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budete nadále setkávat u akcí pro děti .
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Masopust - vzbouření na vsi
Ačkoliv se v obci uskutečnila akce
nebývalého rozsahu, tak v době uzavírky
tohoto občasníku jsme měli v ruce jediný
příspěvek, který hodnotil akci velmi
negativně. Proto jsme požádali hlavního
organizátora pana Silbera o vyjádření.
Výsledkem bylo 10 příspěvků během
jednoho dne. Z kapacitních důvodů nešlo
všechny uveřejnit. Proto jsme z nich chtěli
připravili výběr s tím, že celé příspěvky
zveřejníme na webových stránkách
masopustu a zároveň je předáme autorce
článku slečně Kecové. Ale během dalších
dnů se s příspěvky „roztrhl pytel“. Připravit
výběr bylo nad naše síly. Proto jsme se
rozhodli rozšířit dnešní vydání občasníku a
zároveň některé příspěvky přesunout do
dalšího vydání. Na informace o historii
hasičské zbrojnice, o rodu Vítků a
památných stromech si tak musíte počkat.
Závěrem mi dovolte, abych ocenil
statečnost, se kterou slečna Kecová svůj
názor prezentovala veřejně a nesnížila se
k některé z anonymních forem.
za redakční radu Jan Vych

Rub a líc masopustu
Zpočátku, co se pár lidí u pivečka dohodlo,
že uspořádají Masopust, /který se tu nikdy
nedržel/, byla většina z občanů celkem
nadšena. I já osobně jsem uvažovala, že se
zapojím do reje. Ale když jsem se dozvěděla
neetické pozadí, začala jsem být skeptická.
Někdo dokázal až silným způsobem
přesvědčovat, ať masky pohostíme doma.
Pak následovalo "žebrání" jakéhokoli
občerstvení po důchodkyních! A všichni
víme, jak je snadné seniory přesvědčit. Jídlo
a pití museli přinést do hospody lidem, kteří
je na ulici sotva pozdraví. Nezapomněli jim
při vlažném poděkování ale sdělit, ať na
večerní zábavu ani nechodí, protože je pro
mladší generace. Průběh masopustního
veselí znám /naštěstí/ jen z vyprávění.
Zajímalo by mě, kolik masek vydrželo až do
pohřbívání kytary. Pokud bylo nutné volat
rychlou záchranou službu k alkoholem
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otrávené postarší ženě, dále p. Severýna,
protože někdo zničil zařízení na mytí půllitrů.
Někteří ani netušili, jak se dostali do svých
postýlek a kdo jim při tom musel pomáhat.
Bylo jisté, že střízlivý nebude asi nikdo, ale
takhle to přehnat... Logické by bylo, trošku
se nejdříve o pořádání tradice do hloubky
zajímat. Už nyní jsem si jistá, že zúčastnění
a hlavně p. starosta a jedinci ze
zastupitelstva nebudou třeba souhlasit,
budou mi odporovat a vychvalovat vše až do
nebe. Vždyť kdokoliv má k čemukoliv v obci
připomínky, nakonec vypadá jako ten
špatný. Ale zeptám se, co masopust přinesl
lidičkám, co na zábavu přijeli z okolních
vesnic a měst, občanům, dětem...? Bude se
tato tradice opakovat za rok, za dva..?
Martina Kecová

... masopust ...
Dobrý den občané Dlouhoňovic, ahoj
Masopustníci
Byl jsem osloven, abych jako organizátor
masopustu napsal pár řádek k proběhnuvší
akci. Slovo organizátor je z mého pohledu
zavádějící, jelikož takovou akci člověk sám
neudělá. Na přípravách se nás podílelo více.
Moc se mi do psaní nechtělo, protože jsem si
myslel, že to důležité jsem již napsal na web
masopustu. Ale bylo mi připomenuto, že ne
všichni občané disponují připojením na
internet a tím pádem si mé poděkování
nemohou přečíst. Největší katalyzátor mého
rozhodnutí napsat tento příspěvek, byl
článek Martiny Kecové. Vzhledem k povaze
obsahu článku jej poskytla redakční rada
Dlouhoňovického občasníku k možné
reakci. Za to radě díky.
Rád bych vyjádřil veliké PODĚKOVÁNÍ
všem účastníkům v průvodu. Všem, kteří se
rozhodli přijmout průvod masek a připravit
pro něj pohoštění. Babičkám cvičenkám,
které se domluvily a dobrovolně připravily
pohoštění na občerstvovací vůz.
Fotografům a kameramanům za skvělou
dokumentaci masopustu. Obci
Dlouhoňovice za zapůjčení sálu. Správě
Sportovišť Dlouhoňovice, s.r.o. za traktůrek,
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který dala k dispozici. Romanu Páchovi za
to, že vydržel řídit traktůrek a přitom nepožít.
Petru Divíškovi za výbornou hudební
produkci. Hance Moravcové a Janě
Třešňákové, že nasmažily kupu výborných
koblih. Panu Robertu Moravcovi hostinskému, který i přes poctivou účast v
průvodu, se svým kolektivem zajistil,
abychom dodržovali správný pitný režim i
během zábavy. Dále všem zúčastněným na
masopustní zábavě za jejich uvědomělé
chování při jejím zakončení.
A teď to, na co jistě čekáte. Moje reakce na
onen zmíněný článek.
Po jeho přečtení jsem začal ladit monitor u
počítače a poprosil svoji manželku, zda by
mi nepůjčila své kontaktní čočky, jelikož
jsem si myslel, že blbě vidím. Když si i ona
článek přečetla a sdělila mi, že to není očima
ani monitorem, začal jsem přemýšlet, kdo
ona pisatelka vlastně je. Podpis pod
článkem mi nic neříkal. Krátká detektivní
práce a dostavil se výsledek, který byl pro
mě velkým překvapením.
Nechápu, co vede mladou ženu k tomu, aby
se projevila v místním občasníku způsobem,
za který by se nemusel stydět ani zkušený
pisatel článků v bulvárním tisku. Není mi to
jasné o to víc u člověka, který nebyl v době
konání akce (asi ještě není) právoplatným
občanem zdejší obce a ani se jí nezúčastnil.
Asi o akci slyšela od lidí, u kterých byla právě
na návštěvě. Proto je jasné, že nemohla
vědět přesné pozadí příprav a průběh
masopustu. A tak uvedla souhrn nepřesností
a polopravd, které bych měl, jako šiřitel
myšlenky masopustního veselí v obci,
upřesnit a doplnit. To jen aby nezaujatý
čtenář nenabyl dojmu, že její výklad
masopustního veselí je ten správný.
Nadšení, o kterém píše, účastníkům
vydrželo jak po dobu příprav, tak i přímo o
masopustu. To, že se zde masopust několik
desetiletí nedržel, neznamená, že dříve v
obci neprobíhal. Mám informace, že krátce
po druhé světové válce, se takový rej
uskutečnil.
Při oslovování občanů Dlouhoňovic jsem
všem říkal, že je akce dobrovolná a nikoho,
zdůrazňuji nikoho, jsem nenutil. Neb jak
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bych mohl, bydlím zde poměrně krátce, v
paneláku a to určitě není předpoklad toho,
nutit rodáky a starousedlíky k účasti na akci,
která by je neoslovila a nechtěli se účastnit.
Však taky někteří zcela regulérně odmítli
svou účast. Vysvětlete mi, jak bych mohl
silným způsobem přesvědčovat naše
seniory, když jsem se s nimi setkal cca
dvakrát, s měsíčním odstupem a to vždy
před jejich cvičením. Poprvé jsem jim asi
během pěti minut vysvětlil, jakým způsobem
se mohou zapojit do účasti za předpokladu,
že se jim bude chtít. Při druhé návštěvě mi
bylo sděleno ústy paní Slaninové, že se
domluvili a něco připraví na občerstvovací
vůz. Sami řekli, že své výrobky donesou,
protože chtěli vidět průvod vycházet.
Přiznávám, že jsem asi dostatečně
seniorům nezdůraznil, že určitě mají přijít na
zábavu. Navíc, když jsem jim řekl, že bude
hudba reprodukovaná a budou se hrát 80.
léta, mohli někteří nabýt dojmu, že to bude
spíše pro mladší generaci. No nicméně,
některé to neodradilo a přišli. Díky za to.
Během akce došlo k drobným komplikacím,
ale s tím se počítalo. Nepředpokládal jsem,
že první masopust v novodobých dějinách
obce proběhne úplně bez problémů. Museli
jsme zavolat sanitku ke starší ženě, která
dostala silný astmatický záchvat, na který už
nestačil její osobní inhalátor. Zřejmě hodně
emocí. Další komplikace se přihodila v
hostinci, kde praskl přívod vody do čističky
sklenic. Účastníků zábavy se to moc
nedotklo, neboť máme v obci velice
hodného a šikovného řemeslníka, pana
Severýna, který situaci rychle vyřešil. Kdyby
nechtěl, tak by večer nepřišel. Mohl říci, že je
unaven, že nemá na opravu doma věci nebo
cokoli jiného. Ale jistě mu nebylo jedno, co se
děje v obci a tak pomohl.
Ano snědla se spousta jídla a vypila spousta
alkoholu, takže se mohlo stát, že někdo mohl
mít problém s tím, dojít domů. Já mám
informace přímo od těch, kterých se to týkalo
a všichni se dostali domů bez úhony
svépomocí, či za přispění přátel. Ale potom
je každému houby. Nedělám si iluze, že by
se naši předkové při podobných oslavách
chovali jinak. Neboť masopust je období
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oslav, hojnosti jídla a pití.
Co měl masopust přinést lidičkám z okolních
vesnic a měst. NIC. Protože to byla zábava,
kterou si připravili sami občané Dlouhoňovic
pro sebe. Pokud vím, tak se průvodu
zúčastnili tři hosté, kamarádka Věry
Černochové, která doplnila tým dětských
postaviček, fotograf David Müller a můj
kamarád Ladislav Hemrlík, spoluhráč z
kapely, který se mnou, s Jirkou Holečkem a
panem hostinským dělal hudební doprovod
masopustního průvodu. Je možné, že jsem
na někoho zapomněl, ale určitě se dobře
zamaskoval, jinak bych o něm věděl. Účast
dětí byla sporná, protože to byla akce
primárně dělaná pro dospělé. Nakonec jsem
trochu ustoupil a kdo se zeptal, tak jsem mu
řekl, že si dítě sebou vzít může, pouze na
svoji odpovědnost, ale že tomu nejsem rád.
Protože o akce pro děti se stará místní
spolek Floriánek.
Na závěr bych rád řekl, že se nebráním
kritice, která je konkrétní, věcná, pravdivá,
konstruktivní a která nabídne řešení. To ale
článek mladé ženy, Martiny Kecové, jistě
není. Proti účelně sestavené pomluvě je
velice špatná obrana. O tom ví své jistě
kdejaká populární osobnost. Takže jsem
rád, že se mohu zařadit mezi celebrity obce,
spolu s ostatními, o kterých článek
pojednává nebo se jich dotýká. Velice mě
potěšila reakce účastníků masopustu, která
se zdá být hodně podobná. Je to další věc,
která dokázala spojit občany Dlouhoňovic.
Za to vám díky paní Martino i když z toho
článku jsem moc radosti neměl.
Takže MASOPUSTU - ZDAR - ZDAR ZDAR a za rok zase v plném počtu.
S pozdravem Váš obecní fotograf (Násilník a Žebrák)
David Silber

