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Setkání s důchodci
Poslední květnová neděle patřila dlouhoňovickým důchodcům. Pozvání
přijalo 73 spoluobčanů a strávili příjemné chvíle v sále Kulturního domu.
Tentokrát byla výzdoba laděna v modrém tónu modrotisku, kterou
naaranžovala paní Kamila Biedlová. Odpoledne se vydařilo, svědčí o tom
spokojené, kladné reakce přítomných a jejich příspěvky v Občasníku.
Závěrem bych ráda vysvětlila, že není v možnostech Obecního úřadu
přesná evidence občanů, kteří odcházejí do důchodu, zejména
předčasného. Pro přehlednost vás prosíme o připomenutí této životní
změny na úřadě paní Lence Sklenářové.
Jitka Chárová
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INFORMACE Z RADNICE
Zpráva o přípravě Programu Rozvoje Obce - 11. 6. 2014
Dobrý den,
pro ty, kteří jen občas nahlédnou na web stránky obce zopakuji, že je to tvorba plánu na roky
2015 - 2020 a některé části jsou i na delší časové období. Vybráno je sedm tematických
oblastí a dále je použito dotazníků od občanů, podnikatelů a místních organizací.
Pro zastupitelstvo to zatím není plán závazný, ale vzhledem k novým volbám
do zastupitelstev hlavně orientační mapa, kterým směrem by se zastupitelstvo mělo
rozhodovat při výběru akcí zadávaných do rozpočtu obce na jednotlivé roky.
Úkolem naší skupiny bylo toto připravit do nových voleb a termín do konce června určitě bude
splněno. Nyní je vše připraveno k provedení posledního bodu a to sesadit to do takové
podoby, aby bylo možné provést tisk, tento úkol má na starosti p. T. Plundra. Potom bude
následovat předložení členům provádějící skupiny a následné schválení na veřejné schůzi.
Celá naše práce začala 14. 1. a po pěti schůzkách skončila schůzkou 2. 6. Samozřejmě to
nejsou jen tyto schůzky, na těchto jsme si rozdělovali úkoly a plnili je doma, mezitím mnoho
vzájemných emailů. Všem členům patří poděkování za odvedenou práci, kterou dělali
ve svém osobním volnu, což v dnešní podivné době není nikdy dost doceněno.
Výsledky dotazníku od občanů, podnikatelů a organizací jsou uveřejněny na webových
stránkách obce Dlouhoňovice.
Za skupinu PRO Petr Nun

Dotazník pro místní organizace
Počet organizací, které vrátily dotazník: 4
Otázka
Počet členů
Do 18 let
Vývoj počtu členů - roste
Vývoj počtu členů - stabilní
Vývoj počtu členů - klesá
Začleněno do soutěží nebo jiných st. org.
Dobrovolná činnost
Podmínky v obci - dobré
nadstandardní
Spolupráce s obcí - dobré
Co čekáte za podporu od obce
Co nejvíce postrádáte
Jaké investiční akce by obec měla
pro fungování oddílu provést
Co můžete nabídnout obci
Jaké akce chystáte - 2014

Odpověď
199
45
1
3
0
3
1
3
1
4
Finanční, zázemí
Oddíl mládeže
1
Lepší komunikaci
1
nevyjádřili
2
Vylepšit areál
1
SDH-zásahové vozidlo
1
Střecha nad kabinami
1
Nevyjádřili požadavek
1
Kulturní akce
1
Pomoc na akcích obce
3
Počet 16 (viz. tabulka vpravo)

Výčet akcí v roce 2014:
ples – leden
sportovní ples 8. 3. 2014
čarodějnice - 30. 4. 2014
okresní soutěž - lední hokej
soutěž fotbal jaro/podzim
velikonoční dílna – 17. 4.
burza - 26. 4.
výlet děti – 17. 5.
vítání léta
tábor – 14. - 18. 7.
hokejbalový turnaj
Myštúra
obec v klidu - červenec
memoriál Zdeňka Musila - SDH-září
školení zásahové jednotky - SDH
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Volby do Obecního zastupitelstva
Dlouhoňovice 2014
Jak jistě všichni víte, jsou před námi
komunální volby.
Vyzývám již dnes všechny, kteří jsou ochotni
se na práci zastupitelstva podílet (nést
osobní odpovědnost za rozvoj obce a
pracovat pro obec, ale také snášet věčnou
kritiku, protože zastupitelé přeci neumějí
správně rozhodnout a protože lidí, kteří je
pochválí mnoho není), aby uvažovali o své
kandidatuře.
Jak se stát členem zastupitelstva?
Na kandidátní listině volební strany. Volební
stranou je:
1. Registrovaná politická strana či sdružení
kandidátů
2. Nezávislý kandidát či sdružení kandidátů
V případě bodu 2 musí kandidující subjekt
dodat petici podporující kandidaturu
s podpisy oprávněných občanů. Počet
podpisů pro nezávislého kandidáta i pro
sdružení je povinnen pověřený úřad
zveřejnit na úřední desce 85 dnů před
termínem konání voleb.
Kandidátní listiny se podávají nejpozději
do 16:00 hod 66 dnů přede dnem voleb
registračnímu úřadu, kterým je v našem
případě Městský úřad Žamberk.
Více informací najde na stránkách MěÚ
Žamberk www.zamberk.cz.
Vzhledem k četnosti vydávání
Dlouhoňovického občasníku nabízíme
možnost budoucím kandidátům představit
se v podzimním vydání. Uzávěrka příštího
čísla je 10. 9. 2014.
David Silber, starosta

„Výhledna“ už zase stojí
Od prvních kroků – objednávky nového
materiálu - uplynulo pět měsíců. V začátcích
ale bylo vypracování projektu projekční
kanceláří Ing. Miroslava Stejskala
pro stavební úřad Žamberk a jeho souhlas
s výstavbou.
24. ledna přivezl pan Milan Vítek potřebný
materiál, kulatinu z pily Parishovy lesy a
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po šest dnů jsme s bratry Václavem a
Standou Vítkovými kmeny odkorňovali.
Dohromady jsme touto činností strávili 44
hodin.
V květnu – 6. po nově vedené, již obecní
cestě na Kalvárii, dovezl M. Vítek na původní
místo bývalé výhledny štěrk a počaly úpravy
pro usazení nové konstrukce.
O dva dny později se pan Libor Pácha pustil
do přípravy řezání kuláčů na roubení a 13. 5.
náš „dvorní dovozce“ M. Vítek dopravil
veškerý materiál na místo stavby.
Neděle 18. 5. 2014 – prší, v dešti jsme
pracovali plných sedm hodin a „výhledna“
stojí! Většinou jsme pracovali ve čtyřech –
L. Pácha a bratři Vítkovi – součtem 23 hodin.
Ke konečnému urovnání okolí došlo
4. června. To se na práci sešli: samozřejmě
bratři Václav a Standa Vítkovi, Pavel Fadrný
a František Kratochvíl. Za tři hodiny bylo
hotovo.
Sečtou-li se hodiny odpracované všemi, je to
rovných sto. Zbývá jen osadit středový sloup
obnoveným provázkovým barometrem,
umístit nové informační tabule a
impregnační nátěr.
Ještě vysvětlení: Proč je v názvu článku
„Výhledna“ a ne Výhledna. Oficiální
pojmenování celého díla je – Ohrazení
prostoru pro výhledové místo. Tedy
„Výhledna“ je pouze naše místní
pojmenování.
Teď ještě zbývá to nejdůležitější. Poděkovat
všem, kteří se s chutí a zdarma se mnou
podíleli na zvelebení tohoto krásného místa
v naší obci. Bez nich by tento už jen pustý
prostor připomínal jen bývalou výhlednu
zapsanou v České knize rekordů.
Druhý oficiální prvovýstup se slavnostním
zahajovacím programem se uskuteční
20. září 2014 ve 14.00 hodin. Všichni jste
zváni. Už jen poslední slovo. Děkuji.
Jiří Tydlitát

