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Dlouhoòovský Masopust
V sobotu 13. února se konalo v obci
Dlouhoòovice masopustní veselí. Sešli jsme
již po druhé. V prùvodu bylo 43 masek, což je
více než loni. Zastávek nám trochu ubylo, letos
jich bylo 14. Vše probíhalo celkem podle
plánu. Po žádosti ponocného, o povolení k
prùchodu masopustního prùvodu obcí, pøedal
starosta, obleèen v lidovém kroji, prùvodu klíè
od obce a zaèalo masopustní veselí. Díky
tomu, že jsme vyšli døíve oproti pøedešlému
masopustu, tak bylo dost èasu na každé
zastávce poèastovat hostitele masopustní
koledou, hudbou, tancem a veselím.
Èumilové, kteøí pøispìli do masopustní kasy,
dostali koblihu a bylo jim namalováno na tváø
nebo na auto srdíèko pro štìstí. Veèer jsme
pak pokraèovali na sále masopustní zábavou,

která skonèila vrácením klíèe od obce
starostovi a o pùlnoci pohøbením naší
masopustní kytary.
Je úžasné, že v dnešní dobì, kdy každý pod
hrozbou globální krize šetøí a hodnì si
rozmýšlí, kde investovat, se dokáží obèané
Dlouhoòovic domluvit a uspoøádat masopustní
veselí. Že sáhnou do svých rodinných
rozpoètù a poøizují masky nebo uspoøádají
pohoštìní prùvodu èi jenom pøinesou nìco na
spoleèný stùl. Ti všichni mají mùj obdiv a dík.
Protože v dnešní dobì není až tak bìžné, že
by nìkdo nìco dìlal pro druhé jen tak pro
zábavu.
Ještì jednou díky a za rok zase nashledanou.
David Silber

DLOUHOÒOVICKÝ obèasník

2

Klíè od Dlouhoòovic se stal symbolem
letošního Masopustu
V jednom ze svých filmù herec Jan Werich
prohlásil, že „každé mìsto, aby poøádným
bylo, svùj vlastní klíè od mìstské brány by
míti mìlo.“
Dlouhoòovice mìstem nejsou a hradby
s branou nemají a ani nikdy nemìly. Nic
naplat, ona už ani velká mìsta dávno nemají
hradby s branami. Zùstaly tradice se
symbolickými klíèi od stejnì symbolických
bran.
Jak nezùstat pozadu? S panem Jiøím
Tydlitátem jsme se rozhodli využít pìknì se
rozvíjející tradice Masopustu v naší obci a
poøídit klíè od obce pro zahájení
masopustního prùvodu. Slovo dalo slovo,
Jirka zpracoval návrh klíèe s písemnou
legendou popisu a kováø pan Luboš
Honskus z Hejnic vykoval umìlecké dílko,
které jsem jako starosta zapùjèil pøi zahájení
prùvodu masopustním maškarám, aby do
celé vesnice pøístup mìly. Letošní Masopust
skonèil a nový symbol zùstal pro roky další,
stejnì tak i pro potomky, kteøí budou v tradici
snad pokraèovat. Klíè bude uložen I
s písemnou legendou na obecním úøadì.
Ing. Pavel Smola

Dìtský karneval
Venku mrzne a honí se tam všichni èerti, ale
rozzáøené oèi dìtí stojí pøeci za to. A tak naše
babièky zatopily v pecích, napekly køupavé
preclíky, holky z Floriánku pøipravily cukroví
a výzdobu sálu. Bylo 31. ledna a taneèní rej
masek mohl zaèít. O pøedtanèení se
postarala dìvèata z TJ SOKOL Kamenièná.
Dìti si užívaly mnoho disciplín a soutìží,
jako tøeba skládání puzzle, házení na šaška,
prohánìní pavoukù a svoji rovnováhu
vyzkoušely na chùdách a šlapadlech.
Nezávislá porota na závìr vyhodnotila deset
nejpovedenìjších z celkového poètu 108
masek. Odmìnu však dostali všichni.
Nejvìtší úspìch mezi dìtmi sklidila
závìreèná "koulovaèka" zmaèkanými
papíry, do které se nechali vtáhnout i mnozí
d o s p ì l í . Tak é n a f u k o v a c í b a l ó n k y
nezklamaly a radovali se z nich malí i velcí.
Když byli všichni vysíleni hrou, mohli si
zakoupit napeèené dobroty, párek v rohlíku,
kávu nebo èaj. Pro všechny pøítomné byla
pøipravena bohatá tombola, která by
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nemohla vzniknout bez vstøícného pøístupu
našich sponzorù:
Jaroslav Procházka – Dlouhoòovice
Vika Kamenièná a.s.
Teddies Michal Vyhnálek – Žamberk
Some Jindøichùv Hradec s.r.o. - poboèka Žamberk
Jiøí Mitvalský ml. – Houkov
DZ Pharm s.r.o. – Žamberk
Prodej hraèek a modelù Zdeòka Novotná –
Žamberk
Prodejna hraèek, rybáøských potøeb a zábavné
pyrotechniky Pavel Lesák – Žamberk
U Marušky - èistírna odìvù a opravy Marie
Kratochvílová – Žamberk
Autopomoc - Petr Halbrštát – Žamberk
Výroba døevìných hraèek - Markovi –
Dlouhoòovice
AutoGas Coubal - Praha 4
Pohostinství Pod Lipami - manželé Moravcovi –
Dlouhoòovice
Nehtové studio - Hana Richtrová – Dlouhoòovice
Karvayová Radka – Dlouhoòovice
Konzum – Žamberk
Truhláø - Vítek Pavel – Dlouhoòovice
Cukráøství Valachová – Žamberk

Tímto všem dìkujeme a tìšíme se na
setkání pøi dalších akcích.
Floriánek

Informace z radnice
Audit

i

Dne 3. 2. 2010 provedla pracovní skupina
oddìlení interního auditu Krajského úøadu
Pardubice pøezkoumání hospodaøení obce
Dlouhoòovice za rok 2009 s výsledkem bez
závad. Z tìchto kontrol již nìkolik let

vycházíme s èistým štítem. Nejvìtší zásluhu
má hospodáøka obce paní Lenka
Sklenáøová mající na starost vedení
úèetnictví. Dovolte mi, jí tímto podìkovat.
Zároveò dìkuji i èlenùm kontrolního a
finanèního výboru naší obce za pravidelné a
bezchybné provádìní prùbìžných kontrol,
které napomohly dosažení tohoto úspìchu.
Ing. Smola Pavel
Výstavba sítí pro rodinné domky ve finiši
Sídlištì pro rodinné domky nad nádražím se
brzy doèká dokonèení inženýrských sítí.
Pøes nepøíznivé poèasí se podaøilo do
poloviny bøezna již vybudovat:
- elektrické rozvody vèetnì rozvodù pro
veøejné osvìtlení
- dešová kanalizace
- splašková kanalizace s výjímkou pøechodu
pøes silnici u nádraží a pøipojení do stávající
kanalizace. Pøipojení se uskuteèní v mìsíci
dubnu.
- cca 50 % vodovodního øádu, který bude
dokonèen do 31. bøezna
- STL plynovod - provedeno cca 100 m na
pøíjezdu od nádraží. Bude dokonèeno
v prùbìhu mìsíce kvìtna.
Po dokonèení sítí se zaène stavìt podklad
místní komunikace. Asfaltový povrch se
položí až v roce 2011, kdy bude vìtšina
domkù postavena a nebude proto docházet
k nadmìrnému zatìžování vozovky
stavební èinností. Podél komunikace uloží
spoleènost Alberon navíc optický kabel
umožòující internetové, televizní a telefonní
spojení vèetnì interaktivních služeb
majitelùm rodinných domkù. Celkové
náklady ve výši 8 550 tis. jsou rozloženy do
rokù 2009 až 2011 což umožòuje vyhnout se
úvìru a rovnomìrnì zatìžovat roèní
rozpoèty obce.
Ing. Pavel Smola
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Ještì pár slov k státnímu rozpoètu na rok
2010

Možná stojí za to, si jména zapamatovat pro
další poslanecké volby.

Poslanci koneènì schválili státní rozpoèet
na rok 2010. Nebyl však schválen návrh,
který by obcím a mìstùm pøispíval na
každého jejich obèana èástkou 517 Kè.
Naše obec již v loòském roce pocítila
výpadky ve svém rozpoètu, a tento rok
nebude situace lepší.
Proto byl pøi schvalování státního rozpoètu
podán nezávislými starosty návrh, aby se
více ušetøilo na ministerstvech a ušetøené
peníze pomohly pøímo v obcích a mìstech.
Na ministerstvech by se tak napøíklad
nenakoupily kožené tašky, netvoøily rezervy
na administrativní potøeby a další
nepotøebné výdaje. Celkem by se takto
uspoøilo více než 2 miliardy korun, které se
podle návrhu mìly rozdìlit témìø všem
obcím a mìstùm v zemi. Na každého
obèana by pøipadlo 517,- Kè. Byla by to i jistá
satisfakce za nespravedlivé rozpoètové
urèení daní pro malá mìsta a obce.
Naší obci by tento návrh pøispìl èástkou 387
750,- Kè (poèet obyvatel naší obce x 517,Kè na každého obèana).
Tento návrh ve prospìch obcí a mìst naší
zemì nebyl poslanci schválen. Naopak
poslanci podpoøili utrácení na
ministerstvech.

