem paní Emy Jarešové. Zcela
záměrně jsem uvedl, že to je volné
pokračování o památných stromech. Dnes
ve druhém pokračování, ve fejetonu, který
se mi dostal do rukou v rukopisné podobě od
rodiny Kalousků č. p. 98, se dočtete právě o
naší obci. Tiskem vyšlo v Americe a zde je
nezměněný text.
Jiří Tydlitát

Ema Jarošová - Rozličné fejetony
Staleté lípy - str. 134
STALETÉ~LÍPY
Staleté lípy stojí léta na místě a nerozhoduje,
zda vítr nebo pták zasel semeno na jejich
stanoviště, anebo je zasadil sám hospodář
na památku narození dědice gruntu či
vyznamné národní události.
Stojí pevně obtěžkány sněhovou návějí, v
jarních plískanicích, za letního žáru a
vzdorují nejdivočejším bouřím, kdy vichřice
strhává jejich haluze a kvílí v jejich
medonosné koruně. Byly a jsou
zpovědnicemi srdcí zkrušených i
rozplývajících se štěstím. A z toho všeho
snad, co viděly a slyšely a co prožily, vepsaly
do svých kmenů vrásky. Ty jsou tajemstvím a
kronikou krajů, rodů, jedinců, a pamětnice
dávných věků. Odtud ta úcta a pokorná
láska k nim.
U nás ve staré vlasti není snad kraje bez
památné lípy. Ke každé pojí se i významná
kapitola z dějin národa. Vždyť přežily mnoho
událostí národních, radostných i strastných.
O každé staré lípě též kolují bajky. Snad
každá byla zvěčněna v kronikách i na
obrazech.
Za nejstarší československou lípu byla
prohlášena Husova lípa v Chlístově u
Prachatic. Kronika tvrdí, že zde roste od dob
sv. Václava, a že pod ní kázával věrným
posluchačům Mistr Jan Hus z blízkého
Husince, svaté paměti. Proto už asi před sto
lety, na ni umístil místní písmák nápis:
"Pozastav se synu, dcero česká, vzpoměň
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sobě velikého muže národa českého, M.J.
Husi, který pod touto lípou kázal lidu svému."
V Klokočově u Chotěboře je prý lípa starší
tisíce let. Dávno již pyšná obec ozdobila ji
pamětní deskou s nápisem: "Tisíc skoro let
přeletělo přes moji hlavu a jsouc nejstarší v
království, mohu vyprávěti o sv. Václavu,
Karlu IV., o slávě Žižkově a Jiříkově, i o
ponížení lidu českého po bitvě bělohorské.
Stáří moje nechť zírá vstříc jen šťastným
dnům příštích věků.“ V jižních Čechách v
městečku v Kamenici nad lipou v zámeckém
parku, se velké úctě těší staletá zvláštní
nízkokmenná lípa s mohutnými
vodorovnými větvemi.
V severovýchodních Čechách na Ústeckoorlicku v Pastvinách je obdivována turisty
Vejvodova nejstarší lípa. Její kmen má
obvod 11,64 metrů.
Proslulá je též, dle odhadu odborníků.
550letá Tománkova lípa, s osmi a
půlmetrovým obvodem kmene, v Klášterci
nad Orlicí.
Když po Bílé Hoře r. 1650 J.A.Komenský
musel opustit vlast se skupinou českých
bratří, cestu do exilu značili výsadbou
jalovců. Jeden z nich dosud stojí na trávníku
před štítem Kalouskova statku č. 98 v
Dlouhoňovicích u Žamberka. Opodál tyčí se
vysoká trojkmenná lípa, zpěvná bzukotem
včel a velebením návštěvníků, po staletí. Ty
staleté lípy jsou ozdobou a chloubou osad,
obcí a měst, jsou svědomím krajů a národa.
Lidé si jich váží a ctí v nich památku minulých
věků a generací.
Svou lásku k symbolickému stromu - naší
české lípě - přenesli krajané i do naší nové
vlasti Kanady. Při oslavě stoletého výročí
Dominia Kanady hamiltonští krajané
sdružení v NS zasadili lípy při slavnostním
ceremoniálu v parku a nazvali je jmény
státníků „Masaryk - Beneš - Štefanik“.
Též ve Vancouveru při oslavách šedesátého
založení československé republiky, členové
Národního sdružení zasadili v botanické
zahradě tři lípy.
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Rod Vítkových, 2. generace
Součástí života této generace byly události
třicetileté války.
Roku 1633 se v Čechách objevil mor. Ze
žamberské kroniky víme, že ve městě
pomřelo několik set lidí. Obdobné následky
měla epidemie jistě také v okolí.
