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Informace z radnice
Napsali o nás
Sudé zastupitelstvo nikdy neskonèilo
patovou situací
Dlouhoòovice: Nezávislí kandidáti v obci
nedali jediné kandidátce, kterou sestavila
ODS, šanci. Osm køesel v zastupitelstvu si
rozdìlí oni. Neobvyklý sudý poèet
zastupitelù má obec od zaèátku 90. let, kdy
se odtrhla od nedalekého Žamberku. „Má to
tu dvacetiletou tradici. Tehdy se zastupitelé
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domluvili, že jich bude osm, a je to tak
dodnes. Nikdy nedošlo k plichtì. Hlasování
je tu spíš vìtšinové,“ uvedl starosta Pavel
Smola. Ve volbách dostal od obyvatel druhý
nejvyšší poèet hlasù, od vítìzky Jitky
Chárové ho dìlil jediný hlas. Pavel Smola
potvrdil, že by ve funkci rád pokraèoval.
Zastupitelé se neformálnì sešli vèera.
Ustavující schùze by se mìla uskuteènit
8. listopadu.
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Volební komise to mìla nároèné
Dìkuji komisi pro øíjnové komunální a
senátní volby ve složení Hana Richtrová,
Petr Smola, Helena Vychová, Michal
Sklenáø, Martin Drhlík, Magdaléna Langrová
a zapisovatelka Lenka Sklenáøová, za
bezchybnou pøípravu a organizaci voleb,
vèetnì vèasného vyhodnocení volebních
výsledkù. Z dùvodu soubìhu dvojích voleb,
to nemìli jednoduché. Komise se musela
tìmto volbám navíc vìnovat dva pátky a
soboty z dùvodu konání druhého kola
senátních voleb.
Ing. Smola Pavel

Položení kytice
Stalo se již tradicí u pøíležitosti oslav výroèí
vzniku Èeskoslovenského státu položit kytici
na místním høbitovì k pamìtní desce našich
pøedkù, kteøí padli na frontách svìtové války.
Škoda, že ze strany obyvatel obce bývá
úèast zanedbatelná.

Ing. Smola Pavel

Co nás èeká v pøíštím roce?
Každý rok v posledním èísle se objeví èlánek
hodnotící uplynulý rok, a zároveò
pøipomínající, co nás èeká v roce pøíštím.
Protože v minulém èísle v souvislosti
s komunálními volbami bylo napsáno
hodnocení více než dost, a bylo by zbyteèné
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se opakovat, zamìøím se spíš na to, co nás
èeká v oblasti investic.
Prvním povolebním krokem zastupitelstva
bylo vytvoøení rozpoètu pro rok 2011. Od
rozpoètu se odvíjí vìtšina akcí a proto se
jedná o dùležitý dokument.
Jaké dùležité akce jsou pøed námi?
Nejvýznamnìjší investicí, a to ve výši
4 mil. Kè, bude vybudování komunikace na
sídlišti „Velký Hájek“ k 17-ti rodinným
domkùm, které jsou ve výstavbì, nebo se
zaènou stavìt. Následuje rekonstrukce èásti
ulice „Hlavní“ (od Hynkù po Jordánovy)
nákladem 1,6 mil. Kè. Z toho 0,6 mil. Kè má
pøedstavovat dotace z dotaèního programu
„rozvoje venkova“.
Tøetí investici v poøadí pøedstavuje výmìna
mantinelù zimního stadionu za èástku
bezmála 700 tis. Kè. Z toho má èinit dotace
620 tis. Kè. Mimo to se plánuje drobná
oprava komunikací (penetrace trhlin) za cca
50 tis. Kè.
Obec v pøíštím roce bude pokraèovat ve
zpracování nového územního plánu. Na
jeho poøízení je vyèlenìno 259 tis. Kè.
Budeme podávat žádost o dotaci i na
zpracování tohoto plánu. Hasièská zbrojnice
se má napojit na splaškovou kanalizaci a
doplní se o ocelové schodištì do podkroví
objektu.
Na návsi u nádrže je plánovaná výstavba
nového plotu. Povrch bude øešen až v rámci
rekonstrukce zbývající èásti ulice Hlavní
v roce 2012.
V ulici Pod Vlekem je navrženo rozšíøit
veøejné osvìtlení o stožár s diodovým
osvìtlením. Uvádím pouze klíèové akce.
Vzhledem k velké investici ve „Velkém
Hájku“, se v nìkterých dalších výdajích
budeme muset v pøíštím roce uskromnit.
Následující roky by mìly být z rozpoètového
hlediska již pøívìtivìjší.
Vážení spoluobèané,
dovolte mi podìkovat všem, kteøí jste
pomohli pøi zkrášlování obce a závìrem mi
dovolte popøát Všem pøíjemné prožití Vánoc
a hodnì štìstí, zdraví, pohody a úspìchù
v pøíštím roce.
Ing. Smola Pavel
starosta obce
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Pøipojení na kanalizaci v obci
Pøed necelým rokem jsem v èísle 45
„Dlouhoòovického obèasníku“ upozornil
obèany, kteøí ještì nebyli napojeni na
dostupnou kanalizaèní sí, aby tak uèinili co
nejdøíve a pøedešli tak porušování zákona è.
274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích.
V mìsíci lednu a únoru provede obec
spoleènì se spoleèností VENCL – SERVIS
Vodovody a kanalizace, s.r.o kontrolu
splnìní této povinnosti a výsledky kontroly
pøedá na „Oddìlení vodního hospodáøství“
Mìstského úøadu v Žamberku.
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tel.è.604 444 150 a 605 018 876 - v dobì od
6.00 hod. do 14.30 hod. Ceník tìchto služeb
je pøípadnì k dispozici na Obecním úøadì.
Jitka Chárová