Milá Martino,
přečtení Tvého článku mě doslova
nadzvedlo ze židle a velmi se mě dotklo.
Zajímalo by mě, proč zrovna Tobě přísluší
kritizovat něco, čeho jsi se ani v nejmenším
nezúčastnila. Ale popořádku. Správně jak
píšeš, domluvilo se pár lidí u pivečka (kde
jinde), že se pokusíme začít tradici, která se
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v této obci nikdy nedržela. Účast jak masek,
tak hostitelů byla v každém případě
DOBROVOLNÁ!!! Marně přemýšlím, o
jakém neetickém pozadí to ve svém článku
píšeš. Nikdo nikoho nepřesvědčoval
žádným, natož silným způsobem, aby
průvod pohostil doma, tito lidé se sami
nabídli, a přibylo nám po cestě ještě několik
skvělých neplánovaných zastávek.
Co se týče žebrání občerstvení po
důchodkyních, o kterém se zmiňuješ, Ti
něco objasním, jelikož vše, jak sama píšeš,
znáš (naštěstí) jen z vyprávění. Každá z
masek zaplatila masopustní poplatek 100,Kč + lahvinku do banku, ze kterého se
uhradil společný oběd, a zbytek se
investoval do nákupu surovin, ze kterých se
od šesti ráno smažily koblihy, které průvod
rozdával při zastaveních náhodným
kolemjdoucím a řidičům projíždějících
vozidel. Nikdo seniory nepřesvědčoval, opět
opakuji, že jakákoli účast byla dobrovolná.
Sami jsme byli udiveni, jak se k této akci celá
vesnice skvěle postavila, jak byli lidé i v
současné ekonomické krizi ochotni
investovat čas i peníze do pohoštění
průvodu. Odměnou za to jim bylo všemi
předneseno požehnání do domu a paní
domácí také vytancována medvědem jak
tradice velí. Za občerstvení, které se nám
dostalo do hospody, jsem já osobně venku
cvičenkám děkoval, a o tom zdravení na ulici
snad nemá cenu se ani zmiňovat, to jsi asi
nemyslela vážně. Vůbec nevíš, jestli se o
pořádání tradice někdo do hloubky zajímal
nebo ne, ale kdyby ses účastnila, tak bys
viděla, že průvod měl všechny tradicí dané
masky jako policajt, medvěd s medvědářem,
žid, mnich atd.
Nikdo nikomu nezakazoval chodit večer na
zábavu, jen jsme všechny dopředu
informovali, že bude hrát reprodukovaná a
ne živá hudba, jelikož byla levnější a
masopust není pro nikoho výdělečná akce,
dělalo se to pro pobavení všech. Opět
opakuji, že kdyby ses účastnila i večerní
zábavy na sále, viděla bys tam i důchodce,
kteří skotačili s námi a nikdo je nevyhazoval.
Pro tvou informaci, do pohřbívání basy (ne
kytary) zůstali na sále skoro všichni, někteří
již převlečení. Můžeš si za rok vyzkoušet
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medvědův kožich a ukázat, jak dlouho v něm
na sále vydržíš.
Dále, záchranka byla přivolána k té postarší
ženě ne kvůli alkoholu, ale kvůli
astmatickému záchvatu. Jsi zdravotní
sestra, snad víš, že se to může astmatikovi
stát kdekoli a kdykoli. Nevím odkud máš
informaci o rozbité myčce na půllitry, ale já
jsem volal p. Severýna kvůli prasklému
ventilu na přívodu vody do výčepu, který je
pod barem, a tam jsem nikoho nic rozbíjet
neviděl, ani tam nikdo neležel. To, jak se kdo
dostal do své postýlky, Ti může být úplně
jedno, jsme dospělí lidé a každý zodpovídá
sám za sebe.
Kdybych si s takovými věcmi lámal hlavu já,
tak se každý víkend a každou akci
nevyspím. Závěrem Ti chci jen říct, že až
budeš příště psát nějaký článek o samém
rubu a žádném líci jedné skvělé akce, z níž
znáš jen drby a polopravdy, tak si nejprve
zjisti fakta, v opačném případě si změň v
příjmení O na A.
A s Vámi ostatními se těším za rok u
masopustního veselí na shledanou!
S pozdravem Robin

Masopust v Dlouhoňovicích aneb zrod
další tradice?
Ač jsem tak již učinil osobně, chtěl bych ještě
jednou touto cestou poděkovat panu Davidu
Silberovi a všem lidičkám, kteří se sdružili
kolem něj při organizování a realizaci
letošního masopustu v naší obci.
Již v úvodu lze napsat, že to byl výborný
nápad a že akce se více než podařila a snad
(doufejme) byla obnovena tradice v naši
vísce pod horami. Ačkoliv pamětníci
nepamatují, zda se v Dlouhoňovicích kdy
masopust konal, dá se předpokládat,
vzhledem k historickým skutečnostem
tradičního masopustního veselí v českých
luzích a hájích v dávných dobách, že tomu
tak bylo.
O to těžší čekal organizátory úděl. Sehnat si
dostupné informace o tom, k čemu takový
masopust sloužil a jak probíhal (ještě, že
existují např. internet nebo jiná media) a co
vše lze realizovat s ohledem na stará
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řemesla v dnešní moderní, přetechnizované
době. Myslím si, že to vyšlo a masopust v
Dlouhoňovicích byl takový, jaký má být.
Pouze jej bylo nutno vzhledem k týdennímu
rozvržení výkonu pracovních povinností
mnoha z nás přesunout z úterý na sobotu.
Poděkování jistě patří i těm, kteří se zhostili
tzv. pohostinství maškarního reje a připravili
v duchu tradic bohatou výslužku maškarám
za to, že jim stavení prošmejdili, na
hospodáře vtípek utrousili a na
zemědělskou sezonu hospodářství tak
„posvětili“, byť se nejednalo o klasický
církevní úkon, ale o zvyk vycházející z
dřívějších křesťanských obřadů.
Ačkoliv dříve byla zastavení u všech stavení
v obci, bylo jistě přínosné vyzvat všechny
obyvatele vsi, aby se k masopustnímu veselí
dobrovolně přihlásili a tím tak určili
pochůzkovou trasu průvodu maškar. Zhruba
jedenáct zastávek, kde se sdružilo několik
„občerstvovatelů“ z více stavení a domů
obce, bylo dostatečných na to, aby se dle
plánu mohl maškarní průvod včas dostat do
sálu našeho kulturního domu a zahájit
večerní veselení a společnou konzumaci
„masopustní výslužky“ pro všechny
dostavivší se obyvatele obce, tedy nejen
maškary, jejich hostitele, ale i tzv. „čumilovy“,
kteří se přihlásili k tradici masopustu již jen
tím, že se podívali, jak to vůbec vypadá. A tak
se společně pilo a hodovalo, mladí i Ti
věkem zkušenější včetně těch
nejzkušenějších, prostě pěkně pospolu, jak
se na masopust sluší a k dobrým
sousedským vztahům patří. Však mnozí z
okolí nám závidí. Škoda, že i přes propagaci
akce, přišlo na večerní „candrbál“ o něco
méně lidí, než se asi čekalo. Každá nová věc
to má však těžké a i taková záležitost, jako je
například masopust, musí dozrát. A šance
zde rozhodně je.
Na všech zastávkách byla skvělá atmosféra
umocněná vynikajícím, takřka Ladovským
slunečným mrazivým počasím, veselá
nálada sršela ze všech stran a „vesničané“
ze všech konců se bavili. Maškarnímu
průvodu nechyběly k masopustu věci
nezbytné dle tradic povolení starosty obce,
medvěd v průvodu s medvědářem, bába s
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dědkem v nůši a také netradiční kobyla pod
vedením skvělé smrtky.
Pak přišel o půlnoci konec. Všichni, co
vydrželi, tak se dozvěděli, co nového v obci
se za poslední rok událo a po pohřbení
kytary (basa dle tradic nebyla k mání) se
všichni po svých dostali domů. A ti co
nevydrželi, tak měli holt smůlu. Vždyť to k
věci patří, tak jako se tomu děje třeba o
dalším křesťanském svátku velikonocích, či
snad u světského zvyku vítání příchodu
nového roku na Silvestra. Tam také mnozí
nedočkají těch chvil nejlepších a oslavných.
Po rozjetí akcí pro děti se letos, vedle
tradičních akcí pro dospělé, ukázala i další
nová akce, která jistě svůj úděl splnila. Je
také nutno občas zapomenout na vzájemné
půtky a společně se poveselit a to se
podařilo.
Takže jen houšť a VIVA Masopust 2010!!!
L.P. 2009 v březnu Fabián Vladimír

Poděkování za oslavy začátku
masopustu
Koho z Dlouhoňovic znám, s tím jsem v
minulých dnech hovořil o oslavách začátku
masopustu v naší vsi. A všichni si
pochvalovali, že se jim průvod, zastávky a
večerní „diskotéka“velice líbily. Že je potřeba
z tohoto pokusu vytvořit novou tradici.
Hospodyně z dvojdomku č.p. 108 a 109 se
dohodly na společné „občerstvovací“
zastávce. Pro povzbuzení masek v průvodu
připravily horký čaj, nějakou láhev alkoholu
pro zahřátí, obložené chleby, jednohubky a
navíc typicky postní jídla, vdolky a koblihy.
Masopustní průvod na zastávce před
opravářskou dílnou vítali společně členové
rodin Páchových, Silberových, Fabiánových
a Fadrných.
Velmi vydařená byla večerní zábava.
Překvapující byla přesila členek „slabšího“
pohlaví, které se výborně bavily, byť chlapů
bylo málo. V duchu jsem se ptal, kde zůstaly
jejich drahé „silné“ polovičky?
Děkuji Davidu Silberovi za nápad uspořádat
masopust a zaujatost v jeho organizování.
Děkuji všem ostatním, kteří se k němu
připojili a příprav, průběhu a půlnočního

6
závěru vlastní akce se naplno zúčastnili.
Pavel Fadrný

Reakce na článek "Rub a líc masopustu"
Ohlasy a reakce na masopust byly velké,
zábavné a kladné. Samozřejmě, že se tento
typ zábavy a veselí nemusí zamlouvat
každému. Co člověk, to názor. Akce byla
připravovaná a promyšlená do posledního
detailu. Ale tento názor? Jelikož slečnu
Martinu Kecovou vůbec neznáme, a tím
myslím většinu dlouhoňováků a hlavně nás,
co jsme se zúčastnili průvodu, tak v žádném
případě nemůže znát a soudit nikoho z nás!!
A už vůbec ne průběh masopustu, kterého
se nezúčastnila ani jako tzv. ČUMIL!
Myslíme si, že to není jen myšlenka a výmysl
jedné hlavy...
My co jsme se účastnili, smáli se a bavili až
do pochování kytary, tak my víme.., my to
prostě víme...
Vy jste tam nebyla! Tak nesuďte, nehodnoťte
a nekritizujte!!! Pro nás jste slečna, která trpí
méněcenností a závidí lidem, že se umějí
bavit.
Ivča a Petr Jedličkovi

Masopustní rej v mé rodné vesnici
Když jsem jednoho dne letošního roku
přijela k rodičům, maminka mě s nadšením
sdělila o onom veselí, které se má v
Dlouhoňovicích uskutečnit. Vycítila jsem z
ní, že by ráda pozvala všechny zúčastněné
na zastavení u nás, obveselila se s nimi (to je
ten, to je onen, toho znám, kdo byl tento)
nalila nějakou štamprličku, jak to chodí a
něco dobrého nabídla, jak bývávalo u nás
zvykem (hlavně o Velikonocích). Trochu
jsem zapřemýšlela, neznajíc jak masopust
probíhá, až jsem se začala těšit s ní. V
sobotu 21. 2. 2009 proběhly přípravy podle
našich představ, aniž by nám někdo
nařizoval, jak mají vypadat a na řadu přišlo
čekání na nepoznané. Vyhlíželi jsme z okna
- kdy už jen se průvod objeví. Počasí bylo
přímo pohádkové s výhledem na vítající
transparent Dvorské ulice a z povzdálí
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znějící tóny trubek a milých dechových písní,
které svádějí k tanci a veselí (kterého je v
dnešní době tak málo) a pomalu se k nám
přibližovaly. Jak krásná dojemná podívaná když vjížděli do našeho dvora. Jednou
větou: byli jste všichni úžasní, známí,
neznámí, malí, velcí , tlustí, tencí, moc Vám
to všem slušelo, pobavili jste nás, zasmáli
jsme se s Vámi i naši sousedé a vnesli jste k
nám dobrou náladu, která nám dlouho
vydržela. Byli jste fajn a díky Vám za to.......
Jen snad malá reakce na článek pí. Martiny
Kecové. Nemohu se vyjadřovat k organizaci
masopustního reje, neboť jsem nebyla
účastníkem. Myslím si však, že přípravy daly
dost práce a hodně starostí. Seniory je určitě
snadné přesvědčit a to hlavně ke koupi po
domech nabízených produktů v nemalých
finančních částkách, nebo při různých
pořádaných nabídkových akcích atd. Věřím
však, že většina právě této generace ráda
upekla nějaký ten koláč nebo dobrou buchtu,
a že je to i potěšilo, že mohou nabídnout
nebo donést. Přivolání záchranné služby k
oné zmíněné ženě je určitě věc nepříjemná.
Kombinace alkoholu dovede své, každý by
měl sám na sobě rozpoznat, kolik vydrží.
Večerní zábavy jsem se nezúčastnila, ač
zvaná, ale příští rok ráda zavítám.
Když se za celou záležitostí zpět ohlédnu,
tak mě i těší, že v této uspěchané době, kdy
vládne mezi lidmi zloba a závist, se najdou
v obci i tací, kteří mají třeba i sebemenší
snahu udělat spoluobčanům radost.
Za Kalouskovy Dlouhoňovice 98, dcera Milada
Kalousková Letohrad