Válečné události se této oblasti nedotýkaly
přímo až do roku 1634, kdy byl Žampach
vydrancován císařským vojskem. Zjara roku
1639 vtrhla do Čech švédská vojska pod
vedením generála Banéra. Ve druhé
polovině roku plenili Švédové především
východní Čechy. Proti nim postupovali
císařští, a tak bylo obyvatelstvo neustále
sužováno najatými žoldáky jedné či druhé
strany, kteří je olupovali o věci denní potřeby,
peníze i obilí či dobytek. Při sebemenším
odporu byli lidé ohrožováni na zdraví i na
životě. Navíc byla roku 1646 tuhá zima, která
se nepříznivě projevila na úrodě
následujícího roku.
Třicetiletá válka skončila 24. 10. 1648
podepsáním vestfálského míru, ale v zemi
proti sobě stála obě znepřátelená vojska a
úroda posledního válečného roku padla
většinou do jejich rukou. Venkovskému
obyvatelstvu se nijak neulevilo, neboť
Švédové zůstali ve východních Čechách až
do konce roku 1649.
Roku 1651 byl vypracován v Čechách tzv.
s o u p i s p o d d a n ý c h p o d l e v í r y. Z
žampašského statku v něm je zapsáno 478
obyvatel starších 9 let, všichni jako katolíci.
Mnoho z nich však přijalo katolickou víru jen
„naoko“ a tajně se dál hlásili k víře svých
předků.
V letech 1653-55 se po Čechách rozjely
komise, které měly zhodnotit stav země po
třicetileté válce. Byly sepsány všechny
grunty, jejich rozloha, kolik obilí a sena
produkují a kolik je při nich hospodářského
zvířectva. Na základě těchto zpráv byla
sepsána tzv. berní rula.
Po válce zůstalo poměrně dost gruntů
pustých, a tak hlavně velcí sedláci přibírali
ke svému hospodářství tzv. pustiny a
zvětšovali si tak svoje grunty. Teprve roku
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1658 se na polích po několika předešlých
velmi neúrodných letech urodilo mnoho
obilí. Vrchovatá míra žita se toho roku
prodávala za 20 krejcarů a oves za 8
krejcarů.
Všichni bratři, o nichž se nám podařilo zjistit
bližší informace, patřili mezi bohatší sedláky
v Hnátnici. Podle velikosti polností měl
největší grunt tehdejší rychtář Ondřej
Mateník (45 strychů), Martin Musil (25
strychů), Viktorin Chocholouš (24 strychů),
druzí dva bratři Vít Musil a Adam Chromej
vlastnili polnosti v rozloze běžné pro většinu
hnátnických sedláků, tedy 20 strychů.
Vít Macháň - Musil - hlavní linie?
Vít Macháň - Musil byl synem Matěje Musila
a Anny, dcery Tomše staršího a blíže
n e u r č e n é M a g d a l é n y. P o d l e v ě k u
uvedeného v soupisu poddaných podle víry
r. 1651 se Vít narodil r. 1604. Vzhledem k
tehdejšímu obecnému povědomí o čase a
lidskému věku nelze na tyto údaje
stoprocentně spoléhat.
Rodovou posloupnost dokládá zápis v
purkrechtní knize Hnátnice, kdy Vít Macháň
koupil v 1632 selský grunt od svého otce
Matěje Musila za 170 zl. Z kupní ceny 170 zl
otec Vítovi 70 zl. odpustil za podmínky, že se
o něj až do smrti postará a poté mu vypraví
pohřeb. Kromě toho si vymínil každoročně 1
věrtel žita a 1 věrtel ovsa. Dalších 10 zl. z
kupní ceny gruntu měl Vít vyplatit
nejmladšímu bratru Martinovi a současně
mu v budoucnu vypravit svatbu.
R. 1639 bývalý hospodář Matěj, Vítův otec
zemřel.
Od roku 1650 je Vít Macháň uváděn v
gruntovní knize jako Vít Musil. Pod tímto
jménem je uveden i v seznamu poddaných
podle víry pro ves Hnátnici z r. 1651. Podle
tohoto zdroje zjišťujeme, že byl ženatý s
Kateřinou neznámého příjmení, s níž měl
jednu dceru
1. Anna cca 1641
Jistě měli i další děti, které však byly mladší 9
let a nebyly proto v tomto soupisu zahrnuty.
V zápisech oddavek je doložena dcera
2. Dorota
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Domnívám se, že jeho synem byl též Martin
nar. 1663
Vít Musil zemřel mezi lety 1669 1678, neboť
v zápise oddavek jeho dcery Doroty s Janem
Hrnčířem dne 15. 1. 1678 je uveden jako
zemřelý. Nedožil se tedy jistě více než 73 let.