Vážení spoluobčané,
na veřejné schůzi zastupitelstva obce
Dlouhoňovice projevil pan Havrda přání, zda
by bylo možno zveřejnit investice do našeho
hřbitova. Jistě to zajímá i Vás a vzhledem
k tomu, že loni skončilo 10 leté období
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nájemních smluv na hrobová místa a od roku
2014 začalo nové, došlo k úpravě ceny za
pronájem hrobového místa. Hrobové místo
je prostor, kde máte možnost si umístit hrob,
hrobová místa jsou dána plánem pohřebiště.
Mohou a často se liší od velikosti
umístěného hrobu. Velikost hrobového
místa není to samé, jako velikost hrobu na
něm umístěného. Při výpočtu nového
nájemného jsme museli zohlednit cenový
věstník 1/2013 ministerstva financí, kde je
možno pro naši obec zvolit částku až
20,- Kč/m.2 A druhá část poplatku je tvořena
náklady na běžnou údržbu, což
zprůměrováno za roky 2008 – 2012 (výpočet
byl prováděn v roce 2013) dělalo 38,- Kč/m.2
Takže suma sumárum mi to dělá nájem
58,- Kč/m2 hrobového místa. Zastupitelé se
rozhodli býti velice vstřícní a poplatek se
zvýšil z původních 13,- Kč/m2 na 26,- Kč/m.2
Rozdíl si jistě umíte spočítat? 102.529,- Kč
to byly náklady, které obec investovala do
hřbitova za roky 2008 – 2012. V loňském
roce, tedy 2013, jsme nechali opravit terasu
před vstupem do rozlučkové místnosti za
11.500,- Kč, údržba zeleně 14.794,- Kč,

(

květinová výzdoba obřadní síně 7.851,- Kč.
V roce letošním, jsme provedli sanaci
starého místa na ukládání odpadu v ceně
2.279,- Kč, odstranění zábradlí před
hřbitovem 3.079,- Kč, vybudování dlažby
pod nový kontejner a terénní úpravy nové
cesty kolem hřbitova včetně osetí
11.747,- Kč, dále plánujeme opravu fasády
na rozlučkové místnosti a opravu vstupního
schodiště v ceně cca 128.000,- Kč a
instalace moderního elektrického pohonu
pro zvon cca 45.000,- Kč. Dále plánujeme
očištění hřbitovní zdi od rostlinného porostu
a výměnu starých nevyhovujících
akumulaček za moderní topidla. V rozpočtu
pro letošní rok plánujeme s investicemi
do hřbitova za 250.000,- Kč, jestli dobře
počítám, tak ta částka nebude vyčerpána.
Zatím jsou ohlasy na úpravy veskrze
pozitivní, například pan farář ze Žamberka
si náš hřbitov velice chválí, ale i jiní.
Jenom připomínám, opět se na našem
hřbitově krade. Buďte proto, prosím,
všímaví a koukejte, zda tam nejsou nějací
podezřelí lidé. Děkuji.
David Silber

ŠTVE MĚ - LÍBÍ SE MI
Vážení,
v našem občasníku mě zaujala nová rubrika
„Co se mi líbí, co mě štve“, proto jsem se
rozhodla i já přispět svými názory.
Nejdříve bych chtěla pochválit Obecní úřad
za to, jak vychází vstříc potřebám místní
mateřské školy a finančně pomáhá paní
ředitelce realizovat její fajn nápady, jak
prostředí školky vylepšit a zútulnit. Myslím,
že se dětem ve školce opravdu líbí a já, jako
rodič, jsem moc ráda, že moje děti mohou
navštěvovat takto příjemné školské zařízení
přímo v Dlouhoňovicích. :-)
Moje další pochvala také směřuje ke všem
členkám Floriánku, které, ač by nemusely,
s velkou chutí připravují zábavné akce nejen
pro děti. Například Karneval se velice vydařil
a přesvědčil mě, že organizace i nápady jsou
prováděné s nadšením, láskou a velkou
profesionalitou.
Děkuji Vám všem! :-)
Na druhou stranu mě docela mrzí, že

podobné úsilí není vyvíjeno „obcí“
pro zkrášlení vzhledu a výzdoby obce.
Téměř každý občan Dlouhoňovic se snaží
okolí svého domu opečovávat a vylepšovat,
ale na obecních prostorách je podobných
snah vidět jenom poskromnu. A přitom by
stačilo například umístit pár květináčů
s rozkvetlými květinami v prostorách
autobusových zastávek, sestříhat keře před
Obecním úřadem do vzhledného tvaru atd…
Ani vánoční výzdoba Dlouhoňovic není
bohužel na jedničku. Myslím si, že je škoda,
že opravdu povedené osvětlení zvoničky
vydrželo jenom necelé 2 roky a postupně
zhasínající osvětlení se již neopravuje. :-(
Další věc, která mě „štve“, je kontejner
u hřbitova. Občané Dlouhoňovic jsou
vyzýváni, aby třídili odpad, a u hřbitova je
kontejner pouze jeden…Škoda, myslím, že
obec by měla jít v tomto ohledu svým
obyvatelům příkladem. :-(
Jitka Dolečková
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Dobrý den, vážení spoluobčané,
Jsem velice potěšen, že rubrika „Štve mě,
Líbí se mi“ funguje a vy svými příspěvky
do ní přispíváte.
Jsem rád, že se někteří z Vás nebojí a
dokonce napíší i slova chvály. To je v této
době veliká vzácnost, díky za to. Většina lidí
jenom kritizuje od stolu a aktivně se na běhu
obce nepodílí. Protože vidím, že
na přípravách akcí v obci Dlouhoňovice
se schází pořád ten samý okruh lidí. Ale
konstruktivní kritice, která nabízí reálné
řešení určitého problému, se nebráním. Rád
ji vyslechnu a pokud je možno ten nápad
využít, tak se ho snažím zapracovat
do řešení daného problému.
Rád bych přidal svoji trochu do mlýna
s reakcí na článek od paní Jitky Dolečkové.
Máte pravdu, že jsou rezervy ve vylepšování
a zvelebování veřejných prostor. Taky bych
rád, viděl květiny na zastávkách. Bohužel
v tuto chvíli nejsou brigádníci, kteří obci
vypomáhají s údržbou veřejných prostor,
aby tuto službu zajistili. Ale nebráním se Vás
vybavit zahradním náčiním a do zastávky
koupit květníky s květinami, pokud řeknete,
že si vezmete na starost třeba jednu
zastávku a budete o ní pečovat. Jak píšete
dále v článku, bude to ten správný příklad
pro ostatní a třeba i další si řeknou, že
se postarají o zastávku v jejich blízkosti.
Vánoční výzdoba v obci by mohla být jistě
jiná, možná rozsáhlejší, možná taky ne, ale
ptám se, je potřeba, aby nám vesnice kolem
Vánoc svítila jak lunapark? Jsme vesnice a
ne město. Svítící vločky, zvonky, stromky a
další symboly na sloupech veřejného
osvětlení? Jsme vesnice, tomu by měla
odpovídat i výzdoba. Když jdu po vesnici a
vidím, jak na balkon leze Santa Klaus made
in China, tak mě jímá hrůza. Ježíška jsem
nikde neviděl. Stromky jsou ozdobeny
osvětlením a ozdobami opět made in China.
Lidové ozdoby ze dřeva a ovoce vidět moc
nejsou. Myslím, a třeba se pletu, že je
mnohem hezčí procházet obcí a koukat jak
mají lidé vánočně vykrášlené zahrádky a
okna, než abychom instalovali nějaké hrůzy
na sloupy veřejného osvětlení. Máte pravdu
v tom, že osvětlení zvoničky není super. Ale