Za podporu návrhu patøí podìkování tìmto
poslancùm našeho kraje:
Pavel Severa (TOP 09)
Václav Snopek (KSÈM)

Za èástku 387 750,- Kè by se dalo napøíklad
v Dlouhoòovicích zrekonstruovat 50 %
veøejného osvìtlení v ulici Hlavní nebo
opravit povrch jedné menší ulice nebo
zrekonstruovat podlahu v kulturním domì.
Návrh zamítli tito poslanci našeho kraje:
Jiøí Èepelka (ODS)
Daniel Petruška (ODS)
Ladislav Libý (ODS)
Alena Páralová (ODS)
Návrh svým zdržením nepodpoøili také tito
poslanci našeho kraje:
Ludmila Navrátilová (ÈSSD)
Miloslav Souèek (ÈSSD)
Miroslav Váòa (ÈSSD)
Ladislava Zelenková (ÈSSD)

Ing. Smola Pavel, starosta

Informace pro majitele pozemkù a
nemovitostí
V tomto roce obec zahájí zpracování nového
územního plánu s pøedpokládaným
dokonèením v polovinì pøíštího roku.
Majitelé nemovitostí mohou pøedkládat
návrhy na poøízení nového územního plánu
v kanceláøi obecního úøadu do 31. kvìtna
2010. Tyto návrhy je nutno podat na
pøedepsaném tiskopisu, který je k dispozici
na obci. Návrh mùže být podložen i
jednoduchou mapkou se zákresem návrhu.
Pro úplnost sdìluji, že územní plán stanoví
zejména koncepci rozvoje a ochranu hodnot
území obce a z hlediska obèanù je
nejdùležitìjším nástrojem územního
plánování. Vymezuje zastavìné území,
zastavitelné plochy. Dále stanovuje plochy
pro veøejnì prospìšná opatøení a stanovuje
podmínky využití tìchto ploch vèetnì
dopravní a technické infrastruktury apod.
Nejdùležitìjšími etapami poøizování
územního plánu jsou: zadání úz. plánu,
zpracování návrhu územního plánu
s následujícím øízením, vydáním a nabytím
úèinnosti územního plánu. O tìchto etapách
bude veøejnost prùbìžnì informována
prostøednictvím úøedních desek Obce
Dlouhoòovice a Mìsta Žamberka.
Ing. Pavel Smola

Povinnost pøipojení se na kanalizaci
v obci.
Upozoròujeme obèany, kteøí ještì nejsou
v souèasné dobì napojeni na dostupnou
kanalizaèní sí, aby tak uèinili co nejdøíve a
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pøedešli tak porušování zákona
o vodovodech a kanalizacích. Zákon
è. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacích pro veøejnou potøebu a o
zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní
pozdìjších pøedpisù s úèinností od 1. ledna
2002 zakotvuje právo obce rozhodnutím
v pøenesené pùsobnosti uložit vlastníkùm
stavebního pozemku nebo staveb, na
kterých vznikají nebo mohou vznikat
odpadní vody, povinnost pøipojit se na
kanalizaci v pøípadech, kdy je to technicky
možné.
Pøed pøipojením je nutno kontaktovat
spoleènost VENCL-SERVIS Vodovody a
kanalizace, s.r.o., Albertova 1393, 564 01
Žamberk, tel. 465 612 010, 777 756 396, email venclservis@orlicko.cz , která
zajišuje provoz kanalizace a je schopna i
stavebnì zajistit pøipojení na kanalizaci.
Za obec Ing. Pavel Smola

Padá, padá a stále padá
Toto vyslovil nejeden obyvatel naší obce pøi
pohledu na stále se sypající sníh. Nìkteøí to
okomentovali drsnìji, milovníci lyžování
vítali vloèky s úsmìvem a nìkomu to bylo
jedno. Jedno to nebylo tìm, kteøí mìli na
starost údržbu komunikací a chodníkù. Je
pravda, že první pøívaly snìhu se nedaly
hned zvládnout, ale bìhem dopoledních
hodin byla pøevážná vìtšina obce vždy
prùjezdná. Neodpustím si rýpnout do
sousedního Žamberka, kde mìli
prokazatelnì s úklidem snìhu vìtší
problémy.
Asi vás bude zajímat, kdo všechno se podílel
na úklidu snìhu. Ulici Hejnickou, Nádražní a
silnici na Píseènou ošetøoval a také
financoval Pardubický kraj, nebo se jedná o
státní komunikace. Ulici Hlavní, Sídlištní a
chodníky v Nádražní nám smluvnì
vyhrnovaly Technické služby Žamberk.
Ostatní ulice a parkovací plochy zbavovala
snìhu zemìdìlská spoleènost VIKA
Kamenièná také na základì smlouvy.
Zbývající chodníky a menší plochy
vyhrnovala obec vlastní technikou. Dovolte
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podìkovat tímto èlánkem panu Pražákovi,
Romanu Páchovi a Václavu Vítkovi za
obìtavý pøístup v boji se snìhem, bez
ohledu na denní nebo víkendovou dobu.
Podìkování patøí i pracovníkovi technických
služeb panu Nucovi. Na závìr mi dovolte
podìkovat tìm obèanùm obce, kteøí i pøes
platnost Kuberova zákona vzali lopaty do
ruky a odhrnovali sníh pøed svými domy.
Ing. Smola Pavel

Sbìr železného šrotu
Dne 23. 4. 2010 v odpoledních hodinách
èlenové SDH Dlouhoòovice uskuteèní
tradièní sbìr železného šrotu.
Bioodpad
Svoz bioodpadu bude zahájen dne 7. dubna
2010 a potom každou druhou støedu.
Jarní úklid do kontejnerù
V prùbìhu mìsíce dubna bude na obvyklých
místech umístìn kontejner pro jarní úklid.
Žádáme všechny obèany, aby do kontejneru
neukládali plasty, sklo a papír, které patøí do
tøídìného odpadu, stavební su, vìtve, keøe,
zbytky sena a další biologický odpad. Pokud
se Vám stane, že kontejner je již plný,
vyèkejte na jeho vyprázdnìní a umístìní na
nové stanovištì. Neukládejte odpad vedle!
Pracovníci Ekoly okolí kontejneru neuklízejí.
Volby 2010
Ve dnech 28. a 29. kvìtna 2010 probìhnou
volby do Poslanecké snìmovny PÈR.
Volební místnost bude v Dlouhoòovicích
opìt v Kulturním domì. V pátek 28. 5. 2010
mùžete hlasovat od 14.00 hod do 22.00 hod
a v sobotu 29. 5. 2010 od 8.00 hod do 14.00
hod. Dodání hlasovacích lístkù volièùm
probìhne do 25. kvìtna.
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Oèkování psù a koèek
V pátek 21. kvìtna 2010 od 15.30 do 16.15
hod probìhne pøed Kulturním domem
v Dlouhoòovicích oèkování psù a koèek proti
vzteklinì. Možno aplikovat kombinovanou
vakcínu psùm i koèkám, zakoupit tablety na
odèervení.
Setkání s dùchodci
I v letošním roce zveme naše spoluobèany
na setkání se zastupiteli obce v kulturním
domì. Uskuteèní se v nedìli 30. 5. 2010 ve
14 hodin a mùžete se tìšit na malé kulturní
pøekvapení, pohoštìní a pohodovou
atmosféru, doplnìnou hudbou pana
Tomana.
MAS ORLICKO vyhlašuje výzvy
k pøedkládání žádostí o dotaci
z programu LEADER
Výzva „JARO – 2010“
Dotace pro døevozpracující podniky
a živnostníky
Podpora je zamìøena pøedevším na nákup
strojù, zaøízení, technologií a vybavení
provozoven s celkovými náklady
do
1mil. Kè. Dotace je poskytována ve výši
60% !
Dotace na rozvoj èinnosti neziskových
organizací
1. nákup souboru vybavení pro èinnost
spolkù (nákup nábytku, sportovního náèiní,
dìtské høištì s pøíslušným vybavením,
sociální zázemí, vybavení klubovny,
doprovodné stravovací zaøízení …) a
drobné stavební úpravy s celkovými náklady
do 170 000 Kè (dotace 90%).
2. nákup vybavení nebo stavební investice v
rámci ekonomické èinnosti neziskových
organizací s celkovými náklady do 500 000
Kè (dotace 40 – 60%).
Pøíjem žádostí probíhá do 30. 4. 2010.
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Více informací na obecním úøadì, na
webových stránkách www.mas.orlicko.cz
a v sídle MAS (Divišova 669, 564 01
Žamberk).

Spoleèenská rubrika
Narození
28.12.
4. 1.
4. 2.
18. 2.
18. 2.

Filip Vítek
Anna Bohatá
Viola Pilová
Bohumír Nuc
Jaroslav Nuc

Blahopøejeme
9. 5.
Marie Dostálková
10. 5.
Julie Kratochvílová
22. 5.
Anna Vrbová
6. 6.
Pavla Zámeèníková
13. 6.
Jiøina Herzogová
24. 6.
Milada Macháèková

81 let
89 let
89 let
75 let
85 let
80 let

Úmrtí
31. 12.
2. 1.

65 let
76 let

Hana Šafáøová
Jarmila Poláková

Vítání obèánkù
13. 3. 2010 v prostorách mateøské školy
starosta pøivítal nové obèánky Dlouhoòovic
Erika Fadrného, Filipa Vítka a Violu
Katzerovou
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Ze vzpomínek pana øídícího uèitele
Bohumila Slaniny

Zlaté a støíbrné svatby
Vyzýváme manželské páry, které dovrší 25
nebo 50 let spoleèného soužití - pøipomeòte
nám své výroèí a oslavte støíbrnou èi zlatou
svatbu na dlohoòovickém obecním úøadì.
Jitka Chárová
K výroèí osobnosti naší obce
Øídící uèitel pan Bohumil Slanina
Mnozí obèané Dlouhoòovic jistì vzpomenou
na svého uèitele, na své mládí trávené ve
zdejší škole. Panu uèiteli Slaninovi by letos
bylo 95 let. Celých 65 let uplyne od jeho
nástupu na zdejší školu.
Je tedy na místì pøipomenout jeho
vzpomínky, jak byly otištìny v Almanachu
obce Dlouhoòovice na stranì 78.