Rod Vítkových, 3. generace
Po těžkém období třicetileté války začali lidé
obnovovat svá hospodářství. Kromě toho
bylo skoro ve všech venkovských rodinách
rozšířeno domácí tkalcovství, i když na vsích
bylo většinou omezeno cechovními
artikulemi, v nichž byl mimo jiné zapovězen
volný obchod s přízí. Hotové plátno
vykupovali od cechu zejména židovští
překupníci. I když se v našich zemích
neválčilo, obyvatelstvo dále postihovaly
válečné dávky a odvody pro válku s Turky,
která vypukla r. 1663 a trvala s různou
intenzitou i v následujících letech.
Snaha o rychlé zisky vedla vrchnost k
neúprosnému zvyšování a vyžadování robot
a pravidelného placení peněžních a
ostatních dávek. Není proto divu, že se
poddaní od jara roku 1680 po celých
východních a severovýchodních Čechách
otevřeně bouřili proti vrchnostem.
Dne 28. 6. 1680 byl vydán nový robotní
patent, který vrchnosti zavazoval k omezení
roboty maximálně na tři dny v týdnu (s
výjimkou sklizně), ohleduplnost k
poddaným, omezení povinnosti tzv.
„dalekých fůr“ a zákaz svévolného
zvyšování peněžitých i naturálních platů.
Robota však měla trvat od východu do
západu slunce s 2 hodinami odpočinku při
jídle. Za tzv. „dlouhé fůry“ měl sedlák obdržet
denně mírku ovsa pro koně a pro čeledína 7
kr. s náhradou mýtného a noclehu.
V letech 1679 - 1680 zuřila v Čechách opět
morová epidemie.
V letech 1692 - 95 probíhalo tzv. Chodské
povstání (Jan Sladký Kozina popraven v
listopadu 1695).
Martin Vítek - hlavní linie
Martin Vítek se před rokem 1683 oženil s
Mařenou neznámého původu. Zdá se, že
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Martin Vítek by mohl být synem Víta Musila a
Kateřiny neznámého původu. Protože
existoval ještě další Martin Musil, Vítův bratr,
došlo zřejmě k odlišení Martinů, a to
způsobem vysvětleným v původu příjmení,
tedy Martin Vítek (myšleno syn otce jménem
Vít).
Martin Vítek měl s manželkou neznámého
jména s největší pravděpodobností nejméně
5 dětí:
1. Jan 1686
Hnátnice
hlavní linie
2. Matěj
3. Viktorin
4. Kateřina
5. Jiřík
6. Martin
Datum úmrtí Martina Vítka ani jeho ženy
není v matrice uvedeno. Dne 14. 10. 1708
však zemřel v Dlouhoňovicích Martin Musil
ve věku 45 let, tzn., že byl narozený cca r.
1663. Tento zápis je podle mne zápisem
úmrtí Martina Vítka a dalším potvrzením
vzájemné vazby obou rodů

