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SLOVO
STAROSTY
Co se ÚVODNÍ
děje na obci
od počátku
roku

OBCE

Konečně po letech opět přišla zima taková, jaká má být. Všichni jsme si připravili
lyže a brusle. Vlek jsme ale vůbec neotevřeli a upravený svah sloužil pouze na
bobování. Led byl připraven a veřejnost ho využila na hraně opatření vzhledem
k epidemii. Společenský i sportovní děj úplně ustal i s přispěním toho, že od 1. března
se můžeme procházet, sportovat a např. i venčit psy jen na katastru obce a mimo okres
můžeme jen na zvláštní povolení. Je to pro nás všechny stresující. Různá intenzita
opatření od jara 2020 nás už dost omezuje. Musíme ale věřit, že brzy přijde nějaké
uvolnění a epidemie ustoupí.
Na zimu jsme se těšili, ale se sněhem nám narostla starost o údržbu komunikací.
Vše jsme řešili s firmou, která u nás smluvně provádí údržbu operativně dle situace.
Pakliže bylo nasněženo, ve 4 hod. vyjížděla firma, v půl páté obecní traktůrek
a následně okolo půl osmé technika na úpravu chodníků. Tímto bych chtěl poděkovat
p. M. Vítkovi za spolupráci. Časy výjezdů se posouvaly dle intenzity chumelení a mrazů.
První se dle plánu zimní údržby obsluhovala ul. Hlavní a sídliště s ul. Sídlištní. Na
obecním elektrovozidle máme namontované zařízení na ošetření solankou
a disponujeme i vlastním míchacím zařízením. Přesto opět platí, že není člověk ten, aby
vyhověl lidem všem, ač z naší strany byla snaha o údržbu komunikací i chodníků
maximální.
Trochu se nám protáhla akce s úklidem betlému. Na svém místě byl ještě v únoru,
ale aspoň jsme si ho tak dostatečně užili.
Připravované akce
 Oprava mostu a komunikace u Šponarů
Po výzvě se ozvaly tři firmy a jedna byla
komisí vybrána. Následující pondělí měla
firma přijet na podpis smlouvy, ale ředitel
oznámil, že smlouvu nepodepíše, a to bez
udání důvodu. Okamžitě jsme připravili
novou výzvu, která byla schválena 15. března
na zastupitelstvu. Trochu se vše protáhne, ale
věřím, že vše dobře dopadne a úsek komunikace a most bude na příští zimu opraven.
 Skatepark
Celá akce je připravena a dle
smlouvy by se měly práce začít
1. května. Dotace je přidělena,
všechny prvky jsou vyrobeny.
Vybrána byla firma Staps Žamberk
a dodavatel prvků Parkpilot
Vamberk.
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 Oprava komunikací po obci
Opravy povrchů provede firma Strabag a začít by měla dle počasí 1. 4. 2021. Opravit
by se měly úseky ul. U Dubu, odbočka z ul. Pod Vlekem k p. Fadrnému. Dokončit by se
měl kousek komunikace směr p. Tichý, který měl být hotov v rámci akce Velký Hájek
a také část u nádrže u gabionové zdi.
 Elektronická úřední deska
Celá instalace je pod smlouvou od 1. 3. 2021, ze strany obce se s předstihem při
rekonstrukci areálu ZD do místa přivedl kabel pro napájení a kabel pro ovládání. Vše se
bude instalovat do dílu oplocení u nového obecního úřadu s přístupem pro veřejnost
z ul. Hlavní. Úřední deska bude interaktivní a bude možné zde dohledávat mimo
povinných údajů i všechny informace, které jsou i na webu obce.
 Z-BOX – samoobslužné místo Zásilkovny
Samoobslužné zařízení firmy Zásilkovna bude na základě kladného ohlasu občanů
instalován u nového obecního úřadu v dubnu.
Více o této službě na https://zbox.zasilkovna.cz/
Obec koupila mobilní zařízení na opravu komunikací a s příchodem
příhodného počasí začnou naši pracovníci s opravami výtluků. Opravy studenou směsí
se nám neosvědčily. Dost brzy byl výtluk ve stavu ještě horším. Opravy postřikem
nemají žádný smysl a jsou to jen vyhozené peníze. Zakoupené zařízení využívá obrusné
směsi z oprav komunikací a vše je děláno úplným roztavením opravovaného místa
a následným zhutněním.
Na jaře bude provedena úprava prostor
bývalého obecního úřadu a nastěhuje
se sem naše knihovna. Stávající vlhké
prostory nesvědčily knihám a už ani nelákaly
občany k návštěvě za účelem výpůjčky knih.
Věřím, že nový prostor situaci zlepší, a také
pominou opatření v souvislosti s epidemií,
která tuto aktivitu také omezují.
V poslední části příspěvku bych chtěl
podat informaci o aktivitě ze strany
obce v rámci epidemie. Obec pokračuje
v zajišťování prostředků, které nám pomohou
překonat toto divné období. Musím bohužel
říct, že stát se v tomto neangažuje a nechal to
na obcích. Nás to však nijak neovlivnilo
a prostředky zajišťujeme ze svého rozpočtu.
Od nového roku po vydání tohoto čísla Občasníku bude vydáno zhruba 2 800 ks
respirátorů a 60 l dezinfekce. V rámci našich možností, a v závislosti na vývoji
epidemie, budeme v tomto i nadále pokračovat. Respirátory dostali hasiči, pracovníci
obecního úřadu včetně zastupitelů, pracovníci na dohodu a vedoucí naší prodejny.
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Do MŠ jsem osobně dovezl 69 ks respirátorů, které rozděloval krizový štáb.
V případě nedostatku jim je okamžitě dodáme. Respirátory jsme dodali všem občanům
od 60 let věku. Ostatní mohli pro balíček jednotlivě přijít 13. 3. 2021 na obecní úřad,
kde jsme opět vydávali i dezinfekci. Děkuji za pomoc D. Silberovi, L. Šimkové,
I. Jedličkové, L. Sklenářové a hasičům.
Od 1. března jsou v platnosti nová opatření spojená s novým nouzovým stavem.
Situace v obci se nám zhoršila, a tak by člověk očekával, že se lidé budou chovat
s ohledem na tento fakt. Určitě jisté zlepšení v dodržování nařízení nastalo, ale ani
výzvy a prosby na webu obce, facebooku, pomocí SMS zpráv a vysíláním v obecním
rozhlasu u některých občanů nezabraly. Dodržování toho, že v zastavěné části katastru
obce a města je nutno používat ochranu dýchacích cest (zdravotnická rouška nebo
respirátor, látkové roušky jsou zakázané a respirátory s ventilem také), je pro ty
nezodpovědné, nevím, jak jinak je slušně nazvat, velký problém. Tato skupina, kterou
bych nazval třeba jako “Klausovci“, není u nás početná, ale toto nařízení platí od dvou
let věku a většina mladých toto asi neví a rodiče je k tomu nevedou, tím ta skupina
narůstá. Až na osoby vyjmuté z těchto nařízení bychom měli dodržovat omezení
všichni. Bohužel příklady veřejných činitelů našeho státu, otřesná kampaň na
sociálních sítích (hlavně ve vztahu ke zdravotníkům, kteří jsou opravdu hrdiny této
doby), přispívají k tomu, že někteří občané mají „odůvodnění“ pro své chování. Od
obce dostanou respirátory, přesto, když je potkávám, tak je nemají. Jsou mezi nimi
i občané z rizikové kategorie, což mi hlava nebere. Přesto, že někdy na moje upozornění
reagují podrážděně, jsme povinni na tato nedodržování „Klausovce“ upozorňovat i za
cenu pomluv a osočování.
Závěrem bych vám všem, kteří pomáháte dodržovat nařízení, i když protivná,
chtěl poděkovat a poprosit o výdrž. Až bude konec, tak si můžeme říct, že jsme
udělali pro ochranu svou i svých spoluobčanů vše.
Petr Nun – starosta obce
Něco málo o odpadech
Od 5. března je v obci
otevřeno
místo
pro
sběr
velkoobjemového odpadu. Všem
nám bude chvíli trvat, než se
naučíme, co tam patří. Na místě
tohoto stanoviště je plakát
s vysvětlením, co zde občané
mohou odložit. Do kontejneru
nelze odevzdat všechen materiál
(odpad), který je možné vytřídit
do tomu určených barevných
kontejnerů. Takže tříděný odpad
NE, komunální odpad také NE.
Televizory, počítače a malé elektrospotřebiče na TS Žamberk a velké jako el. boiler,
pračka, nebo sporák berou Sběrné suroviny Plundra.
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Třídění v obci pořád neprobíhá tak, jak říká zákon o odpadech a někteří občané ho
stále porušují. U kontejnerového stanoviště u tělocvičny někdo vyhodil pneumatiky,
PVC skříňku, na stanovišti u Dvorské ulice autosklo o na stanovišti v ul. Sídlištní je
třídění velmi špatné. Další opatření včetně kamery budou následovat, viditelné
zlepšení dle fotografií není. Co říct o tom,
kdo dá do směsného odpadu počítač anebo
koberce… (viz. foto) Zodpovědným patří
poděkování, k těm ostatním opět míří
prosba, zda by se nepokusili polepšit.

