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Napsali o nás (Žaberské listy)
aneb Běh Naděje 2008
Běh naděje v Dlouhoňovicích
V sobotu 30. 8. se uskutečnil první ročník
„Běhu naděje proti rakovině“, který byl
inspirován dnes již zrušeným „Během
Terryho Foxe“. Krásné počasí a vynikajicí
konferenciér a imitátor pan Václav Faltus z
Letohradu přilákali řadu sportovců a diváků.
Celkem bylo zaregistrováno 74 účastníků
běhu, kteří přispěli na boj proto rakovině
částkou 4 856,- Kč. K poslechu nám tradičně
hráli pan Toman a jeho dcera z Kunvaldu.

Poděkování
Děkuji občanům Dlouhoňovic, kteří svou
všímavostí a lidským přístupem pomohli
uchránit můj majetek od nebezpečí
zahoření. Děkuji také dobrovolným i
profesionálním hasičům, kteří v noci ve
středu 27. srpna 2008 po tel. zavolání byli se
svou technikou u ohně v Dlouhoňovicích
během několika málo okamžiků.
S úctou David Houdek Žamberk

Orlický deník:
Článek o Urbanově studánce viz. rubrika
“Stalo se”
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Všem jmenovaným přeji mnoho pohody a
pěkných chvil v obci, kterou pomáhají
zvelebovat.

Chválíme
Dopis z Diakonie Broumov
Začátkem srpna jsme obdrželi tento dopis
od Diakonie Broumov, pro kterou jsme na
jaře uspořádali sbírku věcí pro sociálně
slabé spoluobčany. Toto poděkování je
určeno Vám všem, kteří jste do této
humanitární sbírky přispěli.
Vážený pane starosto,
velice si vážíme Vaší spolupráce, a proto
přijměte poděkování za uspořádání
humanitární sbírky ve Vaší obci.
Posláním naší organizace je pomoc lidem,
kteří se z různých důvodů ocitli v krizové
životní situaci, kterou nejsou schopni sami
řešit. Naším cílem je jejich osamostatnění
tak, aby mohli zde najít své místo a uplatnění
ve společnosti. Všechny naše sociální
služby se nemohou obejít bez pomoci
druhých. Jsme nesmírně potěšeni, že
můžeme spolupracovat s lidmi, kteří jsou
ochotni něco ze svého darovat.
Zorganizováním sbírky jste pomohli
poskytnout nejen bezprostřední materiální
pomoc, ale také vytvořit nové šance těm,
kteří se snaží o znovunalezení důstojného
místa ve společnosti.
Ještě jednou chceme poděkovat všem, kdo
ošacení a další věci darovali, ale i Vám, kteří
sbírky pro Diakonii Broumov organizujete a
darované věci shromažďujete.
Velice si vážíme Vašeho zájmu a snahy
jakkoli podpořit naši činnost a těšíme se
spolupráci na podzim 2008.
Mikusková Renata

Poděkování
Dovolte mi, poděkovat občanům obce paní
Aleně Tiché a panu Liboru Havrdovi jménem
svým i jménem Obce Dlouhoňovice za
vzorné a pravidelné zajišťování pěkného
vzhledu ulice Nádražní, na kterém se
podílejí. Poděkování patří i manželům
Stejskalovým za pěknou úpravu okolí
autobusové zastávky na dolním konci obce.

Ing. Pavel Smola starosta obce

Společenská rubrika
Blahopřejeme
19.10.
22.10.
17.11.
27.11.
04.12.
12.12.
14.12.
29.12.

Václav Musil
Miloslava Janebová
Jarmila Poláková
Emilie Suchodolová
Jaroslav Veleta
Jarmila Hubálková
Josef Kalousek
Jaroslava Zahradníková

Informace z radnice

84 let
89 let
75 let
83 let
82 let
82 let
84 let
84 let

i

V obci bude o jeden telefonní automat
méně
Dne 17. 7. 2008 jsme obdrželi od společnosti
Telefónica O2 Czech Republic tento dopis:
Vážený pane starosto,
dovolte mi, abych Vás touto cestou
informovala o opatřeních, která bude naše
společnost Telefónica O2 Czech Republic,
a. s. realizovat ve Vaší obci.
Z důvodu výrazného poklesu zájmu obyvatel
o využívání sítě Veřejných telefonních
automatů (VTA) se naše společnost
Telefónica O2 Czech Republic rozhodla
stávající síť VTA přizpůsobit současným
potřebám. Tato optimalizace se dotkne i Vaší
obce.
V průběhu měsíce září letošního roku
plánujeme zrušení nevyužívaných VTA v
obci Dlouhoňovice: tel. č. 465 611 013
Dlouhoňovice, Školská 139 (konzum).
Dostupnost služby pro obyvatele, jak je
definovaná Českým telekomunikačním
úřadem, zůstane zachována.
Věřím, že tyto nezbytné kroky přijmete Vy i
občané s pochopením.
S přátelským pozdravem Hnátová Vladislava
obchodní zástupce
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Běh naděje - krátké ohlédnutí
Touto zprávičkou chci poděkovat všem, kteří
podpořili tuto charitativní akci, která se
konala v naší obci už po jedenácté. Bylo nás
o trochu méně, ale výsledek sbírky v poměru
k účastníkům nás řadí opět do popředí. Sešlo
se nás 74 a vybráno bylo 4856,- Kč. Všem
vám patří poděkování, že jste svým
upřímným dílem pomohli těm, které tato
nemoc trápí. Jelikož je to akce charitativní
tak i vtom se snad odráží i to, že počasí bylo
nádherné. Jsem přesvědčen, že toto setkání
má svou tradici a že přes problémy, které
tento první ročník pod novým názvem měl,
určitě nebyl poslední. Máte-li zájem o
fotografie z tohoto setkání, ozvěte se panu
starostovi nebo mně. Děkuji za pomoc p.
Biedlové, Nunové, Chárové, Vančurové,
Smolové a organizačnímu týmu p. Ing.
Smolovi a p. Severýnovi. Případné náměty
na zlepšení uvítáme.
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diváků, kteří hasičům drželi palce.
Ing. Smola Pavel

Cesta ke studánce
V červnu byla pod vedením pana Tydlitáta
zahájena oprava studánky pod lesem
„Perdějov“. Součástí je i stavba cesty (viz.
foto), která studánku zpřístupní široké
veřejnosti.

