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Klidné prožití vánočních svátků 

a mnoho osobních 

i pracovních úspěchů v novém roce

přeje

OBEC DLOUHOŇOVICE

2015

NOVÉ ZASTUPITELSTVO OBCE DLOUHOŇOVICE: 
z leva stojí: místostarosta SILBER David, starosta NUN Petr, GRUS Jaroslav, VONDRUŠKA Jaroslav
z leva sedí: ŠIMKOVÁ Lucie, CHÁROVÁ Jitka, Ing. DOLEČKOVÁ Jitka, KOŘÍNEK Zdeněk
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INFORMACE Z RADNICE

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY objektu ZD a na tělocvičně. Pro osobní 
konzultaci jsem ochoten se domluvit a 

Vážení spoluobčané, sednout si nad projekty. Závěr bude tvořit 
s blížícím se koncem roku je vždy nutné veřejná schůze, kde budou přítomní autoři 
podívat se na uplynulé období s odstupem a jednot l ivých pro jektů.  V souběhu                 
zhodnotit, zda úkoly byly, nebo nebyly s rekonstrukcí ul. Nádražní proběhne i 
splněny. Než se o to pokusím, musím říci, že celková oprava chodníku od spol. Norgren 
určitě prioritou minulého, stejně jako po bývalý Elitex (dnes spol. Bühler). Je 
stávajícího zastupitelstva je vždy vyrovnaný mnoho dalších akcí, které budou v obci         
rozpočet, nikdy nechodit do rizikových v následujícím roce probíhat, ale ty mohou 
operací, které by ohrozily chod obce. Těch být v příspěvcích ostatních zastupitelů.
příkladů je hodně a spíše s dobou přibývají.  6. 12. 2014 jsme rozsvítili náš malý vánoční 
I letošní rok skončí z finančního hlediska stromek. Tomu předcházelo odpoledne       
jako mírně přebytkový. K tomu, aby tomu tak s Floriánkem. Vše se podařilo a tímto chci 
bylo i do budoucna, je podmínka, že na poděkovat paní Simoně Páchové a všem, 
všechny větší akce bude vždy, pakliže kteří jí pomáhali. Za tu část programu, který 
budou  sp lněny  u rč i t é  podmínky,  probíhal venku, děkuji L. Šimkové,              
požadována dotace. J. Dolečkové a za ozvučení obou akcí        
Nyní k tomu, co bylo splněno v roce 2014.  D. Silberovi.
Je to instalace nových fitness prvků             
u hokejového hřiště, u lyžařského areálu byl 
postaven nový přístřešek pro lyžaře, byl 
opraven objekt rozlučkové síně a částečně 
upraveno místo před hřbitovem pro 
parkování, bylo rekonstruováno osvětlení     
v ul. Dvorská a ul. Zákopčí (výměna těles 
70W za LED 40W), byly opraveny čekárny 
autobusů a dokončena stavba výhledového 
místa, bylo instalováno nové dětské hřiště   
u obecního úřadu, instalovány radary na    
ul. Hejnická.
Splněno nebylo provedení těchto akcí: 
oprava střechy na kabinách u hokejového 
hřiště, protože nebyla přiznána dotace, o 
dotaci jsme žádali i na příští rok. 
Nezrealizována byla akce chodník na ul. 
Hlavní, osvětlení v ul. Pod Vlekem, oprava Závěrem chci Vám všem popřát, abychom 
prostoru u křížku před restaurací a revize se obdarovávali jen tím pozitivním, co nám 
mostů. práci a život v naší obci ulehčí. Používat 
Krátce k největším akcím v roce 2015. úsměv a slušnost jsou jedny z věcí, které 
Zahájeny byly práce na změnách v územním nám pomůžou k tomu, aby (i kdyby se vše 
plánu, požadavky na změny by měly být podle našich přání nevyplnilo) jsme si na 
vráceny do konce ledna 2015. Výběr konci roku 2015, až se zase sejdeme            
architektonického projektu na vzhled u stromečku s punčem v ruce, mohli připít a   
revitalizace bývalého ZD, který by měl s dobrým pocitem si říci: VŠE NEJLEPŠÍ.
sloužit pro výběrové řízení k realizaci Přeji Vám příjemné svátky a do nového roku 
rekonstrukce. Výběr bude ukončen asi zdraví a osobní pohodu.

Petr Nun, starosta obcekoncem ledna, projekty budou vyvěšeny na 
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KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014

Na základě výsledků komunálních voleb z 10. a 11. října 2014 bylo zvoleno nové osmičlenné 
obsazení Zastupitelstva obce Dlouhoňovice, složení je uvedeno na titulní stránce.                
Z celkového počtu 653 oprávněných voličů v Dlouhoňovicích se komunálních voleb do 
obecního zastupitelstva konaných ve dnech 10. a 11. října 2014 zúčastnilo 299 voličů, což 
představuje volební účast 45,79 %.  Volební účast v pořadí: ČR / Pardubický kraj / okres Ústí 
nad Orlicí / Dlouhoňovice je vyjádřená  v následující grafice.

POČET ODEVZDANÝCH HLASŮ PRO JEDNOTLIVÉ KANDIDÁTY:
Kandidátní listina Hlasy

Přepočtená %

platných hlasů

číslo k. jméno absolutně v %

6 Zdeněk Kořínek 241 13,59 108,74

3 Petr Nun 238 13,42 107,38

2 Jitka Chárová 231 13,03 104,23

7 David Silber 223 12,58 100,62

5 Jitka Dolečková, Ing. 209 11,79 94,3

8 Jaroslav Vondruška 208 11,73 93,85

4 Jaroslav Grus 143 8,07 64,52

9 Lucie Šimková 141 7,95 63,62

1 Ladislav Šimek 139 7,84 62,71

VÝBORY A KOMISE OBCE DLOUHOŇOVICE:

kontrolní výbor: 
  předseda Ing. Jitka DOLEČKOVÁ, členové výboru Mgr. Kamila Biedlová, Bc. Petra Kašková
finanční výbor: 
  předseda Jaroslav GRUS, členové výboru Hana Richtrová, Pavel Podhájecký
komise pro kulturu:
  předseda Lucie ŠIMKOVÁ, členové komise Jiří Tydlitát, Simona Páchová
komise pro věci sociální:
  předseda Jitka CHÁROVÁ, členové komise Drahomíra Hubálková, Marie Kulhavá
komise pro mládež a tělovýchovu:
  předseda Zdeněk KOŘÍNEK, členové komise Ing. Tomáš Plundra, Jana Třešňáková
komise pro veřejný pořádek a výstavbu v obci:
  předseda Jaroslav VONDRUŠKA, členové komise Ing. Pavel Fadrný, Ing. Pavel Chára

PÉČE O VEŘEJNOU ZELEŇ V OBCI V ROCE 2014

V letošním roce obec Dlouhoňovice uzavřela dohodu o provedení práce ve věci údržby 
zeleně a úklidu v obci s těmito pracovníky:
Ing. Pavlem Chárou, p. Bohumilem Jordánem, p. Milošem Kořínkem, p. Miroslavem 
Langrem (mytí kontejnerů, pomocné práce při realizaci dětského hřiště) a Ing. Pavlem 
Fadrným (likvidace plevele). 
Celkem bylo odpracováno 628 hodin, mzdové prostředky činily 66 200,- Kč.
(údaje k 30. 11. 2014)

DlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasník
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ROZPOČET OBCE PRO ROK 2015

Obec Dlouhoňovice bude v roce 2015 hospodařit s vyrovnaným rozpočtem ve výši               
8 110 900 Kč. Rozpočet schválilo Zastupitelstvo obce Dlouhoňovice na svém veřejném 
zasedání dne 15. prosince 2014. Podrobnosti k rozpočtu (rozdělení do jednotlivých kapitol) 
je zveřejněno na internetových stránkách obce Dlouhoňovice.

STATISTICKÉ ÚDAJE DLOUHOŇOVIC ZA ROK 2014 (K DATU UZÁVĚRKY)

Narození 12
Úmrtí                  4
Přistěhování 26
Odstěhování 11

Počet obyvatel 812

Strom života
Věk   0     5   10   15   20   25   30   35   40   45   50   55   60   65   70   75   80   85   90
Muži 26   33   19   18   29   34   30   38   30   28   31   24   28   16     9     5     6     0     1
Ženy 37   23   13   13   36   26   31   41   36   23   36   23   22   22   12     7   10     3     1

Průměrný věk obyvatelstva
Celkem                38 let
Muži 37 let
Ženy 40 let

SVOZ ODPADU V ROCE 2015

Svoz komunálního odpadu v roce 2015 zůstává stejně jako dosud, ve čtvrtek, a to vždy 1x    
za 14 dní. První svoz bude 8. ledna 2015. Svozový kalendář na celý rok vám bude doručen   
do poštovní schránky.
Svoz nebezpečného odpadu bude 11. listopadu 2015, podrobnosti budou sděleny 
prostřednictvím letáků v říjnu/listopadu 2015.
Svoz bioodpadu bude 1x za 14 dní ve čtvrtek s výjimkou 30. 10., kdy se uskuteční v pátek.

DlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasník

DlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasník
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Poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu činí stejně jako v roce 2014                  
480,- Kč/osoba/rok. Způsob úhrady a termíny splatnosti poplatku budou doručeny společně 
se svozovým kalendářem. 
Všichni občané Dlouhoňovic mají možnost odpad odevzdávat:
- ve sběrném dvoře Technický služeb Žamberk:
- zdarma: komunální odpad, velkoobjemový odpad
- za poplatek: nebezpečný odpad, stavební odpad, pneumatiky
- na skládce Technických služeb (kompostárna ve směru na Písečnou): 
- zdarma: bioodpad - listí, tráva, seno, …
- za poplatek: suť

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ 2015

Upozorňujeme poplatníky, u kterých došlo   Nepodá-li poplatník přiznání, ačkoliv měl 
v roce 2014 ke změně okolností rozhodných tuto povinnost, vystavuje se nebezpečí 
pro vyměření daně z nemovitých věcí nebo sankce pokuty za opožděné podání (dle § 
ke změně poplatníka daně z nemovitých 250 zákona č.280/2009 Sb., daňový řád).
věcí (např.: nákup, prodej, dar, dědictví, Bližší informace je možné získat na internetu 
výstavba, přístavba, kolaudace, změna ht tp : / /www.f inancnisprava.cz  nebo            
užívání, digitalizace území, pozemkové na Finančním úřadě pro Pardubický kraj, 
úpravy, převody bytů do osobního Územn í  p racov i š tě  v  Žamberku ,                
vlastnictví…), že mají dle § 13a zákona   te l. : 4 6 5 678 111.
č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, 

Ing. Miroslav Buryškapovinnost podat daňové přiznání do            
ředitel územního pracoviště

2. 2. 2015.