Petr Nun – starosta obce
Doplňující informace
k protiepidemiologickým opatřením
Rouška i opatrnost jsou nutné i nadále
Nijak neobvyklou reakcí lidí, kteří mají „po covidu“, je, že se teď už nemusí bát,
protože po prodělání nemoci jsou chráněni. Podle Petra Podroužka (odborný
ředitel EUC laboratoří) je ale bezpodmínečně nutné dodržovat i nadále všechna
protiepidemiologická opatření – nosit roušku, pečlivě si mýt ruce, dodržovat rozestupy.
Stále totiž hrozí nákaza i jinými viry a bakteriemi, než je nový typ koronaviru – jen se
o nich v dnešní době téměř nemluví.
Pokud jde o (ne)nošení roušky po nemoci, zmiňuje Petr Podroužek mimořádné
opatření ministerstva zdravotnictví: „To stanovuje podmínky, kdy a kde je nutné
nošení roušek, i výjimky, kdy je lze odložit. Stav po prodělání infekce COVID-19 ve
výjimkách není, čili roušku jsem povinen mít i nadále,“ zdůrazňuje odborník.
„Ale jsou i další důvody, proč nelze po prodělání infekce v období vrcholící
pandemie roušku odhodit a nedodržovat vzájemné rozestupy. Byly popsány případy
reinfekce COVID-19. Zatím se ale předpokládá, že takovéto případy jsou vzácné,
protilátková a buněčná imunita by si měla s infekcí poradit. Přesto, nové mutace viru
se objevují, jejich vlastnosti se teprve zkoumají. Není i z těchto důvodů možné
v současné epidemiologické situaci ani po prodělání onemocnění roušku odložit
a odstupy nedodržovat“ dodává Petr Podroužek.
Zdroj internet: vitalia.cz
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Roušky i po očkování
Ani očkování pravděpodobně zatím nesprostí lidi od povinnosti nosit roušky. Také
očkovaní lidé totiž mohou bezpříznakově prodělat a šířit nemoc. „Diskuse na téma
roušek je v podstatě velmi bohatá, ukazuje se, že vakcíny, které budeme používat,
nemusí chránit beze zbytku proti vylučování viru. Člověk by měl být chráněn proti
hospitalizaci, proti úmrtím, proti těžkým a středním formám, ale nebude zřejmě
dokonale chráněn proti bezpříznakovým formám. Proto se dá očekávat, a zatím
k tomu je příklon celosvětově, že se roušky budou nosit i nadále“ vysvětlil
prof. MUDr. Prymula.
Zdroj internet: cnn.iprima.cz