Na shledanou za rok Petr Nun

Hasiči zasahovali
Dne 27. 8. ve večerních hodinách vznikl v
objektu čp. 36 (stará hospoda) požár. Díky
všímavosti pana Jadrníčka byli včas
vyrozuměni hasiči a požár rychle uhašen.
Likvidaci ohně jako první zahájili příslušníci
SDH naší obce a k nim se připojili velmi
rychle i hasiči ze Žamberka a Letohradu.
Dovolte poděkovat jménem svým i obce
všem, kteří se zásahu zúčastnili a zabránili
větším škodám a také množství přihlížejících

Kanalizace pokračuje
V současné době graduje budování
kanalizace. Na horním konci obce firma
VakStav podvrtala hlavní komunikaci (viz.
foto) a vytváří podmínky pro napojení dvou
rodinných domků v Lesní ulici. V ulici

DLOUHOŇOVICKÝ občasník
Dvorská je dokončena splašková i dešťová
kanalizace, staví se čerpací stanice v místě
„starého rybníka“ a dokončuje se kanalizace
v ulici Hlavní a Dolečka. Ještě nás čekají
kanalizační přípojky a práce na vozovkách.
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V naší obci by se jednalo:
1) o výstavbu multifunkční plochy v místě
volejbalového hřiště před budovou obecního
úřadu,
2) dovybavení a oprava herních prvků v
mateřské škole,
Jednotlivé herní prvky budou splňovat
bezpečnostní normy Evropské unie. Nic ale
není stoprocentní. Bude hlavně záležet na
pozornosti rodičů. Vše také závisí na
finanční dotaci.
Ing. Smola Pavel
starosta obce

Oprava jeviště

„Co děti? Mají si kde hrát?
Tato slova známe z jedné pesimistické
písničky o postavení dětí v dnešním
přetechnizovaném světě. S nadsázkou lze
říci, že děti si už ani hrát neumějí. Jediným
prostředím je virtuální svět na obrazovkách
PC a displejích mobilních telefonů. Změnit
vývoj informačních technologií příznivějším
směrem nedokážeme, ale možná se podaří
zastupitelům obce a některým rodičům
vytvořit v obci i hmatatelnou variantu vyžití
pro děti různých věkových skupin. Budování
dětských hřišť s multifunkčními plochami je
jedním z řešení. Pro Sdružení obcí Orlicko
se na příští rok nabízí možnost využití
sloučené dotace k vybudování těchto
zařízení.

V polovině července pánové Jordán a Chára
(viz. foto) opravili na sále kulturního domu
jeviště a pokryli ho novým kobercem. Tím
došlo k dalšímu vylepšení interiéru tohoto
zařízení obce.

Změna letního času na zimní
Mnoha lidem může tento časový pohyb
znepříjemnit život. Třeba jen tím, že
zapomenou posunout hodiny správným
směrem, nebo stráví v některém z
hromadných dopravních prostředků více
času než obvykle. A hospodářským zvířatům
se tento způsob časového posunu zdá také
poněkud podivný. V letošním roce tento akt
posunu připadne ze soboty na neděli dne
26.-27. října 2008. Chcete-li si tuto změnu
zpříjemnit, potom se můžete sami, nebo se
svými dětmi účastnit čtení pohádkových
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příběhů ve společenské místnosti na Rolbě.
Čtení bude začínat v 19.00 hodin v sobotu
letního času a končit v 7.00 hodin v neděli
zimního času. Do 23.00 bude pro ty
nejmenší i doplněno vystoupením
loutkového divadla. Malí ospalci se mohou
uložit ke spánku do vlastních spacáků a ti
ostatní mohou dále poslouchat pohádkové
příběhy až do druhého dne, jak je uvedeno
výše. Je zřejmé, že do tak útulného prostředí
se nevejde tolik účastníků jako do
Pohádkového lesa, ale čtení ve větším
prostoru by nebylo tak zajímavé a navíc ani
hlasově zvladatelné. Proto, kdo by vydržel
se svými ratolestmi jen do 23 hodin, uvolnil
by místo těm na které už v 19 hodin nezbylo.
Ti by si tedy mohli udělat noční procházku k
Rolbě, aby zjistili, jestli zde bude příležitost k
pohodlnému poslouchání. V případě
chladného počasí bude zatopeno v krbu. Za
výdrž až do rána na vás čeká drobný
upomínkový dárek na toto další neobvyklé
setkání. Z plakátů vyvěšených před touto
akcí se jistě dozvíte více. Na setkání s
m i l o v n ík y p o h á d k o v ý c h p ř íb ě h ů a
pozorných dětí se těší

Kdy a jak budou oznámeny výsledky voleb?
- výsledky zveřejňuje Český statistický úřad
na svých stránkách volby.cz
- průběžné výsledky jsou oznamovány po
uzavření volebních místností, celkové
výsledky jsou oznámeny o něco později
Státní volební komisí.

Jirka Tydlitát

Lenka Sklenářová

Volby do krajského zastupitelstva
Dne 16. července 2008 byly rozhodnutím
prezidenta republiky vyhlášeny volby do
zastupitelstev krajů.
Volby se budou konat v pátek a sobotu 17. a
18. října 2008, vlastní hlasování proběhne
ve volební místnosti tradičně v pátek od
14.00 do 22.00 hodin a v sobotu od 8.00 do
14.00 hodin. Volební místnost bude jako
vždy v Kulturním domě v Dlouhoňovicích,
ulice Školská.
Jak tedy můžete hlasovat v letošních
podzimích volbách?
- volit mohou občané, kteří dosáhli věku
alespoň 18 let
- nejpozději 3 dny před volbami jsou voličům
distribuovány hlasovací lístky, v případě
ztráty či poškození obdržíte novou sadu
lístků a obálku přímo ve volební místnosti

- po prokázání totožnosti a státního
občanství ČR občanským průkazem nebo
cestovním pasem je voliči umožněno
hlasování
- pro volby do zastupitelstev krajů: za
zástěnou ve volební místnosti volič vloží do
obálky 1 lístek s politickou stranou, hnutím či
koalicí, který se rozhodl volit a obálku s
lístkem vhodí do volební schránky
- preferenční hlasy: lze zakroužkovat
nejvýše 4 kandidáty uvedené na 1 vybraném
hlasovacím lístku
- v případě závažných (zdravotních) důvodů
lze požádat obecní úřad nebo okrskovou
volební komisi o hlasování mimo volební
místnost, k voliči jsou pak vysláni 2 členové
volební komise s přenosnou hlasovací
schránkou