5

(

to, co tam bylo, byl děs běs. Ta zvonička je
stará, když se opravovala střecha, tak
se tam dávaly dřevěné šindele a my ji
zprzníme osvětlením z barevného
plastového hada? Jsem rád, že jste si toho
neutěšeného stavu též všimla a rád s vámi
proberu možnost, jak tuto zvoničku nasvítit
tak, aby nebyla osvětlením dehonestována.
Kontejner u hřbitova. Je tomu rok, možná
trochu více, kdy se zrušilo místo za
hřbitovem, do kterého se házel všechen
nepořádek. Skoro stejnou dobu trvalo, než
občané Dlouhoňovic přestali házet odpad
přes plot a dávají ho do připraveného
kontejneru na kraji hřbitova. Je pravda, že
občany vyzýváme, aby třídili odpad. To není
přeci kvůli obci, to je přeci kvůli Vám
spoluobčané, protože čím více vytřídíme,
tím více peněz se nám vrátí do rozpočtu a
my nemusíme navyšovat poplatky za svoz
komunálního odpadu. Myslím si, že na tak
malou obec máme těch míst, kde lze
odevzdat tříděný odpad, dost. Třeba
se pletu. Ale když jsem schopen se dopravit
na hřbitov a přinést s sebou to, co po
skončení své funkce ten odpad vytvoří, tak
bych měl být schopen i ten odpad odnést.
Bohužel není tomu tak. Ptal jsem se, jak to
funguje i jinde. Někde netřídí a někde ano,
ale i tam se potýkají s nekázní lidí, kteří do
kontejnerů na tříděný odpad hází vše, pak i
tříděný odpad se sváží jako komunál.
Potvrzeno i od firmy, která se svozem
zabývá. Myšlenku na kontejnery na tříděný
odpad u hřbitova nezavrhuji, ale myslím, že
jsme k tomu ještě nedozráli.
David Silber

Štve mě
Do Dlouhoňovic dojíždím od roku 1996.
Dění v obci jsem sledoval okrajově.
K rozhodnutím obecního zastupitelstva jsem
se nevyjadřoval. V roce 2011 jsem se
přihlásil do Dlouhoňovic k trvalému pobytu a
o rozhodnutích obecního zastupitelstva
jsem se začal více zajímat. Navštěvoval
jsem zasedání obecního zastupitelstva, kde
jsem měl připomínky. Během doby jsem
zjistil, že připomínky občanů nejsou
v zápisech uvedeny a zastupitelstvo obce je
přehlíží a při posuzování jiných názorů se
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obecní zastupitelstvo chová nepřístupně.
Dále postrádám plánování stavebních a
investičních akcí v obci na jednotlivé roky,
které by byly předloženy občanům
k vyjádření. Kdyby tento plán obec měla, tak
by nedocházelo k tomu, že by se zamýšlená
výstavba obecního úřadu měnila několikrát
za půl roku.
Výstavba obecního úřadu skončila tím, že
obec koupila chátrající areál dílen Vika
Kameničná. O výhodnosti této koupě lze
pochybovat. Obec tento areál koupila a
nemá ujasněno, co s ním provede. Na využití
areálu se dotazuje občanů Dlouhoňovic v
dotazníku. Žádný občan nebo podnikatel
nekoupí nemovitost a potom přemýšlí,
k čemu koupenou nemovitost využije.
Vyjádření na veřejném zasedání obecního
zastupitelstva, že se objekt zbourá, nebo že
to jsou uložené peníze, lze hodnotit jako
nehospodárné nakládání s veřejnými
prostředky.
Na základě těchto skutečností si myslím, že
je nutno provést z velké části výměnu
obecního zastupitelstva. Je čas na změnu!
Při dotazech o složení obecního
zastupitelstva jsem se dozvěděl, že starosta
nebo místostarosta může být zvolen jen
po předchozím čtyřletém setrvání v obecním
zastupitelstvu. Kdybychom takto uvažovali,
nedošlo by ke změnám v roce 1989. Je čas
provést změnu! Praxe ukázala, že nový
mladý starosta převzal myšlení a
rozhodování od předcházejících zastupitelů
a změnu nepřinesl. Na jaře 2014 jsme
pracovali na Litoměřicku. V mé pracovní
náplni je časté jednání na obecních úřadech.
Zjistil jsem, že tři obce vedle sebe o velikosti
naší obce řídí ženy ve funkci starostky. I to by
mohlo být řešení.
Vyzývám občany obce Dlouhoňovic, aby se
zamysleli a kandidovali v podzimních
komunálních volbách do obecního
zastupitelstva.
Závěrem vyslovuji uznání občanům, kteří
nezištně a obětavě pracují pro děti a mládež,
spolky a pro zkrášlování obce. Těm by slova
poděkování v Občasníku neměla chybět.
Vondruška Jaroslav
Dlouhoňovice 8. 6. 2014

(

Tak kde začít ...
Je to dlouhý článek, který obsahuje hodně
negace a polopravd, ale i trochu chvály a to
není běžné, za to díky.
K obecnímu úřadu a k nákupu areálu dílen
ZD Vika. Když jsme se při schvalování
rozpočtu zabývali návrhem zastupitele
na výstavbu nového obecního úřadu, měl
dotyčný zastupitel informace o možnosti
odkupu pozemku pro umístění nového
obecního úřadu, ze kterých vycházel při
předkládání svého návrhu. Bohužel po
schválení rozpočtu došlo k názorové změně
majitele pozemku a z prodeje sešlo. Tím
jsme se dostali do nepříjemné situace. Pak
kolem toho nastalo trochu zmatků, začal hon
na čarodějnice a úplně zbytečná hysterie.
Konečné řešení, které jsme měli připravené,
počítalo s předěláním stávající budovy
obecního úřadu. Nebylo to, že bychom
neměli připravený plán, ale když původní
nevyšel, tak se použila alternativa. Ale o tom
všem jistě víte, neboť se pravidelně, tak jak
píšete, zúčastňujete veřejných schůzí
zastupitelstva a i spolu jsme se o těch
věcech bavili osobně. No, a aby toho nebylo
dost, ve chvíli, kdy už jsme řešili projekt, tak
přijde VIKA a řekne, prodáváme areál dílen,
dáme vám přednostní nabídku na odkup.
Pak začala několikaměsíční anabáze
rozhodování, zda do toho jít, anebo ne. Však
se lidé k tomu vyjadřovali a my jsme jejich
názory probírali a zvažovali pro a proti. Měli
jsme k dispozici odhad soudního znalce,
názory stavebních firem, přehled
o nákladech na energie. Na základě těchto
všech informací zazněl konečný verdikt, že
areál koupíme, neboť umožňuje rozvoj obce
v dalších letech. Nepřistupovali jsme k tomu
tak nezodpovědně, jak zmiňujete. Jestli
jsme se rozhodli v danou chvíli, na základě
informací, které jsme měli, dobře, ukáže čas.
Je třeba připomenout, že díky práci tohoto
zastupitelstva přišel do obce přes 1 milion
korun na dotacích. Že velmi zásadním
finančním příspěvkem podporuje spolkovou
činnost v této obci, tu, kterou v závěru svého
článku chválíte a bez této podpory by těch
fungujících spolků moc nebylo. Je též třeba
zmínit důležitou věc, že v době, kdy je každá
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druhá obec v republice zadlužená, tak obec
Dlouhoňovice je bez dluhů. Každoroční
audit hospodaření máme v pořádku.
Pro informaci k 31. 12. 2013 byl zůstatek
na běžném účtu obce Dlouhoňovice
7 978 42,56 Kč. Ke dni 18. 6. 2014 byl
zůstatek na běžném účtu 6 735 705,24 Kč a
to i přes koupi areálu dílen za 2 900 000,-Kč.
Daňové příjmy máme slušné, snažíme se
pracovat hospodárně a určitě bude obec
dalším zastupitelům předána nezadlužená a
se slušným zůstatkem na účtu. Je toto
známka toho, že to děláme špatně?
Na prvotní zásadnější investici do areálu
družstva tedy peníze máme a další investice
se budou dělat postupně i s využitím nových
dotačních titulů, které se teprve chystají. Je
toto známka toho, že to děláme špatně?
Co se týče mé osoby, je mi jasné, že se
nemohu zavděčit všem, jelikož mám pouze
jeden hlas v zastupitelstvu, před každým
schvalováním probíhá debata a výsledek je
kompromis, na kterém je většinová shoda.
Myslíte si, že je lepší to tu dělat jako
v Žamberku?
Píšete, že je třeba změny. Ano souhlasím, je
třeba přestat řečnit, přidat ruku k dílu a
aktivně se zapojit do rozvoje obce. Ono se to
dobře u piva kritizuje, ale když je třeba se
zapojit a nést odpovědnost, to už se nikomu
moc nechce. Nynější zastupitelé kandidovali
každý sám za sebe, nedosadila je žádná
strana. To znamená, že je lidi volili
na základě osobní zkušenosti a na základě
toho co pro obec dělají a ne na základě
programů stran, či slibů, co budou dělat, až
je zvolí.
Asi jsem toho napsal dost, někdy je to
potřeba. Ještě jednou díky za vaše
připomínky, na které můžeme reagovat,
zabývat se jimi a vysvětlovat, ač někdy
nezapsány. Připomínky ke konkrétním
usnesením se zapisují, změť osobních
invektiv, vulgarit a dalších nekulturností,
které se dříve v diskuzích objevovaly, nemají
v zápise co dělat. Chtěl jsem pořizovat audio
nahrávky z veřejných schůzí, bohužel
nesetkal jsem se s podporou. Nevadí, třeba
příště. Ještě jednou díky za Vaše slova
chvály ve prospěch spolků v obci.
David Silber