Poděkování hasičům
Velice oceňuji pomoc hasičské jednotky Obce Dlouhoňovice při vyproštění
zapadlého vozidla firmy Ekola dne 14. 1. 2021 ve večerních hodinách. O zapadnutí
vozidla jsem se dozvěděl zhruba dvě hodiny po samotném sjetí z vozovky. Celou situaci
se na místě snažili vyřešit zaměstnanci ve spolupráci s p. M. Vítkem. Vozidlo, které má
20 t, však nešlo vytáhnout. Po domluvě vedoucí z f. Ekola zavolal hasiče a z jejich
střediska přišel příkaz, aby tuto situaci vyřešila jednotka z Dlouhoňovic. Naše vozidlo
přijelo okamžitě s osádkou osmi členů. Zásah byl kvalitní a dobře organizovaný
velitelem hasičů p. Zdeňkem Musilem. Soupravě traktoru p. M. Vítka a vozidlu našich
hasičů se podařilo vozidlo vyprostit asi v 19:50 hod. Za způsob provedení této akce
patří poděkování všem, kteří se zúčastnili.
Petr Nun – starosta obce
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
AUTOVRAKY z komunikací a veřejných míst konečně zmizí
Zákon č. 162/2020 Sb. umožní odstraňovat vraky z pozemních komunikací
Ve Sbírce zákonů ČR byl zveřejněn zákon č. 162/2020 Sb., kterým se mění zákon
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Vydáno dne:
Účinné od:

15. 4. 2020
30. 4. 2020

Novela zavádí výslovný zákaz odstavovat na dálnicích, silnicích, místních
komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích vozidla, která po dobu
více než 6 měsíců nesmí být podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních
komunikacích provozována na pozemních komunikacích z důvodu marného uplynutí
lhůty pro provedení pravidelné technické prohlídky nebo technické nezpůsobilosti
vozidla zjištěné technickou prohlídkou nebo technickou silniční kontrolou.
Aktualizované ustanovení § 19:
§ 19
Obecné užívání
...
(2) Dálnice, silnice, místní komunikace, jejich součásti a příslušenství a veřejně
přístupné účelové komunikace s vozovkou je zakázáno znečišťovat nebo poškozovat;
veřejně přístupné účelové komunikace bez vozovky je zakázáno poškozovat takovým
způsobem, že se tím znemožní jejich obecné užívání. Na dálnicích, silnicích a místních
komunikacích je dále zakázáno
...
g) odstavovat silniční vozidlo, které je pro závady v technickém stavu zjevně
technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti
by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo
konstrukce silničního vozidla nebo které není možné identifikovat prostřednictvím
identifikačního čísla vozidla umístěného na karoserii nebo rámu vozidla, za čelním
sklem nebo na výrobním štítku (dále jen „vrak“),
h) odstavovat silniční vozidlo, které po dobu více než 6 měsíců nesmí být podle zákona
o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích provozováno na
pozemních komunikacích z důvodu marného uplynutí lhůty pro provedení pravidelné
technické prohlídky nebo technické nezpůsobilosti vozidla zjištěné technickou
prohlídkou nebo technickou silniční kontrolou,
i) umisťovat nebo provozovat pojízdné nebo přenosné zařízení, které je určeno
k prodeji zkapalněných ropných plynů (čerpací stanice).
(3) Na veřejně přístupných účelových komunikacích je dále zakázáno provádět
činnosti podle odstavce 2 písm. a), e), g) a h).
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Ustanovení nového § 19d:
§ 19d
Odstranění silničního vozidla z pozemní komunikace
(1) Vlastník pozemní komunikace je oprávněn vyzvat provozovatele silničního
vozidla, které je v rozporu s § 19 odst. 2 písm. h) odstaveno na dálnici, silnici, místní
komunikaci nebo veřejně přístupné účelové komunikaci, aby odstranil důvod, pro
který nesmí být vozidlo provozováno na pozemních komunikacích, nebo vozidlo
odstranil a odstavil mimo takovou pozemní komunikaci.
(2) Po marném uplynutí 2 měsíců ode dne, kdy byla výzva podle odstavce 1 doručena
provozovateli vozidla, je vlastník pozemní komunikace oprávněn vozidlo z pozemní
komunikace odstranit a odstavit jej na vhodném místě; v takovém případě oznámí
provozovateli vozidla místo, kde je možné vozidlo vyzvednout, a způsob jeho
vyzvednutí. Náklady na odstranění a odstavení silničního vozidla nese jeho
provozovatel; to neplatí, prokáže-li závažné důvody, které mu znemožnily vozidlo
odstranit.
(3) Pro účely doručování výzvy podle odstavce 1 a oznámení podle odstavce 2 se
použije § 19b odst. 7 obdobně.
(4) Nevyzvedne-li si provozovatel silniční vozidlo ve lhůtě 3 měsíců od doručení
oznámení podle odstavce 2, rozhodne silniční správní úřad příslušný podle pozemní
komunikace, ze které bylo silniční vozidlo odstraněno, na návrh vlastníka pozemní
komunikace o povolení prodeje silničního vozidla ve veřejné dražbě. Silniční správní
úřad prodej silničního vozidla nepovolí, pokud nebyly dodrženy podmínky nebo
postup podle odstavců 1 a 2, provozovatel projevil vůli silniční vozidlo vyzvednout,
nebo pokud zjistí závažné důvody, které brání provozovateli silniční vozidlo
vyzvednout. Je-li prodej silničního vozidla povolen, je vlastník pozemní komunikace,
ze které bylo odstraněno, oprávněn jej prodat na náklady jeho provozovatele.
§ 19b odst. 4 až 6 a 8 se použijí přiměřeně.
(5) Pro účely postupu podle odstavce 1 je vlastník pozemní komunikace, který má
důvodné podezření, že je silniční vozidlo na pozemní komunikaci odstaveno v rozporu
s § 19 odst. 2 písm. h), oprávněn vyžádat si poskytnutí údajů rozhodných pro ověření
tohoto podezření a údajů o provozovateli silničního vozidla zapsaných v registru
silničních vozidel. Nemůže-li vlastník pozemní komunikace opatřit údaje o vozidle
potřebné k postupu podle věty první, provede na jeho žádost silniční správní úřad
ohledání vozidla. O konání ohledání zveřejní silniční správní úřad informaci nejméně
5 dní předem vylepením na vozidle a současně vyvěšením na úřední desce. V rámci
ohledání vozidla lze otevřít uzamčené vozidlo; v takovém případě zajistí silniční
správní úřad jeho uzamčení. Náklady na ohledání a uzamčení vozidla nese vlastník
pozemní komunikace; bylo-li vozidlo odstaveno na pozemní komunikaci v rozporu
s § 19 odst. 2 písm. h), nahradí tyto náklady vlastníku pozemní komunikace
provozovatel vozidla. O výsledku ohledání vozidla informuje silniční správní úřad
vlastníka pozemní komunikace.
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Ustanovení nového § 19e:
§ 19e
Odstranění zaniklého
silničního vozidla z
pozemní komunikace
Je-li v registru vozidel
zapsán zánik silničního
vozidla, ustanovení § 19b
až 19d se použijí namísto
provozovatele
vozidla
vůči jeho vlastníkovi.
Očkování psů a koček
Pokud budete mít v letošním roce zájem o očkování vašeho psa nebo kočky,
nahlaste se do 30. dubna 2021 na OÚ v Dlouhoňovicích. V případě minimálně
7 zájemců očkování v Dlouhoňovicích proběhne. Všichni zájemci budou o termínu
očkování včas informováni.
(Chovatelé psů jsou povinni zajistit dle §4 zákona č.166/1999 Sb., o veterinární
péči, aby byli psi ve stáří od 3 do 6 měsíců očkováni proti vzteklině, následná
revakcinace se řídí typem použité vakcíny. Za porušení výše uvedené povinnosti
chovatele může Krajská veterinární správa uložit dle § 71, odst.1, písm. a), výše
uvedeného zákona pokutu až do výše 10.000, - Kč.)
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SČÍTÁNÍ OBYVATEL 2021
Kdy a kde mohu vyplnit sčítací formulář?
Sčítací formuláře můžete vyplnit z domova bez nutnosti kontaktu se sčítacím
komisařem nebo návštěvy kontaktního místa sčítání. Kdo se nesečte online mezi
27. březnem a 9. dubnem (dodatečně prodlouženo do 11. 5. 2021), bude muset
mezi 17. dubnem a 11. květnem vyplnit listinný sčítací formulář.
Na stránkách Českého statistického úřadu se můžete podívat, jak vypadá vyplněný vzor
formuláře pro domácnost a pro osobu, i najít návod, jak s ním pracovat a orientovat se
v něm.


online (27. 3. – 11. 5. 2021)

On-line lze své údaje vyplnit prostřednictvím elektronického sčítacího formuláře, který
je dostupný přes webové rozhraní nebo i přes mobilní aplikace pro Android a iOS.
Elektronické sečtení je podle statistiků jednodušší. Odpovědi totiž není nutné
vypisovat, stačí jen vybírat z nabídky. Zvládnou to tak údajně i lidé se základní znalostí
internetu.


tištěný formulář (17. 4. – 11. 5. 2021)

Papírové tiskopisy budou k vyzvednutí na většině pošt, nebo je doručí v předem
oznámeném termínu sčítací komisaři. Vyplněný formulář v odpovědní obálce následně
vhodíte do kterékoliv poštovní schránky nebo odevzdáte na určených kontaktních místech.
Sčítací komisaři pro Dlouhoňovice