Počasí
Červen 2009
Zpočátku první dekády bylo naše počasí pod
vlivem výškové tlakové níže, která se
udržovala v prostoru nad Karpatami.
Chladnější severní až severovýchodní
proudění vzduchu přinášelo četné přeháňky
a ke konci období i bouřky. Na konci dekády
se začalo mírně oteplovat. Teploty se
pohybovaly 2,7 °C pod dlouhodobým
normálem. Srážek spadlo jen kolem 68 %
normálu za dekádu.
Ve druhé dekádě převládalo chladnější a
vlhčí severozápadní proudění vzduchu.
Časté tlakové níže, které byly nad Britskými
Ostrovy, přinášely polojasné až oblačné
počasí se srážkami, jen přechodně se od
západu nasouval hřeben vysokého tlaku
vzduchu, který přinášel slunečnější a
teplejší počasí. Teploty se pohybovaly 0,6 °C
nad dlouhodobým normálem. Srážek spadlo
88 % normálu za dekádu.
Počasí ve třetí dekádě bylo ovlivněno
výraznou tlakovou níží nad východní
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Evropou. V chladnějším severovýchodním
proudění k nám přinášela intenzivnější
srážky a bouřky. Hodinové úhrny srážek se
pohybovaly kolem 100 mm/m 2 během šesti
hodin. V jižních Čechách, na Moravě a
později i na ostatním území ČR se vyskytly
záplavy. Voda a prudké bouřky si vyžádaly
několik lidských životů. V poslední červnový
den se přes východní Čechy přehnala velmi
silná bouřka. Teploty se pohybovaly 1,8 °C
nad dlouhodobým normálem. Dekáda byla
deštivá, napršelo celkem 210 % normálu.
TEPLOTY: 14,6 °C (0,1°C nad normálem),
maxima: 27,1 °C (15.6.). Minima: 1,0 °C a
0,5 °C (5. 6.).
SRÁŽKY: 98,6 mm/m2 (116 % normálu).
SLUNEČNÍ SVIT: 161,6 hodin (103 %
normálu).
Počet dnů s mlhou: 3, nárazovitým větrem:
7, se srážkami: 22, bouřkou: 10, kouřmem:
4, se slunečním svitem: 27, rosou: 23.
Maximální náraz větru 20 m/s, dne 11. 6., ze
západu.
Červenec
Na počasí ve střední Evropě měla zpočátku
dekády vliv tlaková níže nad jihovýchodní
Evropou. Přinášela oblačné počasí a časté
srážky, které byly místy intenzivní. Postupně
vliv na naše počasí přebírala řídící tlaková
níže nad Britskými Ostrovy, která do střední
Evropy přinášela jednotlivé frontální
systémy. Převažovalo oblačné počasí s
přeháňkami. Teploty se pohybovaly 1,6 °C
nad dlouhodobým normálem. Srážek spadlo
121 % normálu.
Druhá dekáda přinášela počasí s
proměnlivou oblačností. Nad střední
Evropou se udržovala oblast vysokého tlaku
vzduchu. V odpoledních hodinách
převládalo slunečno a později odpoledne a
na večer se tvořila kupovitá oblačnost s
přeháňkami a bouřkami. Teploty se
pohybovaly 1°C nad normálem. Napršelo
152 % normálu.
Závěrečná dekáda měsíce byla ovlivněna
tlakovou níží nad Britskými Ostrovy. Zároveň
k nám vrcholil příliv tropického vzduchu.
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Teploty se pohybovaly kolem 32 °C. Na
obloze převládalo slunečno. Horké počasí
ukončila studená fronta, která přecházela
22. a 23. července. Výrazný systém přinesl
bohaté srážky, silné bouřky a vichřici.(Ústí
nad Labem 40 m/s, Ústí nad Orlicí 33 m/s ).
Po studené frontě se v další části dekády
výrazně ochladilo. Na Lomnickém Štítu
zaznamenaly teplotu -1,1 °C a k tomu
sněžení. Postupně teploty opět vzrůstaly a