Spoleèenská rubrika
Výroèí

Ing. Smola Pavel

Termíny veøejných schùzí pro rok 2011
Úterý
úterý
úterý
úterý
úterý

08.0 2.
19.0 4.
21. 06.
20. 09.
13. 12.

od 18 hod.
od 18 hod.
od 18 hod.
od 18 hod.
od 18 hod.

Hasièská zbrojnice
Hasièská zbrojnice
Chata Rolba
Chata Rolba
Hasièská zbrojnice

Cena vody v pøíštím roce mírnì povýší
Na valné hromadì VAK Žamberk v.o.s. byla
dne 23. 9. 2010 odsouhlasena cena
vodného a stoèného pro rok 2011 na èástku
41,47,- Kè/ m3s DPH. K navýšení ceny došlo
po dvou letech. Stávající cena je
40,37 Kè/ m3 s DPH.
Ing. Smola Pavel

Dne 25. ledna 2011 uplyne 5 rokù od úmrtí
p. Bohumila Slaniny.
Vìnujte mu prosím s námi vzpomínku.
Pøi tomto výroèí bych ráda podìkovala
p. J. Tydlitátovi, který v Dlouhoòovickém
obèasníku minulý rok pøipomnìl
95. narozeniny a osobnost tohoto
dlouholetého zdejšího uèitele.
Dìkuji
Marie Slaninová s rodinami

Peèovatelská služba
Informace našim spoluobèanùm o
poskytování peèovatelské služby Mìsta
Žamberk. Základní èinnosti sociálních
služeb zahrnují nejen zvládání a pomoc pøi
péèi o jednotlivé osoby, pomoc pøi zajištìní
stravy, dovoz jídla, ale i pomoc pøi zajištìní
chodu domácnosti tj. úklidy bìžné i sezonní,
vèetnì mytí oken apod. Podrobné informace
a podmínky poskytování tìchto služeb vám
sdìlí sociální pracovnice na tel. èísle
465 617 105, nebo terénní peèovatelky -

Události v roce 2010 (k datu uzávìrky)
Narození
Úmrtí
Sòatek
Rozvod
Pøistìhování
Odstìhování
Stìhování v obci
Poèet obyvatel

12
5
8
4
28
30
9
747
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Narození

Úmrtí

25. 9.
2. 10.

28. 11.
12. 12.

Kristýna Vágnerová
Jakub Šroler

Blahopøejeme
13. 1.
5. 2.
6. 2.
27. 2.
9. 3.
13. 3.
23. 3.
27. 3.