Kontaktní místo ČP

Pavel Morávek: č. průkazu 90-05-01012

Nádražní 833, 564 01, Žamberk

Petr Hejl: č. průkazu 90-05-01017
Adéla Hrubešová: č. průkazu 90-05-04941

Jak poznáte sčítacího komisaře?
Sčítací komisaři mají viditelně umístěný průkaz sčítacího komisaře a povinnost se na
požádání prokázat svým osobním dokladem (občanským průkazem nebo cestovním
pasem). Průkaz sčítacího komisaře má formu plastové karty a je na něm uvedeno mimo
jiné jméno a příjmení komisaře, vymezení jeho územní působnosti, číslo průkazu,
fotografie a ochranné prvky. Podoba průkazu je stanovena vyhláškou č. 490/2020 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů
a bytů v roce 2021.
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„I tento způsob odpovídá přísným protiepidemickým požadavkům. Sčítací komisař
při roznosu formulářů pouze zazvoní a vyčká na váš příchod venku před vaším domem,
podobně jako při doručování doporučených poštovních zásilek“ popisuje Ondřej Škorpil,
ředitel úseku rozvoje a technologií České pošty.
„Bezvýhradně přitom dodržuje aktuální hygienická opatření a bude vybaven
respirátorem a dezinfekcí. Navíc má negativní test na koronavirus.“
Kdy přijde sčítací komisař?
Sčítací komisaři začnou od 17. dubna roznášet listinné sčítací formuláře spolu
s odpovědní obálkou těm, kteří se nesečetli online.
Komisař se dostaví v předem oznámeném termínu a čase, zazvoní na zvonek a vyčká
na váš příchod před vaším domem. Oznámení s termínem návštěvy dostanete do schránky
(případně bude vyvěšeno na nástěnce nebo na vstupních dveřích objektu). Nebudete
zrovna doma? Termín změnit nelze, ovšem komisař se vás pokusí zastihnout ještě
jednou. Náhradní termín vám opět oznámíme.
Termín a interval návštěvy komisaře také můžete zjistit telefonicky nebo osobně na
kontaktních místech sčítání na vybraných pobočkách České pošty.
Je sčítání povinné?
Sčítání lidu je povinné pro všechny obyvatele České republiky. Sečíst se je zákonnou
povinností každého občana a cizince, který má v České republice trvalý nebo
přechodný pobyt nad 90 dnů.
Formulář je potřeba vyplnit i v případě, že byl člověku v Česku udělen azyl. Koho se
sčítání naopak netýká, jsou turisté a zahraniční diplomaté.
Mohu formulář vyplnit za své blízké?
Za kohokoli, kdo to sám nezvládne (ať už jde o nezletilé, starší osoby, osoby ve
zdravotnickém zařízení nebo osoby nezpůsobilé k právním úkonům), by měl sčítací
formulář vyplnit někdo jiný. Stačí se jen domluvit.
Je potřeba ale znát situaci v domácnosti a také požadované osobní údaje jejích členů,
tedy jejich jméno, rodné číslo nebo číslo osobního dokladu a datum narození.
Stačí mi vyplnit jeden formulář na domácnost?
Ano, za jednu domácnost vyplníte jeden sčítací formulář, který obsahuje společnou
část s otázkami o bydlení a složení domácnosti.
Ve druhé části se pak vypisují údaje o jednotlivých členech domácnosti. Za nezletilé je
vyplní dospělí. Online formulář je v tomto ohledu přizpůsobený tak, že na základě
zadaných informací nebude u dítěte nabízet například otázky na zaměstnání.
Na co budu při sčítání odpovídat?
Tentokrát se bude vyplňovat zhruba o polovinu méně údajů než při minulém sčítání
v roce 2011. Český statistický úřad totiž řadu informací získá z veřejných rejstříků
a registrů.
Statistiky zajímají údaje o domě či bytě, kde bydlíte, a o všech osobách, které tam
společně žijí. Otázky se týkají toho, zda jde o bydlení vlastní nebo pronajaté, jakou plochu
má byt v metrech čtverečních, počet místností, zda je vybaven plynem a vodou nebo jakým
způsobem se vytápí.
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Ve formuláři dále zjišťují i třeba první bydliště po narození a místo obvyklého pobytu
rok před sčítáním, informace o nejvyšším ukončeném vzdělání, zaměstnání a místě
pracoviště nebo školy. Na co se naopak statistici neptají, jsou majetkové poměry nebo
zdravotní stav.
Co budu k vyplnění potřebovat?
Než začnete sčítací formulář vyplňovat, je dobré si připravit:





občanský průkaz, cestovní pas nebo například elektronický občanský průkaz
informaci o rodném čísle a datu narození osob, za které formulář vyplňuji
informaci o obvyklém bydlišti rok před sčítáním a prvním obvyklém bydlišti
po narození
informace o velikosti bytu v m2, způsob jeho vytápění a zdroj energie/druh paliva

K ověření své identity můžete využít tři způsoby:




číslo občanského průkazu, pasu nebo číslo dokladu vydaného cizincům a datum
narození
prostředek elektronické identity (eidentita.cz), např. bankovní identitu nebo
elektronický občanský průkaz
datovou schránku fyzické osoby

Musím formulář vyplnit celý?
Elektronický sčítací formulář můžete odeslat kompletně nebo jen částečně vyplněný.
Důležité ovšem je, aby i tehdy obsahoval údaje o bydlení, domácnosti a minimálně
i o osobě, která formulář založila.
Dotazy ohledně národnosti a náboženské víry jsou dobrovolné, a tak záleží na vás, zda
na ně odpovíte. Všechny ostatní otázky jsou povinné.
Jak budou má osobní data zabezpečena?
Při vyplňování elektronického formuláře jsou sebraná data anonymizována, což
znamená, že jsou odstraněny identifikační údaje osob, jako jsou jména, čísla dokladů nebo
rodná čísla.
Český statistický úřad data po jejich zpracování vymaže, aby se nedala v budoucnu
zneužít. Zveřejňují se pak pouze sloučené, ne individuální statistické výsledky.
Kam se obrátit, když si nevím rady?
S otázkami a případnými problémy při vyplňování sčítacích formulářů se můžete
obrátit už od 12. března na Kontaktní centrum Sčítání 2021. To je v provozu denně od 8 do
22 hodin včetně sobot, nedělí i svátků na telefonních linkách 253 253 683 a 840 30 40 50.
Dotazy lze pokládat i prostřednictvím
e-mailové adresy dotazy@scitani.cz

