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Vánoční Dlouhoňovice
Přestože příroda vypadá téměř jarně, Vánoce
jsou za dveřmi. Ani my jsme nezůstali pozadu
a připravili jsme adventní sobotu s jarmarkem,
na němž předvedli své výrobky různí
řemeslníci - kožené předměty, patchwork,
perníky, včelí produkty, hračky a další.
V kulturním domě se děti mohly podívat, jak
vypadá nebe, ve kterém je vítal krásný anděl,
anebo se mohly jít podívat do pekla na čertici.
Za odrecitování básničky, nebo zazpívání
písničky, byly odměněny sladkostmi. Naše
nejmenší pobavila svým vystoupením Inka
Rybářová. V zápětí jsme pozorovali rozsvícení

Vánočního stromu, který letos dostal nový
kabát. Plni očekávání jsme se šli podívat na
vypouštění lampiónů přání, mnozí z nás tento
krásný obřad viděli poprvé. Vypustilo se přes
třicet kusů těchto metrových a krásně
barevných objektů, které naráz rozzářily
oblohu nad naší obcí. Kdo chtěl, měl možnost
si posedět a popovídat v kulturním domě, tato
zábava nám vydržela do pozdních nočních
hodin. Za pomoc děkujeme dobrovolníkům,
kteří se významnou měrou podíleli na konání
akce a sdružení Floriánek, bez jehož pomoci
by nikdy nemohla být zrealizována.
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Ještě k letošnímu vánočnímu rozsvěcení
Před první adventní nedělí se rozzářil u
hřiště náš vánoční strom. O tom a podrobněji
se dočtete na jiném místě. Já jenom
upozorním na další zdařilou věc, která opět
trochu „povznesla“ naší obec.
Vydání zimní pohlednice s naší zvoničkou
s názvem Tři králové v Dlouhoňovicích.
Prodávána byla od 14. hodiny před
rozsvěcením Vánočního stromu a prodalo
se všech 200 kusů. Autorem pohlednice je
akademický malíř pan Jiří Škopek. Kdo
navštívil před dvěma lety výstavu betlémů
v hasičské zbrojnici, jistě mu neušel panel
s jeho vánočními pohlednicemi, mezi
kterými Dlouhoňovice marně hledal. Mistra
jsem tedy pozval a výsledek je na světě.
Vánoční pohlednice zaujímají většinu jeho
tvorby a zobrazují přes 300 motivů z našeho
státu. Dlouhoňovice jsou 329. Zase jsme
trochu známější.
Jiří Tydlitát
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Už se blíží den,
kdy by se měl splnit všech dětí sen.
Děti, které jen chvíli hodné byly,
rády by pod stromečkem dárky rozbalily.
Jejich oči pak štěstím září
a nám se dere úsměv do tváří.
Krásné vánoční svátky a v novém roce
pevné zdraví přeje všem svým příznivcům
Floriánek.

Výzdoba zvoničky
Pracovníci Technických služeb Žamberk
nám pomohli zrealizovat vánoční světelnou
výzdobu zvoničky. Tato výzdoba není ještě
úplná. V příštím roce chceme světelným
řetězem olemovat horní okénko zvonu a na
čelní stěnu umístit velkou svítící vločku.
Ing. Smola Pavel

O čtení s přechodem času
V říjnu se objevil po Dlouhoňovicích poutavý
plakát Floriánka s obrázkem paní Haldové.
Zval na čtení, které již můžeme nazvat
tradičním. U hřejivého ohýnku krbových
kamen na Rolbě si děti již ustlaly potřetí, aby
probděly, nebo prospaly při čtení onu
zvláštní noc.
Ta druhá v roce je tou delší a ta letošní byla
ozvláštněna čtením pohádek přímo jejich
autorem a redaktorkou, která se účastnila
čtení za nepřítomnou ilustrátorku malířku a
řezbářku paní Jarmilu Haldovou.
Měl bych nyní představit hosty. Paní PhDr.
Miroslava Nováková a pan Paeddr. Mgr.
Josef Lukášek. Paní Nováková je pracovnicí
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pro kulturu a cestovní ruch, pan Lukášek je
kromě své spisovatelské činnosti
pedagogem, tedy učitelem gymnázia. A proč
k nám přijal naše pozvání? Čtení bylo
zaměřeno na pohádky a pověsti Orlických
hor a našeho nejbližšího okolí. Pan Lukášek
je autorem dvou knih Pohádek Orlických hor
a Pohádek z Kačenčiny říše.
Důvodem bylo otevření naší výhledny, ze
které přehlédnete celé Orlické hory, či
chcete-li Kačenčinu říši. Právě tato oblast
ožívá v pohádkách pana Lukáška i
v ilustracích paní Haldové.
Oba hosté se na Rolbě zdrželi čtením,
povídáním a podepisováním knih dětí až do
22 hodin. O tom, že se jim u nás líbilo svědčí i
dopis, který jsme po jejich návštěvě dostali.
Ten si v závěru našeho článku můžete
přečíst.
Teď ale zpět ke čtení. V jeho průběhu si děti
prošly „Stezku odvahy“, určovaly dávné
řemeslnické nástroje a kromě pohádek
z Orlických hor a pověstí z kraje, vyslechly i
pověst O dobývání hradu Žampachu
z počátku minulého století. Ve čtení jsem
hosty vystřídal já a pan starosta a jako vždy
se četlo až do sedmé hodiny už zimního
času. Než se děti rozešly domů, byla
rozpečetěna láhev a každý si mohl přečíst
svá někdy i splněná jarní přání. Zapsaly si
nová, která se zapečetila tentokrát
do dřevěné skřínky pro jarní čtení roku 2010.
A co ještě dodat? Napečené sladkosti byly
dobré a spokojených dětí, které s rodiči a
pořadateli vydržely do rána, na tři desítky.
Unikátní sbírku upomínek na čtení
s přechodem času po šnečí ulitě a lodičce
z oříšku doplnil Kačenčin dukát čtení u krbu.

3
Na úplný závěr nutno poděkovat všem
organizátorům a účastníkům, s přáním dále
pokračovat v této tradici. Hezké by bylo,
kdyby se čtení účastnilo i více dospělých
posluchačů.