Po přečtení Vašeho článku nevím, jestli se
mám smát nebo Vás litovat. Myslím si, že na
tento "žertovný příspěvek" se dá reagovat
jen s nadsázkou, protože celá akce byla
podle mě DOBROVOLNÁ a pouze pro
pobavení lidí z Dlouhoňovic. Takže tady je
má omluva (ironická) Všem, kterým se
masopust nelíbil.
"VŠECHNO JSME DĚLALI Z POUHÉ
V Y P O Č Í TAV O S T I , N E D B A L O S T I A
LEHKOMYSLNOSTI”
Zdeněk Kořínek
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Vážená paní (slečno),
je mi líto, že píšete o něčem, co jste na
vlastní oči neviděla a ani se nezúčastnila.
Víte to jenom z vyprávění někoho, kdo se
pravděpodobně taktéž nezúčastnil. Jelikož
takovou snůšku blábolů a polopravd, kterou
jste sestavila za účelem nakydat hnůj na
obyčejné občany Dlouhoňovic, jsem ještě
nečetl.
To co jste udělala, je stejné, jako když bych si
u závor prdnul a u baráku mi sousedka
říkala, že jsem se pos…. Takhle začínají
fámy a pomluvy!
Nechápu, proč píše do Dlouhoňovického
občasníku tímto způsobem někdo, kdo není
občanem Dlouhoňovic, nezapojuje se do
organizování zábavy pro ostatní a málokdo
ho zná.
Masopust se letos dělal poprvé (bráno jako
zkouška), dělal se jako zábava pro občany
Dlouhoňovic a ne Žamberka, či jiných
okolních vesnic. Zastávky byly předem
domluveny a nikoho jiného jsme
neobtěžovali a nic po něm nechtěli.
Na závěr se ptám, zda budete stejným
způsobem hodnotit Velikonoce a koledníky,
kteří k vám neohlášeni přijdou na koledu a
jistě budou mít už nějakého panáčka v sobě.
A někteří možná nebudou tušit, jak se od vás
dostali domů, či do postýlky.
Milan Kučera

A co na masopust říká smrťák?
Abych pravdu řekl, byl jsem tak trochu proti
pořádání této akce a to vzhledem k tomu, že
většinou veškerá příprava zůstane jen na
pár lidech. Ale překvapilo mne, jak to všichni
vzali zodpovědně. Masky si každý posháněl,
jak se dalo. Někdo prohrábnul šatník po
babičce či dědovi, někdo zajel do půjčovny.
Prostě masky byly pěkné a k této příležitosti
vhodné.
Rád jsem provedl průvod celou vesničkou a
jelikož jsem celou dobu nepožil, tak mám
poznatky, které mě osobně vzaly u srdce.
Vstřícnost všech zúčastněných byla
opravdu krásná. Ale zároveň mi spadl
KÁMEN, no BALVAN, ze srdce, když jsem
průvod zavedl do kulturního domu a mohl
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jsem konstatovat, že se nikomu nic vážného
nestalo.
Zašel jsem domů se ohřát, pojíst něco
teplého a vyrazili jsme zpět na masopustní
veselí. Nálada byla výborná. Před půlnocí
jsme si poslechli povídání o tom, co se stalo
předešlého roku v obci. A už hrála smuteční
hudba a šla se ven pohřbít kytara.
Rád se zúčastním dalších ročníků
masopustu.
Smrťák

Prosím o zveřejnění mého malého
příspěvku do občasníku. Bohužel jsem se
nemohl zúčastnit letošního Masopustu, ale
mám několik výhrad ke kritice:
1.Myšlenka organizování nevznikla
„u pivečka“, pouze několik místních občanů
se domluvilo na schůzce, která, jak je známo
i z minulosti, se vždy scházela v hostinci
k projednání podrobností.
2. Myslím si, že nápad je velice jednoduché
kritizovat, než se na něm podílet: poukazuji
na název „Rub a líc Masopustu“ myslím si, a
je to pouze můj názor, pokud chci něco nebo
někoho kritizovat, musím se zúčastnit akce a
příprav a v konečné kritice dát návrh na
realizaci zlepšení nebo jeho návrh před
uskutečněním akce, pokud se jí osobně
zúčastním.
Bohužel jsem v této věci absolutně
nezúčastněná osoba, ale nikdy bych si
nedovolil kritizovat aktivitu jiných, z mého
pohledu je to nezdvořilé!
K dalším bodům kritiky se nechci dále
vyjadřovat, Masopust znám z míst, kde má
dlouhou tradici a starost, jak kdo dopadl, mě
nechává chladným.
Děkuji.
Petr Rudolecký

VĚC: Vyjádření ke zprávě slečny Kecové
o průběhu „Masopustu“
Vážená slečno Kecová,
po přečtení Vašeho příspěvku o průběhu
masopustního průvodu a následně i zábavy
jsem velmi rozčarován Vaší kritikou.
Bydlím v Dlouhoňovicích 22 let, bohužel Vás
vůbec neznám. Možná to bude tím, že se

nezúčastňujete různých akcí a aktivit, které
pořádají mnozí občané Dlouhoňovic pro
pobavení ostatních spoluobčanů. Je pravda,
že oslavy Masopustu byly poprvé, a jak
mnozí doufáme ne naposledy. Jak je z
Vašeho příspěvku zřejmé, o přípravách jste
věděla, ale vědět anebo pomoci s
přípravami a organizací, to je velký rozdíl.
Víte, po bitvě je každý generál, navíc Vaše
kritika, jak na přípravu, tak na průběh, je
přinejmenším nepravdivá, pokud nechci užít
silnějších slov.
Možná by bylo dobře si nejdřív ověřit fakta a
pak teprve uveřejnit své vyjádření. Jsem
jedním z těch, kteří, jak říkáte „u pivečka“,
byli u zrodu této akce. Sám jsem se též
zúčastnil se svojí manželkou a mnoha
přáteli. O tom, že by někdo nutil důchodce k
zajištění občerstvení průvodu a nošení jídla
a pití na zábavu vůbec nic nevím, a to, že se
jim předem dostalo informace, jaká hudba
bude hrát, považuji za normální a správné.
Dále píšete, že průběh celého veselí znáte
jen z vyprávění, tedy „jedna paní povídala“,
proto píšete, jak píšete. Kolik masek
vydrželo až do pohřbívání kytary nevím,
odešel jsem dříve, jelikož jsem pomáhal
„postarší ženě“, které jsme museli zavolat
RZ, protože dostala astmatický záchvat, a
ne že by byla dle Vašich slov přiotrávena
alkoholem. Opět jsme u toho, nejdříve si
ověřte fakta, a pak kritizujte.
Jistě máte pravdu, že nikdo z nás nebyl
úplně střízlivý, určitě jsme byli veselí, ale to k
Masopustu patří, jak si pamatuji ze svých
dětských let (je mi 57 roků), a o tradici jsme
se zajímali poměrně dlouho a do hloubky.
Ještě bych chtěl poznamenat, že jak se kdo
z nás dostal do postýlky - je vcelku naše věc
a Vás to nemusí trápit ani v nejmenším.
Na závěr bych chtěl říct, že jsem zatím slyšel
převážně kladné ohlasy na „Masopustní
oslavy“ jako takové, vůbec si nemyslím, že
oprávněná kritika je něco špatného, opakuji,
nejdřív si vše ověřte a pak kritizujte, ale vždy
pravdivě!
Jestliže se Vám zdá, že jsme Vás letos
vynechali při organizování celé akce, a
myslíte si, že nás můžete obohatit svými
nápady a myšlenkami na zlepšení, rádi Vás
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příští rok uvítáme mezi těmi, kteří se snaží
udělat něco pro zábavu druhých, a ne jenom
nepravdivě kritizují.
Na Vaši zprávu reagoval manžel té „postarší
paní“.
Petr Šklíba, Dlouhoňovice 131

Dobrý den,
tímto reagujeme na dopis sl. Kecové, který
se nám dostal do rukou teprve dnes. Dopis
nás dost pobouřil. Nabídli jsme se sousedy
pohoštění celému průvodu a nikdo nás k
tomu nenutil. Večer jsme šli na masopustní
zábavu. Vydrželi jsme do konce v reji masek
a moc se nám to líbilo.
Jsme rádi, že se ve vsi najdou lidé, kteří si
najdou čas a energii uspořádat tuto zábavu.
Všichni byli spokojení, mladí i staří. Pevně
doufáme, že pan Silber se dopisem sl.
Kecové nedá odradit od pořádání
podobných akcí. Ještě jednou děkujeme
p. Silberovi a všem ostatním za pěkný
Masopust a doufáme, že nebyl poslední.
S pozdravem
rodina Svobodova

Kdo chce psa bít ....
Ve chvíli, kdy jsem přemýšlela, jak vyjádřit
poděkování všem organizátorům a
účastníkům Masopustu, se mi dostala do
ruky reakce sl. Kecové.
Nebudu komentovat ani obsah a zpracování
jejího příspěvku, ani pravdivost (tedy spíše
nepravdivost) slečnou podaných informací,
ani její nadání, se kterým urazila tolik lidiček
najednou - jak organizátorů, tak účastníků
průvodu, tak těch, kteří průvod pohostili. Jak
opilce, tak střízlivce, tak i ty, kteří jen tak
pokukovali, co že se to vlastně ve vsi děje. Ať
si každý vytvoří vlastní názor.
Ale k jednomu bych se vyjádřila ráda: brát si
jako "rukojmí" k vyjádření své pohoršenosti
a svých nepravdivých informací zdejší
babičky a dědečky (slečno Kecová,
odpusťte mi tento termín, ale přijde mi
osobnější a milejší, než strohé
"důchodkyně" a "senioři"), mi přijde příliš
nízké a podlé. Masopustní průvod byl
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i těmito lidmi velmi srdečně a nadšeně vítán
a i přes úskalí, která každou akci provází,
většina lidí vítá myšlenku, z tohoto
"zkušebního ročníku" zavést v naší obci
tradici. Je to výborný nápad jak se "stmelit",
generačně propojit a společně pobavit.
Nikdo není k ničemu nucen a nechce-li se
zapojit, nemusí. Kdo chce, může se jen
dívat, třeba i za záclonou. Kdo chce, může
chválit, kdo chce, může kritizovat.
A konečně se dostávám k onomu
poděkování:
- v první řadě si poděkujme navzájem - za to,
že jsme se dali dohromady a akcičku dotáhli
až do konce
- obří dík patří Davidu Silberovi - za nápad,
organizaci, čas a úsilí, které vynaložil, aby se
věc podařila (Škoda, že ne všichni to dokáží
ocenit. Davide, nenech se otrávit, a vzhůru
do dalších akciček!)
- panu starostovi a zastupitelstvu - za
vstřícnost, za pomoc při organizaci, za přijetí
a pohoštění průvodu i za účast
- Hance, Janče a Robinovi - za čas, za
koblihy, za ovar, za přípravy a úklid (a že
všeho bylo dost!)
- pí Slaninové - za nádherně veršovaný
seznam činností a aktivit v naší obci a za
pohoštění, za úsměvy ...
- babičkám a dědečkům - za jejich zapojení,
za podporu, za vstřícná přivítání a za
pohoštění (zvlášť jejich buchty nemají
konkurenci :-))
- všem, kteří průvod přivítali, pohostili a
připravili velmi milá překvapení
- všem účastníkům průvodu - za účast, za
nápady, za masky, za legraci.....
- Děkuji i Vám, slečno Kecová, za Váš názor.
Oceňuji, že se pod něj dokážete podepsat a
zveřejnit ho. Je mi Vás velmi líto, když
musíte žít mezi lidmi, kteří Vás svoji chutí a
snahou pobavit sebe i ostatní, tolik
pohoršují.
- Děkuji za prostor v našem Dlouhoňovickém
občasníku
Věra Tobišková
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Pozitivní reakce na článek: Rub a líc
masopustu
Stejně jako slečna Kecová mám všechny
informace o Masopustu zprostředkovaně,
jsou od mých blízkých, od příbuzných,
kamarádů, známých i z mnoha fotografií.
Všechny informace a dojmy mám pozitivní,
především se mi líbilo vyprávění všech
o spontánnosti lidí, kteří vítali masopustní
průvod, o nehraném nadšení a radosti všech
zúčastněných.
S úsměvem jsem si přečetl článek slečny
Kecové. Stejně jako ona jsem se
masopustního veselí nezúčastnil, narozdíl
od ní - mně je to líto.
Slyšel jsem též spoustu reakcí na výše
zmíněný článek. Trochu mne překvapuje, že
reakce spousty lidí na tento článek je
urážlivá či naštvaná.
Podle mne je téměř vše pozitivní, počítejte
se mnou:
1.) Pozitivní je, že se o akci, jakou Masopust
byl, vůbec mluví, komunikace je to hlavní.
2.) Pozitivní je, že si každý může říct svůj
názor, ať je jakýkoliv.
3.) Pozitivní je, že jsou v článku zmiňováni
zastupitelé a p. starosta...vždyť je přece
dobře, že se obecní akce zúčastní
i zastupitelé a že jsou vyzváni k vyslovení
svého názoru.
4.) Pozitivní je, že sl. Kecová použila slova
"lidé, kteří sotva pozdraví". Shodli jsme se
se sousedy, že tato naše skorosousedka
slova "Pozdravit" či "Dobrý den" nezná. A
vida!!! Zná!!! Kdo by to byl řekl!?
5.) Pozitivní je, že byla vznesena otázka, zda
se tato tradice bude opakovat za rok za
dva...? Já doufám, že ano. A bylo by před
opakováním dobré si říci, že se jedná o akci
dobrovolnou, že do ní nikdo nebude nucen,
ani sl. Kecová.
6.) Pozitivní je, že takovouto snůšku - podle
mne - polopravd a nepravd přináší sl.
Kecová, s tímto jménem na to má snad i
nárok. :-)
7.) Pozitivní je, že sl. Kecová vznáší dotaz,
"co masopust přinesl lidičkám z okolních
vesnic a měst, občanům, dětem...?" Já
myslím, že zážitek. A jak říká jedno krásné
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úsloví "zážitek nemusí být pozitivní, zážitek
musí být silný". Věřím, že pro všechny
zúčastněné byl Masopust zážitkem silným a
doufám, že pro většinu pozitivním.
Moje nejbližší tři ženy: dcera, manželka i
maminka přivítaly masopustní průvod
u svých domovů, všechny tři se vrátily se
srdcem na tváři. Srdce je symbol lásky a tu
průvod rozdával v podobě malůvek.
Bylo by s podivem, kdyby nikdo nerozdával
nenávist, je pozitivní, že víme, kdo to je.
Krásný den slečno Kecová.
Vladimír Vítek