„Nastoupil jsem do zdejší školy krátce po II.
svìtové válce, v záøí 1945. Líbilo se mi tady
umístìní budovy školy v tichém místì mimo
silnice a vìtšího ruchu, kolem zahrada a
vpøedu pøed budovou zelená plocha – høištì.
Bylo to moje 11. uèitelské místo.
Jsem rodák z Rybné nad Zdobnicí – roèník
1915. Moje první pùsobištì v roce 1935 byla
Slatina nad Zdobnicí, kde jsem již byl
výpomocným uèitelem. Na podzim uèitelská
místa tehdy nebyla, a tak jsem také pomáhal
doma v hospodáøství.
V lednu 1937 jsem dostal umístìní na
Tìšínsko, kde jsem už byl státním
zamìstnancem. Zde jsem bìhem dvou let
uèil na 5 školách: Louky nad Olší, Horní
Suchá, Mosty u Tìšína, Èeský Tìšín a
Nýdek. Na toto místo velmi rád vzpomínám.
Bohužel, pøipravovala se válka, 1. 10. 1938
bylo Tìšínsko obsazeno Poláky a my Èeši
jsme den pøed tím byli nuceni odejít. Pak
jsem uèil 2 roky v Klášterci nad Orlicí, 3 roky
v Kunvaldì, 1 rok v Záchlumí a následovaly
Dlouhoòovice.
Mým pøedchùdcem byl p. øídící Rajtura,
který po válce odešel s rodinou do pohranièí
– do Chebu. Škola byla jednotøídní, se všemi
5 postupnými roèníky. Bìhem II. svìtové
války byla vlivem nedostatku materiálù a
váleènou situací zanedbávána budova i
vybavení. Byly zde ještì pùvodní lavice,
suché WC, nebyl vodovod. Za pomoci
obèanù se škola opravovala.
Byt øídícího byl nejdøíve opraven a v r. 1946
v tìchto místech zøízena MŠ, která v r. 1951
pro nedostatek dìtí byla uzavøena. Zvýšil se
postupnì poèet dìtí na obecné škole a byla
zøízena dvojtøídka. Vyuèovaly tady: pí uè.
Dagmar Dušková ze Žamberka, pí uè.
Páleniková, pí uè. Turková, nyní Pešková ze
Žamberka, Alena Králová – Martincová ze
Sopotnice, Jitka Šmùlová z Týništì, Dagmar
Dvoøáková z Doudleb, Jaroslava
Trejtnarová z Letohradu a Jarmila
Špinlerová, nyní Doleèková z Klášterce.
Dvoutøídní škola zùstala do r. 1963, pak opìt
jednotøídka. Já jsem zde uèil 21 rokù a v roce
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1966 jsem byl pøeložen do Žamberka a zde
jsem uèil ještì 10 rokù. V dùchodu ještì
celkem 7 rokù – 4 roky v Èeské Rybné a 3
roky v Žamberku. Do školy jsem vždycky
chodil rád.
Na zdejší školu pøišla pí uè. Krinková a v roce
1976 byla škola pro nízký poèet žákù
uzavøena. V roce 1973 byla otevøena
mateøská škola a to již byla budova po
generální opravì – postupnì se odstranila
vlhkost budovy, bylo pøistaveno sociální
zaøízení, prostory pro kuchyò a jídelnu
mateøské školy. Nyní je v budovì školy MŠ,
Obecní úøad, byt p. starosty, Obecní
knihovna.
Škola na vesnici má i mìla mimo vyuèování
kulturní program.
Vzpomínám, že každým rokem jsme pro
veøejnost pøipravovali besídky, vzpomínkové
výstupy, ale i divadelní pøedstavení. Sál
s jevištìm u Vítkù èp. 1 se využíval k
nìkolika divadelním pøedstavením. Nebyla
televize a po øadu let jsem promítal pro
veøejnost každý týden v hostinci u Dostálù
filmy. Jistì si ještì na buòku v šenkovnì s
promítacím okénkem do sálu vzpomínáte.
Vše je už jiné, celé Dlouhoòovice jsou
k nepoznání.
Dalo by se ještì øíct mnoho pìkných
i smutných vzpomínek, které by pøiblížily
minulá léta. Ale každý z nás si pamatuje své
zážitky, které si navždy nechá v srdci
uloženy.“
Jiøí Tydlitát

Pìstitelská pálenice
Ukonèili jsme sezónu ve zdejší pálenici
v Dlouhoòovicích r. 2009-2010. Jaká byla
sezóna: ovoce bylo ménì asi o 50 % oproti
minulému roku. Zpracovali jsme 16 758 kg
ovoce.
U øady pìstitelù ovoce, zahrádkáøù pøevládá
názor, že na výrobu pálenek se hodí každé
odpadné, zkažené, poloshnilé, nezralé
ovoce. Tento názor je nutno rozhodnì popøít.
Pravdou je, že i z podøadného ovoce lze
vytìžit urèité množství alkoholu, nikoliv však
jakostní pálenku. Zkušenost nás
pøesvìdèila, že na jakost pálenky má vliv i
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roèní klima, hlavnì klima v periodì zrání. To
znamená, že ze stejného ovoce, stejnì
vyzrálého a zdravého, dostaneme témìø
každý rok jinou kvalitu i množství destilátu.
Jedním z nejkvalitnìjších druhù ovoce ve
zdejší pálenici je švestka domácí. Švestky
z vyšších poloh a strmých strání jsou
vhodnìjší než švestky z nížin a severních
poloh. Také pùdní pomìry se projevují na
jakosti švestek. Staøí pálenièkáøi tvrdí, že
nejvhodnìjší jsou pùdy tìžší, polojílovité a
kamenné. Také prý stromy z odkopkù dávají
ovoce kvalitnìjší, na rozdíl od stromù
šlechtìných ve školkách. Švestka má být
sklizena až v dobì, kdy se zaèíná scvrkávat,
snadno se setøásá, t. j. kdy je ve stádiu
pøezrálosti. Plody jsou silnì aromatické,
obsahují nejvíce cukru, snadno se rozpadají
a bezvadnì kvasí. Obsah cukru je 5-12 %.
Na pecky pøipadá asi 6 % z celkové váhy
švestek.
Proto jsme také usoudili, že švestky ze
zdejší kampanì r. 2008-2009 jsou dobré
kvality a pøedložili jsme vzorek do soutìže
Flora Olomouc, která probíhala ve dnech
1. – 4. øíjna 2009. Hodnocení kategorie
Slivovice bylo provedeno dvacetibodovým
systémem a náš vzorek získal 17,25 bodu.
Tímto poètem jsme získali 1. místo (celkem
bylo hodnoceno v této kategorii 49 vzorkù).
Hodnocení bylo anonymní a hodnotilo se:
èistota, vùnì, chu a celková harmonie
destilátu. Toto hodnocení bylo vyjádøeno
diplomem, který pøikládáme. Veškeré
destiláty ošetøujeme ultrazvukem, který
pøispívá k èistotì destilátu ke zralosti i
pìtileté slivovice.
Doporuèení k nìkterým dotazùm.
Jak se vyrábí kvalitní jeøabinka nás
pøesvìdèila paní Sedláèková, proto Vám
pøedkládáme její recept a tím odpovíme
dotazy.
20-25 kg jeøabin drcených
10 kg cukru
Toto množství doplníme vodou na 50 litrù.
Doporuèujeme také možnost použití èistých
kultur kvasinek.
Závìrem bych chtìl podìkovat Vám, kteøí
nám svìøujete Vaše suroviny k pálení. Naší
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snahou je získat maximum v objemu
i kvalitì. Dìkuji tímto také mým
spolupracovníkùm, kteøí mi pomáhají
zvládnout nároènou kampaò. Tož na Vaše
zdraví, pøátelé!
Ing. Miroslav Hlaváè
majitel pálenice
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které byly provedeny ve vìci zrušení LSPP
v Žamberku a rovnìž seznámil starostky a
starosty s návrhy, které byly odeslány na
Pardubický kraj z dùvodu zapracování do
návrhu koncepce zdravotnictví. Po krátké
diskusi pøedal slovo ing. K. Vojtovi, který
informoval pøítomné o situaci, která nastala
od 1. 1. 2010 zrušením LSPP v Žamberku. O
historii, financování a zabezpeèování této
služby, kterou v minulosti provozovala
Poliklinika Žamberk s.r.o. a v posledních
letech Pardubický kraj.
K výše uvedené problematice se vyjádøili
pøítomní starostové a shodli se na
následujících usneseních, které budou
formou otevøeného dopisu odeslány na
Pardubický kraj.
Usnesení è. 1/2010
Shromáždìní starostù mìst a obcí obvodu
úøadu s rozšíøenou pùsobností v Žamberku
žádá Pardubický kraj o zachování RLP
v Žamberku a souèasnì žádá o zavedení
návštìvní služby LSPP v obvodu úøadu
s rozšíøenou pùsobností v Žamberku
Pro: 17 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Boj za záchranu lékaøské služby první
pomoci pokraèuje
Dne 9. 2. 2010 probìhla operativní porada
starostek a starostù obcí obvodu úøadu
s rozšíøenou pùsobností v Žamberku za
úèasti ing. Karla Vojty - øeditele Polikliniky
Žamberk s.r.o.
Jednání se uskuteènilo v jednacím sále
zastupitelstva mìsta Žamberka a na
programu byly tyto body:
1) Stanovisko ke zrušení LSPP (lékaøské
služby první pomoci) v Žamberku
2) Stanovisko k plánované koncepci
zdravotnictví
Poradu zahájil starosta mìsta Žamberk Jiøí
Dytrt a seznámil kolegynì a kolegy s kroky,

Usnesení è. 2/2010
Shromáždìní starostù mìst a obcí obvodu
úøadu s rozšíøenou pùsobností v Žamberku
zastává názor, že zmìny systému lze
dosáhnout pøerozdìlováním finanèních
prostøedkù vìnovaných Pardubickým
krajem na zdravotnictví, konkrétnì finanèní
prostøedky na úhradu regulaèních poplatkù.
Souèasnì se shromáždìní starostù s tímto
obrátí na sdìlovací prostøedky.
Pro: 17 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení è. 3/2010
Shromáždìní starostù mìst a obcí obvodu
úøadu s rozšíøenou pùsobností v Žamberku
konstatuje, že informovanost o
pøipravovaných zámìrech Pardubického
kraje je nedostateèná a žádá zástupce
Pardubického kraje o seznámení èi
projednání svých zámìrù se zástupci obcí
vždy s dostateèným pøedstihem.
Pro: 17 Proti: 0 Zdrželi se: 0