Oficiální počátek úkonů, které jsou nezbytné o změnu 31. leden 2015, ale není konečný, 
ke změně územního plánu (dále jen ÚP) a protože jen dohoda s vlastníky pozemků     
jsou dané v postupu ke změně ÚP, je datum na chodník v ul. Hlavní je problematická. 
15. 12. 2014. V programu veřejného Zatím ale tento datum platí a o dalších 
zasedání Zastupitelstva obce Dlouhoňovice změnách Vás budeme informovat. Prosím, 
je toto jako jeden bod na schválení, abyste pro žádost používali formulář, který je 
v ý s l e d k e m ,  p a k l i ž e  t o t o  b u d e  ke stažení na stránkách obce. Pokud jste už 
odsouhlaseno, bude USNESENÍ s číslem.  žádost podali na dříve zveřejněném 
V tuto chvíli můžeme v následujících krocích formuláři, prosíme o její přepsání. Staré 
pokračovat. V posledním Občasníku (č. 63) formuláře by na MÚ v Žamberku určitě 
vyšlo upozornění o změně ÚP i s datem. Toto nebyly přijaty.
upozornění bylo spíše orientační a datum 

S pozdravem Petr Nun, tam neměl být, za to se omlouvám. Prozatím 
starosta obce

je datum ukončení sběru všech žádostí        

POZNÁMKA K PŘÍPRAVĚ ZMĚN V ÚZEMNÍM PLÁNU

TERMÍNY VEŘEJNÝCH ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DLOUHOŇOVICE 
PRO ROK 2015:

2. 2. 2015, 13. 4. 2015, 8. 6. 2015, 14. 9. 2015, 7. 12. 2015 
Případné změny budou včas oznámeny.

DlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasník

DlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasník
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Na základě připomínky od občanů, že          
u vlakového nádraží a následně v Nádražní 
ulici směrem do města chybí odpadkové 
koše, upřesňujeme, že tři odpadkové koše 
jsou na krytém nástupišti přímo na nádraží, 
jeden je na autobusové zastávce                 
u vlakového nádraží (viz. foto) a další je        
v autobusové zastávce naproti výjezdu        
z areálu společnosti Bühler CZ s.r.o. 
Vzhledem k tomu, že Nádražní ulice, a 
potažmo tím i okolí vlakového nádraží, 
projde v následujícím půlroce rozsáhlou 
rekonstrukcí, bude se obec Dlouhoňovice 
umístěním adekvátní sběrné nádoby 
zabývat až po jejím skončení. 

ODPADKOVÝ KOŠ U NÁDRAŽÍ

NAROZENÍ 

Vážení rodiče, s ohledem na zákon  S te jn é  p ra v id lo   pla tí i pro rubriku 
č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů “Narozeniny oslaví". Redakce zpravodaje je 
nemůžeme bez vašeho souhlasu zveřejnit povinna ke zveřejňování jména, příjmení a 
údaje o narození vašeho dítěte. Pokud si v ě k u  v e  s p o l e č e n s k é  r u b r i c e  
přejete uvedení jména a data narození Dlouhoňovického občasníku mít váš 
vašeho miminka v Dlouhoňovickém písemný souhlas. A protože je o tuto rubriku 
občasníku, dostavte se, prosím, s rodným z řad našich spoluobčanů stále velký zájem, 
l i s t e m  d í t ě t e  n a  O b e c n í  ú ř a d   rá di  b y ch om   vy h ov ěl i  a  v  t éto   ru br ic e    
v Dlouhoňovicích. pokračovali. Děkuji za pochopení.

NAROZENINY OSLAVÍ 

v únoru

Miroslav Dostálek   85 let

v březnu

Libuše Jirásková   85 let
Pěvuška Marková  75 let
Václav Peřina   70 let
Eva Horníčková   70 let
Karel Šlesingr   93 let
Jaroslav Horníček  75 let

Omlouvám se paní Jarmile Hubálkové za chybu v jejím jménu v rubrice „Narozeniny oslaví", 
kde bylo uvedeno jméno Marie. Své 88. narozeniny oslavila paní Jarmila Hubálková.

Lenka Sklenářová

ÚMRTÍ

v měsíci listopadu a prosinci
Pavel Svědiroh
Bohumil Krahulec
Květuše Břízová

Čest jejich památce

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

DlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasník
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VZPOMÍNÁME

Rodné brázdy v šíř i v dál,
co mi vás jen Pán Bůh přál,
co se já vás naoséval, naoral …

Dne 27. října 2014 uplynul jeden smutný rok od úmrtí mého spolužáka, pana Karla Musila.
Byl nejstarším občanem, který se v Dlouhoňovicích narodil a celý život žil. S jeho jménem 
odešel i poslední hospodář ze starých selských rodů této obce. Kdo jste jej znali, věnujte mu, 
prosím, tichou vzpomínku.

Anna Kolářová Hanyková

Z ČINNOSTI SPOLKŮ

Drakiáda
Jako každý rok, tak i letos 
jsme opět s Floriánkem 
pouštěli draky.  A jako každý 
rok, tak i letos bylo spíše 
bezvětří. Ale i tak se na hřišti 
sešlo 19 dětí se svými 
krásnými draky. Některým 
drakům se podařilo vzlétnout, 
někteří se raději drželi při 
zemi. Nakonec jsme se        
po tom náročném běhání 
občerstvili a děti dostaly 
malou sladkou odměnu. 
Těšíme se na další akci         
s Floriánkem a doufáme, že 
nám příště už počasí bude 
přát. 

Bára M.

DlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasník
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Víčka pro Barunku ze Žamberka
Do konce září se Floriánek zapojil do sběru víček pro Barunku. Sbírali občané Dlouhoňovic, 
babičky a dědečkové penzionu Žamberk, zaměstnanci společnosti Teddies s.r.o. Žamberk, 
Strabag a.s. a Nedvídkovi z Kostelecké Lhoty. Celkem se nasbíralo 35 kg víček. Všem 
sběračům víček moc děkujeme. A ve sběru stále pokračujeme. Jak víčka pomáhají Barunce? 
Více se dozvíte na Facebooku „Sbírka plastových víček pro Barunku". Barunce jsme víčka 
předali spolu s malým dárečkem od společnosti Teddies s.r.o. a přejeme jí mnoho sil a 
trpělivosti. Barunka    s maminkou všem moc děkují.
Ve sběru víček Floriánek stále pokračuje.

Simona Páchová 

FLORIÁNEK

Předvánoční dílnička
21. listopadu si FLORIÁNEK připravil (jako každý rok) 
„předvánoční dílničku". Děti, ale i dospělí si zde mohou vyrobit a 
připravit adventní věnce, štoly, betlémy, lampičky, ale třeba i 
sněhuláky, kalendáře a malé dárečky.
Opravdu se bylo na co dívat, protože dětem vznikala pod rukama 
překrásná kreativní a originální dílka. Pokud někdo potřeboval 
doplnit energii, mohl si dát kávu, čaj, zakousnout domácí buchtu 
nebo čerstvě upečené vafle. Také za námi přišla milá návštěva – 
„Dlouhoňovické babičky", je opravdu hezké, když se schází více 
generací na akcích. Budeme se těšit na další setkání.
Panovala zde ničím nerušená pohoda a příjemná atmosféra. 
Děkujeme všem  za účast a budeme se těšit na Jarní/Velikonoční 
vyrábění.

Za Floriánek A.P.
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Mikulášské odpoledne
Poslední akcí FLORIÁNKA v letošním roce bylo Mikulášské odpoledne konané v sobotu       
6. prosince od 14 hodin.
Přípravy začaly pečením lineckých hvězdiček v místní hasičárně, kde je nově předělaná 
kuchyň. Rekonstrukce kuchyňky se opravdu povedla. Holkám z FLORIÁNKU se peklo 
bezvadně. „Babičky Sokolky" ze zbylých bílků napekly vynikající kokosky a pusinky.
Výzdobu předsálí si vzaly na starosti naše zastupitelky. Stromeček s jesličkami zpříjemnil 
vstup na akci.
Ve 14 hodin bylo v „kulturáku" vše připraveno a začali se nám rojit čerti a andílci. Na vánoční 
prodejní výstavu přijali pozvání manželé Skaličtí s výbornou medovinou a včelími produkty, 
paní Jitka Rolečková z obchůdku Šikulka, která měla pro děti připravenou malou dílničku              
s výrobou korálkových ozdob a vánočním sortimentem. Dále nám přijel ukázat truhlářské 
řemeslo Ing. Stanislav Cukor s kolegou ze Střední školy obchodu, řemesel a služeb 
Žamberk. Předvedl vyřezávání krásných dřevěných postaviček a spoustu dřevěných 
výrobků. Ještě jsme měli možnost vidět mýdlové domácí produkty, svíčky a vánoční ozdoby. 
Pro návštěvníky byla připravena výborná čokoládová fontána. U fontány byl i malý bufet       
s čajem, lineckým cukrovím, pusinkami a kokoskami. Děti z naší mateřské školy nás potěšily 
krásným výstupem v 15 hodin, který obsahoval výběr vánočních koled a písniček. Děti byly 
kouzelné a poděkování patří i učitelkám ze školky a Davidu Silberovi za ozvučení. 
V 15:20 hodin si děti ze ZŠ a MŠ Slatina nad Zdobnicí připravily kulisy a pohádka Pověst 
Hadího krále začala. Nejen paní učitelka Sojková byla spokojená, děti hrály jako opravdoví 
umělci.
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Dobrý den, Vážení spoluobčané.