Zdroj internet:
https://www.scitani.cz/
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ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zastupitelstvo Obce Dlouhoňovice na svém zasedání dne 15. 1. 2021
schválilo:
 výzvu k podání nabídky včetně zadávací dokumentace pokynů pro zpracování
nabídky včetně jejich příloh, za současného schválení zadávacích podmínek
v souladu se zásadami společensky odpovědného veřejného zadávání, jež jsou
zakotveny v zadávacích podmínkách a příslušné smlouvě o dílo;
 smlouvu o dílo na opravu komunikací s firmou Strabag;
 prodej bytu 131/2 vč. smlouvy mezi obcí Dlouhoňovice a panem S. K.;
 DPP zastupitelům.
vzalo na vědomí:
 změnu ceny vodného a stočného na rok 2021.
Zastupitelstvo Obce Dlouhoňovice na svém zasedání dne 15. 2. 2021
schválilo:
 přidělení zakázky v rámci zadávacího řízení na dodavatele stavby zadané jako
zakázka malého rozsahu s názvem: „Most DLH – 01M a oprava místní komunikace
ul. Hlavní, Dlouhoňovice“, společnosti Štěpánek, spol. s r.o., se sídlem: Nádražní
460, 517 73, Opočno, IČ 45535124 jako účastníkovi, který nabídl nejnižší
nabídkovou cenu ve výši: 3 555 464,- Kč, včetně DPH a doporučuje zadavateli
uzavřít smlouvu o dílo s tímto účastníkem;
 smlouvu o poskytnutí dotace SK Dlouhoňovice na rok 2021;
 smlouvu o poskytnutí dotace SSD, s.r.o. na rok 2021;
 smlouvu o poskytnutí dotace SDH Dlouhoňovice na rok 2021;
 dohodu o výběru poplatků a předávání dokladů mezi obcí Dlouhoňovice a firmou
Ekola České Libchavy, s.r.o.
Zastupitelstvo Obce Dlouhoňovice na svém zasedání dne 15. 3. 2021
schválilo:
 zrušení usnesení č. 6/2021;
 výzvu k podání nabídky včetně zadávací dokumentace pokynů pro zpracování
nabídky včetně jejich příloh, za současného schválení zadávacích podmínek
v souladu se zásadami společensky odpovědného veřejného zadávání, jež jsou
zakotveny v zadávacích podmínkách a příslušné smlouvě o dílo;
 dodatek č. 1 ke smlouvě mezi Obcí Dlouhoňovice a Dabonou Rychnov n. K.;
 smlouvu č. 8800086761_1/VB/P o zřízení VB mezi Obcí Dlouhoňovice a firmou
GasNet;
 záměr č. 2/2021 pronájmu komerčních prostor v č.p. 29, ul. Hlavní;
 záměr pronájmu části pozemku p. č. 293 firmě Zásilkovna;
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 smlouvu č. 99020109092/1/2021 o zřízení VB mezi Obcí Dlouhoňovice a firmou
GasNet.
vzalo na vědomí:
 informaci jednatele Správy sportovišť Dlouhoňovice, s.r.o. o kompenzaci ztráty
vzniklé v souvislosti s nouzovým stavem.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Narozeniny oslaví
v dubnu
4. 4.
4. 4.
11. 4.
12. 4.

Olga Marešová
Alena Horníčková
Jiří Kalousek
Jan Vych

70 let
80 let
80 let
70 let

v květnu
7. 5.
9. 5.
10. 5.
20. 5.

Josef Kalous
Marie Dostálková
Marie Hubálková
Zdenka Pražáková

82 let
92 let
89 let
88 let

v červnu
27. 6. Jitka Chárová

70 let

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví
Za obec Lenka Sklenářová
_________________________________________________________
Úmrtí
v únoru
Zdeněk Hynek