DLOUHOÒOVICKÝ obèasník
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Spolek Floriánek
vyhlašuje 3. roèník výtvarné soutìže

18. ROÈNÍK - MALÁTKÙV MEMORIÁL
V KØÍŽOVÉM MARIÁŠI
Koná se 8. 5. 2010
v Hostinci pod Lipami – Dlouhoòovice
Prezentace od 13:00 hod
a zaèátek od 13:30 hod
Startovné 40,- Kè

Dlouhoòovice nejen oèima dìtí
na téma ,,Naše ves za 100 let“.
V kategoriích
1. pøedškolní dìti

Tìšíme se na hojnou úèast
poøadatelé

2. žáci I. stupnì

Sport

3. žáci II. stupnì

Turnaj starších pánù 2010 - 16. 1. 2010

4. studenti
5. dospìláci
Svá díla vytvoøená libovolnou technikou
(minimální

formát

výkresù

A4)

odevzdávejte do kanceláøe nebo schránky
obecního úøadu do 26. 4. 2010.
Ke svému výtvoru pøiložte štítek s názvem
díla, celým jménem, vìkem a adresou.
Výstava všech výtvorù se bude konat ve
dnech 14. 5. - 23. 5. 2010 od 16 do 18 hodin
v hasièské zbrojnici Dlouhoòovice. Na
závìr výstavy 23. 5. v 17 hodin probìhne
vyhlášení výsledkù
Sledujte prosím informaèní tabule a
webové stránky Floriánka:
http://florianek.webnode.cz
Pøejeme hodnì tvùrèích nápadù.
Váš Floriánek

Závìreèná zpráva:
Tato sportovní akce byla pøipravena jako
šestý roèník. Datum konání bylo urèeno
týden pøedem s ohledem na pøedpovìï
poèasí a oznámeno ètyøem oddílùm. Opìt
se nezúèastnil Žamberk a po odøeknutí
Králík z dùvodu, že mají akci, pøijali pozvání
N e k o ø , Ve r m ì ø o v i c e a d o m á c í
Dlouhoòovice. Dohromady asi ètyøicet hráèù
a doprovodu. Hrálo se systémem každý
s každým a nakonec obhájili hráèi Nekoøe
loòské prvenství. V prvním zápase porazila
Nekoø Vermìøovice 4:2, brankami Tomana,
Vaníèka, Lehkého a Záøeckého, za
Vermìøovice skórovali Majvald a Smetana.
Ve druhém zápase porazila Nekoø domácí
Dlouhoòovice 3:1. Za Nekoø dali branky
Vaníèek a dvakrát Krejsa Jiøí, za domácí
Macháèek Vl.. Tím se Nekoø stala vítìzem a
mohla slavit. V posledním zápase šlo o
druhé místo a v nìm na konci zápasu
Dlouhoòovice Vermìøovice byl stav 2:2,
rozhodly tak nájezdy na brankáøe a jediná
branka Vrby o tom, že druhé budou
Dlouhoòovice. Domácí podržel tak jako
v celém turnaji brankáø V. Podhájecký.
Nejmladšímu hráèi bylo 40 let a nejstaršímu
F. Babákovi 62 let.
Nejlepším hráèem byl zvolen p. Toman
z Nekoøe, brankáøem p. Jironè z Vermìøovic
a obráncem Podhájecký P. z Dlouhoòovic,
cenu dostal i nejstarší hráè turnaje.
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Podìkování patøí OÚ Dlouhoòovice, elektro
p. Jordána, obchodu s nápoji p. Babáka,
tiskárnì p. Kerschbauma. Na èasomíøe byl
P. Nun, Ing. Smola a p. Brdíèek ml..
O obèerstvení se starala p. Podhájecká,
o dodržování pravidel na ledì sleèna
Podhájecká, D. Hrèka a O. Hubálek.
Fotografie poøizoval p. Silber. Poèasí nám
ten pán nahoøe opìt pøidìlil krásné, vše se
obešlo bez zranìní a tak nezbývá než øíci jen
nashledanou za rok. Všem kdo se zúèastnili
patøí podìkování!!
Zpracoval: Petr Nun

Zlepšené výsledky hokejistù s novým
trenérem
Navazuji na èlánek Petra Nuna z posledního
èísla Dlouhoòovického obèasníku, abych
Vám pøiblížil zákulisí hokeje našich mužù
v okresním soutìži.
Tristní situace zpoèátku nové sezóny na
postu trenérù a brankáøù vyvrcholila po
prohraném utkání s Vodìrady odstoupením
P. Nuna z pozice hlavního trenéra. Tøi
porážky ze ètyø utkání ovlivnily klima
v mužstvu natolik, že další spolupráce
trenéra s nìkterými hráèi, hlavnì v názorové
rovinì, nebyla možná. Nejrychlejším
øešením byla „instalace“ Juraje Hrèky, otce
nové posily a zcela neokoukané tváøe, do
role hlavního trenéra. Kouzlo nové tváøe a
nového pøístupu zapùsobilo témìø okamžitì.
V soubìhu s návratem uzdravené
gólmanské jednièky Martina Lakoty se pod
vedením J. Hrèky objevila nová chu
pracovat a v této dobì jsem i já pøehodnotil
svùj úmysl tuto sezónu u mužstva nepùsobit
a nabídl jsem svoji pomoc, abych ulehèil
trenérovi rozhodování v situacích, kdy urèité
vìci i tváøe ještì tolik neznal. První zápas s
Vermìøovicemi jsme ještì prohráli, ale po
povinné výhøe nad Semanínem jsme vydøeli
pøekvapivou výhru nad stávajícím
pøeborníkem soutìže Tisovou. Nesehranost
realizaèního týmu se sice podepsala pod
porážkou 6:5 s Øetovou, ale pøes povinné
vítìzství nad celkem Ústí jsme optimisticky
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„vyrukovali“ na rivala ze Žamberka a
porážka 1:2 byla zklamáním pouze
z výsledku, nikoli však z pøedvedeného
výkonu. Do Králík na pøírodní led jsme jeli
opìt s mírným optimismem a chybìlo jenom
kousek štìstí, abychom z této nedobytné
tvrze pøivezli body. Alespoò jsme poznali,
jaké to je hrát bez našich skvìlých fanouškù
a bubeníkù. Poprvé jsme pøehráli celek
Vodìrad a nebýt druhé tøetiny, tak jsme
uhráli reálnou remízu s celkem Tisové.
Poslední rozhodující zápas s Øetovou
máme pøed sebou, ale optimismus je
podpoøen dvìma posledními výhrami nad
celky Semanína a Vermìøovic. A pokud
formu potvrdíme, tak mùžeme dosáhnout na
skvìlé 4. místo v koneèné tabulce. Èeká nás
ukonèení sezóny, ale i další rozhodování na
postu hl. trenéra a nasmìrování mužstva
k potvrzení stávajících výkonù nejenom
v pøíštím roèníku okresního pøeboru.
Jistì mohu ocenit Petra Nuna a Jardu
Macháèka st. za záchranáøskou misi
v úvodu sezóny, protože situace u mužstva
nebyla vùbec jednoduchá. Mohu již teï
pochválit Juraje Hrèku za nekoneèný pøídìl
entuziasmu a nakažení tímto celého týmu.
Neocenitelnou podporou je i aktivita
zastupitelù v èele se starostou, kteøí schválili
poøízení tak nepostradatelné èasomíry pro
hokej i fotbal. Vìøím, že najdeme zpùsob, jak
tuto podporu opìtovat, protože i hráèi si
dobøe uvìdomují, že v dnešní dobì není
nikde penìz nazbyt. Mohu i za sebe slíbit, že
budeme pracovat na odstranìní slabších
míst v klubové organizaci tak, aby pøínos
hokeje nebyl jenom z názvu tohoto oddílu,
ale prokazatelnì i z jeho celoroèní èinnosti.
Díky všem zapáleným fandùm a
podporujícím fanouškùm by to nemìl být
nesplnitelný cíl.
Od mantinelù Vás co nejsrdeènìji zdraví
Mirek Keprta a nezapomeòte se podívat na
n e j l e p š í s p o r t o v n í w e b
www.hcdlouhonovice.cz …poctivá práce
Tomáše Plundry stojí za ocenìní.
Miroslav Keprta
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Zpráva z provozu našeho zimního
stadionu v Dlouhoòovicích
Ledovou plochu jsme zaèali dìlat již pøed
vánocemi. Ale bohužel pøišla obleva a z ledu
nám zbyla jenom voda. Ke konci minulého
roku opìt zaèalo mrznout a tak se nám
podaøilo za nìkolik dní udìlat kvalitní
ledovou plochu. Vodu jsme naváželi
fekálem, aby to šlo rychleji. Bylo navezeno
okolo 50 m3 vody. Od zaèátku rána se opìt
bruslilo. Ledovou plochu v Dlouhoòovicích
mimo veøejného bruslení využívali
k tréninkùm muži HC Dlouhoòovice, SK
Žamberk, žáci SK Žamberk, Bleskosvodi
Helvíkovice a amatérští hráèi Žamberk.
První akcí byl turnaj Starých pánù 16. ledna.
Dále pak zde mìly sportovní hry (bruslení)
Gymnázium Žamberk 2x, dolní a horní škola
Žamberk. Chtìli jsme zde odehrát
mistrovské utkání s Vermìøovicemi, ale to se
pro nepøízeò poèasí nepodaøilo. Podaøilo se
odehrát jenom pøátelské utkání s OEZ
Letohrad – úèastníkem Lanškrounské ligy.
Bruslaøe nám z èásti odebíral pøírodní led
v Žamberku, i když nebyl kvalitní a trèela
z nìho tráva, bruslení to nevadilo.
V letošním roce by se mìla zakoupit
èasomíra, abychom zde bezproblémù mohli
hrát mistrovská utkání. Bude sloužit i
fotbalistùm. Uvažuje se o výmìnì mantinelù
za umìlohmotné, abychom mohli
konkurovat jak Králíkùm a Nekoøi, kde se
areál dodìlá v letošním roce.
Závìrem bych chtìl podìkovat tìm, kteøí
pomáhali s provozem zimního stadionu a
bez kterých bych to urèitì nezvládl.
Ledovou plochu udržovali Podhájecký Vl.
ml., Holubáø M., Mrázek Jaroslav. Lajnování
zabezpeèili Macháèek J. st., Brdíèek J., Petr
Nun, Dostál Jan. O úklid snìhu se starali
Pácha R., Vítek Václav ml., Pražák J. Když
ho bylo hodnì, použili jsme nakladaè Hon.
Miroslav Keprta zajistil nové sítì na branky a
s J. Dostálem je napletli na konstrukci. Dále
musím podìkovat starostovi obce
p. Smolovi za otevírání šaten pro školy.
Nesmím též zapomenout na místostarostu
p. Vycha, který nám zajistil sítì za mantinely.
S výbìrem vstupného pomáhala Vìra
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Podhájecká a obèerstvení zajišovala Olga
Podhájecká. Bohužel nevím, zda vybraná
èástka za pronájem ledové plochy bude
staèit na zaplacení výdajù za elektøinu, vodu
a naftu. Jestli jsem na nìkoho zapomnìl,
omlouvám se. Nakonec dìkuji všem
sponzorùm, kteøí podpoøili HC
Dlouhoòovice.
Jsou to
Obec Dlouhoòovice
Døevomateriál – Ing. Vladimír Vítek
Velkosklad nápojù – Jiøí Babák
Stabyt Ústí nad Orlicí – Miroslav Šilar
Staps Žamberk – Jiøí Musil
Gaf Žamberk – Ludìk Fofoòka
Vladimír Podhájecký