Alena Tichá
Jaroslav Veleta

70 let
84 let

Prùmìrný vìk obyvatelstva

Karel Musil
Rùžena Malátková
Miroslav Dostálek
Marie Šilarová
Marie Musilová
Libuše Jirásková
Karel Šlesingr
Stanislava Goòová

88 let
90 let
81 let
75 let
81 let
81 let
89 let
75 let

Celkem
Muži
Ženy

38
37
39

Strom života
Vìk
Muži
Ženy

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
24 15 14 29 32 33 33 28 27 23 33 24 20 12 8 5 2 4 1
20 15 10 25 39 26 40 28 26 36 22 27 18 15 9 9 8 6 1

Zprávy z mateøské školy Dlouhoòovice
Mikulášská besídka

Nová šatna

Ve støedu 1. 12. 2010 jsme do školky pozvali
Mikuláše s andìly a èertem, pro které jsme si
nachystali krátké vystoupení øíkanek a
písnièek. Na oplátku dìti dostaly sladkou
odmìnu. Bylo to pro nás i pro dìti a jejich
rodièe pøíjemné setkání.

Dìtem a také nám jsme mohli udìlat velkou
radost v podobì nových šatních skøínìk do
naší malé šatny, vyrobených pøesnì na míru,
s využitím každého centimetru. Koneènì
mají všechny dìti dostatek úložného
prostoru na svoje obleèení a obuv.

Vánoèní pohádka

Co ještì pro dìti chystáme?

Také tento mìsíc k nám pøijelo divadlo
s vánoèní pohádkou “O cukráøce Barunce a
mlsném èertíkovi“. Dìti se na tato
vystoupení vždy velmi tìší.

Na konci ledna se ve školce uskuteèní
lyžaøský kurz pod vedením instruktora.
Využijeme lyžaøského zázemí
v Dlouhoòovicích, snad nás poèasí
nezklame a snìhu bude dost. Také
plánujeme pravidelnou návštìvu solné
jeskynì Žamberk.

Vánoèní besídka
Už se moc tìšíme na Ježíška, který do naší
školky pøijde o trochu døíve, již ve ètvrtek
16. 12. Bude to celý den plný koled, cukroví a
vánoèní pohody s velikým pøekvapením.
Copak nám asi nadìlí? Odpoledne se
setkáme s rodièi a sourozenci, aby se i oni
mohli s námi tìšit ze spoleèných vánoèních
chvil.

Za celý kolektiv Mateøské školy Vám pøeji
pøíjemné Vánoce, nièím nerušenou pohodu
a hlavnì mnoho zdraví do nového roku.
Mgr. Knápková Zuzana
øeditelka MŠ Dlouhoòovice
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Kultura
105 let hasièù v Dlouhoòovicích
V letošním roce oslaví sbor dobrovolných
hasièù v Dlouhoòovicích
105. výroèí
založení sboru. Dovolte mi, abych Vás
seznámil se zaèátkem historie hasièù v naší
obci.
V listopadu roku 1905 vypukl v obci oheò na
èísle popisném 43 a i pøes znaèné množství
lidí, kteøí se sebìhli na místo vzniku ohnì,
vše shoøelo. Na základì tìchto událostí bylo
obecní pøedstavenstvo vyzváno C. K.
okresním hejtmanstvím ke zøízení
hasièského sboru. Obecní výbor reagoval
na toto vyzvání a na schùzi dne 16. listopadu
1905 rozhodl o zøízení sboru hasièù v obci.
Druhého dne starosta obce Václav Vítek
vydal provolání k obèanùm a vyzval je
k pøistoupení ke sboru. Pøihlásilo se 30
èinných a 9 pøispívajících obèanù. Dne
14. ledna 1906 se sešli èlenové sboru a
zvolili prozatímní výbor, který mìl vykonávat
práce k založení sboru. Dne 18. února 1906
byla svolána ustavující schùze, byly
pøedloženy a schváleny stanovy, prvním
starostou se stal Václav Vítek, velitelem a
jednatelem uèitel Josef Dytrt. 14. èervna
1906 byla sboru dodána støíkaèka od firmy
pana Václava Stratílka z Vysokého Mýta.
V mìsíci záøi se zapoèalo se stavbou
hasièského skladištì, pro který daroval
pozemek Antonín Musil. Ke konci podzimu
už je støíkaèka pod støechou. Takto se zaèala
psát historie našeho sboru. Dále musím
napsat, že hasièi tu nebyli a nejsou pouze
proto, aby bránili vzniku požárù a hasili už
vzniklé. Již v roce 1907 poøádali první ples,
který je velkou tradicí v naší obci do dnes.
Èlenové sboru se zapojili i do odboje
ve druhé svìtové válce. Od 10. 10. 1944 do
5. kvìtna 1945 je pìt èlenù sboru
organizováno u partyzánù. Ve dnech
5. až 9. kvìtna se hlásí všichni èlenové k
ochranì životù a majetku obce. Mladí muži
berou zbranì získané po nìmeckých
vojácích a s partyzánskými jednotkami
se úèastní na odzbrojování nepøátelských
jednotek. Získanými zbranìmi zajišují a
hlídají obec. Ve dnech odboje je ve sboru
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evidováno 43 èlenù z toho je 6 u partyzánù,
15 u vojska, 8 v pohotovosti a 14 v hasièské
pohotovosti. V dnešních dnech má sbor 56
èinných a 33 pøispívajících èlenù. Vše co jste
èetli jsem èerpal z kroniky SDH.
21. kvìtna 2011 se u nás uskuteèní okrsková
soutìž v požárním sportu, kam bych vás rád
všechny pozval, protože u této pøíležitosti
oslavíme naše pùlkulaté výroèí. Probìhne
ukázka hasièské techniky, bude zajištìno
bohaté obèerstvení a veèer i hudební
produkce. 22. ledna se uskuteèní hasièský
ples, na kterém vám zahraje skupina
Horizont, èekat na vás bude i bohatá
tombola. V nedìli 23. ledna od 14 hodin
probìhne dìtský karneval. V dubnu se
uskuteèní tradièní sbìr starého železa a na
konci léta uspoøádáme memoriál Zdeòka
Musila v netradièním požárním útoku.
Závìrem mi dovolte popøát vám vše nejlepší
v roce 2011 a zároveò se tìším na další
spolupráci se všemi obèany Dlouhoòovic.
Zdenìk Musil