Za Floriánka Jiří Tydlitát

Ještě ten slíbený dopis:
Dobrý den pane starosto,
chtěla bych vám ještě jednou poděkovat za
milé přijetí a pohodovou DLOUHOU NOC.
Vlastně musím být Jarmile Haldové vděčná,
že jsem mohla za ni přijet číst pohádky.
S Pepou Lukáškem občas jezdím na besedy
(pro seniory, obce atd.), ale ještě pro děti
jsem pohádky, kromě svých vnoučat,
neměla příležitost číst. Bylo to u Vás moc
příjemné a věřte, že Vás obdivuji.
Pracovala jsem 13 let na Okresním
kulturním středisku a 15 let v oblasti
cestovního ruchu (na okrese a pak na městě
RK) a tak si opravdu dovedu představit, kolik
nadšení, úsilí a starostí se za vším skrývá.
Jste pašáci, co všechno pro obec děláte.
V současné době připravujeme s Orlických
Záhořím publikaci KROK ZA KROKEM,
vlastně je to "šipkována" kam podél hranic ...
40 km na obě strany. 25. 11. bude setkání
informačních center z obou stran hranice a
tak si dovolím uvést v diskusi i zkušenost od
Vás. Je to, jak mi říkáme s Janou
Matyášovou z Orl. Záhoří (vedoucí inf.
centra) srdeční záležitost a opravdu,
všechno je v lidech.
Přeji Vám pohodou a budu se těšit na další
možnou spolupráci. Posílám Vám fotografii
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z léta, z Vochtánky u Potštejna, kde byl
hostem právě Pepa Lukášek. 18
pohádkových nedělí jsem připravovala
(s paní majitelkou) a uváděla.
Zdraví Vás i pana Tydlitáta
PhDr. Miroslava Nováková

Drakiáda
Příprava drakiády není moc náročná, jenom
musí foukat. A právě vítr nás zklamal. U nás
v Dlouhoňovicích hodně fouká, 7. 11. 09 v 10
hodin bylo bezvětří. Ale 15 dětí a jejich rodiče
to neodradilo. Tak, i když moc nefoukalo,
draci přeci jenom vzlétli a chvíli se udrželi ve
vzduchu. Rodiče i děti se opravdu hodně
snažili, aby se jejich drak proletěl. A tak jsme
na obloze viděli netopýra, draka, který na
nás vyplazoval jazyk, medvídka Pú, Brundu
s Čmeldou, fotbalistu a nejrůzněji barevné
draky. Po náročném létání jsme si všichni
zasloužili čaj a děti malou odměnu. Prostě
počasí nejde naplánovat, ale děti i rodiče si
dopoledne užili.
Simona Páchová
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O místech veřejných
V titulku opravdu není chyba. Vím, většinou
se mluví o věcech veřejných. Já ale jen
připomenu hezká a zajímavá místa naší
obce, která byla vytvořena v několika
posledních letech.
Mám na mysli třeba veřejný parčík v Hlavní
ulici s pozoruhodnými kameny, které jsou
základem našeho, snad v budoucnu
založeného, geoparku. Zvoničku - ozdobu
naší obce i znaku, která nejen září do tmy
v tomto zimním čase, ale je slyšet po celý
rok. Urbanovu studánku, která zve k
občerstvení a procházkám nejen v parném
létě.
V neposlední řadě i naší výhlednu. Ta je
v letošním roce navštěvována nejvíce i díky
tomu, že se ocitla v České knize rekordů. Na
jejím vzniku se podíleli mnozí. Nebudu zde
jmenovat zastupitele obce, je ale na místě
vyjmenovat naše občany, kteří pro ostatní
obětovali svůj čas, zručnost a talent, a kteří
dovedli toto dílo do zdárného konce. Jsou
jimi pánové Libor Pácha, Roman Pácha,
Václav Vítek st., Standa Vítek, Václav Vítek
ml., Jan Frnka. Ze Žamberka Jaroslav
Kerschbaum a Jan Kraus st. Všem bude
předána drobná upomínka na chvíle
strávené převážně kolektivní prací při tvorbě
místa, které bezesporu zdobí a povznáší
naší obec. Díky kluci.
Jiří Tydlitát
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Drazí občané Dlouhoňovic,
i ti, kteří zde jenom bydlí. Pomalu, ale jistě se
blíží doba, kdy se zase oddáme bujarému
veselí masopustnímu. Termín je 13. 2. 2010.
A je to opět sobota. Všichni, kteří se budete
chtít dobrovolně a bez nátlaku zúčastnit, jste
vítáni. Veškeré informace budou na
masopustních stránkách
http://www.silber.cz/masopust.htm, nebo mi
můžete napsat email na adresu
masopust@silber.cz, popřípadě mě někde
odchytnout, kdo má na mě telefon, může mi i
zavolat.
Toť zatím vše a budu se těšit, že se s Vámi
setkám v hojném počtu na masopustu.
Váš fotograf David Silber

Pozvánka
Protože po zimě přijde jaro, jste zváni na
jarní procházku k Urbanově studánce.
Sejdeme se u Obecního úřadu
v Dlouhoňovicích v sobotu 20. března 2010
ve 14.00 hod. Na probuzení studánky
vystoupí ZUŠ Žamberk. Každý obdrží
pamětní plaketu.
Jiří Tydlitát

K soutěži o nejkrásnější okna a zahrádky
Titulek se jeví po několika letech stručný? Že
by krize dolehla i na naše balkony? Jen
připomenu článek o soutěži v minulém roce,
kde bylo psáno, a platí to i letos, že dříve
jmenovaní výherci se stále pečlivě a s láskou
starají o svá květinová království a že je
třeba hledat další. Tím podpořit lásku ke
květinám a snahu zkrášlovat své okolí nejen
pro sebe, ale všechny spoluobčany i
návštěvníky naší obce. Všem v předchozích
letech oceněným patří dík. Nezklamali.
Hledání dalších je však stále obtížnější.
Právě z tohoto důvodu není hodnocena
kategorie balkonů, ani dalších veřejných
prostranství, zkrášlených iniciativou našich
občanů.
V příštím roce se soutěž v našem volebním
období uzavře a jmenovaní v letech 2007-
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-2010 se mohou těšit na zajímavý zájezd.
Vždyť sny a sliby se začínají naplňovat, jak
je patrné i z našich opravených vozovek.
Tak zanechme plánů do budoucna a
věnujme se vybraným zahrádkám.
Jaro:
Dostálkovi - Hejnická, Tichých - Nádražní
Léto:
Kozákovi - Spojovací, Tobiškovi - Hlavní
Podzim:
Vítkovi - Hejnická, Malátkovi - Zákopčí
Zima:
Holečkovi - Hlavní, Vondruška - Pod Vlekem
Okna:
Vávrovi - Hejnická
Zimní zahrádky jsou ale stejně hezké i po
celý rok. Jen v tomto ne pro květiny vhodném
období mohou více zaujmout traviny,
dřeviny, kameny a vhodné doplňky, jako
třeba mlýnek na potoce. Ten si ale každý
dovolit nemůže. To je zřejmé. Zato vkusná
jezírka jsou mnohdy velkou ozdobou a
sporné je i vhodné zařazení do určitého
ročního období. Vždyť především zjara ožijí
hosty ze žabí říše. To ale vychutná většinou
jen majitel při posezení v prvních teplých
večerech.
Takže všem oceněným dříve, letos i v
budoucnu patří dík a přání, aby je sluníčko
už brzo vylákalo na jejich oblíbené zahrádky
a balkony.
Jiří Tydlitát

Společenská rubrika
Narození
02.12.

Erik Fadrný

Blahopřejeme
13.01.
05.02.
06.02.
09.03.