(

Dotaz na zastupitelstvo
Před časem proběhla v naší obci anketa
s dotazy na názory jejích obyvatel. Zajímalo
by mne, zda z této ankety vznikl nějaký
výstup. Vyhodnocení, plán opatření, nebo se
již nějaká opatření realizovala? Zatím mám
bohužel dojem, že tato snaha byla pouze
mrháním času a papíru. Třeba se mýlím, ale
podle mě řešení jednoho z velkých problémů
– chodník na dolním konci obce, kde
bezpečnost chodců je více než diskutabilní –
jsem neviděl ani ve studii. Bylo by dost
smutné řešit tento problém, až se zde něco
skutečně stane. Třeba mě zastupitelstvo
překvapí, a problémy vyjádřené občany
v této anketě jsou vyhodnoceny a ty
nejpalčivější se již řeší. Ale pak by to chtělo
trochu více informovat nedočkavé
obyvatele, aby je neotravovali hloupými
dotazy, jako třeba já. Děkuji za pochopení a
držím Vám palce.
Jaroslav Grus

Dobrý den, vážení spoluobčané,
jak píše pan Grus, před časem proběhla
anketa s dotazy na jejich názory ohledně
obce Dlouhoňovice. Tento dotazník byl
součástí přípravy strategického plánu
rozvoje obce Dlouhoňovice. Tento plán je
tvořen komisí, která zpracovává různá
témata a dotazník byl dílem skládačky, ze
které se plán tvoří. A tak je to od začátku
prezentováno. Jak pokračuje ve své práci
komise, je popsáno ve článku pana Petra
Nuna. Výsledky dotazníku, tak jak je
zpracovala komise, jsou k nahlédnutí
na stránkách obce, v sekci OBEC
DLOUHOŇOVICE, záložka PROGRAM
ROZVOJE OBCE.
Co se týče chodníku na dolním konci.
Na pokračování chodníku od zastávky
u Stejskalů se zastupitelé domluvili již
v loňském roce. Proběhla jednání s majiteli
pozemku a je to na dobré cestě. Část od
zastávky k zatáčce je realizovatelná a
bohužel pokračování za zatáčkou u Pejchů
je trochu komplikované územním plánem
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obce Dlouhoňovice, který nám to v tuto chvíli
neumožňuje a velkým množstvím majitelů
dotčeného pozemku. Do budoucna s tím
určitě počítáme.
Pane Jaroslave Grusi, vaše dotazy nejsou
hloupé. Jistě se ptáte na věci, na které by se
rádi zeptali i jiní a nemají tu odvahu. Díky za
to. Bohužel nevíme, co koho v danou chvíli
zajímá a tak se snažíme prezentovat věci
hotové. Máte pravdu, že informací o věcech
rozdělaných je méně, ale pokud jsem na ně
obdržel dotaz, tak jsem se vždy snažil
dotyčného informovat, například vždy
po hasičské schůzi mě ještě zúčastnění
vyzpovídají z dění v obci a na úřadě. Proto
pokud budete mít pocit, že jste málo
i n fo r m o v á n , p te j te s e , b u d e V á m
odpovězeno.
Díky za to, že nám držíte palce a nebojíte se
to napsat.
David Silber

Líbí se mi
Jak je vysekaná tráva na vleku a na trase
od hřbitova ke Kalvárii, okolo daňků až
k lesu. Pro nás, kteří chodíme touto cestou
na procházku se psy nebo i bez psů, je to
opravdu užitečná pomoc. Chtěla bych touto
cestou poděkovat a budu se těšit, že takto
vysekané cesty budou nejen tento rok, ale i
v dalších letech.

(

3.
Připomínám, že na podzim nás
čekají volby do obecního zastupitelstva.
Vyzývám zejména kritiky práce zastupitelů,
aby si jejich práci vyzkoušeli.
Jan Vych

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Narození
David Vítek
Johana Thunová
Úmrtí
Marie Šilarová
Narozeniny oslaví
v červenci
Zdeněk Hynek
Bohumír Zámečník, MUDr.
Miloslav Bříza
Bohumil Krahulec
Marie Kalousková
Vlasta Svobodová

81 let
82 let
75 let
94 let
81 let
82 let

v srpnu
Miloslav Polák
Marie Kulhavá

82 let
82 let

v září
Alena Kozáková

75 let

Hana Richtrová
Vítání občánků
Pár poznámek:
1.
Jsem rád, že se ujala rubrika „Štvě
mě …“. Jen si myslím, že některé
připomínky by bylo vhodnější předat
okamžitě zastupitelům, aby případná
náprava mohla být sjednána bezprostředně.
2.
V minulém občasníku jsem
podrobně popsal soudní tahanice
o pozemky pod sjezdovkou. Článek končil
tím, že už jen čekáme, až katastrální úřad
zapíše pozemek na list vlastnictví obce.
S potěšením konstatuji, že už se tak stalo.

Sobota 12. 4. 2014 byla ve znamení
slavnostních událostí. Nejprve pan starosta
David Silber přivítal v prostorách Mateřské
školy pět nových občánků Dlouhoňovic.
Pro zpestření obřadu vystoupili naši
nejmenší z Mateřské školy, hudbou
doprovázela pí. Mimrová a p. Sommer.
Rodiče dětí podepsali pamětní listy naší
obce, obdrželi kytičku a dárečky pro své
ratolesti.
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Diamantová svatba

Ocenění hasičů

Na Chatě Rolba se odehrál další slavnostní
obřad - tentokrát diamantová svatba
manželů Dostálkových. Po úctyhodných 60
letech společného života, v přítomnosti
nejbližší rodiny, je tentokrát oddal pan
místostarosta Jan Vych. Vyslovil poklonu a
obdiv jejich dlouholetému soužití a popřál
další spokojená léta ve vzájemné pohodě a
zdraví.

Starosta ocenil hasiče Václava Vítka st.,
Stanislava Vítka st., Vladimíra Matyka,
Zdeňka Musila a Václava Vítka ml., pamětní
medailí, která byla vydána ku příležitosti
150. let od založení prvního českého sboru
dobrovolných hasičů.