Stalo se
Cesta pohádkovým lesem
V sobotu dne 6. září se uskutečnilo Setkání u
Urbanovy studánky. My, jako pořadatelé
dětských akcí, pod záštitou SDH
Dlouhoňovice a ve spolupráci s Obecním
úřadem Dlouhoňovice, jsme pro děti
připravili Cestu pohádkovým lesem. I přesto,
že se v Žamberku konala tradiční pouť,
přišlo až na 70 dětí.
Děti si vyzkoušely svoji obratnost, šikovnost,
trpělivost, procvičily si paměť a vyzkoušely si
některé prvky zdravovědy. S tím vším jim
pomáhali nejen jejich blízcí, ale i pohádkové
bytosti. Hemžil se jimi celý les. V
pohádkovém lese děti přivítala víla, od které
dostaly kartičku ve tvaru kapky. Na ni si
během cesty přivazovaly provázky. Dvě
myšky podle přání každému namalovaly na
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obličej různé ornamenty. S plněním úkolů si
hravě poradili malí i velcí. U Spiedermanna
prokázali odvahu chůzí podél lana poslepu.
Na skládání puzzle dohlížel Krteček.
Navléknout princezně korále podle daného
schématu byla také hračka. Dlouhý měl pro
děti připraveny chůdy nebo špalíky na
provázku. Tam také byla připravena pitná
zastávka. Robin Hood děti učil lukostřelbě a
Rumcajs zase hodu šiškou do nůše. Pirát z
Karibiku měl plný kufr zlatých kamenů, ale
také háďátek a myší. U děda Vševěda bylo
nutné zapamatovat si za sebou jdoucí
obrázky, i tento úkol děti plnily výborně. V
Perníkovém lese si každý mohl utrhnout
papírový perník, který v cíli vyměnil za
sladkou odměnu. Babičce kořenářce děti
pomohly sesbírat rozfoukané kytičky. Ti
odvážní si sáhli do její chaloupky pro
bonbon. Uplakanou, polámanou berušku ti
malí potěšili písničkou, starší obvázali a
někteří i zavolali první pomoc. Poslední
stanoviště bylo plné nezbedných rybek a
vodník i děti měly plné ruce práce. Za
zaplněnou kartičku v cíli každý dostal od milé
čarodějnice dřevěnou medaili, žabku a
drobnou odměnu. Opékání buřtů bylo
příjemnou tečkou za krásně prožitým dnem.
Děkuji touto cestou všem pohádkovým
bytostem za úžasné herecké výkony. Všem
pomocníkům, kteří se podíleli na přípravách
a vlastním průběhu akce. Velice děkuji všem
sponzorům a dárcům peněžních částek za
jejich podporu. Díky patří i naší rosničce
Martinu Balíkovi za „objednání“ krásného
počasí.
Těšíme se na další shledání s vámi.
Jana Havrdová
Simona Páchová
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Máme v obci legendu
Možná si někteří nedávno v televizi povšimli,
jak tenista Kodeš hezky rozdělil kategorie
tenistů. Nejdříve jsou junioři, potom tenisté v
nejlepší formě, následují je senioři a veteráni
a od 60 let jsou to legendy. A my jednu
takovou legendu (alespoň porovnáním
životnosti aut rok výroby 1973) máme v obci.
Je to naše „Máňa“. A byla tam první!!!
Ve středu 27. srpna 2008 (ještě že to byla
středa a ne úterý to je v hospůdce Pod
lipami zavřeno a okolo není ani živáčka)
přišel do hospody pan Jadrníček a ohlásil, že
ve staré hospodě opravdu hoří. No, byli to
předtím okouknout i pan Macháček a pan
Václav Vítek st., ale pro ty ještě nehořelo. A
nastal správný vesnický poplach. Robin
houknul: “Zavíráme, sklenice s sebou a
dopít na terase!“ Vždyť je také u hasičů,
nesmí tam tedy chybět a nesmí o to přijít.
Jarda Macháček vyběhl spustit sirénu, jen si
příště musí k tomu vzít i kladívko, když je to
sklo tak silné. Spuštění sirény trvalo trochu
déle, tak s prvním tónem vyjížděla i naše
legenda Máňa. Máme skvělé hasiče,
dokážou vyjet dřív, než je vyhlášen poplach.
Máňa dojela k požáru a nastal „fofr“ sehnat
startovací kabely k mašině, zjistit, které dráty
jsou elektrické a které od telefonu, a už voda
smáčela střechu. Václav Vítek ml. již holýma
rukama rozbíjí sklo u okna ve staré hospodě
a skáče neohroženě ohni vstříc. On ty holé
ruce nemá úmyslně, naši hasiči totiž nemají
žádné rukavice. A to už přijíždějí další
hasičská auta Žamberk zásahová jednotka,
Žamberk dobrovolní hasiči a hasičská
jednotka z Letohradu. No ano, trochu moc
aut na malý ohýnek, ale Robin Moravec
nahlásil ve 22.09 hodin, že hoří stará
hospoda a kdo asi na lince 150 ví, že stará
hospoda čp. 36 v Dlouhoňovicích už nějaký
ten pátek nefunguje.
Na papíře teď je to již trochu úsměvný
příběh, ale mohlo to dopadnout podstatně
hůř. Jsem ráda, že hasiči ukázali, jak mají
vše nacvičené, techniku v zásahu
schopném stavu a požár společně zvládli již
v jeho počátku. Bylo by to méně humorné,
kdyby se někdo zranil nebo kdyby oheň
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přeskočil na jiné budovy. Chtěla bych touto
cestou všem poděkovat za pomoc při
zásahu, nebudu jednotlivě jmenovat. Ti, kdo
tam byli, o sobě vědí a ostatní o hodně přišli.
Děkuji také i ostatním zasahujícím
jednotkám, byli u nás v Dlouhoňovicích
rychle a víme, že je možné se na ně v
budoucnu spolehnout. Poslední požár byl
před 14 lety (nepočítáme-li před třemi roky
ten malý u p. Štěpána), vzniklo tam mnohem
více materiálních škod. Je to jen na nás,
jestli si v tomto suchém počasí dáme pozor a
naše Máňa legenda nebude muset vyjíždět
častěji.
Markéta Mencová
Kronikářka SDH Dlouhoňovice