počasí se vracelo k letnímu. Teploty se
pohybovaly 0,6 °C nad normálem. Srážek
spadlo kolem 188 % normálu.
TEPLOTY: 17,6 °C (1,1 °C nad normálem),
maxima: 31,9 °C (22. 7.). Minima: 5,1 °C (7.
7.), 2,6 °C (27. 7.).
2
SRÁŽKY: 138,7 mm/m (153 % normálu).
SLUNEČNÍ SVIT: 235,5 hodin (122 %
normálu).
Počet dnů s mlhou: 3, nárazovitým větrem:
6, se srážkami: 21, bouřkou: 13, kouřmem:
3, rosou: 30, krupobitím: 1, se slunečním
svitem: 30. Maximální náraz větru 27 m/s,
dne 23. 7., z jihu.
Srpen
Počátek dekády naše počasí ovlivňuje
tlaková níže nad Francií, kolem které proudil
do Evropy teplý vzduch. Teploty se šplhaly
na 32 °C. Příliv tropického vzduchu ukončila
studená fronta, která přecházela z 2. na 3.
srpna. Přinesla s sebou intenzivní bouřky a
vítr. Následně se nad severní Evropou
vytvořila rozsáhlá oblast vysokého tlaku
vzduchu, která měla vliv i na naše počasí.
Převažovalo slunečno beze srážek, s
teplotou do 25 °C. Celkově se teploty
pohybovaly 1,6 °C nad normálem. Srážek
spadlo 65 % normálu. Tedy teplá a suchá
dekáda.
Ve druhé dekádě se po přední straně tlakové
výše nad západní Evropou dostává do ČR
chladnější oceánský vzduch od
severozápadu. Převažovalo počasí oblačné
s občasnými přeháňkami. Postupně se
tlaková výše stěhovala na východ a po její
zadní straně začal do střední Evropy proudit
teplejší vzduch od jihu. Přechodně pronikaly
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do ČR nevýrazné frontální systémy, které
počasí nijak výrazně neovlivnily. Na obloze
bylo jasno až polojasno a místy se vyskytly
slabé bouřky. Teploty se pohybovaly 0,8 °C
nad normálem. Srážek spadlo 61 % normálu
za dekádu.
Suché a teplé počasí na začátku dekády
ukončila výrazná studená fronta od
severozápadu. Z oblasti Britských Ostrovů
pronikal do střední Evropy chladný vzduch.
Uprostřed dekády se nad Evropou vytvořila
rozsáhlá oblast vysokého tlaku vzduchu.
Převažovalo slunečno a teplo. Teploty přes
den vystupovaly na 30 °C, ale v noci už
klesaly jen na 1 °C. Postupně, jak oblast
vysokého tlaku vzduchu slábla, přecházely
od severozápadu v nevýrazném tlakovém
poli nízkého tlaku vzduchu slabé fronty.
Přibylo oblaků, přeháněk a mírně se
ochladilo. Dekáda se teplotně pohybovala
2,3 °C nad normálem. Srážek spadlo 88 %
normálu.
TEPLOTY: 17,7 °C (1,6 °C nad normálem ),
maxima: 31,5 °C (2. 8.). Minima: 4,8 °C (30.
8.), 0,9 °C (24. 8.).
SRÁŽKY: 62,6 mm/m2 (72 % normálu).
SLUNEČNÍ SVIT: 267,8 hodin (140 %
normálu).
Počet dnů s mlhou: 1, nárazovitým větrem:
3, bouřkou: 7, kouřmem: 4, se slunečním
svitem: 31, rosou: 30. Počet dnů bez
oblačnosti: 2. Maximální náraz větru 20 m/s,
dne 2. 8., z jihu.
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Vážení zahrádkáři Dlouhoňovic,
sezónu zahajujeme dnem 19. 9. vždy od
15:00 hod. V loňském roce (2008/09) měla
nejlepší kvas rodina Vítkova z č.p. 1 a 45 a
jejich slivovice byla námi hodnocená jako
nejlepší a tímto jim blahopřejeme. Vaše další
dotazy můžeme zodpovědět na telefonním
čísle 607838392 nebo přímo v pálenici.
Přejeme všem zahrádkářům z Dlouhoňovic
a okolí hodně zdraví z dobrého destilátu.