Vážím si Vás
Ráda bych touto cestou s vděčností
poděkovala všem hodným sestřičkám
z oddělení domácí péče na poliklinice
v Žamberku za jejich odbornou profesionální
péči, lidský postoj a psychickou podporu
k nám nemocným pacientům. Moc přeji
všem sestřičkám, aby jim jejich přístup
k nelehké práci ještě dlouho vydržel.
Krejčová Věra, Dlouhonovice 46

Setkání seniorů 2014

Vzpomínka
Paní Maruška Šilarová - je mi moc líto, že
na ni vzpomínám v minulém čase ... Děkuji
Marušce za to, jak mě zasvětila do práce
sociální komise obce, jak pomáhala. Pro její
milou, laskavou, obětavou povahu jsme ji
měli tak rádi. Bude nám chybět.
Jitka Chárová

Poslední květnové nedělní odpoledne
proběhlo v naší obci tradiční setkání seniorů
se zastupiteli obce, které uvedla paní Jitka
Chárová. Velmi milé bylo v úvodu
vystoupení dětí z místní mateřské školy
i taneční skupiny Babinec z Mladkova.
Následně pan Jiří Tydlitát informoval
o obsahu připravovaného výletu na trase
Bouzov-Úsov-Javoříčko. Slova pana
starosty Davida Silbera o aktuálním dění
v obci za uplynulý rok byla zakončena
slavnostním přípitkem a pohoštěním.
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První tóny hudební skupiny k tanci
i poslechu pak odstartovaly pohodové
sousedské setkání „dříve narozených“.
Seniorský věk představuje v životě člověka
nejširší spektrum životních zkušeností i
názorů na dění v obci i společnosti, ale
i potřebu své myšlenky na současnost i dobu
dávno minulou prolnout vzpomínkami i
nostalgií s vrstevníky.
Radost daného okamžiku v očích účastníků
setkání dokumentuje i společná fotografie,
proto děkujeme zastupitelům obce
za zprostředkování této milé vzpomínky nad
stávající i budoucími fotografiemi.
Ludmila a Ladislav Šponarovi

(

o její zbourání. Bude navždy dominantou
naší obce. Sváteční atmosféru zpříjemnila
hudební skupina CARGO BEND se svojí
zpěvačkou. Hráli dle našeho přání - lidovky a
známé country písničky, tak jsme si zazpívali
i zatančili. Bylo to příjemně strávené
odpoledne.
Setkání důchodců v
Dlouhoňovicích
se stalo tradicí. Je krásné, když se mohou
senioři sejít, popovídat si a zavzpomínat. Tak
náročnou akci musí však někdo
zorganizovat. Tímto chceme poděkovat
panu starostovi, zastupitelům obce a dále
všem ochotným lidem, kteří setkání připravili
a vzorně se o nás starali. Velký dík patří
vedoucímu restaurace a celému kolektivu
za výborné pohoštění, obsluhu a příjemné
prostředí.

Setkání důchodců
Na nedělní odpoledne 25. května 2014 byl
kulturní dům zadán dlouhoňovickým
důchodcům. Hned při vstupu do sálu nás
upoutala výstavka modrotisků paní Kamily
Biedlové a slavnostní tabule s květinami,
modrými ubrousky a ubrusy na stolech.
Po úvodním přivítání nás potěšily scénkami
a písničkami děti z mateřské školky, které
také sledovali z balkonu jejich rodiče.
Následovalo taneční vystoupení skupiny
žen z Mladkova, které přitančily do sálu
v bílých pláštích s knihou na hlavě, což je
známá kreace z filmu Slunce, seno, erotika.
Obešly sál, odhodily pláště a v pestrých
úborech se roztančily na melodie skupiny
ABBA. Povedlo se jim to a my jsme jim
zatleskali. Po slavnostním přípitku jsme
dostali řízek s bramborovým salátem, kávu a
zákusek a na památku jsme se společně
vyfotili. Pak nás pan starosta seznámil
s veřejným děním v obci – s akcemi, které se
už uskutečnily a co se ještě chystá. Dále
jsme se dozvěděli, že výlet pro důchodce je
plánován na středu 27. srpna. Pojede
se známá trasa Bouzov, Úsov, Javoříčko a
ještě se zastavíme v Lošticích. Velkou
radost jsme měli ze zprávy, že na Kalvárce
stojí nová výhledna. Všechny technické
náležitosti jsou v pořádku, už nemusíme mít
obavu, že se někdo v budoucnu “postará“

Pavel Fadrný

Pozvánka na zájezd důchodců
Jako každoročně, tak se i letos uskuteční
zájezd pro důchodce obce Dlouhoňovice dne 27. srpna ve středu, na který jste
srdečně zváni. Odjezd od Obecního úřadu je
v sedm hodin ráno. To podstatné je tedy
napsáno. Tak ještě něco málo k tomu, kam
se pojede. Bude to klasický školní výlet
z dřívějších let, trošku vylepšený syrečky.
Nejdříve přes Letohrad, Jablonné a Zábřeh
dojedeme asi za dvě hodiny na hrad Úsov.
Byl postaven v polovině 13. století, ale
po několika přestavbách je z něho zámek
patřící do roku 1945 Lichtenštejnům. Ti mají
podíl nejen na jeho poslední přestavbě, ale i
na založení sbírek loveckých trofejí, které
dodnes tvoří základ expozice lovecko
lesnického muzea, ojedinělého v celé
střední Evropě. Za vstupné zaplatíme
60,- Kč.
Po půlhodině jízdy zastavíme v Lošticích.
Tady navštívíme nově rozšířené muzeum
Olomouckých tvarůžků (provoz nového
muzea zahájen 30. 6. 2014!), prodejnu sýrů
a v restauraci U Coufalů si k obědu můžete
vybrat i z tvarůžkových specialit. Vstup
do muzea je pro starší 65 let 30,- Kč.
Po obědě nás čeká asi čtyřicetiminutová
jízda autobusem na parkoviště
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u Javoříčských jeskyní a patnáctiminutová
procházka ke vchodu. Pro veřejnost byly
otevřeny v květnu roku 1939. Jsou zde
postupně objevovány další prostory a
výzkum trvá dodnes. V jeskyních je
nejkrásnější krasová výzdoba u nás.
Za vstup zaplatíme 90,- Kč.
Posledním unikátem našeho výletu je sedm
kilometrů vzdálený hrad Bouzov, založený
koncem 13. století a přestavěný do dnešní
romantické podoby na přelomu 19. a 20.
století řádem Německých rytířů. Vybavení
hradu pochází ze soukromých sbírek
Evžena Habsburského. Natáčely se tu
známé filmy, jako pohádka O princezně
Jasněnce a létajícím ševci, Princezna
Fantagíro a seriál Arabela se vrací. Vstupné
80,- Kč.
To už je konec všech prohlídek a 18 hodin.
Čeká nás ještě skoro dvouhodinová cesta
zpět přes Moravskou Třebovou a Ústí nad
Orlicí, tradiční večeře na Habřince
v Libchavách a v roce 2015 další výlet.
Jiří Tydlitát

Výlet
Na setkání důchodců a podrobně v tomto
Občasníku vás seznámil pan Jiří Tydlitát
s programem výletu, který se uskuteční 27.
08. 2014. Přihlásit se můžete u mne
na tel.č.605 750 068, případně u Jirky
Tydlitáta. Přejme si, aby nám přálo počasí a
pan Paďour nás šťastně dovezl zpět.
Jitka Chárová

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Mateřská škola Dlouhoňovice
Konec školního roku se blíží, a to je vždy čas
v naší mateřské škole pro spousty
výjimečných aktivit a výletů. Také jsme
nezaháleli v oblasti kultury. Viděli jsme
kouzelnické vystoupení, vystoupení dětí ze
ZUŠ Žamberk, divadlo Trubadúr a divadlo
Štafličky, také jsme pro rodiče uspořádali
besídku ke Dni maminek.