Urbanova studánka
I.
Proč? Ten název zaznamenal ve svých
zápiscích dlouhoňovický písmák pan Jan
Kalousek. Na tohoto vlastníka lesa si už z
žijících asi málokdo pamatuje. A je to tak asi
dobře. Vždyť to jen podtrhuje dávnost této
studánky, která již mnoho století dává vodu
všem, každému, kdo se k ní skloní. To, že z
ní později vedl vodovod do nedalekých
usedlostí si vyžádal pokrok a snaha místních
obyvatel. A studánka dokázala svou
životnost i v náročné službě pro celý kravín.
Pokrok ji ale také uvedl v zapomnění. A to,
vybudováním veřejného vodovodu. Stala se
nepotřebnou.
Nesmíme ale zapomínat na naší historii, na
bohatství přírody, která stále více ustupuje
rozpínavosti člověka, pokroku, technice. Je
nanejvýš potřebné se opět sklonit před tímto
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zázrakem přírody ne z nutnosti, ale z
vděčnosti. Stále více je třeba si všímat věcí,
které nás obohatí duševně, ne jenom
materiálně. Skloňme se k dávnému
pramenu, který stále žije a stejně tak se
dokažme poklonit i starému stromu, který s
námi po mnoho generací bydlí. Važme si
každého koutu přírody a chraňme ji před
zbytečným ničením.
Za obnovení této studánky děkuji mnoha
našim spoluobčanům. Jejich snaha se nedá
penězi vyčíslit. Když tyto hodnoty všichni
pochopíme a budeme jejich příkladu
následovat, zanecháme dalším generacím
to nejvzácnější. Lásku k přírodě, k naší obci,
ke svému domovu.
II.
Ještě několik dat, jak bylo vyhledáno na
Katastrálním úřadu v Ústí nad Orlicí,
zaznamenáno v Almanachu obce a
vzpomenuto pamětníky.
Vlastníci lesa:
Od roku 1863 vlastní les Šafářovi. Urbanovi
jej kupují v roce 1907. Roku 1946 jej kupuje
pan Veselovský. Dnes jej vlastní Dostálovi.
Od nich jsme na jaře letošního roku dostali
povolení k obnově studánky a ke zřízení
cesty k ní.
Budování vodovodu:
Roku 1947je zaveden vodovod ze studánky
k č. p. 1 tedy do Vítkovy hospody. V roce
1957 je už vodovod veden až do kravína. V
letech 1972 - 1975 je vybudován v obci
veřejný vodovod.
Dne 25. srpna 2008 je studánka zanesena
do Národního registru pramenů a studánek
pod číslem 420.
III.
Úpravy studánky a přístupové cesty
probíhaly až po těžebních pracích
likvidujících polomy po vichřici Ema, od 25.
června 2008 do 2. září 2008. Celkem v 19
pracovních dnech. Podrobný rozpis prací
obnovy studánky a všech, kteří se na
pracích podíleli je přesně veden.
IV.
Setkání u Urbanovy studánky sobotu dne 6.
září 2008. Od Obecního úřadu vychází ve
14.10 hodin přes 80 občanů ke studánce,
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kde je slavnostní uvítání od 14.30 hodin. Po
patnácté hodině je zahájena Cesta
pohádkovým lesem. Pro děti je připravena
spousta zajímavých úkolů a u jednotlivých
zastavení se zájmem postávají i dospělí.
Trasa pro děti i dospělé je tak téměř stejná.
Dospělým je prodloužena až k buku za
salaší. Všichni se po šestnácté hodině opět
scházejí na hřišti, kde pro ně fotbalový klub
připravil občerstvení, a kde jsou rozdávány
pamětní dřevěné upomínkové medaile.
Medaile, ražené ve dvou verzích, pro děti a
dospělé se rozdávaly všem, kteří dokončili
celou trasu. Z rozdaných medailí tak máme
přehled o počtu účastníků celé akce. Na
několik se již medaile ani nedostaly.
Znamená to tedy, že se naší studánkové
procházky účastnilo téměř 160 občanů a
spokojenost byla vidět i na tvářích dětí. V
neděli už zbyl jen tichý a čistý les.
Zdařilá akce „Cesta pohádkovým lesem“ si
zaslouží zvláštní článek. Přesto si dovolím i
zde poděkovat všem, kteří se zasloužili o
obnovu studánky a těm, kteří připravili toto
nádherné nevšední odpoledne.
Další setkání u Urbanovy studánky, na které
vás všechny už dnes co nejsrdečněji zvu,
bude v sobotu dne 21. března roku 2009.
Jiří Tydlitát
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Zveme Vás
Srdečně zveme milovníky knih,
knížek a četby na

Čtení s přechodem času
Uskuteční se

26.10.2008 od 19 hodin
na chatě Rolba
Čeká vás noc plná příběhů nejen pro malé posluchače.
Během noci shlédnete loutkové představení.
S sebou polštářek na sezení, později i na ležení, spacák
případně karimatku.
Vstupné 4 ks buchty (je dobrovolné). Pitný režim zajištěn.
Děti do 5 let v doprovodu rodiče.
Těší se na Vás pořadatelé

Zveme všechny milovníky černé magie
a kouzel na

Vystoupení kouzelníka
Kouzlit se bude dne 3. října 2008 od 18 hodin
v kulturním domě v Dlouhoňovicích.
Po kouzelníkovi čeká na děti stezka odvahy.
Nezapomeňte si sebou vzít osvětlení lampiónek, baterku
Těší se na vás pořadatelé.
přednáška s fotografiemi

Olympijská Čína
17. listopadu 2008 od 18 hodin na
Chatě Rolba

Silvestr na lyžích
31.12.2008 ve Ski areálu od 20 hodin
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Počasí