Karel Musil
Růžena Malátková
Miroslav Dostálek
Marie Musilová

87 let
89 let
80 let
80 let
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13.03
15.03.
23.03.
29.03.
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Libuše Jirásková
Pěvuška Marková
Karel Šlesingr
Jaroslav Horníček

80 let
70 let
88 let
70 let

Radek Šponar
Václav Kučera
Zdeněk Šťovíček
Marie Váňová

29 let
84 let
67 let
74 let

Úmrtí
20.09.
08.11.
09.11.
25.11.

Události v roce 2009 (k datu uzávěrky)
Narození
Úmrtí
Sňatek
Rozvod
Přistěhování
Odstěhování
Stěhování v obci
Počet obyvatel

8
5
2
6
10
22
8
747

Strom života
Věk
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
Muži 24 14 17 27 39 35 29 26 26 26 29 27
Ženy 17 16 9 35 29 30 39 30 26 32 24 24
Věk
Muži
Ženy

60 65 70 75 80 85 90
16 01 7 6 2 5 0
22 15 9 12 5 5 1

Informace z radnice
Na přelomu roků 2009 a 2010
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Stalo se již tradicí, že v každém čísle
„Občasníku“ na závěr roku zveřejňuji
stručné ohlédnutí za uplynulými událostmi
roku a zároveň připomínám, co nás čeká
v roce příštím.
V listopadu zastupitelstvo obce zpracovalo
návrh rozpočtu pro příští rok. Tvorba
rozpočtu byla ovlivněna celosvětovou
ekonomickou krizí, která se navyhnula ani
naší republice a negativně ovlivňuje daňové

příjmy, které budou pravděpodobně o 15 %
nižší. Od rozpočtu se odvíjí většina akcí.
Zastupitelé se proto rozhodli plánovat
investice opatrněji než v letech minulých a
v žádném případě nedopustit situaci, kdy by
obec musela využít úvěr. Díky vytváření
finančních rezerv v minulosti nepatříme
mezi rozpočtově rizikové obce. Co se nám
podařilo v jednotlivých oblastech a co nás
čeká v novém roce?
Kulturní zařízení obce - provedena
rekonstrukce sociálního zařízení, výměna
vchodových dveří na sál a opravy židlí a
stolů. Celkové náklady činili 440 tis. Kč.
V příštím roce je plánována rekonstrukce
vstupního schodiště do kulturního domu a
přímé napojení kulturního domu do obecní
kanalizace s celkovými náklady 100 tis. Kč.
Mateřská škola - (budova obecního úřadu)
byla provedena rekonstrukce elektrických
rozvodů v MŠ včetně vymalování za 200 tis.
Kč.
V příštím roce je naplánována rekonstrukce
podlah mateřské školy za cca 100 tis. Kč.
Dále bude zateplena západní strana budovy
obecního úřadu v hodnotě 150 tis. Kč.
V případě přidělení dotace, bude zateplena
celá budova. Obec také čeká na přidělení
požadované dotace na vybudování
multifunkčního hřiště a rekonstrukci herních
prvků v zahradě mateřské školy. Hodnota
díla 1 816 tis. Kč za spolufinanční účasti
obce ve výši cca 230 tis. Kč.
Sportovní kabiny - uskutečněny opravy a
nátěry kluziště v hodnotě 45 tis. Kč.
Pro sportovce se plánuje zakoupení
přenosné časomíry za cca 60 tis. Kč.
Hřbitov - instalováno nové ozvučení
hřbitova.
Je plánována oprava venkovní omítky
smuteční síně. Odhadované náklady do 50
tis. Kč.
Bytovka - ve spolupráci se „Společenstvím
vlastníků byt. jednotek“, byly
zrekonstruovány zvonky, domácí telefony a
dálkové elektrické zámky. Dále byla
provedena nová výsadba zeleně.
Financováno z fondu oprav „společenství
v.b.j.“. Byla opravena sociální zařízení ve 2
obecních bytech.
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Výstavba výhledny s vlajkovým stožárem
- vybudování zábradlím chráněného objektu
s popisem krajiny a informační tabulí. Díky
pomoci občanů náklady nepřekročily 25 tis.
Kč.
Požární ochrana - je plánována přístavba
garáže k hasičské zbrojnici včetně schodiště
do podkroví za 350 tis. Kč.
Inženýrské sítě - byla zahájena výstavba
inženýrských sítí v lokalitě „Velký Hájek“ nad
nádražím pro plánovanou výstavbu 17
rodinných domů. Do konce roku 2009 je
předpoklad proinvestovat 2,5 mil. Kč a
v roce 2010 cca 4,5 mil. Kč. V uvedené
lokalitě se plánuje přeložka VN za 170 tis.
Kč.
Komunikace - byly uskutečněny opravy a
výstavby místních komunikací v hodnotě 3
miliónů Kč.
V příštím roce bude vynaložen na další
opravy komunikací bezmála 1 milión Kč.
Parkoviště u bytovek - byla rozšířena
parkovací plocha mezi prostřední a dolní
bytovkou v ulici Sídlištní. Náklady 860 tis.
Kč.
Naučná stezka - v průběhu roku budou
instalovány v obci
informační tabule.
Předpokládaný náklad 100 tis. Kč.
Životní prostředí, bezpečnost, sběr a
likvidace odpadu - proveden revitalizační
průřez a zpevnění „památného dubu“
z dotace agentury ochrany přírody, dále byly
zakoupeny nové plakátové plochy za 40 tis.
Kč, je plánováno zakoupení popelnic,
kontejnerů na TKO a separovaný odpad za
cca 150 tis. Kč, a zvelebení prostoru návsi
s předpokládanými náklady 150 tis. Kč.
Instalace radarových měřičů v ul. Hejnická
po obdržení vyžádané dotace. Náklady obce
15 tis. Kč.
Veřejné osvětlení - byla uskutečněna
rekonstrukce osvětlení v části ulice Hlavní
za 170 tis. Kč a je plánována rekonstrukce
další časti veřejného osvětlení v této ulici (od
dílen zemědělského závodu k p. Jirešovi)
v hodnotě 250 tis. Kč.
Údržba komunikací a příkopů - pro příští
rok je vyčleněno na zimní údržbu 150 tis.Kč.
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Vážení spoluobčané,
Dovolte mi poděkovat všem, kteří jste
přiložili ruku k dílu, a hlavně poděkovat
zastupitelům obce, bez jejichž pomoci bych
se neobešel.
Závěrem mi dovolte popřát Vám příjemné
prožití Vánoc a hodně štěstí, zdraví, pohody
a úspěchů v příštím roce.
Ing. Smola Pavel
starosta obce