Výlet vlakem
V květnu jsme jeli vlakem na výlet do Litic
nad Orlicí, kde jsme na hradě shlédli
humornou pohádku Princ Bajaja. Děti si
vyzkoušely tradiční řemesla, která již
neznají, např: praní prádla na valše
v neckách, mletí obilí pomocí kamenných
válců…
Dravci
Na zahradě školy jsme uskutečnili přehlídku
dravců s velmi zajímavým výkladem o životě
ptáků. Viděli jsme poštolku, výra, káně, sovy,
čápa a další.
Pěší výlet
Na Den dětí jsme již tradičně vyrazili
na celodenní pěší výlet do lesa, kde jsme
plnili přírodovědné úkoly. Také jsme
slavnostně otevřeli lesní studánku
kouzelným klíčem. Každý, kdo si tímto
klíčem otočil, mohl si přát tajné přání, které
se mu dozajista splní. (Děti hádaly, že jsem
si určitě přála, aby byly hodné.) A na konci
naší cesty jsme si v tábořišti opekli špekáčky.
Kozí farma
Ještě nás čeká výlet na Kozí farmu do Lozic,
kde si zkusíme nakrmit a podojit kozy a sami
si ručně vyrobíme z nadojeného mléka kozí
sýr. Můžeme si tak prohlédnout živá zvířata,
která dnes děti povětšinou znají pouze
z obrázku a uvědomit si, jak se vlastně na
našem stole sýr objevil.
Spaní ve školce
Úplně poslední školní den v tomto roce se
rozloučíme se šesti předškolními dětmi,
které odcházejí po prázdninách do školy.
Na zahradě přivítáme děti a rodiče a budeme
mít nachystané závodivé hry, kdy každý
může vyhrát. Jakmile všichni odejdou,
s budoucími školáky nachystáme velkou
slavnostní hostinu, ale nejprve budeme
muset najít tajnou zprávu, která bude ukrytá
někde mezi sklepem a půdou školy. Až
budeme všichni unaveni, nachystáme si
ležení ve spacácích a sladce budeme spát
až do rána.
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Poděkování
Chtěla bych moc poděkovat rodičům, kteří
přišli na jarní brigádu a pomohli nám
s údržbou školní zahrady, s výsadbou
nových keřů a stromků a zapůjčili nám
zahradnické nářadí. Pomohli přispět
k zachování hezkého prostředí pro děti.
Na závěr
A na závěr ještě fotografie z nově zřízeného
čtenářského koutku a z rozloučení
předškoláků s panem starostou na obci.
Slunečné a pohodové prázdniny Vám všem.
Mgr. Zuzana Knápková, ředitelka MŠ

(

Poděkování Mateřské škole
Děkujeme paní ředitelce Mgr. Zuzaně
Knápkové a celému kolektivu MŠ
Dlouhoňovice za roky, kdy se starali o naše
děti.
Ve školce bylo vždy útulno, veselo, voňavo a
čisto. Paní ředitelka se stará o pestrý
program, a tak naše děti zažily nejen
plavání, lyžování, pravidelná divadélka, ale i
výlet na kozí farmu, rýžování zlata, lesní
cesty za pokladem, noční přespání
ve školce a další nejmenovaná
dobrodružství. Na školkovské zahradě
vzniklo nové hřiště a mlhoviště, které je
úžasné. Děti se naučily vystupovat
na veřejnosti při různých obecních akcích.
V posledním roce prošly pečlivou předškolní
přípravou, a tak jsou na první třídu výborně
přichystány.
Věříme, že naše děti budou mít na školku ty
nejhezčí vzpomínky.
Pěkné a odpočinkové léto celému kolektivu
MŠ, přejí rodiče předškoláků.
Jana Dolejšová

SPOLKY
Čarodějnice
I letos se konal tradiční slet čarodějnic
na fotbalovém hřišti. Celkem si přišlo
zasoutěžit 60 dětí s rodiči. My z Floriánku
jsme se jako obvykle převlékly za všemožné
čarodějky a jiné kouzelné bytosti. Děti hned
u vchodu dostaly kartičky a musely splnit 6
úkolů, aby mohly rozluštit jméno známé
čarodějky SAXÁNY. Kdo vše splnil, mohl si
vybrat
v našem kouzelném obchůdku
hračku podle své libosti.
Ve 20:00 hodin členové SDH Dlouhoňovice
zapálili hranici s čarodějnicí. Když
se setmělo, začala videodiskotéka, na které
celý večer hrál DJ Bros. Doufáme, že se to
všem líbilo a těšíme se na další podobné
akce.
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První závody našich mladých hasičů
V květnu loňského roku jsme založili kroužek mladých hasičů a rok poté jsme se již zúčastnili
prvních závodů. Začátkem letošního roku jsme začali pilně trénovat a vyplatilo se. Závod se
konal 25. května v Lukavici. Naše družstvo skončilo na 17. místě v požárním útoku a krásném
13. místě ve štafetách. Tímto bych chtěla všem mladým hasičům, jejich rodičům a místním
dobrovolníkům Vladimíru Matykovi a Václavu Vítkovi za pomoc a pevné nervy při závodech.
Dále bych chtěla poděkovat obci Dlouhoňovice za finanční podporu, bez které bychom
neměli potřebné vybavení, tudíž bychom nemohli trénovat a závodit. Pevně věřím, že další
závody budou stejně vydařené a že nás přijedete podpořit.
Jana Třešňáková

Burza dětského oblečení
Dne 26. dubna se v tělocvičně konala burza
dětského oblečení a věcí pro děti. Sedmnáct
maminek, které zde prodávaly, odjíždělo
spokojených, protože žádná z nich
neopouštěla tělocvičnu s vědomím, že by
neprodala vůbec nic a navíc nejen jejich děti
měly možnost se vyřádit v dětském koutku.
Naštěstí se nenaplnily obavy z nízké účasti
prodávajících a malé návštěvnosti, která
nebyla zanedbatelná. První akce tohoto typu
s sebou nese i nové zkušenosti, které se
zúročí na podzim, kdy se plánuje další burza.
Floriánek

Velikonoční burza

Zájemci si tu mohli vyzkoušet například
pletení pomlázky - za laskavé pomoci pana
Tydlitáta - anebo výrobu jarních a
velikonočních dekorací. Nejen děti
zpracovávaly vyfouknuté vejdunky
na krásné dekorační věnce a roztomilé
ovečky. Neobjevovaly se tu ale pouze
tradiční a léty prověřené výrobky. Mezi dětmi
byly velmi oblíbené drobnosti z roliček od
toaletního papíru, ať už květiny, kuřátka
anebo králíčci. Kromě vyrábění samotného
si návštěvníci poseděli u dobré kávy a
domácích vaflí, které na místě dělala
děvčata z Floriánku. Akce se opět velmi
podařila a pomohla naladit velikonoční
atmosféru u nejednoho účastníka akce.
Těšíme se na další setkání.
Simona Páchová

Na Zelený čtvrtek opět ožila chata Rolba.
Konalo se tu již tradiční jarní vyrábění.
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Termíny akcí
28. 6. 2014
14. - 18. 7. 2014
6. 9. 2014
Říjen
Listopad
Prosinec

Vítání léta na fotbalovém hřišti Dlouhoňovice od 14 hodin
Sousedská výpomoc ,,tábor"
Myštúra od 14 hodin start na fotbalovém hřišti
drakiáda
vánoční dílna a čtení
vánoční akce

V říjnu pracovní porada ohledně rozsvěcení vánočního stromu.
(Floriánek, obec, MŠ)
Simona Páchová

Víčko k víčku pro Mišičku“

plná elánu a vitality a stále chodí s námi
do cvičení. Gratulujeme.

Chtěli bychom poděkovat MŠ Čtyřlístek
Žamberk, Městskému úřadu Žamberk,
babičkám a dědečkům z penzionu pro
seniory Žamberk, Občanům Dlouhoňovic,
SDH spolku Floriánek a zaměstnancům
firmy Teddies Žamberk za taštičku plnou
překvapení pro malou parádnici. Všem
dětem a lidem, kteří se zapojili do sběru
víček. Vaše pomoc pro nás hodně znamená
a jsme rádi, že jste si na Michalku vzpomněli.
Všem moc děkujeme rodiče Michalky.
Veškeré informace o Míše najdete
na www.michalka-dmo.webnode.cz
Ženy ze cvičení
V měsíci dubnu a květnu se nám sešlo více
akcí.
12. dubna 2014 jsme byly popřát manželům
Dostálkovým k jejich diamantové svatbě. Je
krásné se dožít takového věku a společně
prožít 60 let manželství. Přejeme jim tímto
hodně zdraví, štěstí, spokojenosti do dalších
společných let.
5. května jsme si udělaly brigádu
na hřbitově. Sešlo se nás tam 13 děvčat.
Počasí nám přálo. Vytrhaly a vyčistily jsme
plevel mezi keři a mezi některými hroby.
Uklidily jsme smuteční síň, včetně umytí
oken.
Další oslava na sebe nedala dlouho čekat.
12. května 2014 p. Marie Dostálková oslavila
svých krásných 85 let. Zdraví jí slouží a je