Červen 2008
1. 10. 6. ČR ležela v oblasti nevýrazného
tlakového pole, které se udržovalo nad
střední Evropou. Střed tlakové výše ležel
nad severní Evropou. Slabé východní
proudění přinášelo počasí s malou
oblačností. V odpoledních hodinách se
místy vyskytly nevýrazné přeháňky. Vzduch
se postupně prohříval a teploty pomalu
stoupaly. Zastavily se na hodnotách 28 °C.
11. 20. 6. Oblast nízkého tlaku vzduchu ve
druhé dekádě posílala do ČR chladnější
vzduch od severu. Nejnižší odpolední
maximální teplota byla pouze 15 °C. Při zemi
se vyskytl mrazík do -2 °C. Přibližně v
polovině dekády ztrácí tlaková níže nad
severní Evropou vliv na počasí v ČR. Začala
se prosazovat nevýrazná oblast vysokého
tlaku vzduchu. Teploty začaly opět růst.
21. 30. 6. V nevýrazném tlakovém poli se
vzduch rychle prohříval a tak odpoledne
teploty lehce dosáhly 30 °C. Na obloze
převažovalo slunečno. 25. června v
odpoledních hodinách začala ČR přecházet
výrazná studená fronta. Do východních
Čech dorazila v podvečer a v plné výzbroji.
Při silné bouři spadlo během čtyř hodin
kolem 30,0 mm/m2 vody. V průběhu deště
se vyskytlo i silné krupobití, které trvalo asi
deset minut. Objevila se místa, kde kroupy
byly déle než dvacet minut. Průměr těchto
krup byl i přes 1 cm. Celá bouře byla
provázena silnými poryvy větru o síle 26 m/s.
Někde byl vítr ještě silnější, třeba na
Českomoravské Vrchovině dosahoval
rychlostí přes 30 m/s. Zde se také vyskytly
škody po vichřici, především spadané
střechy a popadané stožáry vysokého
napětí. Někteří svědci tvrdí, že šlo o místní
slabé tornádo.
teploty: průměrná měsíční teplota: +17,9 °C
(+3 °C nad normálem)
maximální teplota: +30,4 °C (22. 6.),
minimální +1,8 °C (14. 6.) přízemní: -1,9 °C
srážky: suma za měsíc: 54,1 mm/m2 (63 %
normálu), maximální srážka 30,8 mm/m2(25
.6.)
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I. dekáda: 10,6 mm/m2, II. dekáda: 8,8
mm/m2, III. dekáda: 34,7 mm/m2
sluneční svit: suma za měsíc: 219,1 hod.
(139 % normálu), nejdelší den se slunečním
svitem: 14,5 hod. (5. 6.)
počet dnů s: mlhou: 1, nárazovitým větrem:
1, deštěm: 12, krupobitím: 1, rosou: 28,
bouřkou: 7, kouřmem: 3, maximální náraz
větru: 26 m/s (25. 6.) ze směru 270°
Červenec
1. - 10. 7. První červencová dekáda byla
oblačná a deštivá. Naše počasí bylo pod
vlivem vlhkého západního proudění. Po
odpoledních se často vyskytovaly bouřky,
místy i silné. Nejvíce srážek spadlo 3.
července na studené frontě. Bylo to téměř 20
mm/m2 vody. Teploty dosahovaly při
slunečnu 28 °C. Nejchladnějším ránem byl
1. červenec, s teplotou 6 °C.
11. 20. 7. Ve druhé dekádě převládalo
počasí s velkou oblačností a občasnými
srážkami. V nevýrazném tlakovém poli se
projevovalo spíše chladnější a vlhčí západní
proudění, které se k nám dostávalo kolem
tlakové níže nad severní Evropou. Tyto
situace byly střídány občasnými výběžky
vyššího tlaku vzduchu. Teploty k 29 °C se
vyskytly na začátku dekády. Další dny se
ochladilo na 20 °C. Sluneční svit byl závislý
na množství oblačnosti, které bylo hodně.
Srážky byly nevýrazné. Místy se vyskytovaly
bouřky.
21. 31. 7. Pokračující výrazné ochlazení na
začátku 3. dekády ještě zesílilo. Teploty po
ránu klesly na 6 °C a v přízemí téměř na 1 °C.
Ochlazení bylo postupně nahrazováno
jasným a teplým počasím. Postarala se o to
výrazná tlaková výše nad severní Evropou,
která do ČR posílala sušší a teplejší vzduch
od východu. Začalo docházet k prohřívání
vzduchu v denních hodinách. Teploty rázem
vystoupaly na 28 až 30 °C. Slunečno a velmi
teplo vydrželo až do konce července.
teploty: průměrná měsíční teplota: +17,5 °C
(+1 °C nad normálem)
maximální: 30,2 °C (29. 7.), minimální: 6,6
°C (6., 22. 7.), přízemní: 1,7 °C (22. 7.)
srážky: suma za měsíc: 51,9 mm/m2 (56 %
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normálu), maximální srážka: 19,7 mm/m2
(3. 7.)
I. dekáda: 36,8 mm/m2, II. dekáda: 9,7
mm/m2, III. dekáda: 5,4 mm/m2
sluneční svit: suma za měsíc: 216,2 hod.
(56% normálu), nejdelší den se slunečním
svitem:
14,5 hod. (1. 7.)
počet dnů s: mlhou: 2, nárazovitým větrem:
9, deštěm: 19, rosou: 25, bouřkou: 9,
maximální náraz větru: 17 m/s (13. 7.) ze
směru 90°
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srážky: suma za měsíc: 68,6 mm/m2 (79%
normálu), maximální srážka: 27,0
mm/m2(14. 8.)
I. dekáda: 4,5 mm/m2, II. dekáda: 56,0
mm/m2, III. dekáda: 8,1 mm/m2
sluneční svit: suma za měsíc: 232,7 hod.
(121% normálu), nejdelší den se slunečním
svitem: 12,3 hod. (31. 8.) počet dnů s: mlhou:
2, nárazovitým větrem: 5, deštěm: 13, rosou:
26, bouřkou: 6, maximální náraz větru: 21,0
m/s (4. 8.) ze směru 270°
Martin Balík

Srpen
Fotbal
1. 10. 8. Kolem tlakové níže nad severní
Evropou proudil do ČR chladnější a vlhčí
oceánský vzduch od západu. V něm
postupovaly jednotlivé frontální systémy,
které přinášely jen slabé srážky a nevýrazné
bouřky. Denní maximální teploty se
pohybovaly mezi 19 a 30 °C. Nejnižší teploty
6 °C se vyskytly koncem dekády.
11. 20. 8. V přílivu velmi teplého vzduchu od
jihu před studenou frontou od západu,
převládalo slunečné počasí. Teploty šplhaly
ke 30 °C. V polovině dekády přecházela
další výrazná studená fronta, na které se
vyskytly vydatnější srážky kolem 50 mm/m2
za 48 hodin. Také se výrazněji ochladilo.
Maximální denní teplota dosahovala sotva
14 °C. Ke konci dekády se tlaková níže
odsouvala z ČR dále nad Pobaltí. Od
jihozápadu nás postupně začal ovlivňovat
hřeben vysokého tlaku vzduchu, který
navrátil teplé a slunečné počasí.
21. 31. 8. V poslední dekádě bylo počasí ve
střední Evropě ovlivňováno nevýrazným
výběžkem vysokého tlaku vzduchu, který se
k nám dostával od severozápadu.
Převažovalo polojasné až oblačné počasí s
místními přeháňkami. Srážky byly slabé a
záležely na konkrétní poloze bouřek. Teploty
se pohybovaly mezi 15 a 25 °C. Poslední
ráno měsíce bylo chladné, vyskytl se
přízemní mráz -0,5 °C.
teploty: průměrná měsíční teplota: +16,7 °C
(+0,6 °C nad normálem)
maximální: 30 °C (1. 8.), minimální: 3,6 °C,
přízemí: -0,5 °C (31. 8.)

Do nové sezóny jsme nastoupili posíleni o
nové hráče: z Letohradu přišli na hostování,
opět J. Peřina a J. Plíva, ze Žamberka na
hostování A. Machovič, V. Vávra a na
přestup T. Víša. Na hostování z Červené
Vody J. Kočajda a na přestup z Helvíkovic D.
Pech. Začátek soutěže je vždy ovlivněn
dovolenými a s tím souvisí absence jak
hráčů, tak trenérů na úvodních zápasech.
Naše mužstvo vstupuje do soutěže s cílem
se pohybovat v polovině tabulky, ale zatím
se nám to moc nedaří. Navíc přibývají
dlouhodobá zranění a tak výsledky jsou
spíše horší než lepší.
České Heřmanice - Dlouhoňovice
Dlouhoňovice - Řetová
Těchonín - Dlouhoňovice
Dlouhoňovice - Králíky / Č. Voda C
Dlouhoňovice - Rudoltice