Dovolte mi, abych se i já vyjádřila k akci
„Masopust“. Zúčastnila jsem se ho i
s vnoučkem Rostíkem od strojení masek
v hospodě, přes zahájení u obecního úřadu
až k prvnímu zastavení u paneláků. A pak
jsem už očekávala průvod u nás doma, kam
byli všichni pozváni. (Upekla jsem štrúdl a
slané pečivo, Marie a Líba připravily
chlebíčky a jednohubky. Švagři chladili
slivovici ve sněhu.) Přišli, přednesli
básničku, zahráli, zatancovali, zazpívali.
Jejich zastavení bylo takové, jako to první u
paneláků. Všem patří obdiv za výdrž!! Bylo
to pěkné, krásné, nemělo to chybu. A to
jsem se ještě zúčastnila se „svýma holkama“
Jaruškou a Natálkou večerní zábavy. Kdo
nebyl, chybil. Musím jenom chválit pěkné,
pěkné, pěkné. Myslím, že se mnou bude
většina lidí souhlasit v tom, že největší
zásluhu na celé akci má pan David Silber a
proto mu patří můj dík.
Eva Vítková

Masopust - zastávka u Vítků
Po delším očekávání dorazil masopustní
průvod masek v podvečer i k nám na horní
konec. Všichni se i u nás dobře bavili zpívali a tancovali. Měli jsme pro ně
samozřejmě připravené pohoštění, které
jsme rádi nabídli sami, aniž by předcházelo
jakékoliv žebrání. Na oplátku jsme my
dostali pozvání a to doslova všichni, kdo se
na přípravě pohoštění podíleli, což se týkalo
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u nás hlavně starší generace 50 - 70 let. Toto
pozvání jsme přijali a večer kol 20 hod jsme
dorazili do místního pohostinství. Tam jsme
byli všichni mile přivítání a pozváni ke
švédskému stolu, který byl připravený z již
dovezených masopustních darů. Bavili jsme
se zde s ostatními až do půlnoci, kdy se
pochovala kytara a my se potom rozešli
domů.
Doufáme, že se tato znovu oprášená tradice
v naší vsi objeví i příští rok.
Děkujeme všem za pěknou masopustní
sobotu.
Vítkovi a Musilovi

Vážená paní Kecová,
dovolte mi, abych i já přidala svůj názor do
diskuse týkající se letošního masopustu. Já
jsem se průvodu osobně zúčastnila, proto si
myslím, že můj pohled na věc bude
pravdivější než ten Váš, neboť jak sama
píšete, průběh průvodu znáte jen z
vyprávění. Takže jen pro upřesnění
některých Vašich mylných názorů, čtěte
prosím dál. Zajistit občerstvení pro průvod
se místní lidé rozhodli sami, nikdo je nenutil,
a ani žádné žebrající masky jsem
nezpozorovala. Lidé nás hostili s radostí, a
za to jim patří velké a upřímné poděkování.
Jsem přesvědčená, že senioři byli rádi, že
byli osloveni a ochotně při masopustu
pomáhali. A jen pro upřesnění, do pohřbu
kytary zbyla spousta čilých masek, které
vědomě zábavu ukončily odnesením kytary.
Co se týká přivolání záchranné služby, ta
nepřijela k alkoholem přiotrávené ženě, ale
k paní, která měla astmatický záchvat a tuto
pomoc potřebovala. Já osobně jsem se o ni
starala a vím, jak vše probíhalo. Pan
Severýn opravoval nečekanou závadu,
kterou nikdo nezpůsobil, takové nehody se
zkrátka stávají.
Vážená paní Kecová, myslím, že jak se lidé
dostali do postýlek, jak píšete, je každého
věc. Všichni pod vlivem alkoholu nebyli,
střízlivý byl například řidič traktůrku, kterému
patří velké poděkování. Jsem si jistá, že pro
všechny občany, kteří se chtěli bavit, to velká
zábava a radost určitě byla. Pevně věřím a
doufám, že se takový úspěšný masopust,
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jaký se nám podařil letos, bude příští rok
opakovat.
Věra Černochová

To Vám byl den!
To Vám byl den! To Vám byla nádhera! I to
počasí bylo jako na objednávku! Krásné,
mrazivé, slunečné! Ano, mluvím o sobotě
21. 2. 2009, kdy se u nás v Dlouhoňovicích
konal poprvé Masopust. Myšlenka se zrodila
rychle, ale cesta ke každé realizaci je těžká,
trnitá. A tak ani zde nikdo nevěděl, jak vše
dopadne. Ale je vidět, že když se někdo chce
pobavit a jen tak pro sebe opustit televizi,
počítač, mobil, tak to jde. I my z ulice
Dvorské jsme netušili, co nás čeká, když
jsme se přihlásili k zastávce v naší ulici. Bylo
krásné až dojemné, jak se každý snažil
něčím přispět a masopustní průvod pohostit.
Chlebíčky, jednohubky, sekaná, roláda,
bábovka, štrúdl, voňavý a šťavnatý točeňák
přímo z grilu. A k tomu spousta dobrého pití.
Každému podle jeho zásluh! A že si to ty
maškary opravdu zasloužily! Každá měla
svůj úkol (cikánka věštila z ruky, kořenářka
rozdávala bylinky, Žid prodával vše co měl,
ovce bečely, policajt na vše dohlížel…). A
hudba hrála, my tancovali a všichni se bavili.
I koně pod kapotou dostaly svůj podíl
ječmene. Však musely dotáhnout vlek plný
darovaných dobrot zpátky do sálu, aby se
všichni zúčastnění mohli posilňovat až do
půlnoci, kdy se pochovala kytara a zábava
byla bez diskuzí ukončena.
Teď už víte jak umí Vaše sousedka výborně
vařit a péct? A jak dobrou má Váš soused
pálenku? Teď už dokonce i víte, kdo bydlí
v tom domku vedle vás. Z náhodného
setkání někde na ulici nebo večer při taneční
zábavě vzniklo i kamarádství, přátelství. Už
se zdravíme i s úsměvem na rtech, už i spolu
prohodíme pár slov. A o to nám přeci šlo!
Poznat své sousedy, lidi ze stejné vesnice,
pobavit se! Kdo chtěl dobře se najedl, kdo
chtěl dobře si popil, kdo chtěl, dobře se
bavil a kdo chce kritizovat, taky něco našel.
Hlavně těm bychom chtěli vzkázat: „Přijďte
si to s námi příště prožít a nenechte si o tom
jenom vyprávět!“ My z ulice Dvorské řešíme
jen jeden problém - jak na transparent
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pečlivě uložený ve skříni připsat ještě jedno
krátké slůvko: „Dvorská ulice Vás znovu
vítá!“ Maškary děkujeme a těšíme se
napřesrok!
Dvorská ulice

Masopust v Dlouhoňovicích se podle
našeho názoru velmi vydařil. Přálo nám
krásné počasí. Pohostinnost a přivítání od
Vás lidí byla naprosto úžasná. Doufám, že
nezůstaneme jen u prvního ročníku a příští
rok se sejdeme opět, abychom se všichni
dobře pobavili. Jen tak dál, bylo to opravdu
moc a moc pěkné.
Markovi

Dobrý den pane starosto, přečetl jsem si
ten pamflet sestavenej slečnou Kecovou,
nemůžu souhlasit s její bojovnou náladou,
která vznikla zřejmě nátlakem rodinných
příslušníku, s nimiž žije. Ani to nepochopím,
proč píše někdo něco někam, pokud se toho
neúčastnil a všechno zná pouze z doslechu,
asi je to nějaká rodinná tradice, že
pomlouvají něco, o čem nic nevědí. Byl jsem
účastníkem té zábavy a nic neetického a ani
nemravného jsem nespatřil, ano nějaké
vady na kráse to mělo, ale rozhodně ne
natolik aby někdo napadal průběh a staral se
o to, kdo, kde, kdy a s kým.. Asi je to vše co
k tomu můžu dodat.
Honza Varga v.r.

Masopust
Po přečtení článku RUB A LÍC
MASOPUSTU chci reagovat jen na věty,
které se týkají nás, pod hlavičkou důchodců.
Ženy ze cvičení, důchodkyně, se zúčastňují
a podporují každou akci, která se pořádá
v naší obci pro veřejnost i děti. Proto se na
nás i tentokrát obrátil p. Silber o spolupráci.
„Žebrání“ odmítám. Slíbily jsme, že
přispějeme nějakým občerstvením. Bylo na
každé, jak se rozhodne.
Během příprav na masopust vím, jak se
chystaly jednotlivé rodiny nebo celá ulice
například Dvorská. Ta s transparentem a
občerstvením čekala na průvod - to mluvilo
za vše, lidé se těšili na něco nového.

Tvrzení, že jsme musely občerstvení přinést
do hospody, je mylné. Chtěly jsme vidět
masky i slavnostní odchod průvodu od OÚ,
občerstvení jsme proto vzaly s sebou. Viděly
jsme zde velmi pěkné masky, také atmosféra
byla výborná. Uznaly jsme, že celá akce je
dobře připravená a ocenily jsme práci s tím
spojenou.
Přečetla jsem celou historii masopustu
i průběh oslav. Všude je psáno, že oslavy
byly vždy veselé, bujaré, s hojností jídla a
pití. A tak to bylo i letos o masopustu
v Dlouhoňovicích.
Marie Slaninová

Zklamání
V Dlouhoňovicích bydlím již 15 let. Za tu
dobu mi naše vesnička velmi přirostla k
srdci. S radostí jsem vítala každý nápad, jak
naše soužití zlepšit. Naše rodina se vždy s
chutí zapojila do dění obce. Věřím, že jsem
odvedla kus dobré práce v činnosti pro děti.
Proč o tom píši?
Martina Kecová je člověk se kterým se
neznám příliš dlouho. Ale vždy, když se
spolu setkáme, příjemně si popovídáme.
Mám ji ráda pro svůj názor, upřímnost a
nadšení. Někteří možná ani netušíte, že děd
Vševěd na Pohádkovém lese byla právě
ona. Pomohla i přes to, že měla ten den ještě
spoustu pochůzek po pacientech. A Martina
byla jedna z mála, která se ochotně nabídla
prožít s dětmi připravovanou noc na Rolbě.
Od mé „kolegyně“ Simony Páchové mi přišel
zarážející email. Cituji:“…vzhledem k
urážkám, které jsou v článku tvé kamarádky,
nemohu souhlasit, aby tato osoba byla na
akcích pořádaných Floriánkem SDH Dlň.
Není to jenom názor můj… . Proto se vyjádři,
zda ta dotyčná bude opravdu na čtení. Není
to vydírání, ale máme taky svoji hrdost… .“
Co k tomu dodat? Martina napsala svůj
názor. Každý má právo mít na věc svůj
názor. Kvůli svému názoru se přeci nestane
vyvrhelem obce. Dnes je to Martina. A zítra?
Já, nebo snad dokonce vy? Je to správné?
Rozhodla jsem se pro neshody se Simonou
Páchovou ukončit svou činnost pro děti.
Věřte mi, že opravdu s těžkým srdcem.
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Odnesou to děti a to není správné! Poslední
akce, na které se uvidíme, je Čtení na Rolbě.
Martina, pokud sama nezmění názor, bude
dětem vařit čaj a dohlížet na jejich
bezpečnost. Já osobně ji tam ráda uvidím.
Spolku přeji hodně sil a nápadů do další
činnosti a věřím, že pro děti připraví spoustu
nových a zajímavějších akcí.
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Rekonstrukce parkoviště zahájena

Děkuji všem, kteří mi při akcích pro děti
jakkoliv pomohli.

Dne 9. 3. byl předán firmě „Strabag“ prostor
parkoviště mezi bytovkami sídliště pro
plánovanou rekonstrukci. Práce budou
ukončeny do konce května a vznikne 22
nových parkovacích míst, která zmírní
akutní nedostatek stání pro osobní
automobily. Žádám řidiče z bytovek, aby byli
trpěliví a dočasně po dobu stavebních prací
parkovali mimo staveniště.