Čištění potoka
Dne 24. 11. obec navštívila komise z Okresní
zemědělské a vodohospodářské správy Ústí
nad Orlicí, s cílem posoudit stav
Dlouhoňovického potoka. Bylo rozhodnuto o
čištění v úsecích, které mají regulované a
bezpečně přístupné břehy. (od mostku pod
Macháčkovými po křižovatku ulice Hlavní a
Pod Vlekem, dále vodní nádrž na návsi,
regulace od mostku pod Podhájeckým po
pozemek Herzogových a úsek před
Procházkovými až po Plundrův rybník).
Ostatní části potoka se nečistí, neboť dle
sdělení komise se jedná o přirozeně
sedimentační zónu. Musí být splněna ještě
jedna důležitá podmínka a tou je přidělení
fin. prostředků ministerstvem zemědělství.
Dále komise upozornila na nedodržování
zákona č. 254/2001 ze strany majitelů
pozemků na březích potoka. Hromady trávy
a vysypaná shnilá jablka na březích a
v korytu je porušení zákona a zvyšuje riziko
ucpání koryta při velké vodě.
Ing. Smola Pavel

Oprava kanálu
Koncem listopadu pracovníci VIKY
Kameničná opravili propadlý kanál
v „Zákopčí“ u kravína. Díky této závadě
vyvěrala dlouhodobě voda na místní
komunikaci a zvláště v zimních měsících při
namrznutí byl provoz v těchto místech
nebezpečný. Za provedenou opravu děkuji.
Ing. Smola Pavel
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Soumrak nad tanečními

Vandalové nevymřeli

Kulturní zařízení naší obce je již několik let
hostitelem tanečních kurzů. Kurzy tance a
společenského chování už svým názvem
vyvolávají pocit něčeho výjimečně
spořádaného, uhlazeného a
džentlmenského. Bohužel reálná
skutečnost od pocitu je často dosti vzdálená.
Letošní průběh tanečních je doprovázen
problémy takových rozsahů, že o nich
jednali i zastupitelé obce na pracovní schůzi.
O zničení nových dveří zrekonstruovaných
WC píšu v samostatném článku. O
pronášení alkoholu do prostor konání
tanečních pochybuje málokdo, zvláště, když
mládež se pohybuje po střeše nad
vchodovými dveřmi a vesele se přitom
fotografuje. Nepořádek v okolí kulturního
domu, obecního úřadu a přilehlého
sportoviště se nedá popsat. Prázdné láhve
od všech možných nápojů včetně tvrdého
alkoholu se povalují, kam se oko podívá.
Nedopalky, prázdné krabičky od cigaret a
chipsů jakbysmet. Hlučné chování, petardy
a dělobuchy otravují obyvatele až na sídlišti.
Příkladem byla sobota 28. 11. 2009. Vím, že
někdo namítne, že tohoto chování se
dopouštějí tzv. „čumilové“, kteří chodí na
taneční fandit. V tomto ale rozdíly nelze
dělat, neboť výsledek je stejný. Vzpomínám,
jak před lety při pravidelných diskotékách
jsme měli podobné problémy. Nepořádek,
ulámaná zrcátka osobních automobilů,
p r o k o p n u t é r e f l e k t o r y, p ř e v r á c e n é
popelnice, polámané ploty a pozvracené
chodníky. Proto se pravidelné diskotéky
přestaly pořádat. A toto hrozí i tanečním.
Pokud akce není pořadatelsky zvládnuta
natolik, aby v obci byl klid a netrpělo
obyvatelstvo, je lepší se bez tohoto druhu
kultury obejít. Je pravda, že na to doplatí ti
slušní, ale na hulvátsky se chovající
návštěvníky by obec doplácet také neměla.
Zastupitelé se budou tímto problémem ještě
zabývat.

V říjnu, po jedné z lekcí kurzu tanečních,
jsme byli nemile překvapeni výsledkem
nebvyklého vandalství. Na nedávno
zrekonstruovaných záchodech kulturního
domu někdo zničil troje nové dveře, které
byly na několika místech proraženy a
musely být vyměněny.(viz.foto) Náklady na
pořízení nových dveří sice nesl pořadatel
tanečního kurzu, ale vztah k obecnímu
majetku ze strany některých návštěvníků je
naprosto nepochopitelný.

Ing. Smola Pavel

Ing. Smola Pavel

Poplatek za vodu v roce 2010 beze
změn
Dle informace od společnosti Vodovody a
kanalizace v.o.s. Žamberk zůstáva cena pro
rok 2010 na úrovni roku 2009. Vodné 17,54
Kč/m³ s DPH a pro stočné 21 Kč/m³ s DPH.
Ing. Smola Pavel

Termíny veřejných schůzí zastupitelstva
obce na rok 2010
08.02. v 18:00 klubovna hasičské zbrojnice
26.04. v 18:00 chata „Rolba“
21.06. v 18:00 chata „Rolba“
20.09. v 18:00 chata „Rolba“
13.12. v 18:00 klubovna hasičské zbrojnice

DLOUHOŇOVICKÝ občasník
O památných stromech
Tentokrát jen malý odstavec. Pouze zpráva.
Naše obec se bohužel nemůže pyšnit
velkým množstvím pamětihodností. Proto si
vážíme i takových památek, jako jsou staré
stromy. Určitě řadě obyvatel naší obce
neunikl revitalizační průřez koruny
památného dubu stojícího na pozemku pana
Váněho u křižovatky ul. Hlavní a Sídlištní.
(viz.foto) Omlazovací řez provedli odborníci
firmy pana Haupta z Lukavice. Při práci
nebyla použito žádné lešení. Pracovníci měli
k dispozici základní horolezeckou výstroj a
pohybovali se po stromě s neobyčejnou
obratností. Za necelé 4 hodiny byl strom
ořezán a zpevněn ocelovým lanem.
Ošetření stromu bylo hrazeno z dotace
Agentury ochrany přírody se sídlem
v Pardubicích.

9
z řad občanů naší obce kytici rudých a bílých
karafiátů. (viz. foto) Je škoda, že památce
našich předků, kteří zahynuli na frontách
světové války, se poklonilo tak málo
současných obyvatel obce. O to více mě
překvapuje, že chyběla naprostá většina
potomků těch, jejichž jména jsou uvedena
na pamětní desce.
Ing. Smola Pavel

Ing. Smola Pavel

Sdružení obcí Orlicko
TISKOVÁ ZPRÁVA

Položení kytice
Dne 27. 10. 2009, v předvečer státního
svátku, nepočetná skupina zastupitelů a
občanů obce položila na místním hřbitově k
pamětní desce se jmény obětí světové války

Sdružení obcí Orlicko vydalo další film na
DVD, tentokrát s názvem Mozaika času
Králická pevnostní oblast. Film přibližuje
historii i současnost předválečného
pevnostního systému na Králicku
nazývaného Králická pevnostní oblast.
Diváci se seznámí s obdobím těsně před
vypuknutím II. světové války, kdy se vláda
tehdejšího Československa snažila
vybudovat systém obrany republiky před
předpokládaným napadením ze strany
fašistického Německa a právě na Králicku
vznikal nejkompaktnější obranný systém na
celé republikové hranici. Divák bude mít
příležitost poznat nejen vypjaté politické
období prostřednictvím dobových záběrů,
ale zároveň se seznámí s technickým
řešením výstavby a vyzbrojení jednotlivých
typů opevnění. V neposlední řadě bude
divák zatažen do osudů vojáků připravených
bránit Československo na území dnešního
Králicka a pozná, jaký je osud těchto staveb