2:1
2:2
2:0
1:0
1:3

Umístění v tabulce: 10. místo se 4 body.
Zdeněk Kořínek
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Výlet důchodců
Ve středu 27. 8. 2008 vyjel z Dlouhoňovice
autobus s důchodci na výlet. Letošní
program byl navštívit město Hronov rodiště
Aloise Jiráska, jeho rodný domek, výstavu
vztahující se k jeho osobě v hronovském
divadle a pak s amfiteátrem, kde se
každoročně konají divadelní přehlídky
„Jiráskův Hronov“. Dále potom město
Broumov s barokním klášterem a
„Třebechovický betlém“. Krásné počasí a
dobrá nálada nás provázely po celý den.
Myslím, že všichni účastníci zájezdu byli
spokojeni. Děkujeme místnímu OÚ za
finanční podporu této akce, a panu
Jaroslavu Procházkovi jako průvodci, paní
Marii Šilarové a Vlastě Havrdové za pomoc
při organizování zájezdu. Věříme, a je to
naše přání, vyjet zase společně za
poznáváním naší země příští rok.
Marie Slaninová

Jak to vypadá jinde
V posledním čísle
Dlouhoňovického
občasníku jsem slíbil, že se podělím o
poznatky ze své cesty se skupinou starostů
a místostarostů do belgické obce Assenede
( 8 000 obyvatel), která je střediskovou obcí
ve východních Flandrech. Střediskovou
proto, že tvoří samosprávný celek společně
s dalšími třemi obcemi Bassevelde ( 2 000
obyvatel), Boekhout ( 1 500 obyvatel) a
Oosteeklo ( 1 800 obyvatel). Celkem tam žije
13 300 obyvatel na ploše 87 km², což
představuje hustotu 153 obyvatel na km².
Vše je řízeno z jednoho magistrátu
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nacházejícího se v největší obci Assenede.
Magistrát je v nové budově. Neexistují v ní
kanceláře. Hala je rozdělena na označené
boxy. Všechny odbory máte jako na dlani.
Zdá se to být neuvěřitelné, ale pracuje tam
jenom 45 úředníků. V menších obcích se
pouze nacházejí obecní úřady se stálou
matrikou. Další odbory tam nejsou. Přesto
obyvatelé nemusejí za úředními záležitostmi
nikam dojíždět. Dvakrát týdně vyjíždí
skupina úředníků z magistrátu na menší
obce poskytnout pomoc a řešit věci, které
nejsou v kompetenci těchto malých sídel.
Každá obec má své zastupitelstvo se
starostou. Volební období trvá 6 let. Toto
zastupitelstvo připomíná naše osadní
výbory. Zabývá se pouze záležitostmi
rozvoje a zvelebování obcí včetně vytváření
podmínek pro práci podnikatelských
subjektů, příspěvkových a jiných organizací.
Administrativou nejsou téměř zatěžováni. Tu
mají na starost profesionální úředníci
magistrátu. Kulturní a sportovní zařízení ve
vlastnictví obce jsou pronajímány. Nájmy
jsou vedle daňových příjmů největším
příjmem obecních rozpočtů. Výdaje jsou
výhradně směrovány do občanské
vybavenosti. Věřte, že je to znát na kvalitě
místních komunikací, chodníků a nádherně
upravených parků, které se nacházejí na
pozemcích obcí. Jaká je životní úroveň?
Východní Flandry nepatří mezi nejbohatší
oblast Belgie. Převážná část obyvatel
pracuje v zemědělství a ve službách.
Zemědělský dělník na farmě 1 400 až 1 600
€, starosta se přiznal k příjmu 2 600 €.
Nejméně jsou spokojeni důchodci. Důchod
činí většinou 900 až 1200 € a důchodci si
proto často sezónně přivydělávají.
Předností mají v Belgii stále více než
problémů.V neposlední řadě patří k
přednostem Belgie její speciality a typická
jídla či nápoje. Oblíbené jsou například ryby
na mnoho způsobů, slávky jedlé, sýry či
bramborové hranolky s majonézou. Ze
sladkostí vynikají wafle a samozřejmě
s v ě t o z n á m é b e l g i c k é p r a l i n k y. K
nejoblíbenějším nápojům Belgičanů patří
pivo. Ochutnat tu můžete z nepřeberného
množství druhů tohoto zlatavého moku.
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K nejznámějším značkám patří Leffe,
Chimey, Duvel, Jupiler, Maes, Hoegaarden
či Stella Artois. Nabízejí se i pro nás
nezvyklé značky ochucených piv, např.
můžete vyzkoušet pivo třešňové, jahodové
či rybízové.
Ale o pivu a mé návštěvě belgického
pivovaru příště. Seznámím Vás také o
vztazích Valonů a Vlámů včetně zajímavostí
z Evropského parlamentu.
Ing. Smola Pavel
Budova magistrátu v Assenede