Orientaèní plán akcí na rok 2011
Leden
22. - Hasièský ples
23. - Dìtský karneval
Bøezen
5. - Masopust
19. - Probouzení studánky
26. - Ètení s pøechodem èasu
Duben
30. - Pálení èardìjnic
Kvìten
21. - Hasièské závody
28. - Setkání dùchodcù
Èerven
25. - Vítání léta
Setkání rodákù - v jednání
Srpen
Dìtský výlet - datum bude upøesnìno
Výlet dùchodci - datum bude upøesnìno

DLOUHOÒOVICKÝ obèasník
Záøí
3. - Myštùra
24. - Výroèní výstup na výhlednu
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Rodáci po pìti letech?
Nìkteøí obèané obce si pohrávají
s myšlenkou zorganizovat po pìti letech
opìt setkání rodákù. V pøípadì, že se najdou
organizátoøi této akce, zastupitelé urèitì
podají pomocnou ruku stejnì jako v roce
2006.

Øíjen
8. - Drakiáda
29. - Ètení s pøechodem èasu
Listopad
12. - Výtvarné odpoledne
26. - Rozsvìcení stromku

Ing. Smola Pavel

Èas plyne

Prosinec
31. - Silvestrovské noèní lyžování

Dobré jitro, hezký den, krásný veèer,
pøíjemnou noc.
To podle toho, kdy ètete tento èlánek. Možná
si øíkáte, proè už pøipomínám masopust, ale
èas letí jako splašený kùò a než se
nadìjeme, je tu. Tedy ten masopust. Takže
datum masopustu pro rok 2011 je 5. bøezna.
Opìt to je poslední sobota pøed popeleèní
støedou. Prùbìh bude podobný jako v roce
2009 èi 2010. Prùvod masek projde obcí a
potom zábava na sále, která skonèí ve 24:00
pohøbením kytary a rozchodem domù.
Veškeré informace budou na internetu
http://masopust.webnode.cz/. Na stránky se
dostanete i ze stránek obce
www.dlouhonovice.cz. Dotazy na emailu
masopust@silber.cz. Pokud nevládnete
moderními technologiemi a dáte na
obyèejný rozhovor, tak se mì klidnì
zeptejte, když se potkáme nebo pište sms èi
zavolejte na telefon 777 29 66 89.
S pozdravem
David Silber

P.S: Pro pøíští rok budou k dispozici
kalendáøe s tematikou obce ve stejných
formátech jako letos. Pøípadní zájemci mì
kontaktujte zpùsobem výše uvedeným.