Harmonogram pojízdné prodejny
masa a uzenin
Dlouhoňovice

Martin Balík

Pozvánka
Zveme Vás:
25.10.2009 - podzimní čtení u krbu na
Chatě Rolba pořádá Floriánek
31.12.2009 - Silvestr na lyžích - pořádá Ski
klub

Letohrad
Pravidelně každý čtvrtek
Dlouhoňovice - u Kulturního domu 15:30 16:15 hod.
Moto: Od výrobce přímo ke spotřebiteli.
Naše uzenina je vhodná také k opékání a
grilování.
Pojízdná prodejna je evidovaná a
kontrolovaná St. zemědělskou
potravinářskou inspekcí
Možnost telefonické objednávky alespoň
jeden den předem - tel. 465 621 587

DLOUHOŇOVICKÝ občasník
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Usnesení z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dlouhoňovice č. 7/2009
ze dne 3. 7. 2009
Zastupitelstvo obce
1. Schvaluje:
1.1. poskytnutí peněžitého daru obci Bernartice na obnovu po povodni ve výši 55 000,Kč.
2. Ukládá
2.1. starostovi splnění bodu 1.1.
Usnesení bylo schváleno nadpoloviční většinou, tj. 8 členy zastupitelstva obce
Zapsal: Ing. Smola Pavel

Usnesení z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dlouhoňovice č. 8/2009
ze dne 10. 8. 2009
Zastupitelstvo obce
1. bere na vědomí
1.1. výsledky konkursního řízení na funkci ředitele/ky Mateřské školy Dlouhoňovice.
1.2. jmenování paní Mgr. Zuzany Knápkové ředitelkou Mateřské školy Dlouhoňovice od
1. 11. 2009
2. schvaluje
2.1. smlouvu o dílo „Rekonstrukce rozvodů orientačního osvětlení“ mezi obcí a
zhotovitelem K-energo s.r.o. Lanškroun
2.2. dodavatele pro rekonstrukci rozvodů ústředního topení v byt. jednotce č.p. 71 firmu
Vencl-servis vodoinstalace, Ž a m b e r k
Usnesení bylo schváleno nadpoloviční většinou, tj. 7 členy zastupitelstva obce
Zapsal: Ing. Smola Pavel

DLOUHOŇOVICKÝ občasník
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Dlouhoňovice č. 9/2009
ze dne 21. 9. 2009
Zastupitelstvo obce
1. Bere na vědomí informace:
1.1. starosty, předsedů výborů a komisí: viz. zápis
1.2. výsledek výběrového řízení na dodavatele infrastruktury pro sídliště Velký Hájek.
Vítěznou nabídkou je nabídka od společnosti VAKSTAV spol. s r. o. Jablonné nad
Orlicí
2. Schvaluje:
2.1.
Prodej obecních pozemků: parc. číslo st. 198 (205 m2), st.199 (204 m2),st. 200
(207 m2),
Pavlu Hejnému, ve výši podílu 10346/198297,
Jiřímu Leuchterovi, ve výši podílu 8706/198297,
Davidu Vítkovi, ve výši podílu 3194/198297
Stavebnímu bytovému družstvu Žamberk, ve výši podílu 176051/198297.
Parc. č. st. 201 (206 m2), st.202 (204 m2), st. 203 (206 m2)
Vladislavě Rumreichové, ve výši podílu 8706/189064,
Aleně Svědirohové, ve výši podílu 8706/189064
Stavebnímu bytovému družstvu Žamberk, ve výši podílu 171652/189064.
Katastrální území: Dlouhoňovice 794392
Cena nemovitého majetku: 20,- Kč/m²
Jedná se o zastavěnou plochu a nádvoří (pozemky, nacházející se pod
bytovkami ve vlastnictví výše jmenovaných osob a Stavebního družstva
Žamberk)
2.2.
prodej stavebních pozemků v lokalitě „Velký Hájek“ k. ú. Dlouhoňovice parc.
číslo 471/13 (897 m2), kupující: Ondřej Jäger a Jana Jägerová, parc. číslo
471/14 (973 m2), kupující: Marcel Jansa a Blanka Jansová, za cenu 340,- Kč/
m2
Uvedené pozemky jsou specifikovány dle geometrického plánu č. 350188/2006 ze dne 13. 10. 2006 vyhotovené firmou „Ing. Rudolf Lánský
GEODEZIE“.
2.3.
zřizovací listinu Mateřské školy Dlouhoňovice podle § 178 odst. 1 zákona č.
561/2004 Sb. (školský zákon)
2.4.
místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2010 činí 420,-Kč/poplatník
2.5.
podmínky pro čerpání fin. prostředků ze státního rozpočtu na ošetření
památného stromu
2.6.
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi
subjekty České dráhy, a.s. a Obcí Dlouhoňovice o uložení infrastruktury pro
sídliště „Velký Hájek“
2.7.
navýšení nájemného v obecních bytech počínaje dnem 1. 1. 2010 na 31,05
Kč/m2/měsíc podlahové plochy bytu a to na základě příslušných ustanovení