Zásahová jednotka obce Dlouhoňovice se   V  létě jsme začali rekonstrukci naší 
v měsíci říjnu zúčastnila dvou cvičení. První klubovny. Nyní můžeme říci, že je hotovo. 
se konalo v Žamberku ve firmě INTERO, Proběhla rekonstrukce rozvodů elektřiny, 
Chmelan a spol., s.r.o. Jednalo se  re ko n str uk ce   ku c hy ně   vč et ně vybavení, 
o námětové cvičení celého okrsku, kde nám pokládka nové podlahové krytiny, instalace 
byl představen prostor firmy, rizika, která nás audiovizuální techniky a internetového 
mohou potkat při zásahu, umístění připojení. Děkujeme obci za podporu při této 
důležitých uzávěrů a vypínačů. Další cvičení rekonstrukci.
bylo čistě jenom pro naši zásahovou 
jednotku a připravil ho starosta obce  1 3.  pr os in ce  p rob ě hla valná hromada sboru, 
ve spolupráci se starostou hasičů. Námětem kde jsme zhodnotili uplynulý rok a představili 
byl požár kravína. Od vyhlášení poplachu plány pro rok 2015. 
naší sirénou vyjela zásahová jednotka        
za 6,5 minuty, což je výborný čas. Prošli Hasičský ples se bude konat v sobotu       
jsme areál kravína, kde byl naším 14. února 2015 a v neděli 15. února 2015 
průvodcem velitel zásahu, pan Václav Vítek bude dětský karneval.
ml. Určili jsme si postupy při zásahu (kam 
vyhnat krávy, kde čerpat vodu, kde jsou DSI
hlavní uzávěry a vypínače, atd.).

Z HASIČSKÉ ZBROJNICE

V 16 hodin přišel Mikuláš s andílky a čerty. Děti dostaly nadílku a dlouhé čekání                   
na následující venkovní program, kterým bylo rozsvěcení vánočního stromečku, jsme spolu      
s čertíky vyplnili hrou.
Děkuji všem z FLORIÁNKU a jejich rodinám za čas, který věnují celoročně námi pořádaným 
akcím. Děkuji sponzorům, kteří nás podporují v naší činnosti. Myslím, že dvanáct akcí za rok 
je tomu důkazem. 
Všem spoluobčanům přeji klidné Vánoční svátky a do nového roku 2015 hodně zdraví, štěstí 
a pohodičky.

Za spolek FLORIÁNEK při SDH Dlouhoňovice
 Simona Páchová
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SDH DLOUHOŇOVICE - MLADÍ HASIČI

Jak už jsme Vás informovali v minulém čísle 
Občasníku o kroužku mladých hasičů, tak 
bychom chtěli nabídnout případným 
zájemcům členství v našem kroužku.        
Od pátku 9. 1. 2015 od 16 hodin se budou 
t r é n i n k y  k o n a t  v  t ě l o c v i č n ě                            
v Dlouhoňovicích, kde proběhne zimní 
příprava na jarní část hry Plamen, kde mladí 
hasiči budou poprvé reprezentovat 
Dlouhoňovice. Doufáme, že se s tím vším 
dobře poperou, a v roce 2015 se budou 
umisťovat na krásných místech. Děkujeme 
všem za podporu a přejeme touto cestou 
ŠTASTNÝ ROK 2015. 

J. Třešňáková

ZPRÁVIČKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLIČKY

V á n o č n í  č a s  j e              
v mateřské škole ten 
nejkrásnější. Pečeme 
cuk rov í ,  zdob íme  
š k o l k u ,  z p í v á m e  
koledy a hrajeme si 
příběh o narození 
Ježíška. Pouštíme 
lodičky ze skořápek 
ořechů a vyprávíme si 
o tradicích Vánoc, 
kterých se nikdo z nás 
už nemůže dočkat.
Nejdříve jsme ale 
přivítali Mikuláše se 
sladkou nadílkou, zato 
če r t y  j sme  moh l i  
nechat za dveřmi, 
protože celá školka se 
proměnila v jedno malé 
peklíčko se spoustou 
roztomilých čertíků. 
Také jsme podnikli 
vánoční výlet vlakem 
na zámek Potštejn, kde 
jsme se stali součástí 
hraného Betlémského 
příběhu. Byl to velmi 
krásný zážitek nejen 
pro děti, ale i pro nás. 
Jeli jsme na vánoční 

koncert do divadla a na vánoční tvoření do knihovny a ještě nás 
čeká to nejhezčí – vánoční besídka společně  s dětmi a rodiči.
Také bych moc chtěla poděkovat starostovi a zastupitelům obce 
Dlouhoňovice, že mi vyšli vstříc a schválili rozpočet pro rok 2015, 
což mi umožní do MŠ pořídit interaktivní tabuli s výukovými 
programy pro děti předškolního věku. Jsem ráda, že děti                
z Dlouhoňovic budou moci získávat dovednosti a znalosti          
pro školu s využitím moderních technologií.
A nakonec ještě jedno přání. Přeji Vám to nejdůležitější na světě – 
lásku a zdraví, pohodu, ať vánoční vůně a atmosféra je cítit           
v každé rodině. 

Za celý kolektiv MŠ
Knápková Zuzana 
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Z VAŠICH PŘÍSPĚVKŮ

KAŽDOROČNÍ PŘIPOMENUTÍ SPOLUOBČANŮM

Dovršíte-li v roce 2015 významné výročí společného života, životní jubileum apod., dejte 
nám o tom vědět, např. na Obecní úřad Dlouhoňovice, případně prostřednictvím redakce 
Dlouhoňovického občasníku. 
Děkujeme.

 Jitka Chárová

Úpravy kolem autobusové zastávky

Vážený pane starosto,
vzhledem k tomu, že bychom se rády 
podílely na úpravě a dalším zkrášlování naší 
vesničky, nabízíme skromnou pomoc. A to, 
že dáme do pořádku (osázení a potřebné 
úpravy) pozemek kolem autobusové 
zastávky (proti domku paní Moulíkové)        

– na místě, kde stál stříbrný smrk a celé 

přilehlé okolí. 
Rády bychom se o tento plácek i nadále 
staraly a udržovaly jej.

Věra Bártová a Vladimíra Sommerová, 
 cvičenky - důchodkyně

Na elektronickou adresu starosty obce přišel dne 28. listopadu e-mail:

Za tuto iniciativu uvedeným dámám za obec Dlouhoňovice děkujeme.

FAN KLUB VIDLE DLŇ nabízí možnost podle zájmu fanoušků, bylo by dobré poslat 
autobusové dopravy do bazénu v Rychnově SMS (příklad: J.Vidlák, 4 místa) na           
nad Kněžnou. tel.:  737 270 255. 

Za fans vidle Z. KořínekJelikož máme volná místa v autobuse při 
zájezdech do Rychnova n. Kn. na hokejová 

Doplnění od redakce zpravodaje: Zimní utkání našich borců, přicházíme s nabídkou 
provoz bazénu v Rychnově nad Kněžnou je návštěvy plaveckého bazénu pro veřejnost. 
v sobotu, kdy se na hokej z Dlouhoňovic Cena dopravy je závislá na naplnění 
obyčejně jezdí, od 8:00 do 21:00 hodin. autobusu. Při plném obsazení vychází cena 
Základní vstupné pro dospělého do 60 let cca 50,- Kč na dospělou osobu, děti jezdí 
věku je 90,- Kč/hodinu (125,- Kč/1,5 hodiny, zdarma. Jedná se o domácí zápasy, které se 
155,- Kč/2 hodiny), studenti a senioři nad 60 hrají o víkendech od 16:30 hodin. Autobus 
let platí 70,- Kč/hodinu (90,- Kč/1,5 hodiny, odjíždí v 15:30 z Dlouhoňovic, návrat bývá 
110,- Kč/2 hodiny), děti do 10 let věku       okolo 19:00 hodiny z Rychnova n. Kněžnou.
60,- Kč/hodinu (75,- Kč/1,5 hodiny, 90,- Kč/2 INFORMACE jsou vždy v aktualitách         
hodiny). Děti do 105 cm výšky platí n a  w e b o v ý c h  s t r á n k á c h  o b c e  
symbolické vstupné 10,- Kč bez ohledu      (www.dlouhonovice.cz) a na plakátnicích. 
na dobu strávenou v bazénu. Více                  Až bude znám rozpis zápasů, bude celý 
na www.bazenrk.czvyvěšen. 

DŮLEŽITÉ - protože se autobus objednává 
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SPORTOVNÍ HRY ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH

Ve dnech 22. - 24. 8. 2014 proběhl 38. ročník sportovních her. Jsou to jedny z nejstarších her 
pořádaných v ČR. Letos hry proběhly v Horním Jelení u Borohrádku. V krásném prostředí     
v lese a za pěkného počasí se nám dařilo. Žamberecké družstvo z 24 účastníků skončilo 
čtvrté. Mně se podařilo zvítězit v jednotlivcích. Když bude zdraví sloužit, můžeme se těšit    
na další hry. Děkuji za peněžní podporu od obce Dlouhoňovice.

Pavel Sochor

VOLBY DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA na rozhodování a plnění představ a 
požadavků všech lidí v obci. Staré přísloví 

V naší obci, jako v celé ČR, se konaly 10. a říká: „Není člověk ten, aby se zavděčil lidem 
11. října t. r. všem". Všem našim zastupitelům blahopřeji 
Dnes již víme, jak u nás volby probíhaly a ke zvolení a přeji hodně zdaru a úspěchů     
známe jejich výsledek. Počet zájemců v této práci. Zároveň děkuji za dosavadní 
kandidovat do zdejšího zastupitelstva OÚ mnoho le tou  prác i  p ro  naš i  obec                    
nebyl příliš velký i účast při volbách byla p. J. Vychovi, p. J. Tydlitátovi, s jehož 
překvapivá. V minulém č. Dlouhoňovického jménem je spojeno setkávání při „Otvírání 
občasníku se představilo 9 našich studánky" a „Výhledna", za práci bývalé 
spoluobčanů, kteří jsou po zvolení ochotní   zastupitelce p. K. Biedlové. Všem přeji 
v naší obci pro veřejnost pracovat. Chápu, hodně zdraví a štěstí!