V pátek 2. 4. 2010 poøádá HC
Dlouhoòovice Velikonoèní zábavu. Hraje
skupina Bladex od 20 hod.
Radostný závìr sezóny hokejistù
V posledním zápase sezóny jsme si
vítìzstvím nad Øetovou zajistili 4. místo
v tabulce, což je za posledních 10 let naše
nejlepší umístìní. Naposledy v roèníku
1999-2000 jsme obsadili 4. místo.
V souèasném týmu je 6 hráèù, kteøí
nastoupili i v sezónì 1999-2000, Martin
Lakota, Jarda Macháèek, Tomáš Šilar, Jarda
Dubec a bratøi Šegitovi, Michal a Vašek.
Podìkování za krásné umístìní patøí všem
hráèùm, celému realizaènímu týmu a
vynikajícím fanouškùm.
Již dnes je jisté, že Juraj Hrèka bude i v
pøíštím roèníku okresního pøeboru pùsobit v
roli hlavního trenéra mužù. Anketa na
webových stránkách klubu o
nejoblíbenìjšího hráèe dopadla podle
pøedpokladù a vítìzem se stal Ondra
Hubálek - „živá voda“ kabiny. Sice zvítìzil o
jeden hlas pøed Tomášem Plundrou, pøesto
poèet 280 hlasù, které obdržel, je
dostateènì vypovídající o jeho oblibì. Tøetí
místo se 182 hlasy s pøehledem obsadil
Jarda Macháèek. Dosažené umístìní nás
katapultovalo na nejvìtší pøekvapení
uplynulého roèníku soutìže. Celou sezónu
kraloval soutìži nedostižný Žamberk
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a v pøímém souboji o druhé místo pøetlaèily
Králíky loòského obhájce z Tisové. Pokud se
nám podaøí zrealizovat vìtšinu myšlenek,
které má trenér pøipraveny pro další roèník,
mùžeme do budoucnosti pohlížet
optimisticky.
T. Plundra, M. Keprta

Letošní zima nebyla nikterak
mimoøádná …
S titulkem urèitì nebudou souhlasit
zahrádkáøi, kteøí se už nemohou doèkat, až
hrábnou do zemì. Ale z pohledu
provozovatele Ski areálu Na Dlouhých
honech v Dlouhoòovicích na nìm musím
trvat.
V polovinì øíjna sice zahrádky zasypal sníh a
na stromech obalených listím napáchal
obrovské škody, ale na konci mìsíce však
nastoupilo teplé poèasí a golfisté si užívali až
do prosince. Noviny byly plné titulkù:
„Nezvykle teplý podzim…“ Jak se blížily
Vánoce, zaèínali jsme být ve ski areálu
nervózní, protože sjezdovka byla zelená a
teploty kolem nuly nedovolovaly spustit
snìhové dìlo, které pøi používání vody z
vodovodního øádu potøebuje teplotu
minimálnì -5 °C. Proto, když teplota klesla
tìsnì pod nulu, byly nataženy hadice
k potoku, kde teplota vody byla kolem 2 °C a
snìžné dìlo zaèalo vyrábìt sníh. Po dvou
dnech zasnìžování se 19. prosince na vleku
objevili první lyžaøi. Radost z bílé sjezdovky
nám vydržela jen tøi dny. Déš silnì poškodil
dvoudenní práci. 26. prosince teplota klesla
opìt pod nulu. Rolbou a lopatami jsme
nahrnuli sníh na vytátá místa a 27. 12. jsme
opìt spustili vlek. Jenže další obleva nás
opìt ze sjezdovky vyhnala. A tak po mnoha
letech se Silvestr na lyžích nekonal! Na Nový
rok zaèalo snìžit a od 2. ledna byla
sjezdovka v pravidelném provozu až do 9.
bøezna. V dobì, kdy píši tuto zprávu (17. 3.),
jsou sice na sjezdovce stále slušné
podmínky, ale chybí lyžaøi. Potvrzuje se
staré pravidlo, že lidé chtìjí lyžovat o
Vánocích, ale v bøeznu už chtìjí dìlat na
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zahrádkách, èi hrát fotbal. Z výše
uvedeného je jasné, že skuteèná lyžaøská
zima trvala jen dva mìsíce, tedy ménì než
jiná léta. Tomu odpovídaly i tržby, které
nedosáhly na rekordní zimu v roce 2002,
pøesto si ani letos nemùžeme stìžovat.
Bìhem dvoumìsíèního provozu se ski areál
tìšil velkému zájmu lyžaøù. Oblíbily si jej
zejména rodiny s malými dìtmi a školní
skupiny.
Za zmínku stojí i skuteènost, že kvalita
úpravy sjezdovky se letos výraznì zlepšila
díky spoleènosti TOPKARMOTO s. r. o.,
která do areálu zapùjèila rolbu se zadní
frézou. Díky tomu i bìžecké stopy, které
jsme opìt upravovali až do Žamberka a
Píseèné, mìly vyšší kvalitu. Pochvaly
nadšených bìžkaøù nás samozøejmì tìší.
Jan Vych, jednatel Správy sportoviš Dlouhoòovice
s.r.o.