Norské zemědělství
Malá sonda do norského zemědělství
Koncem června jsem se skupinou
rostlinolékařů a agronomů navštívil Norsko,
jeho jižní polovinu. Kromě přírodních a
kulturních památek jsme navštívili i několik
zemědělských farem. Orná půda zabírá jen
2,7 % plochy státu. Zemědělství lze rozdělit
podle nadmořské výšky.
V nejnižší části u hladiny fjordů jsme viděli
polní plodiny (obilí, brambory, pícniny),
jabloňové a třešňové sady, „plantáže“ malin
a pole osázená jahodami.
Ve střední části žijí chovatelé skotu, ovcí a
koz, zemědělské pozemky představují louky
a pastviny různě kombinované keři a stromy.
V horských polohách jsou travní
„porosty“podobné porostům na poušti,
uvidíte tam v červnu ještě sníh, potkáte
turisty a občas ovce.
Po projetí cesty Trolů jsme poblíž Eidsdalu
navštívili farmu zaměřenou na pěstování
jahod. Je třeba říci, že jsme viděli desítky
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pozemků osázených jahodami. Na farmě
pěstovali 3 ha jahod, chovali několik krav a
měli pilu s katrem. Majitel farmy p. Quevind
se zabýval odbornou prací, hnojením a
postřiky jahod, hospodářskými zvířaty a
řezáním dřeva. Ostatní práce
při
pěstování jahod zajišťoval Polák, který tam
už je přes 10 let. V létě je s rodinou v Norsku,
v zimě v Polsku. Na sklizeň zve dalších 20
Poláků. Jahody se pěstují v tříletých
porostech. Sází se do sponu 120 x 15 cm.
Porosty jahod z dálky jsou podobné
porostům brambor. Každý rok se obnovuje
asi třetina porostů, jeden rok zůstává pole v
úhoru, oseté směskou na zelené hnojení.
Pěstují odrůdy Senga Sengana a Polka.
Většinu sadby si předpěstovávají na farmě
sami. Jahody je nutno řádně hnojit a
ošetřovat proti chorobám a škůdcům. Proti
plevelům se v meziřádku používají fólie
nebo herbicid. Sklizeň je 10 tun plodů z 1 ha,
trvá do konce srpna. Naše návštěva byla asi
10 dnů před sklizní. V té době odstraňovali
zaschlé nebo nahnilé plody. Na pozemcích
měli připravenou závlahu. Mimo postřiků a
hnojení se všechny práce dělají ručně.
Sklizené jahody se převážně používají do
kompotů a džemů. Závlahu lze v Norsku
vidět i na jiných plodinách a pastvinách.
Napravo vidíte vodopád se spoustou
padající vody a nalevo vidíte fungující
závlahy na pastvinách.
Nedaleko Geirangeru jsme navštívili farmu,
kde chovali ovce a kozy. Farma se skládala
ze dvou hospodářských objektů. Nahoře ve
výšce asi 550 m byla letní stáj, seník
předělaný na malou restauraci, stylově
vybavenou starým zemědělským nářadím a
4 chatky pro ubytování turistů. „Dole“ u
hladiny fjordu byly objekty, kde farmářova
rodina tráví se zvířaty zimu. Vzdálenost od
sebe byla 5 km. Rodina Vesterasů tam
hospodaří už od r. 1603. Chovají 70 koz a 80
ovcí. Ovčí stádo je v létě na pastvinách
několik km od farmy. Farmář je pravidelně
kontroluje, musí sledovat zdravotní stav a
zda zvířata nebyla napadena vlky nebo
rosomáky. Občas prý mu úhyn zvířat hlásí i
turisté a on musí zařídit odvoz do kafilerie.
Chovatelské a veterinární předpisy jsou
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stejně přísné jako u nás. Kozy pase v okolí
farmy, některé dojí. Kozy vyžadují větší
dozor než ovce. Léto tráví farmářova rodina
schraňováním krmiv (siláže v balících) na
zimu a převozem do zimní stáje. Dále se
stará o kolemjdoucí turisty. V zimě bývá na
horní farmě i metr sněhu a je řadu dní úplně
nepřístupná. Na podzim farmář přemístí obě
stáda do dolní farmy, zvířata vytřídí, část
prodá. V únoru a březnu se rodí mláďata. Po
sejití sněhu se farmářova rodina a zvířata
přestěhují na horní farmu a koloběh života
se opakuje. Farmářův příjem je z prodeje
kozího mléka do mlékárny, z prodeje části
odchovaných zvířat na jatka a z dotací od
státu.
Návštěva farmy zabývající se chovem skotu
byla dílem náhody. U vesnice Nesheim
balvany ze zřícené skály zavalily silnici,
odstranění závalu trvalo 3 hodiny. Tento čas
jsme využili k neobjednané návštěvě farmy,
na kterou jsme došli po půl hodině chůze.
Ačkoliv návštěva byla neplánovaná, majitel
p. Tornbjorn přerušil silážování trávy, rodinu
nechal na svažité louce hrabat ručně trávu
do řádků a udělal nám podrobný výklad.
Farmář vlastní 50 ha půdy, chová 60 krav a
20 ovcí. Ovce měl v té době na
vzdálenějších pastvinách, krávy měl na
pastvině okolo farmy. V létě krávy s telaty jen
pase. Sám se věnuje sklizni a konzervaci
pícnin na zimu. Siláž z čerstvé trávy skladuje
ve věžových silech. Na podzim shromáždí
zvířata, provede výběr, část přírůstku prodá.
V zimě krávy dojí a mléko prodává do
mlékárny. Tržby má za prodej zvířat a mléka.
Hlavním příjmem jsou dotace, které obdrží
za skutečně sklizenou plochu a množství
vyrobených konzervovaných krmiv. Za
pastvu zvířat dotace nedostane. Celkový
příjem umožňuje farmáři podle jeho
vyjádření nezávislý a spokojený život.
Farmář za to otevírá krajinu pro turistiku.
Ing. Pavel Fadrný
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Čína
V letošním srpnu jsem absolvovala 10denní
poznávací zájezd do Číny. Cesta zahrnovala
6denní pobyt v hlavním městě Číny Pekingu
a 4 dny v největším městě Šanghaji.
Atraktivitu navíc podtrhoval fakt, že v této
době probíhaly v Číně 29. letní Olympijské
hry.
Odlétala jsem s výpravou 32 lidí z Prahy 13.
8. 2008 přes Helsinky do Šanghaje a odtud
do Pekingu.
Pro představu, kam jsme směřovali, do 3.
rozlohou největší země světa (po Rusku a
Kanadě), co do počtu obyvatelstva do
nejlidnatější země více než 1300 mil.
obyvatel. 94 % obyvatel tvoří Chanové
(nesprávně Číňané), hlavní politickou
stranou je od roku 1949 komunistická strana
Číny, náboženství
konfucianismus,
taoismus, buddhismus (převzatý z Indie),
oficiální jazyk čínština, základní měnová
jednotka je 1 Juan = 2,30 Kč.
Další fakta nebudu rozvádět, spíš popíšu
vlastní dojmy a zážitky.
Na moderním Pekingském letišti (z ptačí
perspektivy má tvar draka) jsme přistáli v 17
hod, tj. 11 hod našeho času (posun + 6
hodin).
Hned další den jsme obdivovali historický
střed města. Procházeli jsme po největším
náměstí na světě Náměstí nebeského klidu,
s budovami všečínského parlamentu,
mauzoleem Mao Ce tunga, pokračovali k
bráně Nebeského klidu a tady vstoupili do
Zakázaného města. Toto sídlo čínských
císařů je z roku 1420. S úžasem jsme
prohlíželi jednotlivé paláce, bohatě zdobené
chrámy v císařských barvách rudé a zlaté, s
typicky zalomenými zlatými střechami. V
okolí Zakázaného města je překrásný
císařský park s přírodními skalkami, altány,
bonsajemi a sochami mýtických zvířat.
Nádhera.
Odpoledne jsme odjeli do Lámaistického