M. Slaninováže tato práce je náročná nejen na čas, ale i 

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU vánočních písniček, aby navodily tu 
správnou atmosféru, kterou dokreslovala 

Kulturní program před rozsvícením vůně punče linoucí se celým centrem obce. 
vánočního stromku přímo navázal  Te n to  h o rký   ná p oj  r ozdávaly nejmladší 
na Floriánkovo velmi povedené Mikulášské zastupitelky obce, paní Jitka Dolečková a 
odpoledne konané v sobotu 6. prosince  L u c ie Šimková. Pro ty, kteří mírně 
od 14:00 hodin v místním „kulturáku" (viz. alkoholický nápoj nemohli, byl připravený 
samostatný článek v tomto Občasníku). horký čaj. Když Vlaštovičky dozpívaly, 
Začátek akce předem oznámený na 17:00 vystřídal je na provizorním jevišti pod 
hod. se pořadatelům podařilo přesně přístřeškem před obchodem místní (zatím 
dodržet. Úvodního slova a přivítání všech b e z e j m e n n ý )  k v a r t e t  m a l ý c h  
přítomných se ujal p. starosta Petr Nun.   d lo uhoňovických hasiček ve složení: Káťa 
Ve své krátké řeči pochválil hojnou účast   K ořínková na kytaru, Šárka Kořínková na 
na této již tradiční akci, pohovořil o flétnu, Nelča Netušilová na housle a Anežka 
peripetiích při vybírání vhodného adepta na Musilová na příčnou flétnu. Malé muzikantky 
obecní vánoční strom, přislíbil do příštího si z vlastní iniciativy připravily několik koled, 
roku ke stromečku nechat postavit i betlém a a byť na přípravu a secvičení měly necelý 
na závěr popřál všem občanům Dlouhoňovic měsíc, své vystoupení zvládly bravurně. To 
(i těm nepřítomným) klidné a štědré se už schylovalo k dalšímu bodu tohoto 
nastávající vánoční svátky. Hudební stránku slavnostního odpoledne – sborovému zpěvu 
programu dostal od organizačního týmu na předem ohlášených vánočních koled. 
starost dětský sbor VLAŠTOVIČKY ze ZUŠ Všichni přítomní dostali malé zpěvníčky, aby 
Žamberk, kde mj. zpívá i několik se nikdo nemohl „vymlouvat", že nezná text. 
dlouhoňovických dětí. Vlaštovičky pod Role moderátora a zároveň i mistra zvuku se 
vedením a s klavírním doprovodem paní ochotně ujal p. místostarosta David Silber, o 
učitelky Olgy Kaláškové zazpívaly několik hudební doprovod se opět postaraly 
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Vlaštovičky. Společně se zpívaly 4 koledy. Za zdařilou akci patří všem výše 
Dlouhoňovický sbor čítal odhadem nějakých jmenovaným velký dík.

L. Šimek100 členů, proto ho muselo být slyšet až      
na sjezdovce. Samotný vrchol pozdního 
odpoledne následoval bezprostředně         
po poslední společně odzpívané koledě, a 
tím nebylo nic jiného, než očekávané 
rozsvícení našeho dlouhoňovického 
vánočního stromečku. Za sborového 
odpočítávání se k potěšení všech 
přítomných stromeček opravdu rozsvítil. V tu 
chvíli se do nastalého ticha ozvala jasná 
trubka se známými tóny vánoční písně Tichá 
noc. O tuto důstojnou a dojemnou tečku za 
celým svátečním odpolednem se postaral  
p. Petr Šafář ze Žamberka. 

DLOUHOŇOVICKÝ MATTERHORN

Stalo se 26. září 2014 ve 14:15 h. Pan Jiří Sršeň, majitel firmy TEKAM ze Záměle (firma se 
zabývá těžbou a zpracováním zeleného pískovce), přivezl a umístil zatím poslední kámen 
naší budoucí naučné stezky. Můžete jej vidět poblíž hřbitova u nové cesty k Výhledně na 
Kalvárii. 

Darovaný kámen – cenomanský pískovec, těžený v Litickém chlumu, pro své zelenavé 

zbarvení nazývaný zelený pískovec, je právě svým zbarvením dosti ojedinělý. Lom,             
ze kterého pochází, je jediným v Čechách.
Náš kámen je také zajímavý tvarem. Můžete si porovnat obrázky. Matterhorn – hora               
v Západních Alpách, její nadmořská výška je 4478 metrů, je uznávána jako nejkrásnější hora 
Evropy. Vrchol byl pokořen 14. 7. 1865. Jedna z dalších tras prvovýstupu se uskutečnila        
v září roku 1879, tedy před 135 lety. Matterhorn je z krystalické břidlice, zeleného 
serpentinitu. Náš, o málo nižší, ze zeleného pískovce. Tedy podobnost čistě náhodná. Přesto 

Poznámka:

O umístění kamenů se píše   
v Občasníku: 
34 Tonalit (2007)
46 Opuka (2010)
50 Křemen (2011)
51 Žula, Slepenec (2011)
52 Červený pískovec (2011)
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si můžeme říci: „Máme         
ve vsi Matterhorn."
Poslední a taky nejhezčí      
ze všech sedmi kamenů naší 
„Kamenné stopy" sestavené   
z hornin, po kterých šlapeme, 
nebo je míjíme v našem 
nejbližším okolí.                                                                                                                          

Jiří Tydlitát
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ČTENÍ S PŘECHODEM ČASU

Dne 25. 10. se konalo už 13. čtení                
s přechodem času. Jako tradičně jsme se 
sešli na Chatě Rolba v 19 h. večer. Nejprve 
jsme shlédli zajímavou přednášku o létání   
v horkovzdušném balónu od pana Vycha, a 
potom jsme vyrazili na noční stezku odvahy, 
která byla jako obvykle do lesa za chatou. 
Poté, když jsme přišli zpět, se všichni 
občerstvili a přichystali ke spánku. A mohlo 
se začít číst. Jako první četla Jana Bártová 
čtyři pohádky pro menší děti, aby rychle 
usnuly, a poté pan Tydlitát četl z knihy         
„5 neděl v balónu" od Julesa Verna. Všichni 
usnuli a ráno, když se probudili, tak jsme 
jako obvykle napsali přání do lahve a přečetli 
si to z jarního čtení. Všichni dostali malou 
odměnu a odešli spokojeně domů. 

Bára M.

Chtěla bych touto cestou vyslovit obdiv a poklonu panu Radku Biedlovi. Možná se mnozí       
z vás dozvěděli o jeho ušlechtilých projektech z televize nebo z týdeníku 5 plus 2.
Pan Biedla je učitelem na Střední automobilní škole v Ústí nad Orlicí. Již 13 let propaguje 
mezi studenty program dárcovství kostní dřeně těžce nemocným lidem a jsou evidováni       
v národním registru. Denně jsou tak připraveni zachránit lidské životy a nemálo jich také 
zachránili.
Můžeme být pyšní, že p. Biedla žije v Dlouhoňovicích a dělá čest naší obci.
Děkujeme.

 Jitka Chárová

ZIMA koberec, který se vznášel pod sluncem. 
No a jak ti mrňousové jenom neustále 

Listí spadalo ze stromů a voda v rybníku šla skotačili, zmuchlali nakonec ten krásný 
spát. K zemi se snáší vločka za vločkou a světa koberec do koule. A proto je tu také 
studená bílá peřina přikrývá trávník i mech. noc. Že nevíte proč? Tak si posviťte na 
Ta vločka je každá jiná, tolik různých pomeranč, nebo na jablíčko. Vždy máte 
krásných hvězdiček se mění v závěje bílého jednu polovinu ve stínu. To je ta naše noc. 
sněhu. Pohádkový čas zimy. Tak jinak Protože ti malí neposedové pořád jenom 
krásný, posvátný, tichý, že nikde ani ptáček běhali z místa na místo, tu kouli světa 
nepípne. Den krátký, noc dlouhá. Blíží se roztočili. Proto se noc se dnem střídá. 
čas zimních svátků. Když oheň sálá a hořící A proč je v zimě noc delší? A proč je v zimě 
dřevo praská, můžeme si vyprávět. zima? To už do dnešní pohádky nepatří, to je 
Jistě znáte spoustu pohádek o trpaslících, jiné vyprávění. Ale až zase bude den a venku 
skřítcích a jiných drobných lidičkách, sníh, zkuste si postavit sněhuláka. Dříve 
dobrých, šikovných, ale i zlobivých a zlých. stával u každé chalupy. Třeba, až se na něho 
Těmi se svět v dávných dobách jenom večer budete dívat oknem, bude vám před 
hemžil. To tehdy byl, to už si nikdo z lidí spaním vyprávět. 
nepamatuje, stále jenom nekonečný den.                                                                                                                             