TJ Sokol Líšnice poøádá v sobotu 17. 4.
2010 turistický pochod „Líšnický
puchýø“ IX. roèník: Vzpomínka na
pochod "Pøes pìt vesnic a jednu
pøehradu”
Trasy: 8-16-32 km pìšky i na kolech,
64 km asfalt-kolka
Start: sokolovna Líšnice 8:00-10:00 hod
Cíl: tamtéž do 19:00, startovné 30 Kè
Každý úèastník obdrží oplatek a èaj na trase
U sokolovny bude pøipraveno posezení
s možností obèerstvení
Na málé i velké turisty se tìší poøadatelé!
I n f o r m a c e n a : w w w . p o c h o d y. c z
www.obeclisnice.cz
Orlické hory tady máme
krajem rádi chodíváme
s radostí a bez nudy
každým rokem jinudy.
Svého èasu v Nekoøi
hezký pochod poøádali,
rádi o nìm hovoøí
lidé co ho chodívali.
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Poèasí
Prosinec 2009
Teplotnì výraznì nadnormální dekáda. Nad
støední Evropou se udržovala tlaková níže,
která pøinášela teplé jižní proudìní.
Pøevládalo hodnì oblaènosti a málo
sluneèního svitu. Snìhová pokrývka se
nevyskytovala. Maximální teploty se
pohybovaly kolem 10 °C a noèní minima
klesla nejníže -3 °C. Srážek v podobì deštì
spadlo 180 % dlouhodobého normálu.
Ve druhé dekádì se v prostoru nad Norskem
a Švédskem vytvoøila mohutná tlaková výše,
kolem které do støední Evropy proudil velmi
studený vzduch z východu. Teploty oproti 1.
dekádì poklesly v prùmìru až o 23 °C.
Nejnižší teplota -21,6 °C se vyskytla ke konci
dekády. Snìhová pokrývka do 8 cm se
vyskytovala od 17. prosince. Srážek spadlo
jen kolem 21 % normálu. Slunce vysvitlo
pouze ve dvou dnech dekády.
V poslední dekádì se opìt výraznì oteplilo.
Obleva pøišla 22. prosince. Maximální
teploty postupnì rostly na 11 °C. Snìhová
pokrývka rychle mizela. V oblasti Islandu se
vytvoøila hluboká tlaková níže, kolem které k
nám proudil teplý vzduch od jihu. Ke konci
dekády se nad Norskem udržovala oblast
tlakové níže. Kolem ní k nám zaèal proudit
studený vzduch ze severních šíøek. Mírnì se
ochladilo a napadl sníh do 3 cm. Srážek
spadlo kolem 50 % normálu. Teploty se
pohybovaly 2 °C nad normálem. Slunce
nasvítilo 11 hodin za dekádu.
TEPLOTY: -1,4 °C (0,1 °C nad normálem),
maximální teplota: 11,3 °C (25.), minima: 21,6 °C (20. a 21.), v pøízemí: -25,4 °C (20.).
SRÁŽKY: celkem 73 mm/m2 (100 %
normálu)
SLUNEÈNÍ SVIT: 18,7 hodin (64 % normálu)
STATISTIKY: poèet dnù s: mlhou 6,
srážkami: 28, námrazou 3, kouømem: 14,
snìhovou pokrývkou: 11, jíním: 1,
nárazovitým vìtrem: 4, nejvyšší náraz vìtru:
18 m/s (25.), ze smìru: 27°, maximální
snìhová pokrývka: 11 cm, 16 dnù s
prùmìrnou teplotou nižší než 0 °C, 21.
prosince byla vodní hodnota snìhové
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pokrývky 6 mm/m2 pøi 11 cm snìhu
Prùbìh poèasí za rok 2009 na
meteorologické stanici v Dlouhoòovicích
LEDEN
Na zaèátku mìsíce pøevládala severní
cyklonální situace s následným pøechodem
postupující brázdy od západu pøes støední
Evropu. Koncem první a na zaèátku druhé
dekády se nad støední Evropou vytvoøila
anticyklona. V dalších dnech pøevažovala
západní cyklonální situace. Teploty se
pohybovaly 3 °C pod dlouhodobým
teplotním normálem. Maximální teplota se
dostala na +4,9 °C a minima klesla na -19,1
°C. Srážek spadlo 76 % dlouhodobého
normálu. Jednalo se vìtšinou o srážky
snìhové. Snìhová pokrývka ležela celý
mìsíc a její výška se pohybovala kolem 22
cm. Vodní hodnota snìhové pokrývky byla
nejvyšší 26. ledna a to 47 mm/m2 vody.
Sluneèní svit dosahoval 85 % normálu.
Pùdní profil zamrzal do hloubky 18 cm.
ÚNOR
Jihovýchodní cyklonální situace pøinášela
poèasí spíše teplejší a vlhèí. Koncem 1.
dekády se synoptická situace zmìnila.
Pøecházela brázda nízkého tlaku vzduchu
pøes støední Evropu od západu. Frontální
systémy pøinášely snìhové srážky kolem 5
až 12 cm za 24 hodin. Konec mìsíce byl
teplejší, protože se zaèalo prosazovat více
západní proudìní vzduchu. Teplotnì vyšel
únor 0,8 °C nad dlouhodobým teplotním
normálem. Nejvyšší teplota +10,3 °C se
vyskytla v 1. dekádì a nejnižší -10,1 °C v
dekádì 3. Sluneèní svit dosahoval 28 %
normálu. Srážek spadlo 166 % normálu.
Snìhová pokrývka ležela témìø celý mìsíc a
výšku mìla kolem 38 cm. Nejvyšší vodní
hodnota snìhové pokrývky se vyskytla 23.
února a to 77 mm/m2 vody. Zámrz pùdního
profilu byl do 8 cm. Maximální náraz vìtru 19
m/s.
BØEZEN
Brázda nízkého tlaku vzduchu postupující
pøes støední Evropu pøinášela poèasí s
velkou oblaèností a dešovými srážkami.
Krátce se ke slovu dostalo nevýrazné
východní proudìní vzduchu, které bylo
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støídáno daleko výraznìjší severozápadní a
severní cyklonální situací. Pøevažovalo
oblaèné a vlhké poèasí. Teploty se celkovì
udržovaly 0,9 °C nad normálem.
Nejchladnìji bylo 25. bøezna -6,5 °C, naopak
nejtepleji ve tøetí dekádì +13,4 °C. Celkem
napršelo 168 % dlouhodobého normálu.
Snìhová pokrývka se vyskytovala støídavì
jedenáct dnù z mìsíce a dosahovala
maximálnì 21 cm. Vodní hodnota snìhové
pokrývky dosahovala 2. bøezna hodnot 70
mm/m2 vody pøi 20 cm snìhu. Sluneèní svit
byl kolem 80 % normálu. Pùdní profil byl
tento mìsíc bez zámrzu. První letošní
bouøka se vyskytla 23. bøezna.
DUBEN
Nad støední Evropou se udržovala tlaková
výše. Pøevažovalo sluneèno beze srážek.
Jen místy bylo toto poèasí narušováno
pøecházející brázdou nízkého tlaku vzduchu
pøes støední Evropu. Druhá dekáda mìla
povahu jihovýchodního anticyklonálního
proudìní vzduchu. Frontální systémy od
západu byly blokovány a jejich postup byl
tzv. severní drahou kolem Evropy. Panovalo
teplé a bezoblaèné poèasí s minimem
srážek. Teplotnì vyšel duben 6,3 °C nad
dlouhodobým normálem. Nejtepleji bylo v
závìru tøetí dekády +22,7 °C a nejchladnìji v
první dekádì -1,9 °C. Srážek spadlo pouze
26 % normálu. Sluneèní svit byl vysoký,
dosahoval 239 % normálu. Nejvyšší náraz
vìtru 18 m/s se vyskytl závìrem mìsíce. Ve
tøech dnech mìsíce se vyskytla bouøka.
KVÌTEN
Západní až jihozápadní cyklonální situace
pøinášela poèasí s velkou oblaèností a
srážkami. V závìru mìsíce se vyskytovala
tlaková výše nad støední Evropou, která byla
pozdìji støídána pøecházející brázdou
nízkého tlaku vzduchu od západu. Obloha
se opìt zatáhla a pøevládalo deštivo.
Synoptické situace pøinesly šest dnù s
bouøkou. Nejsilnìjší z nich byla 22. kvìtna,
kdy se vyskytly kroupy a vichøice. Nárazy
vìtru dosahovaly 26 m/s. Teploty se
pohybovaly 0,8 °C nad dlouhodobým
normálem. Nejtepleji bylo 26. kvìtna +27,1
°C, nejchladnìji 14. kvìtna -0,7 °C. Napršelo
140 % normálu. Slunce nasvítilo kolem
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120 % normálu.
ÈERVEN
Severní cyklonální situace na poèátku
období, byla vystøídána jihozápadní
cyklonální situací. Vyskytovalo se poèasí s
promìnlivou oblaèností a srážkami.
Uprostøed mìsíce ovlivòovala naše poèasí
putující anticyklona. Pøechodnì ubývalo
oblaènosti. Následovala východní
cyklonální situace s pøibýváním oblaènosti.
V této situaci se vyskytly intenzivní srážky,
které byly provázeny bouøemi a pøívaly. V
Žamberku 23. èervna napršelo 25 mm/m2 za
24 hodin. Bouøkové poèasí se vyskytlo
celkem v deseti dnech. Poslední den se
objevila silná bouøka. Nìkde napršelo i pøes
100 mm/m2 za 1 – 6 hodin. Teploty se
pohybovaly 0,1 °C nad dlouhodobým
teplotním normálem. Maximální teplota
vystoupila nejvýše 15. èervna 27,1 °C.
Nejchladnìji bylo 5. èervna +1 °C. Vyskytl se
pøízemní mráz -3,4 °C. Srážek spadlo 116 %
normálu. Deštivých dnù bylo celkem 22.
Sluneèní svit 103 % normálu.
ÈERVENEC
Na zaèátku mìsíce krátce pøevládala
východní cyklonální situace. Pozdìji se
synoptická situace pøestavìla na
jihozápadní. Pøevládalo oblaèno s
pøeháòkami. Brázda nízkého tlaku vzduchu
se pøesunula nad støední Evropu.
Pøechodnì se prosazovala oblast vysokého
tlaku vzduchu se sluneèným poèasím.
Závìrem mìsíce se tlakové výše a níže
støídaly od jihozápadu. Frontální vlny byly
bohaté na srážky, které postupnì ubývaly.
22. a 23. èervence pøecházela výrazná
studená fronta doprovázená srážkami,
krupobitím a vichøicí. (Ústí nad Orlicí 33 m/s,
Žamberk 27 m/s). Teploty se pohybovaly 1,1
°C nad svým normálem. Nejtepleji bylo 22.
èervence 31,9 °C. Nejchladnìji 7. èervence
+5,1 °C. Srážek spadlo celkem 153 %
normálu. Nejvíce napršelo 18. èervence
37,1 mm/m2. 22. èervence se vyskytlo
krupobití. Bouøka se vyskytla celkem ve 13
dnech. Sluneèní svit se pohyboval kolem
122 % normálu.
SRPEN
Brázda nad støední Evropou pøinášela
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srážky a velkou oblaènost. Kolem 5. srpna
se krátce nastavila severovýchodní
anticyklona s úbytkem srážek i oblaènosti.
Vzduch se prohøíval a teploty rostly k 26 °C.
10 srpna nás zaèala od západu ovlivòovat
tlaková níže se srážkami. Po zbytek dnù od
15. srpna se prosazovala západní
anticyklonální situace letního typu.
Pøevládalo polojasné až oblaèné poèasí s
tvorbou kupovité oblaènosti a pøehánìk v
odpoledních hodinách. Teploty se
pohybovaly 1,6 °C nad normálem. Nejtepleji
bylo 2. srpna +31,5 °C. Nejchladnìji 30.
srpna +4,8 °C. Srážek spadlo 72 % normálu.
Sluneèní svit byl bohatý, kolem 140 %
normálu. Vyskytlo se 7 dnù s bouøkou.
Maximální náraz vìtru se objevil 2. srpna 20
m/s.
ZÁØÍ
Prvních pìt dnù pøevládala západní
cyklonální situace. Bylo zataženo se
srážkami. V dalších dnech ovlivòovala
poèasí tlaková výše. Ubylo oblaènosti a
pøibylo více sluneèných dnù. Teploty se
pohybovaly kolem 24 °C. Na zaèátku 2.
dekády se od východu nasouvala tlaková
níže, ale pøinesla jen minimum srážek.
Pøibylo spíše více oblaènosti a teploty
poklesly. Proudìní vzduchu se mìnilo na
jihovýchodní a ke konci mìsíce na západní
až severozápadní. Teploty klesaly výraznìji
a zaèalo pøibývat i více deštì. V 1. a 2.
dekádì se vyskytovaly pøízemní mrazíky do
-2 °C. Teploty se pohybovaly 1,9 °C nad
prùmìrem. 3. záøí bylo nejtepleji 26,2 °C.
Nejchladnìji 27. záøí +2,5 °C. Srážkovì bylo
záøí suché, napršelo jen 27 % normálu.
Sluneèního svitu bylo více, kolem 150 %
normálu. Vyskytl se jeden den s bouøkou.
ØÍJEN
Severní cyklonální situace pøinášela poèasí
s velkou oblaèností a deštìm. Od
severozápadu pronikaly frontální systémy.
Docházelo k podzimní pøestavbì
povìtrnostní cirkulace nad Evropou. K
výrazné zmìnì došlo bìhem 2. dekády.
Severní cyklonální situace se postarala o
citelné snížení teplot a srážky, které byly
snìhové. Krátce se vyskytla snìhová
pokrývka do 10 cm. Sníh byl lepkavý a tak na
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stromech, které mìly ještì listí, lámal vìtve.
Poèasí v poslední dekádì bylo již klidnìjší.
Jihovýchodní až jihozápadní proudìní
vzduchu bylo spíše nevýrazné. Pøevládalo
oblaèno a místy se vyskytovaly dešové
srážky. Závìr mìsíce mìl charakter
anticyklonálního poèasí. Teploty se