Uplynulo první desetiletí prvního století
tøetího tisíciletí. Uplynulo i první volební
období nového obecního zastupitelstva pod
vedením Ing. Pavla Smoly.
Když øeka plyne, je to pomalý rozvážný a
klidný pohyb – vìtšinou. To se ale o èase øíci
nedá. Nìkdy letí, až je to k nevíøe.
Tøeba ètvrtletí. Vyjde náš Obèasník a po
pøeètení si øíkám. Pøíštì tam musím napsat
to a ono, ale mám ještì spoustu èasu. Potom
se blíží èas uzávìrky a já nad èistým
papírem zjišuji, jak ten èas prchá. Tak tedy
chvíli proti proudu èasu.
18. záøí 2010 - dnes už možná mnohým toto
datum moc neøíká. Pøipomenu-li, že je to
sobota pøed prvním podzimním dnem,
nìkomu asi už svitne. Konal se první výroèní
výstup na výhlednu. Sešlo se nás tehdy
témìø 60 i s úèinkujícími. Nìkteøí i
z dalekého okolí. Tøeba návštìvníci z
Chocnì se svými pøíbuznými z Makedonie.
Na naší výhlednì se líbilo i správci rozhledny
Barborka z Raškovic. Vystoupení žákù
Základní umìlecké školy Petra Ebena ze
Žamberka pod vedením paní uèitelky
Kaláškové se pro nás již stává tradicí. Hrají a
zpívají nám jak u Urbanovy studánky, tak i
zde na výhlednì. A písnièku, kterou si mimo
jiné pøipravili, museli závìrem ještì
opakovat. Díky krásnému poèasí, hezkému
vystoupení žákù a tradiènímu pohoštìní a
samozøejmì i posekání celého areálu se
odpoledne velmi vydaøilo. Pro tento den byla
vydána i pohlednice Výhledny se znakem
Dlouhoòovic v nákladu 200 kusù, kterých se
zde prodala polovina. Zbývá tedy i na pøíštì.
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Díky všem, kteøí se na akci podíleli a
samozøejmì i vám, kteøí jste pøišli. Bez vás –
úèastníkù - by veškeré pøípravy byly
k nièemu, ale takhle jsou výzvou a já slibuji i
druhý výroèní výstup s programem a to
24. záøí 2011. To nám ten èas letí.
Dalším zajímavým datem je 30. øíjen 2010.
Pøipomínám, že v této noci se mìní èas.
Tedy letní na zimní a noc se nám o hodinu
prodlužuje. Nìkdo si øekne, to se dobøe
vyspím, ale u nás se vìtšina malých tìší, že
budou o hodinu déle vzhùru. No tak docela
pravda to není. Spíš, že budou déle na
Rolbì. Tam se totiž celou noc s pøechodem
èasu ète. Ètení s pøechodem èasu na jaøe a
na podzim je už také naší tradicí. Bylo již
páté. Škoda jen, že dospìlí nechtìjí
ponocovat. To vyplývá i ze statistiky. Dìtí se
úèastnilo 26 a dospìlých 9. O pohoštìní je
také v tomto pøípadì postaráno. Vždy
vstupné jsou buchty a neumíte si pøedstavit
tu fantazii rodièù. Nevíte, kterou døíve
ochutnat. Každé ètení je také nìèím
ozvláštnìno. Letos, kromì Stezky odvahy
mezi 21. a 22. hodinou, zpestøila ètení
beseda s autorem ètené knížky panem
Cyrilem Podolským. Ten pøivezl nejen tuto
knížku, tedy Strašidelný herbáø k prodeji, ale
i oba hrdiny, duchy Šuflíka i Šiflíka – pro
budoucí veèerníèek, o kterých se rozpovídal
a videoukázkami ze svého veèerníèku
Krysáci, i dalšími doplnil svoji besedu.
Pøítomní si mohli prohlédnout i vzít do ruky
všechny „opravdové“ herce zmínìných
veèerníèkù, i když ten o duších kamarádech
bude hotov až za ètyøi roky. Beseda zaujala
nejen dìti, ale i dospìlé a pøed rozlouèení
s autorem probìhla i autogramiáda.
Jmenovaná kniha se pøeèetla celá a ještì
nìkteré další. Když kukaèka na hodinách
oznámila zmìnu èasu, èetly se strašidelné
povídky na pøání nìkterých malých
posluchaèù, ale ti vìtšinou už spali. Pøestat
èíst však nelze. To se dìti na Rolbì hned
budí. Pøestane se až v sedm hodin ráno, to je
už 31. øíjna a jsou i ti nejmenší spáèi vzhùru.
Pøítomní si ještì sáhnou pro upomínku na
„probdìlou“ noc, tentokrát si domù odnesli
oba duchy, Muflíka i Šiflíka. Napíšou si pøání,
které chtìjí, aby se jim splnilo do pøíštího
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ètení, to minulé si vyberou z rozpeèetìné
krabièky, kam se zapeèetí nová. Sbalí
spacáky a rozejdou se domù. Jak
jednoduché, ale pøíprava, starost celou noc
a úklid? No pøece Floriánek. Kdo všechno je
tento dobrý duch naší obce, už jistì všichni
víte. Dìkuji Floriánku a dìkuji také panu
starostovi, který mnì vždy pomáhá se
ètením. Do tøetice dìkuji i tìm, kteøí pøišli.
Jinak bychom nemìli komu èíst. Tak tedy
nashledanou na šestém jarním ètení
26. bøezna 2011.
Ještì mnohé by se dalo pøipomenout, tøeba i
to, že jarní výlet k Urbanovì studánce bude
v sobotu 19. bøezna 2011. Tím uvítáme jaro a
probudíme studánku. Koneènì kalendáø
všech akcí najdete na jiném místì našeho
Obèasníku.
Teï zpìt k roku 2010. Další akce jistì
zhodnotí i další èlánky. Jen se ještì vrátím
k našim volbám. Dìkuji všem, kteøí jste se
jich úèastnili. Dìkuji vám za vaše hlasy a
slibuji, že co jsem slibova,l splním. Že
v pøíštím roce dojde i na tu vánoèní výstavu.
Snad se povede výstavní prostory
dostateènì zabezpeèit. Když už jsme u tìch
vánoc, tak vám všem pøeji hezké prožití
tìchto svátkù a v roce 2011 hlavnì zdraví a
spokojenost nejen v osobním životì, ale i
ve spoleèném a spoleèenském životì naší
obce.
Jiøí Tydlitát