Jirka TydlitátSvět, ten byl tenkrát jako velký pestrý 
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V době před volbami koloval po obci plátek 10 %, podařilo se dohodnout pro obě obce 
ZVON. Jeho autor - se kromě jiných společně 50 % podíl pro hlasování.
nepřesností - vyjádřil k bezúplatnému V minulém volebním období se objevily 
převodu kanalizace z majetku obce  s na hy  M ě st a  Ža m berk převést společnost 
do společnosti VAK Žamberk v.o.s. na akciovou společnost a později majetek 
Nezasvěcený čtenář mohl snadno nabýt po vzoru jiných měst prodat. Díky 50 % síle 
dojmu, že nezodpovědní zastupitelé se obcí Dlouhoňovice a Lukavice se nepodařilo 
zdarma zbavují majetku, zatímco jiné obce tento záměr realizovat. Za dvacet let 
kanalizace prodávají. A protože účast  e xis te nc e  s polečnosti - díky dotacím a 
na jednání zastupitelstva obce, kde byl tento investicím vlastníků - se majetek zvětšil na 
převod vysvětlen a schvalován, byla malá, cca 180 mil. Kč. Při porovnání cen za vodné 
považuji za nutné občany - vlastníky uklidnit. a stočné u velkých společností, kde částka 
V roce 1993 v rámci privatizace získala obec přesahuje 100 Kč za kubík (město Tábor), je 
bezúplatně do majetku vodovod a kanalizaci jistě naše méně než poloviční cena 
ležící v katastru obce v celkové hodnotě   d ů k a zem, že rozhodnutí o založení 
1 660 695,- Kč. Protože zdroje a zásobníky společnosti bylo správné. 
vody ležely v katastru Žamberka a naopak Jistě si teď mnozí kladou otázku, proč se 
odpadní vody ze Žamberka odtékaly přes majetek obce do společnosti VAK Žamberk 
území Dlouhoňovic a vodovod zásoboval i vkládá? Je to proto, že společnost může 
Lukavici, dohodly se všechny tři obce založit legálně spravovat jen „svůj" majetek.           
společnost Vodovody a kanalizace A protože společnost je také „naše", tak se 
Žamberk, v.o.s.  Do této společnosti vložily jedná jen o administrativní krok. Pokud by 
majetek z privatizace. Hodnota majetku jednou společnost zanikla, tak dle zřizovací 
Žamberka byla 33 638 348,- Kč a Lukavice   smlouvy se majetek vrátí do majetku obce, 
2 880 412,- Kč. Celková hodnota vzniklé kde leží.
společnosti byla 36 685 455,- Kč. Přestože 

Jan Vych, hodnota společného majetku obcí Lukavice 
zakládající člen společnosti VAK Žamberk, v.o.s.a Dlouhoňovice představovala přibližně     

„ZASTUPITELÉ ŠPATNĚ HOSPODAŘÍ S MAJETKEM.”

I letos si po setmění           
5. prosince tato „mýtická 
t ro j i ce "  naš la  ces tu            
do Dlouhoňovic, ale (podle 
n á m  d o s t u p n ý c h  
informací) si čert žádné 
zlobivé dítě neodnesl, což 
jednoznačně vypovídá      
o  s k u t e č n o s t i ,  ž e                
v Dlouhoňovicích jsou jen 
samé hodné děti.  Doslova 
pekelný rej se konal          
ve Velkém Hájku, odkud je 
i přiložené foto, za které 
d ě k u j e m e  a u t o r o v i           
O. Jägrovi.

MIKULÁŠ, ANDĚL A ČERTI V DLOUHOŇOVICÍCH
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Legenda a tradice, ale i skutečná historie se uloupené Mikulášovy ostatky. Dodnes jsou 
spojují u Mikulášovy osoby v pestrý celkový uloženy v bazilice sv. Mikuláše v jihoitalském 
obraz: Mikuláš, světec a přítel dětí, patron městě Bari.
zajatců, biskup, mučedník a pomocník  S v.  M ik ulá š  (S t. Nicolaus, odvozeně Santa 
v nouzi. Claus) naděluje dětem dárky o Vánocích      
Mikuláš je reálná, historicky doložená v Anglii, USA, Švédsku a v dalších zemích. 
postava. Narodil se někdy kolem roku Ke spojení postavy sv. Mikuláše s vánoční 
280/286 v maloasijském městě Patari  n ad ílk ou   vš ak  v e střední Evropě nedošlo.    
v rodině zbožných a bohatých křesťanů. Po V české tradici se mikulášská nadílka 
smrti rodičů rozdal velkou část svého odbývala vždy v předvečer světcova svátku. 
majetku chudým a potřebným lidem. Aby Nejstarší zápisy o tom u nás existují již ze   
unikl projevům vděčnosti, vydal se na pouť 14. století.
do Palestiny. České děti tedy navštěvuje Mikuláš            
Ve městě Myra zemřel v té době biskup. 5. prosince večer a naděluje jim ovoce, 
Novým biskupem se měl stát ten, kdo vejde bonbóny, čokoládu nebo jiné laskominy. 
následujícího rána do chrámu. Tím byl Zlobivé děti se ale mohou připravit na to, že 
putující Mikuláš, který, i když se zpočátku místo dobrůtek za trest dostanou uhlí nebo 
vzpíral, nakonec biskupský úřad přijal. brambory. V minulosti bývaly děti 
Krátce poté co se stal biskupem, začalo zde obdarovány jen na Mikuláše, nikoli na 
pronásledování křesťanů. I Mikuláš se Štědrý den. Dostávaly jablka, oříšky, 
dostal kolem r. 310 do zajetí a byl v žaláři marcipánové figurky Mikuláše, čerta nebo 
těžce trýzněn. Své víry se však nevzdal. Po jiné sladkosti. Děti před Mikulášem dříve 
roce 313 bylo křesťanství v tomto kraji nerecitovaly básničku, jak je tomu v dnešní 
zlegalizováno a Mikuláš se opět ujal své době, ale musely se pomodlit, například 
funkce. Více se o jeho životě a působení   A n d ělíčku můj strážníčku.
s jistotou neví. Je znám přesný den, ale jen Mikuláš však nechodí rozdávat nadílku sám, 
přibližný rok biskupova úmrtí: 6. 12. mezi doprovází ho čert a anděl. Postava čerta je   
roky 345 a 351. v Čechách velmi silně zakořeněna, ale podle 
Z jeho života se vypráví spousta příběhů a původních legend by Mikulášův společník 
legend o jeho mravních hodnotách. Jeho neměl být pekelník, ale pouze muž               
nejoslavovanější vlastností byla štědrost. s umazanou tváří. Měl by být celý oděn         
Dokladem toho je příběh jednoho kupce, v černé a vzbuzovat strach, protože 
který se zadluži l  tak, že jediným představuje zlo a trest. U nás je však silně 
východiskem bylo prodat své tři dcery  z ak oř en ě ný  čert, a to vlastně odpovídá 
do nevěstince. Mikuláš však tajně během tří původním legendám, kdy Mikuláš porazil 
nocí vhazoval do ložnice děvčat peníze, samotného ďábla. Správný český čert musí 
které jejich otce vykoupily z dluhů. Z této mít huňatý oblek, kopyto, ocas a 
legendy vychází i typické znázorňování  p o ch op itelně rohy.  Děti straší svým 
sv. Mikuláše se třemi zlatými jablky na knize. hrozivým vzhledem a je symbolem zla. Jeho 
Legendy o jeho štědrosti nejspíše vedly   tv ář e  js ou umouněné od popela a v očích se 
k dnešní tradici rozdávání sladkostí  m u  b lýs ka jí  p la mí nk y. Čert většinou nosí 
5. prosince. řetěz, kterým hrozivě chrastí a pytel, aby si    
Mikulášův kult se rozšířil asi po dvou v něm mohl zlobivé děti odnést do pekla.
staletích v celé řecké církvi, později i  A  k dy ž  u ž  m á  s sebou Mikuláš čerta jako 
ve slovanských zemích. K největšímu symbol zla, musí to vyvážit dobrem, proto je 
Mikulášovu uctívání došlo od 8. století  d o pr ov áz í  je ště anděl. Anděla vysvětluje 
v Rusku, jehož je od té doby patronem. Od legenda o smrti Mikuláše. Když si ho k sobě 
10. století je úcta k sv. Mikuláši známá   po v o la l s a m otný Bůh, poprosil Mikuláš, jestli 
v Německu, Francii a Anglii a od 11. století    b y pro něj nemohli přijít andělé. Proto ho 
v Itálii, kam italští piráti přenesli v Turecku doprovází 5. prosince i tato postava. Jak už 

TRADICE O MIKULÁŠI, ANDĚLU A ČERTECH SAHÁ AŽ DO DÁVNÉ HISTORIE



to tak v životě bývá, zlo a dobro kráčejí vedle Někdy má s sebou také knihu, ve které má 
sebe. Éterický anděl bývá oděn celý v bílém pečlivě zaznamenáno, které děti byly celý 
s bělostnými křídly. Mikuláš bývá oblečen   r o k hodné a které zlobily. 
v červeném rouchu, přes které je přehozena V minulosti oblíbený malíř Moritz von 
jakási bílá halena bez rukávů s červeným Schwind namaloval Mikuláše jako 
křížem na břiše. Na hlavě mívá biskupskou usměvavého světce, jehož tvář zdobil 
mitru (biskupská špičatá čepice) a v ruce dlouhý bílý vous, oděného v plášti s kapucí 
biskupskou berlu. Celý kostým většinou lemovanou kožešinou. Tato podoba se stala 
doplňuje bílý plnovous, který mu dodává na základem všech pozdějších církevních i 
moudrosti a váženosti. Dalšími jeho atributy, světských vyobrazení. 
a to podle vykonaných zázraků, jsou pak tři 

L. Š. (čerpáno z internetu)zlaté hroudy, koule nebo jablka, případně 
měšce s penězi, kotva, loď, zajatci a žebrák. 

SPORT

SKI AREÁL JE PŘIPRAVEN Všechny přípravné práce (revize, školení, 
rozmístění ochranných prvků a zasněžovací 

V minulém čísle jsem Vás informoval o techniky) jsou za námi a teď již čekáme jen 
plánech na letošní sezónu. S radostí na pořádný mráz a sníh. A samozřejmě na 
konstatuji, že se nám je podařilo splnit. Na lyžaře. To nejlepší nakonec – ceny zůstávají 
návštěvníky tak letos čeká přístřešek, kde stejné.

Jan Vychse v době provozu areálu mohou ukrýt před 
nepohodou. Díky velkým proskleným 
plochám mohou rodiče či prarodiče sledovat 
výkony svých dětí.
Častější návštěvníci se mohou rozhodnout 
pro koupi jízdenky na bezkontaktním čipu, 
což jim umožní pohodlnější průchod 
turniketem. Každé pohodlí něco stojí, proto 
musí počítat se stovkou na zálohu.
Stejně jako loňský rok bude při celodenním 
provozu, a případně po domluvě i jiné dny,   
k dispozici vyhřívaná místnost v Chatě 
Rolba s možností ohřevu vlastní stravy        
v mikrovlnné troubě. Bezplatné wifi připojení 
v areálu je samozřejmostí.