pohybovaly 0,7 °C pod normálem. Nejtepleji
bylo 7. øíjna +23,4 °C. Nejchladnìji -4,1 °C
31. øíjna. Srážek spadlo až 182 % normálu.
Nejvíce to bylo ve 2. dekádì. Snìhová
pokrývka se vyskytovala 6 dnù ve 2. dekádì.
Sluneèní svit èinil pouze 42 % normálu.
LISTOPAD
Chladnìjší poèasí se snìžením nám na
poèátku mìsíce pøinášela severní cyklonální
situace. Napadlo celkem 6 cm snìhu, ale
držel se jen krátce. Ve 2. dekádì se proudìní
vzduchu zmìnilo na západní oceánské a
zaèalo se mírnì oteplovat. Teploty stoupaly
na 12 °C. Pøevažovalo sluneèno. Frontální
vlny do poèasí u nás zasahovaly jen
èásteènì a srážek padalo jen minimálnì. Ve
3. dekádì se prosazovalo vlhèí, ale teplejší
oceánské proudìní vzduchu. Pøevažovalo
oblaèno a místy se srážkami. V ranních
hodinách se povyjasnìní vyskytoval mráz 2,3 °C, v pøízemí -9,2 °C. Celkovì se teploty
pohybovaly 2,8 °C nad normálem. Nejtepleji
bylo 18. listopadu +12,7 °C. Nejchladnìji 1.
listopadu -5,1 °C. Srážek spadlo 67 %
normálu. Sluneèní svit èinil 134 % normálu.
PROSINEC
Velmi teplá a vlhká dekáda podporována
západním až severozápadním proudìním
vzduchu. Pøevažovalo hodnì oblaènosti i
srážek v podobì deštì. Ve 2. dekádì
pøevažovala východní anticyklonální situace
s pøílivem chladnìjšího vzduchu. Výraznìjší
ochlazení pøinášelo snìhovou nadílku.
Frontální vlny postupovaly po okraji tlakové
výše a do poèasí u nás pøíliš nezasahovaly.
Snìhová pokrývka 11 cm zaèala postupnì
vlivem oblevy ve 3. dekádì ubývat.
Postaralo se o to teplejší západní až
jihozápadní proudìní vzduchu, které
pøinášelo hodnì oblaènosti i srážek. 27.
prosince se ještì slabì ochladilo, napadlo
kolem 3 cm snìhu a opìt v závìru roku došlo
k oteplení. Teploty se pohybovaly 0,1 °C nad
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normálem. Nejtepleji bylo 25. prosince +11,3
°C. Nejchladnìji 20. a 21. prosince -21,6 °C.
Srážek spadlo celkem 100 % normálu.
Sluneèní svit èinil 64 % normálu.
Celkovì rok vyšel teplotnì (+1,1 °C),
srážkovì (107 %) slabì nad normálem.
Sluneèní svit 120 % normálu.
Mìsíc s nejmenšími úhrny srážek:
DUBEN (26%), ZÁØÍ (27%), LISTOPAD
(67%).
Mìsíc s nejvyššími úhrny srážek:
ØÍJEN (182%), BØEZEN (168%), ÚNOR
(166%).
Nejchladnìjší mìsíc:
LEDEN (-4,4 °C).
Nejteplejší mìsíc:
SRPEN (+17,7 °C).
Mìsíc s nejvyšší kladnou odchylkou:
DUBEN (+6,3 °C).
Mìsíc s nejvyšší zápornou odchylkou:
LEDEN (-3 °C).
Mìsíc s nejvíce sluneèního svitu:
DUBEN (239%).
Mìsíc s nejménì sluneèního svitu:
ÚNOR (28%).
Maximální denní srážky:
18. ÈERVENEC (37,1 mm/m2).
Maximální teplota:
22. ÈERVENCE (+31,9 °C).
Minimální teplota:
20., 21. PROSINCE (-21,6 °C).
Prùbìh poèasí v roce 2009 v rámci celé
republiky
Teplotnì slabì nadnormální: 0,7 °C (vyšší
než normál 1971 – 2000). Osm mìsícù bylo
nadprùmìrných, 4 mìsíce podprùmìrné a
napršelo celkem 110 % normálu.
Nejchladnìjším mìsícem i mìsícem s
nejvyšší zápornou odchylkou od normálu byl
leden s prùmìrnou teplotou -3,8 °C,
odchylka -2,1 °C. Nejteplejším èervenec s
teplotou 18,5 °C. Mìsíc s nejvìtší kladnou
teplotní odchylkou od normálu byl duben
+4,8 °C. Maximální teplota byla dosažena v
èervnu na stanici Èeské Budìjovice +37,0
°C. Nejchladnìji bylo 7. ledna na stanici
Desná -26,0 °C.
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Nejvyšší úhrn srážek bìhem ètyø hodin
spadlo v Bìlotínì 114 mm/m2 (mezi 17 a 21
hodinou). Nejvyšší snìhová pokrývka se
vyskytla 25. bøezna v Beskydech na Lysé
hoøe 271 cm.
Nejsušším mìsícem byl duben, kdy v
prùmìru spadlo 21 mm/m2 srážek (48 %
normálu).
Zaèátek roku byl studený (1. polovina ledna
nízké teploty, další mìsíce spíše slabì nad
prùmìrné). Výrazný zlom pøišel na pøelomu
bøezna a dubna (rovnou léto). Jak už bývá v
posledních letech zvykem, nedoèkali jsme
se jara, ale rovnou jsme skoèili do léta.
Duben byl hodnì teplý. Èerven mìl teploty
spíše podprùmìrné, na konci i hodnì
srážek. Letní mìsíce byly spíše teplotnì
nadprùmìrné, hodnì teplý srpen a záøí.
Kolem 10. øíjna pøišel výrazný zlom v poèasí.
Výraznìji se ochladilo a napadl sníh.
Prosincové teploty byly jako na houpaèce.
Srážky byly bìhem roku znaènì
rozkolísané, spíše kolem normálu. Na
srážky byl bohatý bøezen a bylo to dobøe,
protože v dubnu bylo zase sucho. Èerven a
èervenec jsme zaznamenali nejvíce srážek
– povodnì. Dále srážek pak ubývalo. Záøí
bylo suché, ale žádné škody na
zemìdìlských plodinách to nepøineslo.
V celkovém shrnutí se vyskytly povodnì v
èervnu a èervenci. Teplotní výkyvy tìsnì
pøed Vánoci v prosinci mezi 20. a 25. se
oteplilo v denních prùmìrných teplotách o
20 °C. (-14 °C na +6 °C).
Poèasí ve svìtì v roce 2009
Svìtové teplo bylo vyšší o 0,5°C než je
prùmìr 1971 – 2000. V Evropì to bylo +1°C
(normál).
V lednu se vyskytly silné snìhové bouøe ve
Španìlsku a Beneluxu. Kalamita mìla 25
obìtí. Vítr zde dosahoval rychlostí kolem
150 Km/h.
V Atlantiku se oproti letùm minulým
vyskytovalo ménì hurikánù, pøibližnì o
polovinu a bylo to nejménì od roku 1997.
Koncem listopadu se vyskytly povodnì v
Británii.
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Leden 2010
Po pøechodu tlakové níže pøes støední
Evropu se otevøelo chladnìjší
severozápadní až severní proudìní
vzduchu. Teploty kolem 4 °C se zaèaly
pomalu snižovat. Chladné proudìní
vzduchu pokraèovalo i v dalších dnech.
Teploty se dále snižovaly na -10 °C a
vyskytovaly se dny s celodenním mrazem.
Snìhová pokrývka pøibývala. Na zaèátku
mìsíce nebyla žádná a koncem dekády už
leželo 10 cm snìhu. Pùdní profil byl zamrzlý
do hloubky 7 cm. Slunce svítilo pouze jeden
den v dekádì. Koncem dekády se nad Itálií
prohloubila tlaková níže, která pøinášela
výrazné oteplení do jižní a východní Evropy.
Teplotní rozhranní leželo na pomezí Èech a
Slovenska. Teploty se pohybovaly v
Dlouhoòovicích kolem -2 °C, na Slovensku
kolem 15 °C. Obleva do poèasí u nás
nezasáhla. Vyskytl se pouze silnìjší vítr,
který zvíøil sníh a ten zavál silnice, hlavnì v
horských polohách. Krátce se vyskytl
mrznoucí déš a ledovka. Teploty se
udržovaly v normálu. Snìhových srážek
spadlo kolem 170 % normálu. Slunce svítilo
pouze 1 den v dekádì.
4. ledna se vyskytovaly snìhové kalamity a
následnì povodnì v Británii, Francii
Španìlsku. Naopak v Austrálii tou dobou
zažívali sucho s teplotou kolem 47 °C. 8.
ledna pøišla do Evropy další snìhová
kalamita, kterou pøinesla tlaková níže
jménem Daisy. Zasáhla i ÈR. Koncem 1.
dekády ledna se v Rusku vyskytly silné
mrazy -47 °C. Mrazy byly i na Floridì.
Pøevážnì východní až severovýchodní
anticyklonální proudìní vzduchu pøinášelo
do ÈR poèasí s velkou oblaèností v údolích a
jasnou oblohu na horách. Inverzní poèasí
narušila slabá frontální vlna postupující po
okraji tlakové výše nad severní Evropou.
Pøinesla další snìhové srážky. Na konci
dekády leželo kolem 30 cm snìhu. Vodní
hodnota snìhové pokrývky dosahovala 47
mm/m2 vody. Minimální teploty byly nejnižší
na zaèátku dekády -9 °C a ke konci dekády
se mírnì oteplilo na 1 °C. Slunce vysvitlo
pouze 1 den v dekádì. Pùdní profil zamrzal
do hloubky 5 cm. Teploty se pohybovaly
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0,3 °C nad normálem. Snìhových srážek
spadlo 85 % normálu. 17. ledna se v ÈR
vyskytla další snìhová kalamita. Silný vítr
opìt zafoukal silnice snìhem.
Východní až jihovýchodní proudìní vzduchu
pøinášelo oblaèné poèasí, bez srážek.
Vlivem noèního vyjasnìní, snìhové
pokrývce a pøílivu chladného vzduchu,
klesaly teploty k -22 °C. Situace se zmìnila
ke konci dekády. Proudìní se zmìnilo na
severní až severozápadní. Pøibylo
oblaènosti i snìhových srážek. Snìhová
pokrývka se zvýšila na 42 cm. Vodní
hodnota snìhové pokrývky obsahovala 75
mm/m2 vody. Pùdní profil promrzal do
hloubky 5 cm. Teploty se zaèaly postupnì
mírnì zvedat. Výraznìji pøibylo sluneèního
svitu. Celkovì se teploty za dekádu
pohybovaly -6,4 °C pod dlouhodobým
teplotním normálem. Srážek spadlo 85 %
normálu.
24. a 27. ledna se v ÈR vyskytly silné mrazy.
Teploty klesaly na -25 °C a v pøízemí na -27
°C. Do teï za celou zimu zemøelo na
následky podchlazení nebo umrznutí 24 lidí.
TEPLOTY: -5,2 °C (-2,1 °C pod normálem),
maxima: 3,7 °C (1.), minima: -23 °C (27.), v
pøízemí: -26,2 °C
SRÁŽKY: celkem 70,2 mm/m2 (111 %
normálu)
SLUNEÈNÍ SVIT: celkem 37,9 hodin (99 %
normálu)
STATISTIKY: poèet dnù s: mlhou 4,
srážkami: 22, kouømem: 18, snìhovou
pokrývkou: 30, ledovkou: 1, nárazovitým
vìtrem: 4, nejvyšší náraz vìtru: 20 m/s (17.),
ze smìru: 13°, maximální snìhová
pokrývka: 44 cm, 30 dnù s prùmìrnou
teplotou nižší než 0 °C,
Únor
Zpoèátku dekády se vyskytovalo chladné
severozápadní proudìní vzduchu.
Pøevažovalo zataženo se snìžením. Výška
snìhové pokrývky se pohybovala kolem 65
cm. Pozvolné oteplení pøinesla zmìna
cirkulace. Od západu pøicházel teplejší a
vlhèí vzduch. Srážky zeslábly a snìhová
pokrývka zaèala odtávat. Pùdní profil
zamrzal do hloubky 5 cm. Vodní hodnota
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snìhové pokrývky obsahovala 107 mm/m2 vody.
Teploty se pohybovaly 1,8 °C pod normálem.
Nejvyšší teplota 4,8 °C a nejnižší -16,8 °C. Srážek
spadlo 142 normálu.
Na zaèátku druhé dekády pøinášelo východní
proudìní vzduchu spíše chladnìjší poèasí se
snìžením a teplotami kolem -5 °C. Ke konci
dekády se nad Itálií vytvoøila tlaková níže, která
pøinášela teplé poèasí do støední Evropy. Teplotnì
se dekáda pohybovala 0,3 °c pod normálem.
Maxima kolem 3 °C a minima -11 °C. Srážek
spadlo 50 % normálu. 11 února se na Rychnovsku
vyskytla snìhová kalamita z navátého snìhu.
Kalamity se vyskytly i v jižní a západní Evropì. 19.
února se na Urale vyskytl silný mráz -56 °C.
Ve tøetí dekádì pøevládalo teplé jihozápadní
proudìní vzduchu s dešovými srážkami.
Snìhová pokrývka zaèala vlivem vyšších teplot
ubývat z 34 na 19 cm. Vodní hodnota snìhové
pokrývky obsahovala 87 mm/m2 vody. Tání
snìhové pokrývky pøinášelo letošní první
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povodnì. Teploty se pohybovaly 2,3 °C nad
normálem. Maxima kolem 9 °C a minima -10 °C.
Srážek spadlo 68 % normálu.
25. února se vyskytly povodnì v Nìmecku,
Polsku, Rakousku a na Slovensku. 25. února se
ve Švédsku a Norsku vyskytl silný mráz kolem -30
°C a napadlo zde velké množství nového snìhu.
TEPLOTY: -2,2 °C (0,2 °C pod normálem),
maxima: 8,8 °C (25.), minima: -16,8 °C (4.),
pøízemí: -16,8 °C
SRÁŽKY: celkem 44 mm/m2 (84 % normálu)
SLUNEÈNÍ SVIT: celkem 37,4 hodin (60 %
normálu)
STATISTIKY: poèet dnù s: mlhou 5, srážkami: 20,
kouømem: 13, snìhovou, námrazou: 1,
pokrývkou: 28, nárazovitým vìtrem: 5, nejvyšší
náraz vìtru: 16 m/s (5. a 11.), ze smìru: 13°,
maximální snìhová pokrývka: 65 cm, 18 dnù s
prùmìrnou teplotou nižší než 0 °C
Martin Balík