Čest jeho památce
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Z VAŠICH PŘÍSPĚVKŮ
Rok se s rokem …
Jak je zvykem, uvádím v Občasníku, jaké kulturní akce se uskutečnily, co nás čeká
a na co se můžeme těšit. Bohužel i letos s těmito společenskými událostmi to nebude
jednoduché na plánování a uskutečnění. Jarní akce určitě nebudou a zrušeno pro
letošek bude i Dlouhohraní.
Ač je to neuvěřitelné, je to už rok od doby, kdy se nám všem změnily životy. Zavřely
se obchody, hranice, školy. Zmizela veškerá kultura, radost ze setkávání, z cestování,
z našich koníčků, kroužků, sportu. Naše „obyčejné životy“, které vlastně máme všichni
tak rádi, se najednou změnily. Objevil se strach z toho neznámého, co se kolem nás šíří
a zmizel úsměv, který musíme schovávat za respirátory. Situace není jednoduchá, ale já
doufám, že nebude věčná, a že nás čeká zase návrat k tomu „normálnímu životu“.
Po celý rok se snaží obec vzorně starat
o občany Dlouhoňovic a zabezpečit
ochranné pomůcky, jako byly ručně šité
roušky a pro letošek již nutné respirátory,
ale i dezinfekční přípravky. Díky moc za
to, protože taková pomoc není samozřejmá a já si jí velice vážím a myslím, že
nejsem sama. Opět se rozvážely respirátory občanům již od 60 let s osobním
předáním od pana starosty Petra Nuna a
Lenky Sklenářové. Uskutečnil se i výdej na
obecním úřadě. S Lenkou jsme každému,
kdo potřeboval a osobně přišel, předaly
10 ks respirátorů i potřebnou dezinfekci. Případný další výdej bude opět upřesněn a
vyhlášen.
Blíží se jaro, dny se prodlužují, sluníčko nás určitě pohladí na duši a vyláká ven.
Prosím, dodržujte nařízená opatření a buďme k sobě ohleduplní.
Přeji vám všem krásné a zdravé dny!
Iva Jedličková
Sociální komise
Vážení spoluobčané, všechny vás jménem sociální komise a zastupitelů zdravím.
První čtvrtletí nového roku je za námi, ale po roce nejrůznějších proticovidových
opatřeních se situace nezlepšila. Bohužel, život (nejen v naší obci) se téměř zastavil.
Původně naplánované akce jsou opět v nedohlednu. Nikdo neví, jak se situace bude
vyvíjet. V případě změn vás budeme včas informovat. Nezapomínáme však na letošní
jubilanty, kterým i nadále při dodržení nařízeného režimu předávám každému
pozornost od naší obce.
Přeji vám všem jen stálé zdraví!
Jitka Chárová
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Tříkrálová sbírka 2021
Do průběhu sbírky v roce 2021 zasáhla pandemie nemoci Covid-19 a v souvislosti
s ní přijatá opatření. Koleda ale zrušena nebyla! Byla přesunuta do on-line prostředí.
Statické kasičky, které byly v obci umístěny na úřadě a v obchodě, vynesly celkem
5 417 Kč.
Děkujeme, že i v těchto složitých časech myslíte na druhé. Charita Česká republika
napjala všechny síly, aby zachovala kvalitu svých služeb a neohrožovala zdraví
zaměstnanců ani lidí v nouzi, o které pečuje. Ti jsou pro ni totiž na prvním místě. Svým
darem dokazujete, že i pro vás. Děkujeme!
Pokud byste ještě někdo rád přispěl, tak online kasička na www.trikralovasbirka.cz
je otevřena až do 30. dubna 2021.
Doufám, že v příštím roce budeme opět moci zazvonit u vašich dveří s Kašparem,
Melicharem a Baltazarem, kteří vám zazpívají a požehnají vašemu domu do nového
roku.
Za tříkrálovou sbírku v Dlouhoňovicích - Jana Jägerová

Poděkování o pochvala
V dnešní covidové době, kdy bychom měli respektovat omezující nařízení, včetně
minimálního přemísťování z místa bydliště, musím s povděkem docenit místní
zásobování. Prodejna Hruška je svým sortimentem naprosto dostačující. Nakoupíte zde
od čerstvého pečiva, přes mléčné výrobky, uzeninu, ovoce a zeleninu až po drogistické
zboží i časopisy (nově i Žamberské listy). Tímto také patří poděkování paní vedoucí
Andrlové, která se vzorně a s pečlivostí o obchod stará a celoročně mi ochotně pomáhá
s balením dárků pro jubilanty.
Pochvalme také obchod Řeznictví a uzenářství Vítek. Zde vám nabídnou kvalitní
čerstvé maso, masné lahůdky a denně výborné chutné polévky. Vlastně tak pohodlně
nakoupíte, aniž byste opustili Dlouhoňovice, což je dnes veliká výhoda.
Jitka Chárová
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Ski areál zamčený Covidem
Máme za sebou nejsmutnější zimní
sezónu. Paní Zima nám sice nachystala
nejlepší podmínky za posledních 20 let,
vlekem se přesto nesvezl jediný lyžař. Ale
vezmeme to od začátku.
Covidová situace v prosinci nebyla
nijak růžová, ale ski areály byly
v provozu. Když teplota klesla pod nulu,
provedli jsme zkoušku systému a na
sjezdovce se 27. 12. objevila první bílá
kola. Právě tento den vláda provoz ski
areálů „dočasně“ zastavila. 5. ledna
sjezdovku pokryl přírodní sníh. Ačkoliv to
na lyžování nebylo, areál se zaplnil dětmi
na pekáčích. Ministr Havlíček sliboval, že
se ski areály brzo otevřou, proto jsme, po
domluvě s panem starostou, 12. ledna
spustili sněžná děla. Obec dodala roušky
a dezinfekci a začali jsme se připravovat
na provoz. Podmínky byly vynikající,
mráz a dostatek vody v potoce. Díky
J. Tobiškovi a M. Hynkovi bylo za cca 80
hodin na sjezdovce více sněhu, než jiné

roky. K tomu ještě padal i přírodní sníh,
který sice v okolí většinou roztál, ale na
sněhovém podkladu se udržel. A tak dnes,
kdy píšu tyto řádky (11. 3.), by nebyl
problém sníh z kup rozhrnout a ještě
lyžovat. Je však jasné, že covidová situace
nám to už nedovolí. Tak snad příští rok…
Díky přírodnímu sněhu jsme celkem
6x projeli stopu běžkařům na klasiku. Na
naše stopy, které končily u myslivecké
chaty, navázala sousední Písečná. Někdy
tedy bylo k dispozici celkem 15 km stop.
Kvalita nebyla moc dobrá, protože louky
byly často pod vodou a povrch nebyl
umrzlý. Přesto jsme si díky běžkám
alespoň trochu lyží užili. A děti se mohly
vyřádit na sjezdovce. Škoda jen, že nyní,
když je hezké počasí a dostatek sněhu,
zájem o sáňky a boby je už minimální.
Zima se nevzdává. Dnes na sjezdovku
napadlo 1,5 cm sněhu.
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Z MATEŘSKÉ ŠKOLKY
Jarní zprávičky ze školky – Neškolky
Posíláme jarní pozdravy, ale tentokrát ze svých domovů, protože školka je už
podruhé v tomto roce zavřená. Je to trápení, ale nedá se nic dělat. Bohužel kvůli Covidu
máme i ve školce určitá omezení. Nejezdí k nám žádná divadla ani výukové programy,
samy nemůžeme na žádný výlet. Tak se alespoň učíme ve školce a snažíme se získat co
nejvíce vědomostí.
Někdy si připadáme jako u pana doktora, protože paní učitelky nám měří teplotu a
hlídají náš zdravotní stav. Musíme to všechno vydržet a doufat, že třeba v létě bude už
zase lépe.
Dávejte na sebe všichni pozor a mějte se zdravě.
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ZE SPORTU
Rozpis zápasů - OP STARŠÍ ŽÁCI
NE