Jak plyne voda v potoce, tak utíká rok
po roce.
Jen stříbrný vlas prozradí, kam se podělo
naše mládí.
A nakonec jsme se sešly, jako každý rok
28. května, na chaloupce p. M. Kulhavé
u zvoničky, abychom ukončily a rozloučily se
na čas se cvičením. Popřály jsme si krásné
léto, načerpání nových sil a abychom se
zase všechny ve zdraví sešly k dalšímu
cvičení, které nám začíná v listopadu.
Co dodat? Hodně sluníčka, pohody, žádné
stresy, hezké zážitky, které nás budou jen
těšit.
Jaroslava Matušková
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SPORT
Pozvánka na cvičení

VÝSLEDKY JARNÍ ČÁSTI:

Jak již všichni víte, již nekolik let se
v Dlouhoňovicíh v pondělí a ve čtvrtek v
18:15 koná cvičení. Ačkoliv je právě letní
přestávka, v září se opět budeme setkávat
ve stejný čas, a proto bych Vás tímto chtěla
pozvat. Pondělky jsou zaměřené na aerobik,
ovšem čtvrtky jsou v pomalejším tempu.
Jednou za 14 dní se provádějí nejrůznější
cviky na balónech a ten další se nese
ve zdravotním duchu. Je zaměřen na
protažení celého těla, tudíž se mohou
zúčastnit ženy každého věku. Těším se
na Vaši účast.

DLŇ – LIBCHAVY B
KLÁŠTEREC – DLŇ
DLŇ – JEHNĚDÍ
DLŇ – ALBRECHTICE B
NĚMČICE – DLŇ
DLŇ – NĚMČICE
DLŇ – D. TŘEŠŇOVEC
D. TŘEŠŇOVEC – DLŇ
LIBCHAVY B – DLŇ
DLŇ – KLÁŠTEREC
JEHNĚDÍ – DLŇ
ALBRECHTICE B – DLŇ

Jana Třešňáková

ZPRÁVA O ČINNOSTI
DLOUHOŇOVICE - JARNÍ ČÁST

FC

Po nepovedeném podzimu jsme prodělali
celkem povedené zimní období.
Na tréninkových jednotkách jsme se
scházeli ve slušném počtu a co se týká
činnosti, myslím, že jsme nezaháleli. Závěr
jsme okořenili soustředěním v Herolticích,
které si každý účastník zaplatil. Zdálo by se,
že jsme na sezónu připraveni jak po fyzické,
tak i po psychické stránce. Na začátku jara
se k týmu přidali Radek Krejsa a Jan
Vosecký a přípravné zápasy naznačovaly
zlepšení.
Po jarní části mohu jen hodnotit, že jsme se
ode dna neodrazili a soupeře jsme dokázali
porazit jenom jednou. Tým se často na hřišti
dostával do úplně stejných situací jako na
podzim. Se špatnými výsledky rostla
nervozita, nechuť a v závěru i holé
konstatování, zdali vůbec pokračovat v nové
sezóně!
Za sebe mohu jen říci, že poslední
nemůžeme být do nekonečna, ale něco s tím
musíme udělat. Co? - to nechám na všech,
co s tím něco udělat chtějí. Ale už dnes vím,
že sezóna 2014- 15 bude s naší účastí.

2:3 (0:2)
kontumace 0:3
1:2 (1:1)
0:3 (0:1)
6:0 (3:0)
0:4 (0:3)
2:2 na PK 2:1 (1:1)
3:0 (2:0)
8:1 (0:2)
4:2 (0:2)
4:1 (1:1)
zbývá odehrát

POZVÁNKA:
ZVEME všechny fanoušky na turnaj starých
gard v Mistrovicích 26. 7. 2014
Zdeněk Kořínek

Kapři zahájili sezónu úspěšně
Sportovní oddíl Kapři Dlouhoňovice zahájili
na konci dubna in-line hokejovou sezónu
v Oblastním přeboru. Do soutěže hrající se
v lanškrounské hale Bóži Modrého se letos
přihlásilo 15 týmů, které byly rozděleny do tří
základních skupin dle loňského umístění.
Naše mužstvo bylo nasazeno do 2. ligy, kde
jsme dvoukolově změřily síly s dalšími čtyřmi
soupeři. V úvodním zápase sezóny jsme
zvítězili 8:7 nad letohradským Hello Kitty.
V druhém zápase jsme potvrdili dobrou
formu, když jsme vysoko porazili kvalitní tým
složený z hráčů Ústí nad Orlicí a Svitav Svitap 12:5. Teprve ve třetím utkání jsme
poznali hořkost porážky, když jsme nestačili
na mladé hokejisty Lanškrouna a Šumperka
- Čerty Lanškroun a prohráli jsme 5:9.
V odvetě s Čerty jsme byli blíže k úspěchu,
ale po vyrovnaném průběhu jsme prohráli
8:11. V polovině května došlo také
na tradiční derby s Králíkama, které skončilo
nakonec remízou 6:6. V dalším zápase jsme
byli sice herně aktivnější, ale velké mezery
v obraně znamenaly těsnou prohru 6:7
s Hello Kitty. Následně jsme potvrdili, že
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se nám na mužstvo Svitap opravdu daří a
slavili jsme výhru 9:3. Základní skupinu
2. ligy jsme pak uzavřeli „sladkým“
vítězstvím nad Králíkami v poměru 9:7 a díky
tomu jsme obsadili druhou postupovou
pozici mezi nejlepší týmy soutěže.
Pořadí

Mužstvo

1.
2.
3.
4.
5.

Čerti Lanškroun
Kapři Dlouhoňovice
Svitap
Králíky
Hello Kitty Letohrad

Body
14
9
6
5
4

Soutěž je hraná systémem základních
skupin dle loňského pořadí a následně dvou
nadstavbových lig dle dosažených výsledků.
Společně s Čerty jsme tak postoupili do elitní
skupiny celé soutěže, kde si zachovala účast
její první tři mužstva. Zde nás čekaly týmy už
opravdu z jiného soudku. První zápas jsme
sehráli s naším letošním nejčastějším
soupeřem Čertama a po vyrovnaném
průběhu jsme prohráli 6:8. Ve druhém
zápase jsme nastoupili proti favoritovi na titul
Kahox Šumperk, který je složen
z hokejových hráčů Šumperka (1. liga) a
lanškrounského áčka (krajská soutěž). Dá
se jednoznačně říci, že i porážka 3:15 nám
dala spousty pozitivních věcí a především
ukázala, že Kahox je opravdu z jiného
výkonnostního světa. Další zápas jsme
sehráli s dalším kvalitním soupeřem Pandou
Lanškroun, za kterou si zpestřuje letní
přestávku například hráč extraligového PSG
Zlín T. Fořt. Po zodpovědném výkonu jsme
prohráli 3:6. Poslední zápas v účasti
nejlepších mužstev jsme sehráli s Chocní,
kde se dal favorit snadno odhadnout, ale
výsledná prohra 4:6 byla pro nás v podstatě
malým vítězstvím.
Pořadí

Mužstvo

1.
2.
3.
4.
5.

Kahox Šumperk
Panda Lanškroun
Choceň
Čerti Lanškroun
Kapři Dlouhoňovice

Body
8
6
4
2
0

Ve skupině mezi nejlepšími jsme sice body
neuhráli, ale cenných zkušenosti do dalších
zápasů a ročníků nám tato „expedice“ dala
požehnaně. Poslední část letošního ročníku
tak odehrajeme ve druhé výkonnostní
skupině z pěti o konečné 4. až 6. místo z 15
přihlášeným týmů, což bude za všech
okolností nejlepší dosažené umístění
v historii Kaprů. Pikantností je, že nás čekají
dvě velmi atraktivní derby se Žamberkem,
kde sice nebudeme favorité, ale moc se na
zápasy těšíme a věříme si na dobrý
výsledek.