Drakiáda
I letos jsme pro Vás s Floriánkem pøipravili
Dlouhoòovskou drakiádu. Sobota 9. øíjna byl
nádherný sluneèný podzimní den a na høišti
se sešlo celkem 23 dìtí. Byl to snad již
tradièní druhý roèník drakiády, na kterém
bohužel také tradiènì nefoukalo. Všechny
dìti spolu s rodièi doufaly, že alespoò lehký
vánek na chvíli pozvedne jejich krásné draky
k obloze. Ani vánek, ani lehký vìtøík však
nepøišel dìtem udìlat radost, tak se toho
chopily – stejnì jako loni - samy dìti. Dìti i
tatínkové bìhali jako o závod po høišti nebo
jezdili na kole, aby se ten jejich drak aspoò
na chvíli odlepil ze zemì a navzdory bezvìtøí
ukázal, že i on umí létat. Nicménì, po pár
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koleèkách pøes høištì již nikdo nemìl chu
ani sílu do dalšího pouštìní drakù a tak jsme
se šli posilnit èajem a výbornými buchtami.
Dìti za odmìnu dostaly vìtrníèky a pár
sladkostí a i pøes „nepovedenou“ drakiádu
všichni mìli radost z pøíjemnì stráveného
podzimního dopoledne.
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štìdrost a podporu. Do nového roku hodnì
sil, zdraví a štìstí pøeje, a na další spolupráci
se tìší Floriánek.
Váš Floriánek

Sport
A celý rok budeme všichni doufat, že už bude
pøíštì foukat :o)