DLOUHOŇOVICKÝ občasník
v současnosti. Film je určen nejen pro
širokou veřejnost a hosty regionu , ale
zejména pro školy a školní mládež s cílem
přispět k pochopení naší novodobé historie.
Film produkovala společnost FTV
production za finanční podpory Evropského
fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím
Euroregionu Glacensis. Pro případné
zájemce je DVD zdarma k dispozici
v Infocentru Žamberk (info@orlicko.cz).
Miroslav Wágner - předseda Sdružení Orlicko
RNDr. Antonín Fiala - manažer Sdružení obcí Orlicko

TISKOVÁ ZPRÁVA
Poslední listopadový den proběhl za
významné podpory Dolnoslezského
vojvodství v Bystřici Kladské již 9. ročník
Konference Orlicko-Kladsko, která je
pořádána Sdružením obcí Orlicko a
okresem Kladsko. Jako každoročně jsou
tématy přednášek projekty zaměřené na
rozvoj českopolského pohraniční v oblasti
Orlických hor a Králického Sněžníku.
Hlavními tématy této konference byla
doprava a dopravní obslužnost a rozvoj
cestovního ruchu. Polští zástupci seznámili
účastníky konference s programem rozvoje
železniční a silniční dopravy v celém
vojvodství a také s osudem a budoucností
železnic v sousedním Kladsku. Zajímavou
informací byla zpráva o modernizaci silnice
z Vratislavi přes Kladsko na území
Pardubického kraje, která se po mnoha
letech začíná stávat realitou. Čeští zástupci
pak prezentovali např. projekt cyklodopravy
v Orlických horách nebo projekt Orlických
drah zajišťující železniční spojení sídel
v Orlických horách. V rámci tématu
cestovního ruchu pak byly prezentovány
projekty vzniku mezinárodní turistické
destinace Králický Sněžník, komplexní
modernizace zimního střediska Sněžník
v Dolní Morava či vybudování nového
zimního střediska Červená Voda Buková
hora. V závěru bylo dohodnuto, že se příští
konference uskuteční na podzim roku 2010
na tradičním místě v Jablonném nad Orlicí.
Miroslav Wágner - předseda Sdružení Orlicko
RNDr. Antonín Fiala - manažer Sdružení obcí Orlicko
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Hokej
Zpráva HC Dlouhoňovice
Sezónu jsme začali s 25 hráči ale bez
brankářů. Letní příprava nebyla a tak vše
začalo až tréninky na ledě. První utkání
v sezóně pro nás skončilo výhrou 5:3
s mužstvem z okresního města, což
znamenalo dobrý vstup do sezóny. Ihned po
tomto utkání nás čekalo derby se
Žamberkem. Tam se ukázaly naše slabiny a
to je fyzička, nedodržení taktických příkazů a
brankáři, to vše je ve výsledku 7:3 obsaženo.
V dalším utkání jsme nestačili na mužstvo
Králík, které na nás vyrukovalo s hrubou
hrou a mi jsme se bohužel vyrovnali jen
v tomto směru a prohráli. V posledním utkání
nás čekaly Voděrady, poslední mužstvo
v tabulce. V první třetině jsme hráli to, co
jsme si řekli a jelikož to byla třetina první, tak
jsme vydrželi i fyzicky. Dostali jsme jeden gól
a to jsme si ho ještě dali sami a vyhráli 3:1.
Ve třetí třetině soupeř začal bruslit a vyrovnal
na 3:3.Přišla třetina poslední, nám došly síly
a prohráli ji 5:1.
Vrátím se na začátek kdy jsem mluvil o
brankářích. Dostávají branky i z půli hřiště a
nám to bere pohodu i síly, jsou to však mladí
kluci a tak nezbývá, než jim pomoci a mít
trpělivost. Budeme se snažit zlepšit, ale
bude to těžké, i diváků jezdí méně. Asi je to
hrou a výsledky. Prosím však o pomoc! I
jejich přítomnost nám může pomoci a ukázat
všem soupeřům, zač je toho loket
v Dlouhoňovicích. Vše důležité najdete na
stránkách, které pro Vás připravuje
T. Plundra a patří mu za to poděkování.
Za hokej Petr Nun

Zpráva o činnosti oddílu ledního hokeje
Dlouhoňovice
Oddíl uspořádal několik kulturních akcí.
V červnu „Pivní slavnosti“, 29. srpna po
Běhu naděje „Loučení s létem“ a 30. října
„Posvícenskou zábavu“. Nejhůře z těchto
akcí dopadlo Loučení s létem, kde bylo jen
22 platících účastníků. Na těchto akcích
nám pomáhali tito lidé, bez nichž bychom se
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neobešli a kterým chci touto cestou
poděkovat. U prodeje občerstvení Olga
Podhájecká, Vlaďka Rumreichová, Zdena
Jánová a Simona Páchová. U piva Jaroslav
Brdíček, Miroslav Malátek a Jan Dostál.
U uzeniny Jiří Holeček, Jarda Macháček,
Ondra Hubálek a Pavel Víša.
Ke konci měsíce října proběhlo několik
brigád, kde jsme opravili a natřeli mantinely.
Vy m ě ň o v a l a s e v r c h n í p r k n a n a
mantinelech, která zakoupila Obec
Dlouhoňovice. Barvu dodal Tomáš
Hrabáček. Na montáž jsme potřebovali i
odbornou práci v rozích kluziště. Tuto práci
nám poskytl Jiří Havrda ml. a Václav Vítek
ml., kterým chci též nesmírně poděkovat.
V těchto dnech již začínáme stříkat ledovou
plochu, uvidíme, co počasí provede.
Za trénování mužstva mužů musím
poděkovat Petru Nunovi a Jaroslavu
Macháčkovi st., dále manažeru Miroslavu
Keprtovi. Mužstvu se zatím moc nedaří, ale
doufám, že se začne dařit.
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval
Obecnímu úřadu za podporu sportu
v Dlouhoňovicích a všem sponzorům.
Do nového roku 2010 přeji Všem hodně
zdraví, štěstí a osobní pohody.

nebude vyrábět jedná se o dovozy z výše
uvedených států a prodej je ve většině
případů přímo ke konečnému zákazníkovi
na dvůr. Rovněž podstatná část servisních
zásahů nebude prováděna v areálu firmy,
nýbrž stejně tak u konečných uživatelů.
V
našem areálu je tedy jenom administrativní a
technické zázemí (zámečnická dílna, sklad,
parkoviště servisních vozů apod.) pro
zajištění chodu obou aktivit. Další sklad
velkých komponentů a strojů je na
Karlovicích, odkud budou po malých
dodávkách odváženy stroje a komponenty k
opravě do nového areálu.
Naším cílem je vybudovat moderní a
prosperující společnost, která bude
reprezentovat nejen sama sebe, ale bude i
příjemnou pomyslnou vstupní bránou do
obce.
Věříme, že naše uvedené aktivity nebudou
mít rušivé vlivy na společné soužití v obci, a
že se staneme dobrými sousedy a partnery
obce a občanů Dlouhoňovic.
Závěrem mi dovolte, abych Vám i Vašim
blízkým popřál příjemné prožití vánočních
svátků a mnoho zdraví, štěstí a úspěchů
v novém roce.