chrámu. Procházeli jsme soustavou
několika chrámů se sochami budhů,
vdechovali vůni zapálených vonných tyčinek
v obrovských měděných nádobách.
Ohromující byla socha stojícího budhy,
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tesaná z jednoho kusu kmene santalového
dřeva, vysoká 18 m.
16. 8. 2008 jsme navštívili parkový komplex
císařského letního paláce. Rozkládá se v
okolí nádherného uměle vytvořeného
jezera, se spoustou kvetoucích lotosů a
plovoucích „dračích“ lodí. Severně dominuje
hora Dlouhověkosti, na jejímž úpatí se tyčí
chrám Libovonného budhy. V tomto
překrásném prostředí trávili čínští císařové a
císařovny léto. K dalším silným prožitkům
patřil výstup na Velkou čínskou zeď. Tato
jedinečná stavba z 15. století se klikatí
horami asi 80 km od Pekingu. Byla
postavena jako obranný systém proti
Mongolům a táhne se snad až 7000 km.
Stavba trvala 200 let, zeď je vysoká 8 m,
široká 5,5 m. S ohromujícím pocitem jsme
prošli asi 5 km.
Další emoce jsme prožívali v pondělí 18. 8.
Tento den patřil olympiádě. Měli jsme tu čest
vidět atletické soutěže přímo v unikátním
pavilonu tzv. Ptačím hnízdě. Atmosféru a to,
co jsme cítili, asi těžko popíšu - prostě
„bomba“, nadšení, úžas, ….
Sledovali jsme běh na 200 m, 400 m,
trojskoky, překážky, hod kladivem.
Pořadatelsky vše dokonale do detailu
připravené. Originální „Hnízdo“ s kapacitou
91000 diváků - projekt švýcarských
architektů tvořené z 36 km ocelových prutů.
Také Číňané se kterými jsme se potkali byli
velice milí, vstřícní, ochotní a usměvaví.
Mentalitou velice družní a hraví. Rádi se
společně baví, tančí, cvičí, hrají na různé
lidové nástroje, zpívají, pouštějí drahy,
chovají ptáčky to vše přímo v parcích a na
ulicích.
Těch dojmů a postřehů mám moc, zaplnily
by značnou část Občasníku.
Tak ještě stručně o Šanghaji. Šokovala nás
svými mrakodrapy, moderními čtvrtěmi
města 3. tisíciletí, ale i chudými uličkami
zvanými CHU-TCHUNGY. Z historické části
Šanghaje jsme procházeli staré čínské
zahrady, podobné těm v Pekingu, projeli
jsme se v historických rikšách po uličkách
Vodního městečka. Večer jsme žasli nad
osvětlenými ulicemi plnými neskutečných
barevných neonů.
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Dalším zážitkem byl výhled na Šanghaj z
věže 4. nejvyššího mrakodrapu světa
Jinman. Výška 421 m, 88 pater, která jsme
vyjeli rychlovýtahem rychlostí 9 m/sec.
A to se už blížil návrat domů, rozloučení s
Čínou. Na letiště nás dopravil magnetický
rychlovlak Magler, údajně nejrychlejší na
světě, dosahující rychlosti 431 km/hod. Pak
již letiště Putong, Helsinky a Praha, kde jsme
šťastně přistáli 22. 8. 2008.
Pokud vás Čína zajímá, mohu vám některé
zážitky podrobněji rozvést a doplnit
nafocenými snímky. Jste srdečně zváni 18.
11. 2008 v 18 hodin na Chatu Rolba.
Jitka Chárová
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Dlouhoňovice č. 4/2008
ze dne 15. 9 2008
Zastupitelstvo obce
1.
Bere na vědomí informace:
1.1. starosty, předsedů výborů a komisí: viz zápis
1.2. o volbách do zastupitelstva Pardubického kraje konané ve dnech 17. a 18. října 2008
1.3. o dokončení splaškové a dešťové kanalizace v obci
1.4. o postupu projektových prací a stavebního řízení stavebních parcel v lokalitě „Velký Hájek“
1.5. obsah dopisu „Pozemkovému fondu České republiky“ s návrhem výše úhrady za užívání
sjezdovky
1.6. odstoupení manželů Bergmanových od zakoupení stavebního pozemku 471/18.
2.
Schvaluje:
2.1. navýšení nájemného v bytových jednotkách s platností od 1. 1. 2009 vycházející ze vzorců uvedených
v zákoně č. 107/2006 Sb., příloha č. 4 o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona
č. 40/ 1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů o 19,6 % na celkovou částku 23,25
Kč/m²/měsíc
2.2. uzavření „smlouvy o právu k provedení stavby“ ve smyslu § 105 odst.1 zákona č 183/2006
Sb., mezi Obcí Dlouhoňovice a manželi Hanou a Jiřím Langrovým
2.3. prodej pozemku (102 m²) parcelní číslo 147 (zastavěná plocha rodinným domem č.p. 108)
panu Romanu Páchovi, za cenu 20,- Kč/m², a pozemk (101 m²) parcelní číslo 148 (zastavěná
plocha rodinným domem č.p.109) Ing. Fadrnému Pavlovi a paní Jánové Zdeňce, za cenu 20,Kč/m²
2.4. doplnění pasportu místních komunikací ve vlastnictví Obce Dlouhoňovice (LV 10001) o
komunikaci p.č. 15c Pod Vlekem (parc.č.241, 173 m², třída III, délka 0,03 km)
2.5. pokácení 2 kusů hnilobou poškozených stromů v majetku obce (p.č. 456). Kácení bude
provedeno v době vegetačního klidu za podmínek náhradní výsadby v lokalitě sídliště „Velký
Hájek“
2.6. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o prodeji níže uvedených stavebních pozemků mezi
obcí Dlouhoňovice a níže jmenovaným
Mgr. Luboš Musil, pozemek p.č. 471/18, výměra 1150 m²
2.7. cenu za zapůjčení sportovního areálu (klubovnu s kuchyňkou, soc. zařízení s
technickým zázemím, šatny mužstva a rozhodčích, sportovní plochy) jiným subjektům
nezřízeným obcí ve výši 1000,- Kč za hodinu plus úhradu spotřebované vody a energie.
Místním organizacím obce Dlouhoňovice cenu ve výši 10 % z uvedené částky plus
úhradu spotřebované vody a energie. Pro tréninkové účely a pořádání sportovních
zápasů za účasti místních sportovních oddílů je použití sportovního areálu bezplatné.
Spotřebované energie a voda budou hrazeny. Pro letní a zimní čas budou prováděny
orientační odečty, které budou sloužit ke kontrole hospodaření s energiemi. Motivace
oddílů při šetření a celkové údržbě areálu budou mít vliv na přidělované příspěvky.
2.8. Stornování faktury č. 2800008 za využití sportovního areálu a vystavení nové faktury podle
nově schválených podmínek
2.9. rozpočtové opatření (viz. příloha)
3.
Ukládá
3.1 starostovi
3.1.1. splnění bodů 2.2, 2.3, 2.6,
3.2 hospodářce
3.2.1. splnění bodu 2.8, 2.9,
Usnesení bylo schváleno nadpoloviční většinou, tj. 8 členy zastupitelstva obce
Schůze byla ukončena v Dlouhoňovicích dne 15. 9. 2008 v 19.45 hod.
Zapsal: Ing. Smola Pavel
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Foto z Urbanovy studánky
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Prodej občasníku: prodejna a hospoda Pod Lipami,
Obecní úřad Dlouhoňovice,
Infocentrum Žamberk
Celoroční předplatné možno zajistit na Obecním úřadě
Vypracovala redakční rada v čele s Janem Vychem,
v nákladu 150 výtisků
Uzávěrka příštího čísla 10. prosince 2008
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
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www.dlouhonovice.cz
tel./fax: 465 614 791
e-mail: urad@dlouhonovice.cz