O prázdninách budeme pořádat také již
IV. ročník hokejbalového turnaje Kapří
pohár, který se na dlouhoňovickém
stadionu uskuteční v sobotu 26. července.
V průběhu dne tak budou k vidění zápasy
jednotlivých týmů, finále by se mělo odehrát
zhruba mezi 18:00 a 19:00 hodinou. Večer
pak bude možné posedět při následné
zábavě, dát si něco dobrého z bohatého
občerstvení, poslechnout a zatancovat při
hudbě DJ Brose a také vyhrát atraktivní ceny
v tombole. Všichni jste srdečně zváni
na celodenní sportovní podívanou i večerní
kulturní program (vstupné zdarma).
Tomáš Plundra
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Rekordní účast na mariáši

Okrsková soutěž

V sobotu 3. května proběhl již 22. ročník
Malátkova memoriálu v mariáši. A byl to
ročník rekordní. Přijelo 52 hráčů z širokého
okolí.(Trutnov, Pardubice, Litomyšl atd.).
Pořadatelé však měli problém. Chyběly
stoly, židle, ale i karty. Personál hospody
stíhal jen s vypětím sil. Všechno ale dopadlo
OK.

V sobotu 24. 5. 2014 se SDH Dlouhoňovice
zúčastnilo okrskové soutěže v hasičském
sportu. Soutěž se konala na fotbalovém
hřišti v Helvíkovicích. Dali jsme dohromady
tři družstva, ženy II., muži I. a muži II.. Počasí
bylo tak hodně přeháňkové, ale se začátkem
soutěže se umoudřilo a vydrželo bez deště
po celou soutěž. Tak jako snad každý rok,
nás postihla drobná nehoda s čerpadlem.
V pátek na tréninku ještě fungovalo a
v sobotu nešlo nahodit. Po chvíli pátrání
jsme zjistili vadnou zapalovací cívku.
Zachránil nás jeden z účastníků, který nám ji
zapůjčil (měl starou 120 a vozil si spoustu
náhradních dílů s sebou). Závody proběhly
ve veliké pohodě. Ženy II. skončily
na výborném druhém místě, muži I. na místě
třetím a muži II. též na místě třetím. Zábava,
která následovala, byla taktéž výborná,
neboť jsme domů dorazili až po půlnoci.
Prostě vydařený den.

Tímto chceme poděkovat všem sponzorům,
obecnímu úřadu a personálu hospody
za podporu a těšíme se příští rok na další
ročník.

Za obec připisuji: Díky za výbornou
reprezentaci.
David Silber

Pořadatelé

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Dlouhoňovice
ze dne 31. 3. 2014
13/2014 Zastupitelstvo obce
1.
Schvaluje: Začlenění území obce Dlouhoňovice do územní působnosti Místní akční
skupiny ORLICKO pro období let 2014 – 2020.
Pro:
6
Zdržel: 0
Proti:
0
14/2014 Zastupitelstvo obce
1.
Schvaluje: Ponechání částky 21 952,-Kč, obchodní společnosti Advokátní kancelář
Vych & Partners, s.r.o., se sídlem Lazarská 11/6, Praha 2, jako odměnu za poskytnutí
právních služeb při zastupování v řízení o nahrazení projevu vůle podané námi jako
žalobcem proti Pozemkovému fondu České republiky, IČ: 457797072. Tato částka byla
přiřknuta pravomocným rozsudkem, vydaným soudem v Ústí nad Orlicí ve spojení s
rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové dne 29. 1. 2014 pod sp. zn. 7 C 115/2009.
2.
Pověřuje: Starostu podpisem příslušné smlouvy.
Pro:
6
Zdržel: 0
Proti:
0
David Silber
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Dlouhoňovice
ze dne 16. 6. 2014
15/2014 Zastupitelstvo obce
Bere na vědomí: informace starosty, místostarosty a předsedů výborů a komisí, viz zápis.
Pro:
7
Zdržel: 0
Proti:
0
16/2014 Zastupitelstvo obce
3.
Schvaluje: Revokaci usnesení 9/2014 ze dne 17. 2. 2014, viz příloha.
Pro:
7
Zdržel: 0
Proti:
0
17/2014 Zastupitelstvo obce
1.
Schvaluje: Změnu výše odměňování zastupitelstva obce Dlouhoňovice s platností
od 1. 3. 2014, která vznikla schválením, ZMĚNY V OBLASTI ODMĚŇOVÁNÍ ČLENŮ
ZASTUPITELSTEV ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PLATNÉ OD LEDNA 2014,
nařízením vlády České republiky ze dne 18. prosince 2013.
2.
Výše odměn zastupitelů obce Dlouhoňovice před zdaněním je:
starosta – 22.715,- Kč, místostarosta – 17.941,- Kč a zastupitel – 1.160,- Kč.
3.
Pověřuje: Hospodářku provedením změny ve vyplácení odměn zastupitelům.
Pro:
7
Zdržel: 0
Proti:
0
18/2014 Zastupitelstvo obce
1.
Schvaluje: Firmu Daniel Brdíček – Dlouhoňovice pro realizaci opravy rozlučkové
místnosti na hřbitově v Dlouhoňovicích.
2.
Pověřuje: Starostu uzavřením příslušné smlouvy.
Pro:
7
Zdržel: 0
Proti:
0
19/2014 Zastupitelstvo obce
1.
Schvaluje: Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 1/2008 o výkonu některých
činností obecní policie. Policie již neodchytává zatoulané psy.
2.
Pověřuje: Starostu podpisem dodatku.
Pro:
7
Zdržel: 0
Proti:
0
20/2014 Zastupitelstvo obce
1.
Schvaluje: Firmu VLADEKO, Karlštejnská 97, Tachlovice jako dodavatele herních
prvků pro dětské hřiště a firmu Technické Služby, Zemědělská 1052, Žamberk jako
dodavatele dopadové plochy.
2.
Pověřuje: Starostu uzavřením příslušných smluv.
Pro:
6
Zdržel: 1 /K.Biedlová/
Proti:
0
21/2014 Zastupitelstvo obce
1.
Schvaluje: účetní závěrku obce Dlouhoňovice sestavenou k 31. 12. 2013.
Pro:
7
Zdržel: 0
Proti:
0
22/2014 Zastupitelstvo obce
1.
Schvaluje: závěrečný účet obce Dlouhoňovice za rok 2013 a vyslovuje souhlas s
celoročním hospodařením a to bez výhrad.
Pro:
7
Zdržel: 0
Proti:
0
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23/2014 Zastupitelstvo obce
1.
Schvaluje: účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Dlouhoňovice
sestavenou k 31. 12. 2013
Pro:
7
Zdržel: 0
Proti:
0
24/2014 Zastupitelstvo obce
1.
Schvaluje: hospodářský výsledek Mateřské školy Dlouhoňovice - zisk ve výši
4578,38 Kč a jeho převedení do rezervního fondu MŠ
Pro:
7
Zdržel: 0
Proti:
0
25/2014 Zastupitelstvo obce
1.
Schvaluje: v působnosti valné hromady Správa sportovišť Dlouhoňovice, s.r.o.
účetní závěrku za rok 2013 a zisk za rok 2013 ve výši 67 025,34 Kč. Tento zisk bude
vypořádán následovně: 3 351,- Kč bude použit na dotaci rezervního fondu, zbytek ve výši 63
674,34 Kč bude použit na úhradu ztráty z minulých let.
Pro:
7
Zdržel: 0
Proti:
0
26/2014 Zastupitelstvo obce
1.
Schvaluje: Změnu rozpočtu číslo 14 – 19 (volby do EU), rozpočtová opatření,
přesuny mezi položkami v rámci rozpočtu.
2.
Pověřuje: Hospodářku obce realizací.
Pro:
7
Zdržel: 0
Proti:
0
27/2014 Zastupitelstvo obce
1.
Schvaluje: Dodavatele radarových měřičů pro ulici Hejnická a to firmu Jiří
Darebníček – DAS, Němčice u Holešova 125, Kostelec
2.
Pověřuje: Starostu objednáním a zajištěním instalace.
Pro:
7
Zdržel: 0
Proti:
0
David Silber

Prodej občasníku: prodejna a hospoda Pod Lipami, Obecní úřad Dlouhoňovice
Celoroční předplatné možno zajistit na Obecním úřadě
Vypracovala redakční rada v čele s Janem Vychem, v nákladu 150 výtisků.
Redakční rada neodpovídá za obsah příspěvků.

Uzávěrka příštího čísla 10. 9. 2014
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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