Za oddíl LH Podhájecký Vladimír

Pavel Lipenský
ředitel firmy

Nová firma v Dlouhoňovicích
Vážení čtenáři,
jistě si většina z Vás všimla, že u
chráněného železničního přejezdu vznikla
v původních prostorách firmy GAF nová
firma. Dovolte mi, abych Vám konkrétněji
představil novou firmu TopKarMoto, s.r.o.,
která ve výše uvedeném objektu rozvíjí své
aktivity.
Hlavním posláním a náplní práce je výhradní
obchodní a servisní zastoupení firem
Kässbohrer (Německo) a REFORMWERKE (Rakousko) pro Českou republiku,
jednodušeji řečeno prodej a servis sněžných
roleb, sekaček, komunálních strojů, apod.
Tímto společnost TopKarMoto s.r.o.
navazuje na předcházející činnost z Živa
a.s. Klášterec, odkud se odloučila.
Jmenovaná technika se v Dlouhoňovicích

S pozdravem za tým TopKarMoto

Rod Vítkových - 4. generace
Roku 1705, dne 5. 5. zemřel císař a český
král Leopold I., po něm nastoupil na trůn
Josef I. (zemřel 1711). Následoval Karel VI.,
který r. 1713 vyhlásil tzv. „pragmatickou
sankci“ tedy právo na trůn pro ženské
p o t o m k y, j e s t l i ž e c h y b ě l m u ž s k ý
následovník která se za 37 let stala příčinou
tzv. válek o dědictví rakouské.
V roce 1713 začala 12letá práce 4členných
komisí pracujících na tzv. fasích. Výsledkem
jejich činnosti v terénu byl vizitační nález a
závěrečná zpráva o stavu každého panství.
Souhrn těchto závěrů tvoří novu zdaňovací
soustavu tzv. tereziánský katastr. Z r. 1748.
Roku 1729 byl svatořečen Jan Nepomucký a
brzy se stal světcem, jehož věhlas se rozšířil
po celé Evropě. Církevní slavnosti na počest
nového světce měly z paměti lidí vytlačit
vzpomínky na Mistra Jana Husa.
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Jan Vítek - hlavní linie

podepsáním mírové smlouvy 1763.

Jan Vítek se narodil př. r. 1686 v Hnátnici jako syn
Martina Vítka a dosud neznámé matky. Oženil se
dne 21. 9. 1706 s Evou Tkalcovou, pozůstalou
dcerou po chalupníkovi Adamovi Tkalcovi z
Hnátnice. Matriční zápis o jejich svatbě je prvním
dokladem o existenci sledované linie rodu Vítků
mimo obec Dlouhoňovice.
Doloženo je narození tří dětí:
1. Jan - nar. 17. 6. 1708 (křest), Hnátnice
2. Václav - nar. 1. 1. 1710
(křest), Hnátnice
hlavní linie
3. Anna Marie - nar. 8. 2. 1712 (křest), Hnátnice

Václav Vítek - hlavní linie

Datum úmrtí Jana Vítka ani Evy Vítkové není
známé. Jan Vítek zemřel před r. 1740, neboť v
zápise oddavek syna Jana je uváděn jako
zemřelý.

Rod Vítkových - 5. generace
Tato generace prožila tzv. války o dědictví
rakouské. Roku 1740 se vlády ujala Marie Terezie
provdaná za Františka Štěpána Lotrinského. V
prosinci 1740 vpadl bez vypovězení války do
Slezska pruský král Jindřich II. a porazil
rakouskou armádu u Molowitzu. Koncem r. 1741
obsadila větší část Čech francouzsko-bavorská
armáda a severní Morava se ocitla v rukou
pruských a saských vojsk. Po porážce rakouské
armády u Chotusic severně od Čáslavi v květnu
1742 uzavřela Marie Terezie smlouvu s
Bedřichem II., v níž mu postoupila většinu Slezska
a celé Kladsko. Bavorské a francouzské vojsko
pak bylo vypuzeno z Čech a Marie Terezie se v
květnu 1743 nechala v Praze korunovat.
Na jaře 1744 znovu vpadla pruská vojska do
Čech. Po řadě porážek habsburské armády ve
Slezsku uzavřela Marie Terezie novou mírovou
smlouvu s Pruskem potvrzující předchozí úmluvy.
Války o dědictví rakouské skončily po dlouhých
bojích v západní Evropě a severní Itálii teprve roku
1748.
Roku 1756 Prusové opět bez vyhlášení války
přepadli a obsadili Sasko. Habsburská armáda
vyrazila Sasům na pomoc a byla poražena v bitvě
u Lovosic. Následujícího roku 1757 obsadila
severní polovinu Čech pruská vojska a znovu
porazila habsburskou armádu v bitvě u Štěrbohol
a ostřelovala Prahu. Rakouské vojsko pod
vedením maršála Leopolda Dauna zvítězilo nad
pruským králem v bitvě u Kolína 18. června 1757 a
osvobodilo Prahu z obležení. Opakovaná pruská
ofenzíva byla na jaře 1758 zastavena před
olomouckou pevností a po porážce u Domašova
nad Bystřicí od generála Laudona musili Prusové
severní Moravu vyklidit. Sedmiletá válka skončila