Jana Havrdová

Ing. Smola Pavel

Ještě jednou zklamání
V okamžiku, kdy představujeme na titulní
straně logo Floriánka, máme v rozpočtu
obce zajištěny finanční prostředky na jeho
činnost, začíná se tým rozpadat. Přeji
Floriánkovi, aby novorozenecké potíže
úspěšně překonal.
Jan Vych, místostarosta

Informace z radnice

i

Přezkoumání hospodaření

Upozornění pro veřejnost

Dne 26. 1. 2009 provedla pracovní skupina
oddělení přezkumu hospodaření obcí
Krajského úřadu Pardubice přezkoumání
hospodaření obce Dlouhoňovice za rok
2008. Této kontrole předcházel dílčí
přezkum hospodaření, který se konal dne
15. 1. 2009. Naše obec byla jednou z prvních
obcí Pardubického kraje, která absolvovala
v tomto kalendářním roce tuto náročnou
kontrolu. A s jakým výsledkem? Tradičně
bez závad. Z těchto kontrol již několik let
vycházíme s čistým štítem. Největší zásluhu
má hospodářka obce paní Lenka
Sklenářová, která má na starost vedení
účetnictví. Dovolte mi jí tímto poděkovat.
Zároveň děkuji i členům kontrolního a
finančního výboru naší obce za pravidelné a
bezchybné provádění průběžných kontrol,
které napomohly dosažení tohoto úspěchu.
Ing. Pavel Smola

V těchto dnech probíhají v kulturním domě
rekonstrukční práce sociálního zařízení s
plánovaným ukončením prací v polovině
dubna. V tomto období bude provoz omezen
a sál bude přístupný pouze ze strany
restaurace. Při plánování akcí je nutno se
poradit se správcem a hospodským panem
Moravcem.

DLOUHOŇOVICKÝ občasník
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Poděkování

Volby 2009

Dovolte mi, poděkovat jménem svým,
jménem zastupitelů obce, ale hlavně
jménem všech dlouhoňovických dětí panu
Jaroslavu Procházkovi za finanční dar ve
výši 10.000,- Kč, který věnoval na podporu
akcí pro děti a mládež plánovaných pro rok
2009.

Ve dnech 5. a 6. června 2009 proběhnou
volby do Evropského parlamentu. Volební
místnost bude v Dlouhoňovicích opět
v Kulturním domě. V pátek 5. 6. 2009 můžete
hlasovat od 14.00 hod do 22.00 hod a
v sobotu 6. 6. 2009 od 8.00 hod do 14.00
hod. Dodání hlasovacích lístků voličům
proběhne do 2. června.

starosta obce Ing. Smola Pavel

Sběr železa

Humanitární sbírka

Dne 17. 4. 2009 v odpoledních hodinách
proběhne tradiční sběr železného šrotu,
který organizuje Sbor dobrovolných hasičů
Dlouhoňovice.

Dne 19. 6. 2009 od 14 do 17 hodin ve
vestibulu kulturního domu se uskuteční
humanitární sbírka, kterou organizuje
Občanské sdružení Diakonie Broumov.
Přijímáme: letní a zimní oblečení (dámské,
pánské, dětské), lůžkoviny, prostěradla,
ručníky, utěrky, záclony, látky, domácí
potřeby - nádobí bílé i černé - vše jen
funkční, přikrývky péřové i vatované,
polštáře a deky.
Přijímat nebudeme: elektrospotřebiče,
ledničky, televize, nábytek, počítače, jízdní
kola, lyže, dětské kočárky - ty se
transportem znehodnotí
Věci zabalte do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem
Děkujeme za Vaši pomoc.

Zdeněk Musil

Svoz biodpadu
Podle infomace, kterou jsme obdrželi od
Technických služeb Žamberk, bude svoz
bioodpadu v tomto roce zahájen ve středu
dne 8. dubna. Další svozy budou upřesněny.
Ukončení svozů je plánováno na konec
listopadu.
Jarní úklid do kontejnerů
V průběhu měsíce dubna bude na obvyklých
místech umístěn kontejner pro jarní úklid.
Žádáme všechny občany, aby do kontejneru
neukládali plasty, sklo a papír, které patří do
tříděného odpadu, stavební suť, větve, keře,
zbytky sena a další biologický odpad (toto je
pouze stručný přehled odpadů, který tam
pravidelně někteří ukládají). Pokud se Vám
stane, že kontejner je již plný, vyčkejte na
jeho vyprázdnění a umístění na nové
stanoviště. Neukládejte odpad vedle ani
nevytahujte z kontejneru ten, který by mohl
zrovna pro ten Váš odpad udělat místo.
Pracovníci Ekoly okolí kontejneru neuklízejí.

Očkování psů a koček
V pátek 22. května 2009 od 15.30 do 16.15
hod proběhne před Kulturním domem
v Dlouhoňovicích očkování psů a koček proti
vzteklině. Možno aplikovat kombinovanou
vakcínu psům i kočkám, zakoupit tablety na
odčervení.

DLOUHOŇOVICKÝ občasník
Mateřská škola, Dlouhoňovice
vyhlašuje zápis na školní rok 2009/2010
přijímáme děti od 3 do 6 let
přijďte se s dětmi podívat
den otevřených dveří 15. dubna
nabízíme: klidné prostředí v menším
kolektivu
zajímavý školní program
informace na telefonu 731576801
465614098
Vzhledem k tomu, že současná ředitelka MŠ
odejde do důchodu, bude na její místo
vypsán konkurz. Bližší informace budou
zveřejněny na úřední desce a webových
stránkách obce.
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Úmrtí
26. 12.
28. 01.

Pavla Šulcová
Petr Kurka

Blahopřejeme
7. 5.
Josef Kalous
9. 5.
Marie Dostálková
10. 5.
Julie Kratochvílová
22. 5.
Anna Vrbová
13. 6.
Jiřina Herzogová

68 let
63 let
70 let
80 let
88 let
88 let
84 let

Vzpomínka
Dne 22. 4. 2009 si připomeneme 10. výročí
náhlého úmrtí Jaromíra Filipa.
30. 9. 2009 by oslavil 80. narozeniny.

Pozvání
Zastupitelé obce srdečně zvou všechny
dlouhoňovské důchodce na tradiční setkání.
Letos se uskuteční 14. června.
V kulturním domě vám nedělní odpoledne
zpestří zábavný program a hudba p.
Tomana.

Za vzpomínku děkují manželka Zdeňka, syn Jaromír s
rodinou a dcera Zdeňka s rodinou.

Zlaté a stříbrné svatby
Manželským párům, které si v letošním roce
připomínají jubilejní výročí své svatby, rádi
popřejeme ke "Stříbrné" či "Zlaté" svatbě.
Stačí jen oznámení na obecním úřadě.
za sociální komisi obce Jitka Chárová

Společenská rubrika

Společenská rubrika
Narození
14. 12.
11. 02.
15. 02.

Akce
Kalendář akcí
28. - 29. 3. 2009
Čtení u krbu - Chata Rolba
15. 4. 2009
Den otevřených dveří v MŠ
17. 4. 2009
Sběr železa
17. 4. 2009
Taneční zábava

Michaela Thunová
Adéla Bártová
Alena Skalníková

17. 4.-17. 5. 2009
Výtvarná soutěž, pořádá Floriánek

DLOUHOŇOVICKÝ občasník
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25. 4. 2009
Výlet do muzea kuriozit v Pelhřimově,
pořádá Floriánek

Srdečně zveme všechny malé i velké na

17. - 24. 5. 2009
Výtvarná výstava, hasičská zbrojnice,
pořádá Floriánek

které se koná na Chatě Rolba
28. 03. - 29. 03. 2009

30. 4. 2009
Pálení čarodějnic na hřišti
(Odpoledne volba miss čarodějnice pro děti,
večer pro dospělé, hudba k tanci a poslechu,
zajímavý doprovodný program, jak pro děti,
tak pro dospělé.)
1. 5. 2009
Májová zábava
(odpoledne plné her, soutěží a večer Májová
zábava)
22. 5. 2009
Očkování psů a koček, před Kulturním
domem
5. - 6. 6. 2009
Volby do Evropského parlamentu
6. 6. 2009
Dětský den - víceúčelové hřiště, pořádá
Floriánek

Čtení u krbu,

Program:
18.00 - 19.00 hod pohádka Jarní povídání o
hastrmánkovi-v podání loutkového divadla
Úsměv
19.00 - 20.00 hod čtení pro předškolní děti,
stezka odvahy pro starší děti, které zůstanou
přes noc
20.00 - 24.00 hod putování s Robinsonem
čtení a soutěže v družstvech
24.00 - 07.00 hod čtení pro odvážné
07.00 hod snídaně a vyhodnocení
S sebou polštářek na sezení, později i na ležení,
spacák a karimatku, případně plyšového
kamaráda. Vhodné oblečení na ven i na pobyt
na chatě.
Těšíme se nejen na děti, ale i na dospěláky.
Děti do 6 let pouze v doprovodu rodiče.
Počet míst omezen.
Vstupné 4 ks moučníku. Pitný režim zajištěn.
Floriánek informuje

13. 6. 2009
Memoriál Zdeňka Musila
14. 6. 2009
Setkání s důchodci
19. 6. 2009
Humanitární sbírka, chodba Kulturního
domu
Více informací v tomto čísle občasníku, na
plakátovacích plochách obce a na webu
obce.

Peněžní dar dětem
V minulém Občasníku vyšlo několik článků o
tom, co se dělá ve vesnici pro děti. Nedlouho
po jeho zveřejnění se na Obecní úřad
dostavil pan Jaroslav Procházka a přinesl
částku 10 000,- Kč jako dar právě na akce,
které se pro dlouhoňovické děti pořádají. Co
vede člověka v důchodovém věku, aby
daroval dětem tak vysokou částku? Vám, co
„Jardu“ znáte, nemusím nic vysvětlovat. Pro
Vás ostatní jen malé připomenutí. Jarda
Procházka byl právě tím, který spolu
s p. Oldou Bílkem a Janem Vychem st. jezdili
s malými hasičaty na závody, vozili je do
Zdobnice lyžovat, objeli s nimi spoustu
zajímavých míst po republice. Stál
u myšlenky lyžařského vleku
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v Dlouhoňovicích stejně tak, jako za dalšími
akcemi, které se ve vesnici pořádaly.
Pravidelné výlety důchodců, jejich
organizace a realizace je také jeho zásluha.
Kohokoliv se zeptáte, potvrdí Vám, že Jarda
Procházka pomůže vždycky, když to
potřebujete. Peníze pro děti přinesl právě
proto. Za děti, jejich rodiče a redakční radu
velké poděkování.
M. Vychová

Promítání pro malé i velké
16. ledna t. r. jsme se sešli na chatě Rolba,
abychom si prohlédli všechny fotografie
pořízené na akcích pořádaných pro děti v
minulém roce. Sešlo se nás tam asi 18
dospělých a 10 dětí. Po shlédnutí fotografií
jsme si prohlédli film o Žambersku natočený
panem Bohoušem Zámečníkem ml., za
který moc děkujeme. Představili jsme a
pokřtili naše logo spolku Floriánek,
pojmenovaném dle patrona hasičů. Teď nás
děti na plakátech lépe poznají a budou
vědět, že jim Floriánek přináší další zábavu.
A potom už následovala diskotéka pro
nejmenší a my dospělci jsme probrali další
akce na letošní rok. Děkujeme všem, kteří
nám fandí a pomáhají.
Dětský karneval
V neděli 1. února 2009 se uskutečnil tradiční
maškarní karneval pro děti, který se nesl v
duchu vodních hrátek. O vodnickou výzdobu
se postarali nejen pořadatelé, ale i Speciální
základní škola Žamberk. Děti vytvořily s paní
učitelkou vodní svět, který ozdobil celou
kobercovou plochu. Moc děkujeme. V
letošním roce jsme rádi přivítali 95
soutěžících masek. Děkujeme všem dětem,
rodičům i ostatním dospělým za hojnou
účast a výborné nápady s převleky. Díky nim
jsme mohli na tanečním parketu zahlédnout
Boba a Bobka, kominíka, Rumcajse, pejska
a další zvířátka, princezny i prince, piráty a
čaroděje a mnoho dalších masek. O
nejlepších rozhodli sami dospělí na
hlasovacích lístcích společných vždy pro
jeden stůl. Nejlepší masky byly jako vždy
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odměněny. Taneční rej a soutěže několikrát
vystřídalo předtančení v podání dětského
kroužku orientálních tanečnic z TJ Sokol
Kameničná a přenádherného vystoupení s
křídly paní Ivety Kacálkové. O hudbu se i
v letošním roce výborně postaral p. Divíšek.
Občerstvení zajistila Hospoda pod Lipami.
Nechyběla ani tradiční tombola, která byla
díky sponzorům velmi bohatá. Všem velice
děkujeme. Na závěr si všichni užili
koulovanou s papírovými koulemi. Tu si
oblíbili i dospělí. V nejlepším bylo dobré
skončit a nám nezbývá, než se těšit na další
karneval.
Tato akce se nám připravovala velice dobře
a to hlavně díky novým a novým, ochotným a
šikovným pomocníkům a všem, kteří nás
podporují. Jsme velice rády, že je nás čím
dál více a moc Vám, kteří jste se na
přípravách a průběhu karnevalu podíleli,
touto cestou děkujeme. Vždyť rozzářené
dětské oči je ta nejkrásnější odměna.
Sponzoři karnevalu:
Autopomoc Halbrštát
Markovi výroba dřevěných hraček
Gas Coubal
Moravcovi
Elektro Jordán
Nehtové studio Hana
Hračky Novotná
Obec Dlouhoňovice
Karvaiová Radka
Procházka Jaroslav
Konzum
Tedies Michal Vyhnálek
Kratochvílová Marie
Vika Kameničná a.s.
Marek zemědělská technika
Vítek Pavel Truhlář