AEROBIK

Dne 8. 11. 2014 se v Kulturním domě v Dlouhoňovicích konal podzimní maraton aerobiku. 
Akce se opět zúčastnil cvičitel ze Slovenska - Roman Remen. Spolu s Pavlou Macháčkovou 
vytvořili pro 10 zúčastněných výborný program. Atmosféra byla skvělá a všichni si dobře 
zacvičili. Kdo si chce také zacvičit, může přijít každé pondělí a čtvrtek od 18:30. 

S pozdravem Jana Třešňáková 

DLOUHOŇOVICKÝ OBČASNÍK (17

DlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasník

MASOPUST 2015
Masopustní veselí v Dlouhoňovicích proběhne v sobotu 17. ledna 2015, 

více na http://masopust.webnode.cz 



Hodnocení podzimní části Okresního disciplíně, neustálému hádání se na hřišti a 
přeboru III. třídy je v celkovém měřítku přístupu některých hráčů. Pokud se toto 
pozitivní, i když jsme se umístili až  n ep od a ří z le pš it,  ta k s e  dl ouhoňovický fotbal 
na osmém místě tabulky. Účast na nikam neposune. 
tréninkových jednotkách, a tím i jejich 
úroveň, se zvedla, bodové úspěchy rovněž. Veškeré dění můžete sledovat na webových 
Zápasová docházka se rozšířením kádru stránkách FC Dlouhoňovice. Závěrem 
samozřejmě zlepšila, ale bohužel jsme se děkujeme všem příznivcům za zachování 
ani tento podzim nevyvarovali tomu, důvěry a přejeme do nového roku hodně 
abychom nastoupili jen s deseti hráči. štěstí a zdraví.
Kladně lze hodnotit i herní úroveň a diváckou 

Za FC Dlouhoňovice návštěvnost na domácích zápasech. 
Zdeněk Kořínek

Naopak negativní hodnocení patří špatné 

ZPRÁVA O ČINNOSTI FC DLOUHOŇOVICE

POZVÁNKA

TJ Dlouhoňovice pořádá v pátek 13. března 2015 od 20:00 hodin v kulturním 
domě Dlouhoňovice SPORTOVNÍ PLES. Hraje Brillant Band, srdečně Vás zveme!
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… a ještě jednou o stejné akci …

Začátkem le tošního l i s topadu se 
uskutečnila v KD Dlouhoňovice sportovní 
sobota „Dopoledne s aerobikem".             
Na programu byly tři hodiny aerobiku a body 
formu se třemi různými trenéry. Cvičenek    
se sice nesešlo moc, ale kdo se zúčastnil, 
pohybu i šťavnatého posilování si užil 
dosyta. Při zahájení akce předala cvičitelka 
Pavla Macháčková hlavní organizátorce 
aerobiku, paní Janě Třešňákové, ocenění 
TJ Dlouhoňovice za obětavou činnost        
ve prospěch Tělovýchovné jednoty 
Dlouhoňovice. Janě dodatečně gratulujeme 
a děkujeme za veškeré činnosti pro pohyb a 
zdraví místních žen.

cvičenka Alena



HOKEJISTÉ UPROSTŘED TABULKY 2) Vyrovnané útoky + skvěle aklimatizované 
nové tváře: Minimálně z prvních kol se zdá, 

Prvních šest zápasů a odehrané 1. kolo že dlouhé roky, kdy se spoléhalo převážně 
základní části soutěže mají za sebou na jeden produktivní útok, by mohly být pryč 
dlouhoňovičtí hokejisté v okresním přeboru. a o branky se konečně ve větším měřítku 
Vstup do sezóny s týmem Králík přinesl podělí více hráčů. Hodně tomu pomohly dvě 
tahanici o výsledek a následně první 2 body nové tváře v týmu = Pepa Matyáš a Péťa 
za výhru po nájezdech 4:3. K druhému Doležal, kteří od začátku přípravy nastupují 
zápasu jsme zavítali do České Třebové, kde vedle sebe a ve spolupráci se zkušeným 
jsme sehráli vyrovnanou partii s týmem IHC Davidem Hrčkou vytvořili skutečně úderný 
Česká Třebová, abychom nakonec odešli útok.
těsně poraženi 6:5. Další víkend nás čekalo 
tradiční derby se Žamberkem, a opět se bylo 
na co dívat. Diváckou kulisu na zimním 
stadionu v Rychnově vytvořilo přes 200 
diváků, kteří viděli drama v prvních dvou 
třetinách a v závěrečném dějství byli 
účastníky střelecké dominance našeho 
týmu. Vítězství 8:4 jim bylo sladkou 
odměnou za podporu našeho týmu.             
S mírným pesimismem jsme očekávali 
souboj s rezervou Chocně, a to zvláště po 
loňských prohrách, kde se ukázala herní 
vyspělost odchovanců choceňského 
hokeje. K překvapení nebylo daleko, když 3) Vyrovnaná brankářská dvojice: Už         
jsme hráli vyrovnanou partii a nakonec těsně na začátku sezóny trenéři avizovali, že 
prohráli 4:6. Vinou zranění jsme byli nuceni Patrik Keprta letos dostane mnohem více 
odehrát celé utkání pouze na dvě pětky, a prostoru, než v loňské sezóně a své šance 
tak borci odevzdali na ledě více jak 100 % zatím využil na jedničku. S kvalitním a 
výkon. Další zápas s Voděrady se nám zkušenějším Lubošem Sejkorou tak tvoří 
naopak moc nepovedl a po „prospaných" parádní brankářskou dvojici, kde se 
dvou třetinách jsme mohutným finišem realizační tým může spolehnout na oba 
dotahovali, abychom nakonec o gól prohráli brankáře.
5:6. Pozitivem zápasu byl skvělý výkon 
nových tváří týmu Petra Doležala a Josefa Negativa:
Matyáše, které ve druhém útoku podpořil 1) Obranná činnost + laciné chyby: Při 
taktéž vydařeným výkonem David Hrčka.   p rů měru 5 obdržených branek na zápas je 
V dalším zápase jsme si smlsli na týmu určitě prostor pro zlepšení. Navíc 
Řetové, kterému bylo naděleno 13 branek, inkasované branky jsou z významné části 
když hattrick zaznamenali Jarda Macháček, vyústěním hrubých a laciných chyb, než 
Tomáš Plundra a Petr Doležal. výsledek tlaku soupeře, a o to více vždy 
První třetina soutěže, po které jsme na  m  rz í.  O b ranná činnost se ale zdaleka netýká 
4. místě, naznačila naše přednosti, ale i jen obránců, ale celé pětky na ledě, není 
slabiny a nedostatky. výjimkou, že gól jde na vrub útočníka, a ne 

beka. 
Pozitiva: 2) Výpadky výkonů v průběhu zápasu: Určitě 
1) Produktivita: Průměr 6,3 branky na zápas se dá zapracovat také na stabilizaci výkonů 
je solidní číslo a kéž by to vydrželo. Nejméně během zápasu. Někdy jsme první půlku 
branek (3) jsme vstřelili v prvním zápase   z á p asu úplně mimo a honíme výsledek na 
s Králíkami, 4 Chocni, 5 Voděradům a poslední chvíli, jindy máme zase okno 
Třebové, 8 Žamberku a 13 Řetové. během utkání a zahráváme si s dobře 
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 rozehraným výsledkem i výkonem. základem asi všech sportů na všech 
3) Slabá účast: Před sezónou to vypadalo, úrovních je chuť, a u těch kolektivních je dost 
že bude mít realizační tým problémy zásadní také spolehlivost. 
především se složením obranných dvojic, Do další fáze sezóny je na čem stavět, ale je 
postupně se ale trable přesunuly také do také co zlepšovat. Budeme věřit, že impulsy 
útoku. Ač soupisku máme zaplněnou, tak od realizačního týmu padnou na úrodnou 
účast hráčů je letos zatím jedna  p ůd u  a h rá či  tý m ov ým  p ro je ve m  d ok áž í více 
z nejslabších v posledních letech. Sešlo se zápasů vyhrávat. Tak nám držte palce a     
bohužel více faktorů najednou, někdy je na 27. prosince nás podpořte v Žamberku na 
vině pracovní vytížení, jindy zdravotní tradičním derby.                
problémy. Občas jsou ale také další důvody,                                

(mk)které není třeba rozebírat. Snad jen, že 

Vážení spoluobčané, Dlouhoňovice” za vchodovými dveřmi OÚ. 
v rukou máte 64. vydání Dlouhoňovického P ř í s p ě v k y  d o r u č e n é  e - m a i l e m  
občasníku. A protože se počínaje tímto neupravujeme, v případě ručně psaných 
vydáním lehce změnilo personální obsazení příspěvků si vyhrazujeme právo na jejich 
redakce Občasníku, není od věci si na tomto doslovný přepis do elektronické podoby.   
místě zopakovat pár zásad, které tvoří (podle Naopak se ale nebráníme otisknout kopii 
nás)  zák lad  zpracování  obecního  ručně psaného textu, pakliže nás autor textu 
zpravodaje. Obecní zpravodaj (ať už  o  to  p o žá dá .  Po ch o pit elně v tomto případě 
v Dlouhoňovicích se mu říká OBČASNÍK, hrají významnou roli technické možnosti tisku 
jinde zase např. LISTY atd.) by neměl Občasníku s přihlédnutím na fakt, aby kopie 
suplovat tematicky zaměřené tiskoviny, jako příspěvku zůstala dostatečně čitelná.
jsou cestopisné, módní, gastronomické, Do Občasníku zařadíme pouze texty, které 
volnočasové, či humoristické časopisy. neobsahují vulgarity, či osobní útoky. Slušně 
Obecní zpravodaj by měl přednostně v y j á d ř e n o u  k r i t i k u  p o c h o p i t e l n ě  
objektivně informovat o dění  v obci, o akcích akceptujeme, bude-li však kritika zaměřena 
týkajících se obce, či jejích občanů a spolků. na konkrétní osobu, či spolek, vyhrazujeme si 
Své pevné místo ve zpravodaji mají právo postoupit takový text dotyčné osobě 
příspěvky Vás, občanů, zprávy ze zasedání (spolku), aby jim bylo umožněno se ke kritice 
obecního zastupitelstva, aktuality týkající se vyjádřit, a to v tom stejném vydání 
života v obci a v jeho bezprostředním okolí a Občasníku, v jakém bude kritika publikována.
příspěvky spolků a organizací působících na Reklamu a placenou inzerci do Občasníku 
území obce Dlouhoňovice. nepřijímáme. Nebráníme se ovšem zařadit 
Příspěvky občanů přijímáme průběžně  p řís p ěv ek   o  z ajímavých nabídkách a 
v elektronické podobě, ale i psané rukou.   p roduktech, které jsou přínosné pro obec 
Pro př ímou komunikaci  s  redakcí  Dlouhoňovice, či její občany, a to volnou 
Dlouhoňovického občasníku elektronickou formou v samostatném příspěvku.
cestou byla založena samostatná e-mailová 