Václav Vítek byl pokřtěn 1. 1. 1710 v Hnátnici jako
syn Jana Vítka a jeho manželky Evy. S největší
pravděpodobností se poprvé oženil velmi mladý, v
17 letech s manželkou neznámého jména. V
tomto manželství se narodil syn:
1. Karel 1724
hlavní linie
Václavova manželka v rozmezí let 1724 - 1733
zemřela a Václav se v 27 letech znovu oženil s
42letou vdovou po rychtáři a hospodském z
Hejnic. Annou Kalouskovou. Z 15letého věkového
rozdílu snoubenců se dá soudit, že Václav sňatek
uzavřel z materiálních důvodů. Sňatky s vdovami
bývaly totiž atraktivní, protože jejich dědictví
obvykle výrazně převyšovalo věno, které přinesly
do prvního manželství.
V manželství Václava a Anny Vítkových se narodil
syn:
2. Jan
1734 - 1742
Zdá se, že Václav Vítek po r. 1734 hospodařil na
rychtě a současně i v hospodě v Hejnicích a to do
dospělosti nevlastního syna Antonína Kalouska,
který byl dědicem tohoto gruntu. O tom, co asi
Václavova rodina v této době prožívala, si
můžeme udělat obrázek podle zápisů v
pamětních knihách města Žamberk. Nejednalo se
sice o stejné panství (Dlouhoňovice patřily k
Žampachu), ale vzdálenost není tak velká, aby se
tyto události nedotkly také obyvatel v okolí:
Vybíráme:
Léta 1736 dne 26. Juni skrze veliké deště trvající
byly tak veliké vody škodlivé, že lidem veliké
škody činily jak ve Slezsku, v Moravě a v Čechách,
že žádného pamětníka nebylo, aby takové škody
pamatoval. Sena pobralo a ostatní shnilo, mnoho
lidí se potopilo. Pořád 4 neděle to trvalo a 4 dni. V
obilí se drahota činila, pšenice korec za 4 zl 30 kr.,
žita za 3 zl. 45 kr.
Léta hned před sv. Martinem veliká a potom
neobyčejná zima jest byla, že jak lidi, tak dobytka
mnoho jest pomrzlo.
Léta 1742 dne 6. dubna okolo 2 hodin spoledne
přitáhlo sem do Žamberka mimo vše nadání od
Jablonného 900 pruských vojáků samé pěchoty,
od regimentu prince Dessau…. Dne 19. dubna
přihnali sem do Žamberka dragouni od
Rotenburského brandenburského kavalerieregimentu od Moravy, přes 300 selských koní a
spolu vozů moravských tak mnoho, že se ledva
zde v rynku až k sejm ze všech čtyř stran veskrz
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domům jeden podle druhého srovnati mohli.
Velké množství vojska táhlo Žambereckem také v
roce 1745.např: „Přišlo…..do Žamberka….od
regimentu osvíceného vůdce Karla Lotringa 5
kompanií neb 600 mužův a ti svůj kvartýr zde vzali,
lazaret zde ustanovili, od kterejchů nemálo
nemocnejch ještě se nacházelo, i též množí …
zde na krchově zdarma pochováni býti museli.“
... pokračování příště.