DLOUHOŇOVICKÝ občasník
Výlet do města rekordů a kuriozit
Pelhřimov
Dne 25. 4. 2009 chystá spolek Floriánek
výlet do muzea Českých kuriozit a rekordů v
Pelhřimově. Prohlídka expozice „Zlaté
české ručičky“, na kterou jsme dostali
vstupenky za vánoční akci s balónky
zdarma, je objednána po 10 hodině. Na
druhou expozici „Rekordy a kuriozity“ si již
vstupné musíme zaplatit, což při návštěvě
skupiny činí dospělí 40,- Kč/osoba, dětské
vstupné je 25,- Kč/dítě, přičemž děti do 6let
mají vstup zdarma. Dále mají vstup zdarma
osoby nad 205 cm a pod 145 cm výšky nebo
s obvodem pasu nad 135 cm. Rovněž bude
možnost procházky parkem s kuriozitami.
Kdo bude chtít, může se podívat i do
místního „krematoria“.
Po obědě, který si každý zajistí sám (v
některé restauraci ve středu města nebo z
vlastních zásob), vyrazíme směr Jihlava do
tamější ZOO. Vstupné činí za každou
dospělou osobu 80,- Kč a dítě 40,- Kč.
Všichni přihlášení „výletníci“ zaplatí předem
zálohu na dopravu autobusem ve výši 150,Kč/ osobu do 19. 4. 2009. Děti do 15 let mají
dopravu zdarma.
Zbývá ještě pár volných míst. Zájemci,
prosím ozvěte se na e-mail
simapachova@seznam.cz, obratem budete
informováni, zda byla Vaše přihláška přijata.
Běh naděje
Dne 29. srpna 2009 se uskuteční další
ročník Běhu naděje. Jako Floriánek,
pořadatel akcí pro děti, jsme byli osloveni a
požádáni o spolupráci. Oslovili jsme tedy
děti z Dlouhoňovic a okolí, aby namalovaly
obrázky pro letošního hosta, paní Janu
Hlaváčovou, představitelku babičky v
pořadu pro děti Kouzelná školka. Děti se
úlohy zhostily na výbornou a v nejbližších
dnech za babičkou Janou poputuje velká
obálka s obrázky na různá témata. Doufáme
že ji dárek potěší a ráda pozvání pořadatelů
přijme.
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Floriánek
spolek pro pořádání akcí pro děti při SDH
Dlouhoňovice
vyhlašuje 2. ročník výtvarné soutěže.
Hlavní téma
PORTRÉT OČIMA DĚTÍ
aneb nejkrásnější úsměv.
Pro tvořivé potom doplňkové téma
HRÁTKY S KAMENY A KAMÍNKY.
Trvání soutěže 17. 04. - 17. 05. 2009
v těchto kategoriích:
1. mladší předškolní děti
2. starší předškolní děti
3. žáci I.stupně
4. žáci II.stupně
5. studenti
Hlavní téma: malovat můžete libovolnou
technikou (minimální rozměr A4). Portrét může
být i zvířecího kamaráda.
Doplňkové téma: doporučená technika malba
na kámen, ubrousková technika, drátkování
a další.
Svá díla odevzdávejte do kanceláře nebo
schránky obecního úřadu. Ke svému dílu
připevněte štítek s názvem díla, celým jménem,
věkem a adresou.
Ze soutěžních prací bude uspořádána výstava
v místní hasičské zbrojnici. Sledujte proto
informační tabule.
Na výherce čeká krásná odměna.
Přejeme hodně tvůrčích nápadů.

Na všechny akce zve a těší se na Vás Váš
Floriánek

DLOUHOŇOVICKÝ občasník
Sport
Napsali o nás (Orlický deník 13. 1. 2009)
Víkend nabídl hokej pod širým nebem
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Tak tedy doufejme a čiňme vše proto,
abychom v srpnu začínali kompletní
přípravu na novou sezónu jak hráčsky, tak
v realizačním týmu. A jak proběhlo
závěrečné týmové vyhodnocení se dočtete v
příštím vydání občasníku.

Fanoušci okresního hokeje měli o víkendu
pestrou nabídku. Kam zavítat dřív? Na
hokejovou bitvu první Tisové s druhým
Žamberkem nebo na zápas Dlouhoňovic s
Králíky, který se hrál pod širým nebem? Kdo
zvolil hokejový víkend a navštívil oba zápasy
udělal dobře.

Miroslav Keprta

Konec sezóny a konec trápení
Očekávání po výhře nad Semanínem a
mužstvem Ústí jsme nenaplnili. Hráči Králík
nás porazili na domácím ledě, kde jsme opět
nepřízní počasí sehráli pouze jedno
soutěžní utkání. Zasloužená radost trvala v
derby se Žamberkem do 58. minuty zápasu,
kdy jsme přišli o vedení a výhru nad
největším rivalem. Infarktový zápas pro
všechny hráče i fanoušky obou mužstev měl
opět všech 5 „P“, včetně vyvrcholení, kterým
byly nájezdy rozhodující o vítězi souboje.
Toto utkání mělo být posledním zápasem
sezóny, protože lepší se zřejmě v okresní
soutěži nehrálo a spokojenost u fanoušků
byla zřetelná, přestože se prohrálo. Na další
utkání se již tolik hráčů nesešlo.
Různá zranění a dvojboj rozhodčího Bučka,
který řídil utkání s Tisovou a řádil v
následujícím utkání s Voděrady, kdy poslal
předčasně osprchovat hned čtyři naše hráče
po sobě (následně dva dostali 2 a 3 zápasy
distanc), to vše nás srazilo dolů. Další matné
výkony ovlivněné stále rotující sestavou,
změna na postu brankáře a nedůvěra ve
vlastní schopnosti, to jsou hlavní příčiny
špatných výsledků druhé poloviny soutěže.
Částečná přítomnost Petra Nuna na
střídačce měla pozitivní vliv na hru, bohužel
se do výsledků nepromítla. Konec
hokejového zápolení na kolbišti okresního
přeboru získává trpkou příchuť. Máme
bojovníky, máme řečníky, ale nemáme
trenéra! To je pravá příčina neúspěchu
v letošním roce.

Od ledu
Zprávu o činnosti HC Dlouhoňovice Vám
píše trenér a zároveň manažer HC
Dlouhoňovice pan Miroslav Keprta, který je
pilířem oddílu a dělá vše pro to, aby družstvo
mužů fungovalo co nejlépe. Poděkování za
jeho práci je nedostatečným gestem. Mirku,
děkuji Ti za celý oddíl, škoda jen, že naši
muži nedosahují lepších výsledků. Snad se
to ještě v závěru zlepší. Též chci poděkovat
Petru Nunovi, který podle svých možností
též pomáhá oddílu. Já se chci spíše zaměřit
na provoz našeho zimního stadionu.
Led se nám podařilo na vánoční svátky
udělat. Využívala ho hlavně veřejnost, dále
muži HC Dlouhoňovice a žáci SK Žamberk.
Muži zde odehráli jedno mistrovské utkání
s Králíky. Žáci SK Žamberk zase přátelské
utkání s Českou Třebovou. Po menších
obavách se nám podařilo 31. ledna odehrát
turnaj starších pánů. Začátkem měsíce
února přišla velká obleva a ledu nám zbylo
velmi málo. Snažili jsme se zajistit bruslení
na dětské jarní prázdniny, ale dařilo se nám
to jen sporadicky. Na asfaltové ploše byla
malá vrstva ledu, který nám přes den
vytával. Z nouze se bruslit dalo.
Za práci na kluzišti chci poděkovat Vladimíru
Podhájeckému mladšímu, Janu Dostálovi,
který zde odpracoval velké množství hodin,
dále Romanu Páchovi a Václavu Vítkovi za
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úklid sněhu a opravu mantinelů. Dále
Michalu a Martinovi Holubářovým, Ondrovi
Hubálkovi, Pavlu Víšovi, Jaroslavu
Macháčkovi staršímu. Ženám, které nám
zajišťovaly občerstvení, Olze Podhájecké,
Vlaďce Rumreichové a Simoně Páchové.
Počasí s námi v letošní sezóně laškovalo,
ale snažili jsme se ledovou plochu udržovat
dle našich možností.
28. 3. 2009 jsme chtěli udělat taneční
zábavu v Kulturním domě. Bohužel zde nyní
probíhá rekonstrukce sociálních zařízení a
zábava byla přesunuta na 17. 4. 2009. Hrát
bude skupina Bladex. V měsíci červnu
uspořádá oddíl pivní slavnosti, termín bude
včas upřesněn.
Všem občanům a fanouškům, kteří nás
jezdili povzbuzovat, též děkuji za jejich
přízeň a výdrž.
Chci jen upozornit na to, že se nám nelíbí, že
z našich střídaček si mládež Dlouhoňovic a
Žamberka dělá kulturní prostor. Bohužel zde
po nich zůstává podestýlka vajglů od cigaret,
které zde kouří a zároveň značné množství
obalů od občerstvení, které zde konzumují.
Občas i nějaká lavička je rozbitá, ale s tím asi
nic neuděláme?
Za oddíl ledního hokeje Dlouhoňovice Vladimír
Podhájecký

Dlouhoňovice hokejový turnaj 2009
Stará garda 31. 1. 2009
Věc: Závěrečná zpráva
Celý turnaj byl připraven o týden dříve, ale
počasí a vedoucí turnaje rozhodli, že
konečné datum bude poslední sobota v
lednu. Dík patří vedoucím zúčastněných
mužstev, že v tak krátkém termínu to
organizačně zvládli. Bohužel to nezvládl
oddíl Žamberka, přes svoji největší
hráčskou základnu a také pro obhajobu
vítězství v minulých ročnících. Proto se
sešla tři družstva - domácí Dlouhoňovice,
Nekoř a Verměřovice posílené hráči
Lukavice.
Vše bylo zahájeno v 9 hodin, rozlosováno a
první se utkalo mužstvo Nekoře s
Verměřovicemi s výsledkem 5:3 pro Nekoř. I
v druhém utkání Nekoř uspěla proti
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Dlouhoňovicím 7:4 a stala se tak vítězem
turnaje. V posledním zápase chtěli domácí
hokejisté udělat krok k druhému místu.
Zápas s Verměřovicemi však skončil 4:4 a
následovaly samostatné nájezdy a tam
rozhodl o druhém místu Verměřovic jedinou
brankou p. Smetana Zdeněk.
Celého turnaje se zúčastnilo 43 hráčů
včetně vedoucích. Nejmladšími hráči byli se
40 roky Mikula Libor a Smetana Zdeněk,
naopak nejstarší účastníkem s 62 lety p.
Sklenář Jaroslav. Průměrný věk na turnaji
45,5 roku. Vše skončilo bez úrazu a ceny na
závěr předal osobně starosta p. Ing. Smola
Pavel, který se aktivně zúčastnil celého
průběhu a vedoucí turnaje p. Podhájecký
Vladimír. Všichni si ceníme poděkování
zástupce hráčů p. Chládka z Nekoře za
organizaci a připravené zázemí.
Poděkování patří i ,,sponzorům,, OÚ
Dlouhoňovice, elektro-Jordán a
Velkoobchod s nápoji Babák Jiří. Na
všechny se těšíme v roce 2010.
Vedoucím turnaje byl p. Podhájecký
Vladimír, časomíru a další organizaci turnaje
měl na starosti Nun Petr, fotografem turnaje
byl p. Brdíček st., rozhodčími p. Holub Milan
a slečna Podhájecká Věra. Občerstvení
měly na starost p. Podhájecká Olga a p.
Páchová Simona. Na závěr ještě zpráva o
počasí, bylo zataženo, mírné sněžení a
teplota okolo 0°C.
Všem, kteří zajišťovali chod celé akce patří
poděkování.
Za organizátory Petr Nun
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Zima budiž pochválena
Někoho může titulek rozzlobit. Ale my, lyžaři,
jsme si letos zimy po letech užili. Z provozní
knihy lyžařského vleku uvádím čísla:
Zima
2006/2007
2007/2008
2008/2009