4. 4.

10:00

Dlouhoňovice - Jablonné

NE

16. 5.

10:00

Žichlínek - Dlouhoňovice

NE

11. 4.

10:00

Dlouhoňovice - Žichlínek

NE

23. 5.

10:00

D. Čermná - Dlouhoňovice

NE

18. 4.

10:00

Dlouhoňovice - D. Čermná

NE

30. 5.

10:00

volno

NE

25. 4.

10:00

volno

NE

6. 6.

10:00

Tatenice - Dlouhoňovice

NE

2. 5.

10:00

Dlouhoňovice - Tatenice

NE

13. 6.

10:00

Dlouhoňovice - Jablonné

NE

9. 5.

10:00

Jablonné – Dlouhoňovice

Vzhledem k vývoji epidemie se s největší pravděpodobností tato
soutěž opět neodehraje!
Zdeněk Kořínek

SK, HC a Kapři Dlouhoňovice
Vzhledem k situaci, jaká aktuálně panuje, se zprávy o činnosti sportovních spolků
a oddílů vejdou do několika málo řádků. Od posledního vydání našeho Občasníku
neměli a nemohli mít hokejisté z HC žádnou činnost. V tomto zrušeném ročníku tak
naši hokejisté absolvovali pouze 3 tréninkové jednotky (2 na ledě) a neodehráli žádný
mistrovský, ani přátelský zápas. Další sezóna startuje v září, tak uvidíme, zda proběhne
v běžném režimu, nebo s omezeními. O tom, že by i další ročník neproběhl, v této době
nikdo neuvažuje, až čas ale ukáže.
Kapři hrající in-line hokej se dlouho těšili na brzký start letošní sezóny, ale covidová
situace se přes zimu nezlepšila, a tak těžko odhadovat, zda a kdy sezóna vůbec
odstartuje. Vzhledem k tomu, že se zápasy hrají v uzavřené hale, tak nejsou ani
v případě hokeje na kolečkových bruslích vyhlídky moc růžové.
Výkonný výbor SK Dlouhoňovice uskutečnil v polovině ledna svoji řádnou schůzi.
Členové řešili zejména účetní povinnosti se závěrem loňského roku, rozjezd roku
nového a běžné provozní záležitosti.
Příště snad již napíšeme nějaké
sportovní zprávy a výsledky.
Přejeme všem zejména pevné zdraví
a hodně sil.
Tomáš Plundra
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Z HASIČSKÉ ZBROJNICE
Zpráva o činnosti JSDH Dlouhoňovice
V sobotu 13. března (v 00:43 ráno) jste si jistě všimli požárního poplachu, který zněl
celou obcí. Je to tím, že naše jednotka byla vyslána k požáru skládky v Českých
Libchavách. Jelikož je obecní rozhlas napojen na záchranný systém IZS, tak už
nehouká jenom siréna, ale jde to i rozhlasem. I přes brzkou ranní hodinu (nebo pozdní
noční) se sešel početný tým hasičů, který do 10 minut od nahlášení vyrazil směrem
České Libchavy. Obec tímto děkuje za vzorné plnění hasičských povinností.
Za Obec Dlouhoňovice a JSDH Dlouhoňovice David Silber

NA ZÁVĚR PŘIPOMÍNÁME, ŽE …
 … pro přímou komunikaci s redakcí Občasníku je určena samostatná e-mailová
adresa obcasnik@dlouhonovice.cz. Touto cestou prosíme všechny občany, kteří by
chtěli přispět názorem, postřehem, poděkováním apod., aby své články poslaly do
termínu uzávěrky (viz níže) příštího vydání Občasníku na uvedenou e-mailovou
adresu, či donesli na Obecní úřad v Dlouhoňovicích.
Autoři fotografií použitých v Občasníku č. 89 (1/2021) jsou:
L. Šimková (3), P. Nun (3), MŠ Dlň (3), archiv HS ÚO (1), obec DLŇ (5),
I. Jedličková (1), J. Vych (1)
Použité foto a animace: zdroj internet (8)
Obecní zpravodaj Dlouhoňovický občasník vypracovala redakční rada. Kontaktní
e-mail: obcasnik@dlouhonovice.cz Prodej obecního zpravodaje v Dlouhoňovicích:
obecní úřad, prodejna, restaurace. Celoroční předplatné možno zajistit na Obecním
úřadě v Dlouhoňovicích. Redakční rada neodpovídá za obsah převzatých příspěvků.
Periodický tisk územního samosprávného celku.
Uzávěrka příspěvků do Občasníku č. 90 (2/2021) je v neděli 13. 6. 2021
Úřední hodiny Obecního úřadu Dlouhoňovice:
pondělí a středa: 14:00 – 17:00 hod.
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