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Dlouhoòovice è. 1/2010
ze dne 8. 2. 2010

Zastupitelstvo obce
1. Bere na vìdomí informace:
1.1. starosty, pøedsedù výborù a komisí: viz. zápis
1.2. pøípravu opatøení starostù spádové oblasti Žamberk pro zachování provozu LSPP (lékaøské služby
první pomoci)
1.3. návrh VAK Žamberk na zahájení realizace pøipojení obytných objektù v ulici Nádražní na splaškovou
kanalizaci
1.4. výsledek roèní inventarizace majetku obce
1.5. výsledek kontroly hospodaøení obce
2. Schvaluje:
2.1. podání žádosti na Pozemkový fond ÈR o bezúplatné pøevedení pozemku p.è. 223/1 (parcela
zjednodušené evidence – pùvod pozemkový katastr (PK)) o výmìøe 25750 m2na Obec Dlouhoòovice
2.2. aby mateøská škola jako pøíspìvková organizace vedla úèetnictví ve zjednodušeném rozsahu v
souladu s § 13a zákona è. 563/1991 Sb. a § 9 vyhlášky è. 410/2009 Sb.
2.3. dodatek ke smlouvì o dílo èís. 2009/29 Infrastruktura pro RD,Dlouhoòovice – Velký Hájek se
stanovením termínu dokonèení stavby 31. 5. 2010
2.4. výroèní zprávu o èinnosti v oblasti poskytování informací ve smyslu § 18 zák. è. 106/1999 Sb., o
svobodném pøístupu k informacím
2.5. podání výpovìdi z obecního bytu è. 3, Sídlištní ulice èp.130 z dùvodu nehrazení mìsíèních plateb za
užívání bytu
2.6. závazné ukazatele pro MŠ Dlouhoòovice viz. pøíloha
2.7. plán práce finanèního výboru na rok 2010
3. Ukládá
3.1. starostovi splnìní bodu 2.1., 2.4., 2.5
3.2. hospodáøce bod 2.6
Usnesení bylo schváleno 6 hlasy
Schùze byla ukonèena v Dlouhoòovicích dne 8. 2. 2010 v 19:15 hod.
Zapsal: Ing. Smola Pavel
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Foto: David Silber

Sedící zleva: Martin Lakota, Martin Koèí, vedoucí týmu Miroslav Keprta, pøedseda oddílu Vladimír
Podhájecký, hlavní trenér Juraj Hrèka, David Hrèka, Tomáš Víša, Míra Musil, Pavel Víša, Zdenìk
Koval. Stojící zleva: Michal Šegita, Tomáš Plundra, Ondra Hubálek, Marek Keprta, Honza Plundra,
Pavel Šourek, Tomáš Šilar, Jarda Dubec, Michal Holubáø, Vašek Šegita, Jarda Macháèek, Láïa
Podhájecký, asistent trenéra Jaroslav Macháèek

Prodej obèasníku: prodejna a hospoda Pod Lipami, Obecní úøad Dlouhoòovice,
Infocentrum Žamberk
Celoroèní pøedplatné možno zajistit na Obecním úøadì
Vypracovala redakèní rada v èele s Janem Vychem, v nákladu 150 výtiskù.
Redakèní rada neodpovídá za obsah pøíspìvkù.
Uzávìrka pøíštího èísla 10. èervna 2010
Tisk a design: Color studio Žamberk, Kostelní 766, Tel.: 465 622 220
Úøední hodiny Obecního úøadu Dlouhoòovice:
Pondìlí a støeda: 14:00 - 17:00, Pátek: 9:00 - 10:00

3)

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