počet dní v provozu
5
31
57

Co na to obhájci globálního oteplování?
Koncem listopadu to vypadalo, že zima
začne co nevidět. Potom však přišla
pravidelná prosincová obleva a Vánoce byly
opět na blátě. K radosti všech lyžařů zamířila
26. prosince rtuť teploměru pod nulu. Na
sjezdovce se objevilo dělo na výrobu
technického sněhu. Když teplota byla nižší
než -4 °C, dělo začalo chrlit sníh. Po 60
hodinách se 29. prosince na kopci objevili
první lyžaři. Vánoční prázdniny letos byly
dlouhé a všechny prázdninové dny bylo ve
Ski areálu živo. Na Silvestra jsme vlek
zastavili až 15 minut před půlnocí. V lednu i
únoru byla návštěvnost velmi slušná,
přestože počasí často lyžařům nepřálo.
Velké mrazy provázel silný vítr či husté
sněžení. Hezké slunečné dny se daly
spočítat na prstech jedné ruky. Kromě
počasí zkomplikovaly provoz i dvě vážné
závady. Nejdříve zkolabovala převodovka.
Díky šikovným rukám Romana Páchy,
Pepíka Tobišky a Jardy Pražáka byla po
generální opravě za dva dny na svém místě.
Po dvou dnech přišla další katastrofa.
Elektromotor se během provozu zastavil.
Přivolaný elektrikář určil závadu - spálené
vinutí. Naštěstí byl v garáži původní slabší
motor. Nastoupili osvědčení montéři a za tři
hodiny se na svahu opět proháněli lyžaři.
Spálený motor po opravě odpočívá v garáži.
Když v lednu přikryl sníh okolní louky,
vyrazila rolba upravit běžecké stopy.
Nejdříve po Dlouhoňovicích, později až do
Žamberka a Písečné. O tom, že o upravené
stopy byl mezi veřejností velký zájem,
svědčí i pochvalné reakce (viz. poděkování
1. místostarosty Žamberka).
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Poslední únorový den se na sjezdovce
závodilo ve slalomu a závody tradičně
doprovázela obleva. Další týden s rostoucí
teplotou ubývalo sněhu i lyžařů. Provoz byl
ukončen k 4. 3. Naděje, že by se na
sjezdovku do jara vrátili lyžaři, je minimální.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří
se na provozu Ski areálu podíleli. Jak se
říká, všechno je v lidech a to, že se lyžařům u
nás na sjezdovce líbí, je velkou měrou
zásluha lidí, kteří zajišťují chod zařízení.
Zaznamenali jsme velmi pozitivní reakce na
provoz dětského vleku, což nás moc těší.
Jsme si vědomi toho, že vzhledem k profilu
sjezdovky jsou naší největší klientelou právě
rodiny s malými dětmi. Rodiče si opakovaně
pochvalovali nejen dětský vlek, ale i
vstřícnost obsluhy, která trpělivě nasazovala
jejich malé ratolesti na kotvy, zpomalovala
rychlost vleku a vysvětlovala dětem, jak
jízdu nahoru zvládnout. Děkuji zejména: L.
Maryškovi, J. Tobiškovi, R. Páchovi, ing. P.
Chárovi, I. Vávrovi, J. Váněmu, Z. Kotyzovi,
J. Lipenskému, bratrům Machálkovým, T.
Hubálkovi, Jirkovi Vychovi, S. Páchové.
Jan Vych, jednatel společnosti
Správa sportovišť Dlouhoňovice, s.r.o.

Soutěž o nejoblíbenější ski areál
Orlických hor
Na začátku roku 2009 vyhlásil na svých
internetových stránkách Orlický deník
anketu o nejoblíbenější ski areál. Díky
technickému zasněžování jsme byli v té
době jedním z mála míst, kde se lyžovalo a
na návštěvnosti to bylo znát. Při koupi
jízdenek jsme rozdávali lyžařům anketní
lístky s žádostí o podporu při hlasování.
Výzva zabrala a velmi brzy jsme se dostali
na první místo. Po několika dnech během
jedné noci se na první místo dostal areál
Humparek v Sopotnici, kde teprve lyžovat
začínali. Ukázalo, se že se dá s jistým
časovým odstupem hlasovat opakovaně a
rozjel se boj mezi Dlouhoňovicemi a
Sopotnicí. Opět jsme se dostali na první
místo, které jsme až do konce ankety
udrželi. Uvážíme-li, že jsme s obrovským
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náskokem „porazili“ renomované středisko
Říčky v O. h., musíme přiznat, že vypovídací
hodnota ankety je asi minimální. Přesto Vám
všem, kteří jste bojovali za náš areál, děkuji.
Jan Vych, jednatel společnosti
Správa sportovišť Dlouhoňovice, s.r.o.

Poděkování
Letošní zima byla příznivě nakloněna
lyžování i v nižších nadmořských výškách, a
proto podobně jako v minulosti, naposled
tomu bylo před třemi roky, Město Žamberk
vstoupilo do jednání se Správou sportovišť
Dlouhoňovice s.r.o., která je vlastníkem
rolby, o úpravě lyžařských stop v okolí
Žamberka.
Za všechny příznivce běžeckého lyžování
z našeho města i širokého okolí chci
poděkovat jak Správě sportovišť
Dlouhoňovice s.r.o. za jejich vstřícný přístup,
tak RM Žamberk, která uvolnila finanční
prostředky. Jmenovitě děkuji jednateli
Správy sportovišť s.r.o. p.Vychovi, se kterým
se úprava stop projednávala a řidičům rolby
p. Páchovi a p. Tobiškovi.
Přejme si, aby příští zima byla lyžování na
Žamberecku minimálně stejně nakloněna
jako ta letošní a spolupráce mezi Městem
Žamberk a Správou sportovišť
D l o u h o ň o v i c e s . r. o . t a k ú s p ě š n ě
pokračovala.
1. místostarosta Petr Andrle
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Líšnický puchýř
TJ Sokol Líšnice pořádá v sobotu 18. 4. 2009
již VIII. ročník turistického pochodu Líšnický
puchýř
Kolem domku Prokopa Diviše na Rozálku a
Litický Chlum
Trasy: 8-16-32 km pěšky i na kolech, 64 km
asfalt - kolka
Start: sokolovna Líšnice 8:00-10:00 hod
Cíl: tamtéž do 19:00, startovné 25,- Kč
Každý účastník obdrží oplatek a čaj na trase,
u sokolovny bude připraveno posezení s
možností občerstvení.
Na malé i velké turisty se těší pořadatelé!
I n f o r m a c e n a : w w w. p o c h o d y. c z a
www.obeclisnice.cz
Orlické hory tady máme
krajem rádi chodíváme
s radostí a bez nudy
každým rokem jinudy.
Prokop Diviš z nebe
naše kroky vede
k hodnotám a lesku
mocnou silou blesku!
Memoriál Zdeňka Musila
Dne 13. 6. 2009 od 13 hodin v areálu
sportoviště obce se uskuteční „Memoriál
Zdeňka Musila“. Veřejnost je srdečně vítána.
Počasí
Prosinec 2008
V první i druhé dekádě měsíce se nad
Evropou udržovalo spíše teplé a vlhké
západní proudění vzduchu, které bylo
střídáno občasnými vpády studeného
vzduchu ze severu. V důsledku tohoto
ochlazení se 2. a 8. prosince vyskytuje
sněhový poprašek. Srážky byly jinak
převážně dešťové. Od 14. prosince
ovlivňuje počasí v Evropě výrazná tlaková
níže nad Britskými ostrovy, která se
přesunuje směrem nad Španělsko. Kolem ní
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začal do ČR proudit teplý vzduch od jihu.
Denní maxima se pohybovala kolem +7 °C.
Převládalo deštivé a větrné počasí s nárazy
větru 18 m/s. Teplé počasí bylo ukončeno
24. prosince. Nad Biskajským zálivem se
vytvořila tlaková výše a po jejím severním
okraji se začal do Evropy dostávat
chladnější vzduch od severu. Noční
minimální teplota klesala na -12 °C.
Frontální vlny přinášely jen minimum
sněhových srážek, jednalo se spíš o
poprašek. Vlivem ochlazení a nedostatku
sněhu začaly holomrazy a půda promrzla do
15 cm.
teploty: průměrná měsíční teplota: +0,9 °C
(+2,4 °C nad dlouhodobým teplotním
normálem).
Maximální teplota: +11,1 °C (1. 12.)
Minimální teplota: -11,9 °C (29. 12.) v 5 cm
nad zemí: -15,0 °C
srážky: celková měsíční suma: 27,5 mm/m2
(37 % normálu), maximální srážka: 4,7
2
mm/m (18. 12.)
sluneční svit: celkem 37,2 hodin (129 %
normálu), nejdelší den se slunečním svitem
6,5 hod. (31. 12.).
statistiky: počet dnů s mlhou: 5, jíním: 6,
kouřmem: 9, sněhovou pokrývkou: 6,
nárazovitým větrem: 8, jasných dnů: 2,
maximální náraz větru: 18 m/s ze směru
290° (21., 22. 12.).
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Únor:
převládalo teplo. Noční teploty
klesaly pod bod mrazu, ale denní až na +16
°C. Celý měsíc byl bez sněhové pokrývky.
Půdní profil byl zamrzlý od 9. do 22. února do
hloubky 9 cm. Vyskytovaly se velké rozdíly v
teplotách. Třeba 17. února naměřila stanice
v Javorníku teplotu -22 °C a o týden později
(24. února) naměřila naopak extrémně
vysokou teplotu +21 °C stanice v jižních
Čechách. Teploty se pohybovaly 3 °C nad
normálem (max: +16,4 °C a min: -14,3 °C).
Srážky dosahovaly 89 % normálu, sluneční
svit 136 % normálu.
Březen:
výrazná tlaková níže od
severozápadu přinesla do Evropy vichřici
jménem Emma. Její přechod byl provázen
větrem v nárazech 32 m/s v Dlouhoňovicích
(43 m/s stanice Maruška). Vyskytly se
bouřky s kroupami a srážkami s úhrny mezi
30 až 35 mm/m.2 V jižních Čechách mezi 60 a
70 mm/m2 srážek. V oblasti Krkonoš a
2
Orlických hor spadlo mezi 50 a 100 mm/m za
první dva březnové dny. Na Orlici byl
dosažen 2. stupeň povodňové aktivity.
Koncem března se ochladilo a začalo sněžit.
Pokrývka byla maximálně do 10 cm (20. 26.3.). Teploty se pohybovaly slabě nad
normálem (max: +16,4 °C, min: -8,6 °C).
Srážky dosáhly 156 % normálu a sluneční
svit 114 % normálu. Půda byla promrzlá do 4
cm a to jen mezi 6. a 8. březnem.

Průběh počasí v roce 2008
Leden:
zpočátku měsíce převládalo
chladné inverzní počasí. Dále se pak do
Evropy dostával kolem tlakové níže nad
západní Evropou teplý vzduch od jihu. Jižní
proudění vzduchu bylo provázeno silným
větrem o síle vichřice. V Dlouhoňovicích 18
m/s (Dukovany 41 m/s, Sněžka 55 m/s).
Teploty se pohybovaly 4 °C nad normálem
(max: +10,7 °C a min: -11,7 °C). Srážky činily
105 % normálu a sluneční svit 88 % normálu.
Sněhová pokrývka ležela 15 dnů a
dosahovala výšky maximálně 14 cm. Zámrz
půdy byl 14 cm (1. - 19. 1.).

Duben:
teplé a proměnlivé počasí s
občasnými srážkami převládalo po celý
měsíc. Teploty se pohybovaly +1 °C nad
normálem (max: +20,5 °C, min: -3,7 °C).
Srážky dosahovaly 89 % normálu a sluneční
svit 118 % normálu. Vyskytly se 3 dny s
bouřkou a krupobitím s nárazovitým větrem
18 m/s.
Květen: nejteplejší částí měsíce byla 3.
dekáda s výskytem prvních tropických dnů
(+29 °C). Oproti 1. a 2. dekádě s přeháňkami
a bouřkami, byla 3. dekáda bez srážek s
vysokými teplotami. Do ČR proudil teplý
vzduch kolem tlakové níže nad západní
Evropou. Převládalo slunečno, po ránu s
rosou. Teploty se pohybovaly slabě nad