DLOUHOŇOVICKÝ občasník
2.8.
2.9.

2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.
2.17.
3.
3.1.
3.2.
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schvaluje na základě doporučení hodnotící komise dodavatele infrastruktury
sídliště „Velký Hájek“ společnost VAKSTAV s r.o. Jablonné nad Orlicí
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Obcí
Dlouhoňovice a panem Liborem Páchou a paní Lucii Schánělovou, jako právo
podzemního vedení kanalizační přípojky přes pozemky parc. č. 269/2 a 702
obojí v obci a kat. Dlouhoňovice
smlouvu o dílo mezi Obcí Dlouhoňovice a Pavlem Hauptem, Letohrad,
Kunčice 274 na ošetření památného stromu (dubu)
smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obci Dlouhoňovice a VČP Net, s.r.o.
oprávu zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství na
pozemcích 677/5 a 677/6 místní komunikace ve vlastnictví obce
smlouvu o dílo „vybudování infrastruktury pro sídliště „Velký Hájek“ mezi
Obcí Dlouhoňovice a dodavatelskou společnosti VAKSTAV s r.o. Jablonné nad
Orlicí
podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace pro nákup veškerého majetku pro
zprovoznění pracoviště Czech POINT dle technické specifikace
rozpočtové opatření č. 10026 neinvestiční dotace od MVČR na úhradu výdajů
vynaložených v souvislosti se zabezpečením provozu pracoviště Czech
POINT
úpravy rozpočtu přesuny mezi jednotlivými položkami u akcí, které nebudou
v letošním roce provedeny
bezplatný převod pozemku p. č. 263/4 PK v k. ú. Helvíkovice Obci
Dlouhoňovice
stanovit výši investice ke konci kalendářního roku 2009 „infrastruktura pro RD
Dlouhoňovice“ s dodavatelem VAKSTAV Jablonné nad Orlicí.
Ukládá
starostovi splnění bodu 2.6., 2.7., 2.9., 2.10., 2.11., 2.12., 2.17.
hospodářce bod 2.14., 2.15.

Usnesení bylo schváleno nadpoloviční většinou, tj. 8 členy zastupitelstva obce
Schůze byla ukončena v Dlouhoňovicích dne 21. 9. 2009 v 19:15 hod
Zapsal: Ing. Smola Pavel
Prodej občasníku:
prodejna a hospoda Pod Lipami,
Obecní úřad Dlouhoňovice,
Infocentrum Žamberk

Tisk a design:
Color studio Žamberk, Kostelní 766
Tel.: 465 622 220
www.color-studio.eu

Celoroční předplatné
možno zajistit na Obecním úřadě

Úřední hodiny Obecního úřadu Dlouhoňovice:
Pondělí a středa: 14:00 - 17:00
Pátek: 9:00 - 10:00

Vypracovala
redakční rada v čele s Janem Vychem,
v nákladu 150 výtisků.
Redakční rada neodpovídá za obsah příspěvků.
Uzávěrka
příštího čísla 10. prosince 2009

2)

www.dlouhonovice.cz
tel./fax: 465 614 791
e-mail: urad@dlouhonovice.cz
2)
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