Redakce Dlouhoňovického občasníkuadresa obcasnik@dlouhonovice.cz.  
Příspěvky však lze i nadále zasílat na adresy 
obecního úřadu (starosta@dlouhonovice.cz, 
s k l e n a r o v a @ d l o u h o n o v i c e . c z ,  
urad@dlouhonovice.cz). Ručně psané 
příspěvky je nejlépe donést na Obecní úřad   
v Dlouhoňovicích, či je vhodit do poštovní 
schránky označené jako “Obecní úřad  

DLOUHOŇOVICKÝ OBČASNÍK (20

Z REDAKCE



DLOUHOŇOVICKÝ OBČASNÍK (21

Vánoční výzdoby venkovních prostor  v ýz do bu   jas an u  u  z voničky. Jedni v tom 
u obecního úřadu vč. vánočního stromečku   nevidí nic, jiní v tom hledají různé obrazce. 
v předsálí u tělocvičny, stromečku před Záleží na fantazii. My z jednoho pohledu 
obchodem a výzdoby autobusových vidíme sedícího psa, či kozu, z jiného 
zastávek se ujala paní Jitka Dolečková  p o hl ed u   zase žlutou virtuální stříšku nad 
za asistence paní Lucie Šimkové. zvoničkou, uprostřed bílého anděla, na 
Technickou část výzdoby (osvětlení), a to na kterého doráží drak, nebo čert a z další 
zvoničce, jasanu vedle zvoničky a strany nám to zase připomíná veleještěra      
vánočního stromku zajistil, a částečně i sám s křídly … (viz. přiložené foto). A co v tom 
provedl, starosta Petr Nun. vidíte vy?
Zajímavé jsou úhly pohledu na světelnou 

VÁNOČNÍ VÝZDOBA V OBCI DLOUHOŇOVICE 

MIMOŘÁDNÉ VYDÁNÍ DLOUHOŇOVICKÉHO OBČASNÍKU

Před vydáním následujícího řadového Dlouhoňovického občasníku (č. 65) vyjde mimořádné 
číslo tematicky zaměřené na chystanou revitalizaci objektu bývalých dílen ZD Kameničná.
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Všímavý občan zajisté nepřehlédl, že se   a ž  p ří ro da umožní provádění plánovaných 
v ulici Nádražní objevily velké billboardy venkovních prací. V lednu 2015 proběhne 
upozorňující na plánovanou rekonstrukci na úrovni investor (Pardubický kraj) a 
Nádražní ulice (viz. náhled), a to zhotovitel (f. Strabag a.s.) se zástupci 

zúčastněných obcí jednání o termínu 
zahájení  s tavby.  K jednání  bude 
pochopitelně přizván i zástupce obce 
Dlouhoňovice. O výsledku jednání budou 
občané informováni na příslušném 
veřejném zasedání Zastupitelstva obce 
Dlouhoňovice, v nejbližším Občasníku, 
případně v aktuálním informačním letáku.
Na webových stránkách města Žamberk     
si   o této akci lze (mj.) přečíst:

v termínovém rozsahu prosinec 2014 až Plánovaná modernizace silnice III/31214      
červenec 2015. Samotná realizace stavby   z   Dlouhoňovic okolo vlakového nádraží         
s názvem Modernizace silnice III/31214 v Dlouhoňovicích po křižovatku s Penny 
Žamberk, Nádražní ulice proběhne (dle marketem v Žamberku (ulice Nádražní) 
vyjádření zaměstnance Odboru správy a bude hrazena z prostředků Pardubického 
dopravy MěU v Žamberku) na jaře r. 2015, kraje. Rada Pardubického kraje projednala 

MODERNIZACE SILNICE III/31214 ŽAMBERK, NÁDRAŽNÍ ULICE
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KALENDÁŘ AKCÍ V DLOUHOŇOVICÍCH NA ROK 2015:

17. ledna 2015 - MASOPUST
14. února 2015 - hasičský ples

15. února 2015 - dětský karneval
13. března 2015 - sportovní ples

21. března 2015 - otevírání Urbanovy studánky
28. /29. března 2015 - čtení s přechodem času

30. dubna 2015 - čarodějnice na hřišti 
24. května 2015 - setkání důchodců se zastupiteli obce

26. srpna 2015 - výlet pro důchodce
26. září 2015 - výstup na výhlednu

24. /25. října 2015 - čtení s přechodem času

Případné změny budou včas oznámeny.

AKCE PRO ROK 2015 ZATÍM BEZ KONKRÉTNÍHO TERMÍNU:
jarní burza dětského oblečení

velikonoční dílna
 GPS navigační soutěž pro „náctileté"

autobusový zájezd do divadla
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S účinností od neděle 14. prosince 2014 v Královehradeckém a Pardubickém kraji), který 
vstoupila v platnost změna jízdního řádu dopravců zajišťuje společnost OREDO, s.r.o. (organizátor 
zaj išťujících dopravní obslužnost obce regionální dopravy), Nerudova 104, 500 02 
Dlouhoňovice: Hradec Králové, tel.: 495 538 802, www.oredo.cz. 
Autobusy: autobusové linky v obci Dlouhoňovice Jízdní řády platné od 14. 12. 2014 najdete            
zajišťuje společnost ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s., v příloze tohoto Občasníku. Autobusové spoje 
Třebovská 330, 562 00 Ústí nad Orlicí, jsou uvedeny z výchozí do cílové zastávky se 
provozovna Ústí nad Orlicí, tel. 465 527 270, zaměřením na obsluhu zastávek v katastru obce 
www.icomtransport.cz/csad-usti-nad-orlici,      D  louhoňovice. Do katastru obce Dlouhoňovice 
e-mail: csaduo@csaduo.cz patří i autobusová zastávka „Žamberk,, žel. st.", 

naopak v přehledu není uvedena zastávka Vlaky: vlakovou dopravu na trati 021 (Týniště 
„Žamberk,, u žel.přejezdu", která leží v katastru nad Orlicí – Letohrad) zajišťuje společnost 
obce Žamberk. Vlakový jízdní řád je upraven jako České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 
odjezdová vývěska, kterou znáte z každého 1222/12, 110 15 Praha 1, tel. zákaznického centra 
vlakového nádraží. Data do jízdních řádů jsou ČD, a.s.: +420 840 112 113, www.cd.cz, e-mail: 
čerpána z internetu z oficiálních a ověřených info@cd.cz 
zdrojů výše zmíněných dopravců. Provozovatelé Oba výše uvedení dopravci jsou zapojeni do 
autobusové a vlakové dopravy si však vyhrazují integrovaného dopravního systému IREDO 
právo na případné změny.  ( I n t e g r á t o r  r e g i o n á l n í  d o p r a v y                               

ZMĚNA JÍZDNÍCH ŘÁDŮ AUTOBUSOVÝCH A VLAKOVÝCH SPOJŮ

27.6.2014 zahájení realizace tří projektů konstrukčních a krytových vrstev vozovky. 
s i ln ic za 50 mi l ionů korun, a to  D ál e  pa k  v   mo d er niz a ci  o dv od ň ov ac ího 
vč. modernizace silnice III/31214 v částce   s ystému komunikace, propustků a příkopů. 
23 385 061 Kč. Modernizace úseku silnice Celková délka úseku je 1.755 m. Město 
III/31214 v průtahu městem Žamberk od Žamberk u modernizace ulice Nádražní 
křižovatky se silnicí II/312 (Dlouhoňovice za počítá s rekonstrukcí chodníkového tělesa 
přejezdem u mlékárny) po křižovatku  n av az uj ící ho  o d  vl akového nádraží z obce 
s místní komunikací do ulice Školská (Penny Dlouhoňovice vč. rekonstrukce osvětlení. 
m a r k e t )  s p o č í v á  v  m o d e r n i z a c i  
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ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU

Na základě četných dotazů občanů Dlouhoňovic vnímáme potřebu upřesnit úřední hodiny 
Obecního úřadu v Dlouhoňovicích:

Úřední hodiny, kdy je pro občany na obecním úřadě k dispozici samostatná referentka 
obecního úřadu, jsou:
· pondělí, středa: 14:00 – 17:00 hod. 
· pátek: 09:00 – 10:00 hod.
V jiný čas doporučujeme ověřit si její přítomnost na telefonním čísle 465 614 791.

Úřední hodiny, kdy je pro občany na obecním úřadě k dispozici starosta obce, jsou:
· pondělí: 15:00 – 17:00 hod. 
· pátek: 14:00 – 16:00 hod.
V jiný čas je potřeba si schůzku se starostou domluvit telefonicky (724 186 254), nebo          
e-mailem (starosta@dlouhonovice.cz).

Za nepřesnou informaci uvedenou na informačním letáku se omlouváme. Doba uvedená     
v letáku informovala o úředních hodinách nového starosty obce, což z textu nebylo zřejmé. 

ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

ZASTUPITELSTVO OBCE DLOUHOŇOVICE NA SVÉM ZASEDÁNÍ DNE 29. 9. 2014:

· vzalo na vědomí informace starosty a zastupitelů;
· schválilo pacht s firmou VIKA Kameničná a.s., Kameničná 100, na pozemky         
ve vlastnictví obce Dlouhoňovice parc.č. 244/1, 497/16, 497/28, 2035, 2047, 2058, 2154, 
2296 na k.ú. Dlouhoňovice a na pozemek ve vlastnictví obce Dlouhoňovice parc.č. 5039 na 
k.ú. Helvíkovice. Starostu obce pověřilo podpisem příslušné smlouvy;
· schválilo pacht s firmou Milan Vítek, Hejnická 59, Dlouhoňovice,  na pozemek      
ve vlastnictví obce Dlouhoňovice  parc.č. 237/20 v k.ú. Dlouhoňovice. Starostu obce pověřilo 
podpisem příslušné smlouvy;
· schválilo koupi pozemku parc. č. 425/30 v k.ú. Dlouhoňovice, za cenu 50,- Kč/m2. 
Starostu obce pověřilo podpisem příslušné smlouvy a zařízením vkladu na Katastrálním 
úřadu Pardubického kraje, pobočce v Ústí nad Orlicí;
· schválilo směnu pozemku parc. č. 300 a 723/10 v k.ú. Dlouhoňovice za pozemek 
parc. č. 299/1 v k.ú. Dlouhoňovice. Starostu pověřilo podpisem příslušné smlouvy a 
zařízením vkladu na Katastrálním úřadu Pardubického kraje, pobočce v Ústí nad Orlicí;
· schválilo koupi pozemku parc. č. 299/3 v k.ú. Dlouhoňovice, za cenu 50,- Kč/m2. 
Starostu pověřilo podpisem příslušné smlouvy a zařízením vkladu na Katastrálním úřadu 
Pardubického kraje, pobočce v Ústí nad Orlicí;
· schválilo zahájení příprav na pořízení změny č. 1 územního plánu obce 
Dlouhoňovice. Starostu obce pověřilo přípravou potřebných dokumentů;
· schválilo vklad splaškové kanalizace, která je ve vlastnictví obce Dlouhoňovice,     
v sídlišti Velký Hájek o délce 482 bm, na parcelách číslo 454/1, 471/25, 727/1 v k.ú. 
Dlouhoňovice, do VAK Žamberk v.o.s., Masarykovo nám. 166, Žamberk, pro navrhovaný 
účel: Kanalizace pro veřejnou potřebu v obci Dlouhoňovice pro ulici Velký Hájek. Starostu 
obce pověřilo podpisem příslušné smlouvy;
· schválilo vklad vodovodu, který je ve vlastnictví obce Dlouhoňovice, v sídlišti Velký 
Hájek, o délce 471 bm, na parcelách číslo 454/1, 471/25, 727/1 v k.ú. Dlouhoňovice, do VAK 
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Žamberk v.o.s., Masarykovo nám. 166, Žamberk, pro navrhovaný účel: Vodovod               
pro veřejnou potřebu v obci Dlouhoňovice pro ulici Velký Hájek. Starostu obce pověřilo 
podpisem příslušné smlouvy;
· schválilo při výkonu valné hromady: Společnosti Správa sportovišť Dlouhoňovice 
s.r.o. se sídlem Dlouhoňovice, Školská 71, PSČ 564 01, IČ 259 65 514, zapsané                   
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddílu C, vložce 17955 
(dále „společnost") činí podle zák. č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
toto rozhodnutí:
S ohledem na skutečnost, že dne 1. 1. 2014 nabyl účinnosti zákon č.90/2012 Sb.,                  
o obchodních korporacích, který ukládá společnosti přizpůsobit zakladatelskou listinu 
úpravě tohoto zákona do 6 (šesti) měsíců od nabytí jeho účinnosti (§777 odst. 2 citovaného 
zákona), s ohledem na možnost podřídit se zákonu o obchodních korporacích jako celku 
(§777 odst. 5 citovaného zákona), za účelem uvedení znění některých živností                      
v zakladatelské listině společnosti do souladu se zněním na výpisu ze živnostenského 
rejstříku společnosti se mění zakladatelská listina společnosti tak, že původní znění 
zakladatelské listiny se nahrazuje novým zněním.
· Pověřilo starostu obce Davida Silbera, aby za obec Dlouhoňovice jakožto jediného 
společníka společnosti Správa sportovišť Dlouhoňovice s.r.o., se sídlem Dlouhoňovice, 
Školská 71, PSČ 564 01, IČ 259 65 514, prohlásil výše uvedené rozhodnutí do notářského 
zápisu;
· schválilo smlouvy na poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce pro Správu sportovišť 
Dlouhoňovice s.r.o., TJ Dlouhoňovice a Sbor Dobrovolných Hasičů Dlouhoňovice. Starostu 
obce pověřilo podpisem příslušných smluv;
· schválilo na základě důvodové zprávy, nařízení obce číslo 1/2014 – Tržní řád obce 
Dlouhoňovice;
· schválilo program rozvoje obce Dlouhoňovice pro období 2015 – 2020;
· schválilo zhotovitele přístřešku ve ski areálu obce Dlouhoňovice – firmu Stejskal – 
Pácha. Starostu obce pověřilo podpisem příslušných smluv;
· schválilo objednávku studie revitalizace u projekčních kanceláří – Adamec Jiří - 
Letohrad, Zamazal Patrik – Nekoř, Stejskal Miroslav – Žamberk, Kulda Petr – Ústí nad Orlicí. 
Místostarostu pověřilo realizací tohoto bodu.
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ZASTUPITELSTVO OBCE DLOUHOŇOVICE NA SVÉM ZASEDÁNÍ DNE 5. 11. 2014:

· ověřilo platnost voleb do Zastupitelstva obce konaných 10. a 11. 10. 2014;
· zvolilo uvolněným starostou Obce Dlouhoňovice pana Petra Nuna;
· zvolilo neuvolněným místostarostou Obce Dlouhoňovice pana Davida Silbera;
· schválilo předsedou finančního výboru pana Jaroslava Gruse;
· schválilo členy finančního výboru p. Hanu Richtrovou, p. Pavla Podhájeckého;
· schválilo předsedou kontrolního výboru paní Jitku Dolečkovou;
· schválilo členy kontrolního výboru p. Kamilu Biedlovou, p. Petru Kaškovou;
· schválilo předsedou komise pro kulturu paní Lucii Šimkovou;
· schválilo předsedou komise pro mládež a tělovýchovu pana Zdeňka Kořínka;
· schválilo předsedou komise pro věci sociální paní Jitku Chárovou;
· schválilo předsedou komise pro veřejný pořádek a výstavbu v obci pana Jaroslava 
Vondrušku;
· schválilo měsíční odměny a příplatky poskytované členům zastupitelstva obce       
v souladu s nařízením vlády č. 459/2014, které nahrazuje nařízení vlády č. 37/2003 Sb.;
· schválilo úpravy rozpočtu dle přílohy uvedené v Usnesení.



ZASTUPITELSTVO OBCE DLOUHOŇOVICE NA SVÉM ZASEDÁNÍ DNE 1. 12. 2014 
SCHVÁLILO:

· smlouvu o nájmu ZD firmě Agromex s.r.o.;

· smlouvu o nájmu ZD s p. Karlem Musilem;
· smlouvu na zimní údržbu vozovek na sezónu 2014/2015;
· podání žádosti o dotaci na opravu střechy na sportovních kabinách;
· smlouvu o poskytnutí dotace SDH Dlouhoňovice ve výši 3 600,- Kč.

ZASTUPITELSTVO OBCE DLOUHOŇOVICE NA SVÉM ZASEDÁNÍ DNE 15. 12. 2014  
mj. schválilo:

· záměr vkladu kanalizace do společnosti VAK v.o.s.;
· žádost o pořízení změn v územním plánu;
· volbu zástupce obce pro spolupráci při tvorbě změn územního plánu (mezi obcí a 
pořizovatelem) = starostu Petra Nuna;
· volbu zástupce obce ve Společenství vlastníků bytových jednotek = místostarostu 
Davida Silbera;
· zřízení nové pojišťovací smlouvy majetku obce;
· rozpočet obce na rok 2015;
· plán kontrol finančního a kontrolního výboru;
· rozpočtové změny k 31. 12. 2014;
· odkup nádob na bioodpad za cenu 8 545,- Kč (bez DPH) od města Žamberk;
· roční poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu pro občany Dlouhoňovic   
ve výši 480,- Kč/osoba/rok 2015.
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NA ZÁVĚR PŘIPOMÍNÁME, ŽE:

· pro přímou komunikaci s redakcí Dlouhoňovického občasníku byla založena 
samostatná e-mailová adresa obcasnik@dlouhonovice.cz. Uzávěrka příspěvků              
do předvelikonočního vydání OBČASNÍKU je v neděli 15. 3. 2015, touto cestou prosíme 
všechny občany, kteří mají k dění v obci „co říci", aby své příspěvky zaslali včas na výše 
uvedenou e-mailovou adresu, či je donesli na Obecní úřad v Dlouhoňovicích;
· pokračuje možnost zasílání aktuálních informací z obecního úřadu formou SMS 
zprávy, či e-mailu, zájemci o tyto informační kanály se musí přihlásit na Obecním úřadě         
v Dlouhoňovicích (e-mailem, telefonicky, osobně);
· místní knihovna Dlouhoňovice vás zve do svých skromných prostor v budově 
místní školy. Otevřeno má každou středu od 17:00 do 19:00 hodin. Roční členský poplatek 
(platný pro kalendářní rok) je víceméně symbolický = 25,- Kč. 

Prodej občasníku: prodejna a hospoda Pod Lipami, Obecní úřad Dlouhoňovice

Celoroční předplatné možno zajistit na Obecním úřadě

Vypracovala redakční rada v čele s Lucií Šimkovou, v nákladu 150 výtisků.
Redakční rada neodpovídá za obsah příspěvků.

e-mail: obcasnik@dlouhonovice.cz

Uzávěrka příštího čísla 15. března 2015

Tisk a design: Color studio, Helvíkovice 30, www.color-studio.eu

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

www.dlouhonovice.cz
tel./fax: 465 614 791

e-mail: urad@dlouhonovice.cz
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