DLOUHOŇOVICKÝ občasník
normálem (max: +29 °C, min: +0,7 °C).
Srážky dosahovaly 106 % normálu a
sluneční svit 123 % normálu.
Červen: nevýrazné tlakové pole přinášelo
do ČR počasí s proměnlivou oblačností.
Vyskytovaly se přeháňky a bouřky. Jedna
výrazná bouřka se vyskytla 25. června při
přechodu studené fronty. Po tropickém dni
přišla v podvečer s větrem, srážkami a
krupobitím. Spadlo přes 30 mm srážek.
Kroupy byly velké 1 cm a bylo jich tolik, že
ležely ještě 20 minut po tom, co spadly. Vítr
dosahoval nárazů 26 m/s. Vichřice
napáchala značné škody a vynutila si velmi
časté výjezdy hasičů. Teploty se dostaly 3 °C
nad normál (max: +30,4 °C, min: +1,8 °C).
Srážky byly bouřkové a dosahovaly 63 %
normálu. Sluneční svit 139 % normálu.
Červenec: teplotně slabě nad průměrný
měsíc. Vlhké západní proudění přinášelo
oblačné počasí se srážkami. Při slunečnu
teploty stoupaly k +30 °C. Nejchladněji bylo
v 1. a 2. dekádě +6 °C. Srážky a sluneční svit
činily shodně 56 % normálu.
Srpen: teplotně slabě nadprůměrný měsíc s
maximální teplotou kolem +30 °C a
minimální +3 °C. Teplé jižní proudění bylo
občas střídáno chladnějším
severozápadním. Uprostřed 2. dekády
přecházela výrazná studená fronta od
severozápadu. Byla provázena intenzivními
bouřkami a srážkami s úhrny kolem 50
2
mm/m za 48 hodin. Vítr dosahoval rychlostí v
nárazech 21 m/s. Celkem za měsíc spadlo
79 % normálu srážek. Sluneční svit
dosahoval hodnot 120 % normálu.
Září: zpočátku měsíce převládalo ještě
teplo. Postupně se začalo prosazovat vlhčí a
studenější severozápadní proudění
vzduchu, kolem tlakové výše nad západní
Evropou. V závěru měsíce se proudění
změnilo na východní. Vyskytly se už první
přízemní mrazíky (-5 °C). Teploty se
pohybovaly slabě pod normálem (max:
+28,7 °C, min: -0,7 °C). Srážek spadlo jen
45 % normálu. Sluneční svit 108 % normálu.
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Říjen: celkově teplotně slabě nad normální.
Teplé počasí s občasnými srážkami
převažovalo po celý měsíc. Rozdíly mezi
denní a noční teplotou se zvětšovaly.
Maximální teplota +18,5 °C a minimální -5,6
°C a v 5 centimetrech nad zemí -9,5 °C.
Závěr měsíce přinesl další velký rozdíl v
počasí mezi západem a východem. V
západních Čechách již od 600 m.n.m
sněžilo. V Krušných horách napadlo 5 - 15
cm sněhu. Na Moravě v té době byly teploty
přes 20 °C. Teplé počasí bylo provázeno i
vichřicí s nárazy větru kolem 40 m/s (Lysá
hora). Srážky činily 69 % normálu, sluneční
svit 83 % normálu.
Listopad: kolem tlakové níže nad Francií
k nám první dvě dekády proudil velmi teplý
vzduch od jihu. Maximální teplota do +20 °C.
Výrazněji se ochladilo koncem 2. dekády.
Ochlazení přineslo sněhovou nadílku do 3,
postupně do 12 cm sněhu. Minimální teplota
se dostala na -8 °C. Srážek spadlo 10 %
normálu a sluneční svit byl 120 % normálu.
Prosinec:
teplé počasí s proměnlivou
oblačností a ojedinělými dešťovými
přeháňkami vydrželo do 24. prosince.
Chladné severní proudění přineslo
postupné ochlazení, ale bez výraznějšího
sněžení. Nastaly holomrazy. Půda zamrzala
do 15 cm. Teploty se pohybovaly 2,4 °C nad
normálem (max: +11,1 °C, min: -11,9 °C).
Srážek spadlo jen 37 % normálu. Sluneční
svit byl 129 % normálu.
Celkově rok 2008 vyšel teplotně 1,6 °C nad
dlouhodobým teplotním normálem. Srážek
spadlo 80 % normálu. Sluneční svit
dosahoval 117 % normálu.
Leden 2009
Na počátku měsíce přecházela od
severozápadu přes střední Evropu tlaková
výše. Po přední straně postupovaly frontální
s y s t é m y. P ř e v a ž o v a l o p o č a s í s
každodenním slabým sněžením a
celodenními mrazy. Maximální denní teploty
se pohybovaly od -1 až do -8 °C. Minimální
noční teploty padaly až na -19 °C. Výška
sněhové pokrývky dosahovala 22 cm.
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Na konci první a začátkem druhé dekády
ustoupila tlaková výše k východu. Kolem ní
ve vyšších vrstvách atmosféry začal
pronikat od jihozápadu teplejší vzduch do
Evropy. Panovalo inverzní počasí. Koncem
druhé dekády vliv na naše počasí zeslábl a
řídícím tlakovým útvarem pro střední Evropu
se stala tlaková níže nad Britskými ostrovy.
Jednotlivé přechody frontálních vln od
západu narušily inverzi. Proměnlivé počasí
přineslo postupně dešťové srážky i na hory.
Sněhová pokrývka byla kolem 20 cm. Na
počátku třetí dekády se nad západní
Evropou prohloubila tlaková níže. Její
frontální vlna se nad střední Evropou vlnila a
přinášela významnější srážky s větrem. Na
horách sněžilo. V závěru dekády postoupila
od jihovýchodu výšková tlaková níže. Kolem
ní k nám proudil chladnější vzduch od
severovýchodu. Převládalo počasí s velkou
oblačností a občasným slabým sněžením,
hlavně na severovýchodě, kde napadlo za
den 24 cm. Celková sněhová pokrývka
dosahovala 16 cm. Půdní profil byl zamrzlý
do 18 cm, koncem měsíce již jen 8 cm.
teploty: průměrná měsíční teplota -4,4 °C
(-1,3 °C pod normál)
maxima: +4,9 °C (25. 1.), minima: -19,1 °C
(3. 1.), v 5 cm: -23,5 °C
srážky: celkem 47,9 mm/m2(76 % normálu),
2
max. srážka: 13,8 mm/m (4. 1.)
sluneční svit: celkem 32,6 hodin (85 %
normálu), nejdelší 6,5 hod. (6., 9. 1.)
statistiky: počet dnů s mlhou: 7, srážkami:
23, námrazou: 7, kouřmem: 26, sněhovou
pokrývkou: 31, nárazovitým větrem: 4,
nevyšší náraz větru: 15 m/s (23. 1.), ze
směru 130°
Únor 2009
Kolem tlakové níže nad Britskými ostrovy
proniká do Evropy teplý vzduch od jihu.
Denní maxima se dostávala na +10 °C. I
noční minima byla vysoká, kolem +1 °C.
Sněhová pokrývka rychle odtávala až na 4
cm sněhu. I půdní profil rozmrzl. V závěru
dekády došlo ke krátkému, ale výraznému
ochlazení. Ve druhé dekádě docházelo k
přílivu chladnějšího vzduchu od severu,
mezi tlakovou výší nad oceánem a tlakovou
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níží nad severní Evropou. Tlaková níže
přinášela četné frontální systémy, bohaté na
sněhové srážky. Celkem napadlo 34 cm
sněhu. V závěru měsíce kolem tlakové výše
nad Atlantským oceánem proudil do Evropy
teplejší a vlhčí vzduch od severozápadu.
Nastala obleva a teploty se dostávaly na +5
°C. sněhová pokrývka o výšce 38 cm začala
ubývat. Vodní hodnota obsažená ve
sněhové pokrývce byla 77 mm/m2 vody.
Slunečního svitu bylo velmi málo.
teploty: průměr za měsíc: -1,2 °C (+0,8 nad
normálem)
maxima: +10,3 °C (7. 2.), minima: -10,1 °C
(21. 2.), v 5 cm: -14,6 °C
srážky: celkem spadlo 86,9 mm/m2 (166 %
normálu), max. srážka: 12,5 mm/m2 (16. 2.)
sluneční svit: celkem 17,6 hodin (28 %
normálu), nejdelší: 6,5 hodiny (21. 2.)
statistiky: počet dnů s: mlhou: 4, srážkami:
22, sněhovou pokrývkou: 27, kouřmem: 11,
ledovkou: 1, nárazovitým větrem: 7, nejvyšší
náraz větru: 19 m/s (11. 2.) ze směru 310°
Martin Balík

Prodej občasníku:
prodejna a hospoda Pod Lipami, Obecní úřad Dlouhoňovice,
Infocentrum Žamberk
Celoroční předplatné možno zajistit na Obecním úřadě
2)

Vypracovala redakční rada v čele s Janem Vychem, v nákladu 170 výtisků
Uzávěrka příštího čísla 10. června 2009
Tisk a design:
Color studio Žamberk, Kostelní 766, Tel.: 465 622 220
Úřední hodiny Obecního úřadu Dlouhoňovice:
Pondělí a středa: 14:00 - 17:00, Pátek: 9:00 - 10:00

3)

www.dlouhonovice.cz
tel./fax: 465 614 791
e-mail: urad@dlouhonovice.cz
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Inzerce
Hledáme doručovatele letáků a zásilek v této
oblasti
Společnost TNT Post ČR s.r.o. hledá spolehlivé
pracovníky pro roznos adresných a neadresných
zásilek do schránek v této lokalitě. Vhodné i pro
studenty, matky s dětmi a důchodce. Možnost
stálého výdělku i brigád po celý rok.
Více informací obdržíte v pracovní dny od 8 do 16
hod.
Tel. 495 497 045
Mobil p. Špásová Ivana 724 450 866
Vedoucí distribuční sítě
TNT Post ČR, s. r. o.
pobočka pro Královéhradecký kraj
Bieblova 133
500 03 Hradec Králové
Zahrádkářská osada Dlouhoňovice nabízí k
pronájmu volné parcely. Bližší informace
poskytne pan Jaroslav Lesák, Žamberk.

Možnost zakoupení dárkových poukázek na kosmetické ošetření

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Dlouhoňovice č. 1/2009
ze dne 22. 1. 2009
Zastupitelstvo obce
1.
Bere na vědomí informace starosty :
1.1. o obsahu „smlouvy o výpůjčce pozemků pro realizaci projektu vybudování a provoz dětského
hřiště a dalších volnočasových infrastruktur“ a „smlouvy o realizaci a zajištění provozu projektu“
2.
Schvaluje:
2.1. smlouvu o výpůjčce pozemků parc. č. 412/2, 412/3, 416/31, a 408/1 mezi Obcí Dlouhoňovice a
Sdružením obcí Orlicko se sídlem v Žamberku za účelem realizace a provozu Volnočasová
infrastruktura obcí regionu Orlicko a smlouvu o realizaci a zajištění provozu projektu viz.
přílohy
3.
Ukládá
3.1. starostovi splnění bodu 2.1.
Usnesení bylo schváleno nadpoloviční většinou, tj. 5 členy zastupitelstva obce
Schůze byla ukončena v Dlouhoňovicích dne 22. 1. 2009 v 19 hod.
Zapsal: Ing. Smola Pavel
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Dlouhoňovice č. 2/2009
ze dne 9. 2. 2009
Zastupitelstvo obce
1.
Bere na vědomí informace:
1.1. starosty, předsedů výborů a komisí: viz zápis
1.2. o zveřejnění záměru na prodej obecních pozemků parc. číslo st. 198 (205m²),st.199 (204
m²),st. 200 (207m²), st. 201 (206m²), st. 202 (204m²), st. 203 (206m²), které se nacházejí pod
bytovkami ve vlastnictví bytového družstva Žamberk
1.3. o přípravě projektu na rozšíření hasičské zbrojnice o jedno stání (garáž) pro motorové
vozidlo
1.4. poskytnutí informace majitelům nemovitostí o uskutečněné kolaudace II. etapy splaškové
kanalizace a možnosti připojení
1.5. o stanovení data uskutečnění svátku masopustu na den 21. 2. 2009 setkání důchodců na den
14. 6. 2009
1.6. o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „infrastruktury pro RD Dlouhoňovice,
Velký Hájek“
2.
Schvaluje:
2.1. smlouvu o zřízení věcného břemene , provozování, údržby a oprav podzemního komunikačního
vedení mezi Obcí Dlouhoňovice a společností Telefonica O2 Czech Republic, a.s.
2.2. smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o souhlasu se zřízením stavby
plynárenského zařízení, které bude uloženo do pozemku Dlouhoňovice ul. Dolečka mezi
Obcí Dlouhoňovice a VČP Net, s.r.o. (viz.příloha)
2.3. dodatek č.1 ke stanovám svazku obcí Sdružení obcí Orlicko (viz. příloha)
2.4. prodej pozemku parcelní číslo 671/4 (ostatní) plocha) 38 m² panu Jiřímu Holečkovi za cenu
20,- Kč/m³
2.5. uzavření „smlouvy o právu k provedení stavby“ ve smyslu § 105 odst.1 zákona č. 183/2006
Sb., mezi Obcí Dlouhoňovice a manželi Petráňovými a plánovací smlouvu s
předpokládaným termínem plnění do konce srpna 2009
2.6. stanovení finančních vztahů mezi zřizovatelem (obcí Dlouhoňovice) a příspěvkovou
organizací Mateřská škola Dlouhoňovice, (viz. příloha)
2.7. žádost o poskytnutí dotace „Sboru dobrovolných hasičů Dlouhoňovice“, na nákup materiálu
pro zásahové družstvo z prostředků Pardubického kraje
2.8. zřízení Czech POINTU
2.9. výroční zprávu o činosti v oblasti poskytování informací ve smyslu § 18 zák.č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím
3. Neschvaluje:
3.1. žádost o poskytnutí finančního příspěvku na čerpadlo k přípojce splaškové kanalizace panu
Miloši Kozákovi, Spojovací 6, Dlouhoňovice
4. Ukládá
4.1.starostovi splnění bodu 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.7., 2.8.
4.2. zastupitelům seznámit se s návrhem pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
mimo režim zákona
4.3. hospodářce bod 2.6.
Usnesení bylo schváleno nadpoloviční většinou, tj. 7 členy zastupitelstva obce
Schůze byla ukončena v Dlouhoňovicích dne 9. 2. 2009 v hod 19:10 hod
Zapsal: Ing. Smola Pavel
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