Počasí
Září
1. - 10. První dekáda byla zpočátku
ovlivňována tlakovou níží nad Norským
mořem, kolem které postupovaly do střední
Evropy jednotlivé frontální vlny. V polovině
dekády se do střední Evropy nasunovala
oblast vysokého tlaku vzduchu od západu.
Postupně se spojila s tlakovou výší nad
Ruskem a setrvala u nás až do konce
dekády. Převažovalo slunečno a teplo.
Srážek spadlo kolem 42 % normálu.
Teplotně vyšla dekáda 2 °C nad normálem.
11. - 20. Počasí ve střední Evropě bylo
převážně pod vlivem oblasti vysokého tlaku
vzduchu a jen ojediněle se vyskytovaly slabé
frontální systémy od severu. Ty však
přinášely jen minimum srážek. Teploty se
pohybovaly mezi 18 až 24 °C. V noci se
ojediněle vyskytly slabé přízemní mrazíky.
Dekáda se pohybovala 2,3 °C nad
dlouhodobým teplotním normálem. Srážek
spadlo jen kolem 5 % normálu.
21. - 30. Poslední dekáda září byla opět
slunečná a teplá. Často se obnovující oblast
vysokého tlaku vzduchu nad Evropou
přinášela počasí s malou oblačností. Pás
vysokého tlaku vzduchu se táhl z
Atlantského oceánu přes střední Evropu až
do oblasti Ruska. Frontální systémy obíhaly
Evropu severní dráhou a do počasí u nás
zasahovaly jen minimálně. Frontální
poruchy, které pronikly do oblasti vysokého
tlaku vzduchu, se rychle rozpadaly. Srážky
se vyskytly jen na konci období a byly slabé.
Spadlo kolem 37 % normálu. Teploty se
pohybovaly mezi 16 až 25 °C. Noční teploty,
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hlavně ráno, padaly na 3 °C a v přízemí se
vyskytovaly mrazíky kolem -2 °C. Teploty se
pohybovaly 1,8 °C nad normálem.
Teploty: průměr za měsíc: +14,0 °C (1,9 °C
nad normálem), maxima: + 26,2 °C (3.),
minima: + 2,5 °C (27), v přízemí: - 1,9 °C
(27.).
Srážky: celkem 19,7 mm/m2 (28 % normálu).
Sluneční svit: celkem 192,5 hodin (150 %
normálu).
Počet dnů s mlhou: 5, nárazovitým větrem:
2, bouřkou: 1, kouřmem: 2, se slunečním
svitem: 27, rosou: 28, se srážkami: 8, počet
jasných dnů: 4, maximální náraz větru: 13
m/s, dne 5. 9., ze severozápadu.
Říjen
1. - 10. Začátek října se oproti předešlé
dekádě značně pokazil. Převládalo
zataženo s občasnými srážkami a i teploty
se snižovaly. Postarala se o to podzimní
přestavba cirkulace proudění nad Evropou.
Začaly se více projevovat výraznější tlakové
níže od severozápadu, které přinášely
snížení teplot a srážky. Teplotně byla dekáda
slabě nad normální, ale s ranními mrazíky
kolem -4 °C. Srážkově byla dekáda v
normálu.
11.- 20. Tato dekáda se velmi lišila od všech
ostatních. Jak teploty, tak i srážky
vykazovaly značné odchylky od normálu.
Tep l o t y s e p o h y b o v a l y 5 ° C p o d
dlouhodobým normálem a to nijak zvlášť
nemrzlo. Teploty se držely slabě nad nulou i
přes den. Dekáda byla velmi srážková.
Spadlo přes 600 % dlouhodobého normálu.
Značná část srážek padala ve formě sněhu.
Rychlý spad a velký příděl těžkého a
mokrého sněhu padal na stromy, které měly
ještě listí. Tím byla kalamita ještě umocněna.
Takže ke kalamitě na silnicích se přidaly
ještě četné polomy, na horách i závěje.
Kalamitní situace byla především ve
středních polohách v severovýchodní části
ČR. V Dlouhoňovicích leželo kolem 10 cm
sněhu. Na Lysé hoře v Beskydech až 1 metr.
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Výrazná severní cyklonální situace nastala
na počátku dekády. Řídící cyklona nad
Finskem a severozápadní částí Atlantského
oceánu a mezi tím mohutný hřeben
vysokého tlaku vzduchu. To byla situace,
která zasáhla značnou část Evropy. Z
Atlantské cyklony přicházely frontální vlny,
které se vlivem chladného vzduchu
aktivizovaly a postupovaly do střední
Evropy, kde okludovaly a ve výběžku
vysokého tlaku vzduchu nad Alpami
zanikaly.
21. 31. Závěrečná dekáda byla již
klidnější. Převažovalo zataženo s
občasnými srážkami, které byly pod
normálem. Teploty se také pohybovaly slabě
pod normálem. Nad Evropou se udržovala
spíše nevýrazná oblast vysokého tlaku
vzduchu. Do něho občas zasahovaly okraje
frontálních systémů.
Teploty: průměr za měsíc: + 6,7 °C (0,7 °C
pod normálem), maxima: 23,4 °C (7.),
minima: -4,1 °C (31.), v přízemí: -8,4 °C
(31.).
Srážky: celkem: 91,9 mm/m 2 (182 %
normálu), nejvíce 25,0 mm/m2 (14.).
Sluneční svit: celkem: 43,5 hodin (42 %
normálu).
Počet dnů s mlhou: 3, nárazovitým větrem:
4, kouřmem: 17, lepkavým sněhem: 2, se
sněhovou pokrývkou: 5, rosou: 7, se
srážkami: 25, s jíním: 2, maximální náraz
větru: 15 m/s (14.), ze severozápadu.
Listopad
1. - 10. Chladnější dekáda přinesla na svém
začátku i sněhovou pokrývku do 6
centimetrů. Zpočátku měsíce k nám pronikal
chladnější vzduch od severozápadu. Nad
Britskými ostrovy se prohloubila tlaková níže
a kolem ní k nám pokračoval příliv
chladného vzduchu. Převažovalo zataženo
s občasným sněžením. Slunce svítilo pouhé
dva dny z celé dekády. Ke konci období
začaly teploty mírně stoupat. Celkově vyšla
dekáda teplotně slabě podnormální a
srážkově mírně nadnormální.
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11. - 20. Nad Itálií se udržovala výrazná
tlaková výše, která zpočátku ovlivňovala
počasí ve střední Evropě. Postupně se
začala prosazovat tlaková níže, která se
vyskytovala nad Britskými ostrovy. V celku
se nad Evropou za celou dekádu udržovalo
spíše nevýrazné tlakové pole. Frontální
systémy nás zasahovaly jen částečně.
Převažovalo oblačno až polojasno, ráno s
mlhou. Teploty byly příjemné kolem 13 °C a v
noci nemrzlo. Srážek spadlo jen kolem 20 %
normálu a teploty se udržovaly vysoko nad
normálem (+4,9 °C).
21. - 30. Závěrečná listopadová dekáda byla
teplotně velmi nadprůměrná. Srážkově pod
normální. Kolem hluboké tlakové níže nad
severním Atlantikem a Norskem,
postupovaly, v teplém jihozápadním až
západním proudění vzduchu, jednotlivé
frontální systémy. Převažovalo oblačno a
občas s deštěm. Maximální teploty se
pohybovaly kolem 12 °C. V noci při
vyjasnění klesaly teploty na -2 °C.
Teploty: průměr za měsíc: +4,4 °C (2,8 °C
nad normálem), maxima: +12,7 °C (18.),
minima: -5,1 °C (1.), v přízemí: -9,2 °C (1.).
Srážky: celkem: 40,5 mm/m 2 (67 %
normálu).
Sluneční svit: celkem: 52,4 hodin (134 %
normálu).
Počet dnů: s mlhou: 10, nárazovitým větrem:
4, kouřmem: 18, se sněhovou pokrývkou: 3,
maximální sněhová pokrývka: 6 centimetrů
(4.), se srážkami: 20, s jíním: 5, s námrazou:
2, maximální náraz větru: 16,0 m/s (4., 24.),
z jihovýchodu.
Martin Balík
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Dlouhoňovice č. 10/2009
ze dne 14. 12. 2009
Zastupitelstvo obce
1. Bere na vědomí informace:
1.1. starosty, předsedů výborů a komisí: viz. zápis
1.2. výsledek výběrového řízení na dodavatele přístavby garáže k objektu hasičské
zbrojnice
1.3. podání žaloby na uložení povinnosti Pozemkovému fondu České republiky ve věci
uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemku pod sjezdovkou (parc. č.237) podle
§ 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 95/1999 Sb.
1.4. příkaz starosty k provedení roční inventarizace majetku obce
2. Schvaluje:
2.1. realizaci nutných výkupů a prodejů pozemků pro narovnání majetkoprávních vztahů pod
stávajícími komunikacemi v obci Dlouhoňovice za cenu 20,- Kč/m2 podle dosud
zpracovaných geometrických plánů: 367-423/2007, 383-17/2008, 397-405/2008 a 420212/2009
2.2. prodej stavebního pozemku v lokalitě „Velký Hájek“ k. ú. Dlouhoňovice
parc.číslo 471/24 (876 m²) kupující: Hodek Vlastimil, Páchová Martina, za cenu 340,Kč za m². Uvedený pozemek je specifikován dle geometrického plánu č. 350-188/2006
ze dne 13. 10. 2006 vyhotoveného firmou „Ing. Rudolf Lánský GEODEZIE“.
2.3. obecně závaznou vyhlášku obce Dlouhoňovice č. 1/2009 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů na rok 2010 s vypočítanou částkou ve výši 420,-Kč/poplatník (viz.
příloha)
2.4. úpravy rozpočtu na rok 2009 dle přílohy, rozpočtové opatření č.10038
2.5. vyřazení drobného dlouhodobého majetku příspěvkové organizace Mateřská škola
Dlouhoňovice dle přílohy
2.6. rozpočet na rok 2010 (viz. příloha)
2.7. poskytnutí zbývající částky neinvestičního příspěvku MŠ Dlouhoňovice ve výši
39000 Kč
2.8. finanční dary členům zastupitelstva obce viz. příloha
2.9. příspěvek ve výši 20000,- Kč na 5 žáků Gymnázia Žamberk pro vybavení učebny
dataprojektorovou a televizní technikou
2.10. zastupitelstvo obce nepožaduje přítomnost zástupce policie ČR na svých zasedáních.
V nezbytných případech bude dán výsledek ze zasedání na vědomí.
3. Ukládá
3.1. starostovi splnění bodu 2.1., 2.2.,
3.2. hospodářce bod 2.7, 2.8, 2.9.
Usnesení bylo schváleno pro 6, proti 0, zdržel se 1
O bodech č.2.1. a 2.9. bylo hlasováno samostatně
Bod 2.1. pro 5, proti 1, zdržel se 1
Bod 2.9. pro 5, proti 2, zdržel se 0
Schůze byla ukončena v Dlouhoňovicích dne 14. 12. 2009 v 19:45 hod
Zapsal: Ing. Smola Pavel
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PF 2010
Klidné prožití vánočních svátků
a mnoho osobních i pracovních
úspěchů v novém roce
přeje

OBEC DLOUHOŇOVICE
Správa sportovišť Dlouhoňovice, s.r.o.

2)
Prodej občasníku: prodejna a hospoda Pod Lipami, Obecní úřad Dlouhoňovice,
Infocentrum Žamberk
Celoroční předplatné možno zajistit na Obecním úřadě
Vypracovala redakční rada v čele s Janem Vychem, v nákladu 150 výtisků.
Redakční rada neodpovídá za obsah příspěvků.
Uzávěrka příštího čísla 10. března 2010
Tisk a design: Color studio Žamberk, Kostelní 766, Tel.: 465 622 220
Úřední hodiny Obecního úřadu Dlouhoňovice:
Pondělí a středa: 14:00 - 17:00, Pátek: 9:00 - 10:00

3)

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