Èasomíra bude v zimì sloužit hokejistùm

Váš Floriánek

Vánoce s kouzelníkem
Snìží, snìží, mráz kolem bìží. Tak toto se
letos, pøi rozsvícení vánoèního stromku
v Dlouhoòovicích vyplnilo do poslední teèky.
Mrzlo až praštìlo a tak si všichni prodávající i
kupující na našem minijarmarku
pochvalovali, že dìvèata z Floriánku
(samozøejmì za podpory silných mužù)
vyzdobila tìlocviènu a vše bylo hezky pod
støechou.
Hned u vchodu všechny vítalo jezulátko
v jeslièkách a ti odvážnìjší se mohli vydat do
nebe èi pekla, kde na nì èekal andìl s èerticí
a samozøejmì sladká odmìna.
Mezitím se venku zešeøilo a to byla ta pravá
chvíle pro rozsvícení vánoèního stromu,
u kterého pøedvedly své vystoupení dìti a
p. uèitelky z MŠ Dlouhoòovice. Stromeèek
záøil do tmy a pøedadventní náladu ještì více
umocnilo vypouštìní barevných lampionù
štìstí. Všichni se koukali na tu rozzáøenou
krásu a možná si i nìco pøáli.
Aby tìch kouzelných chvilek nebylo málo,
pøedvedl své vystoupení p. Pavel Weirauch
kouzelník ze Žamberka. To, že dìti
zapomnìly jíst cukroví, které jim upekl
Floriánek, mluví samo za sebe. Celé
odpoledne zakonèily koledy, písnièky a
básnièky našich nejmenších. Spokojenost a
úèast na našich akcích nejen dìtí, ale i tìch
døíve narozených, je pro nás ta nejvìtší
odmìna.
A protože se kvapem blíží konec roku, chtìl
by Floriánek podìkovat všem, kteøí pøiložili
ruku k dílu a hlavnì sponzorùm za jejich

Vítìzství hokejistù nejen nad rivalem ze
Žamberka
Zaslouženým vítìzstvím nad hokejisty
Žamberka zaèala nová sezóna okresního
pøeboru v ledním hokeji 2010-2011.
Koneènì jsme zúroèili pøípravu nejenom
herní, ale i taktickou a celkové stmelení týmu
v jeden soudržný celek. Pøíprava, která
zaèala v záøí tréninky na choceòském ledu,
vyvrcholila pøípravnými zápasy, kde se
výsledkovì nedaøilo a postupnì jsme
remizovali s Øetovou 4:4, s Lanškrounem B
4:7 a Králíky 3:4. S obavami jsme se
pøibližovali úvodnímu zápasu letošního
roèníku a to tradiènímu derby s hokejisty
Žamberka. Tak jako zaspalo „tvrdé“ jádro
žamberských fanouškù, tak zaspalo celé
mužstvo Žamberka a zápas se pro nás
vyvíjel celkem pøíznivì. A když jsme zvládli
malou zápletku, kdy soupeø ze stavu 6:2
dotáhl na 6:5, abychom zvítìzili po dlouhých
9 letech 8:5, zaèalo slavení, které nelze
slovy popsat. V tuto chvíli jsme splnili jeden
z hlavních cílù letošní sezóny. Netušili jsme,
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že tento slastný pocit vítìzství zopakujeme
s Ústím 7:2, s Lanškrounem 6:2 a vydøeným
vítìzstvím s Øetovou 5:4. Vévodíme tabulce
okresního pøeboru a posledních 7
soutìžních zápasù jsme neokusili hoøkost
porážky. S výbornou formou se potkal Jarda
Macháèek, který ve 4 utkání nasbíral 19
kanadských bodù za 13 gólù a 6 asistencí a
„vysloužil“ si otištìní rozhovoru v Orlickém
deníku. Stinnou stránkou jsou zranìní, která
vyplývají z agresivní hry našich soupeøù. Od
tržných ran v oblièeji, pøes sešroubované
zápìstí, vyražený dech a otøes mozku jsme
øešili další vyražený dech se zapadlým
jazykem hráèe. Vedoucímu mužstvu tabulky
nedá nikdo nic zadarmo. Máme odehranou
1 roèníku a tak jsme navštívili hotel
Studánka u Rychnova nad Knìžnou,
abychom využili lázeòských prostor
k celkové regeneraci organismu. Jestli se i
tento zámìr vydaøil, nám napoví již další
utkání s celkem Tisové, kde budeme bojovat
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i za zranìné hráèe, kteøí nemohou k tomuto
utkání nastoupit. Proto nám držte palce a
žijte s týmem nejenom v hledišti, ale i na
a k t u á l n í m
w e b u
http://www.hcdlouhonovice.cz/ , kde se
doètete nejenom o našem týmu, ale i o
celém okresním pøeboru.
(mk)

Zpráva o èinnosti FC Dlouhoòovice
Dlouhoòovickému fotbalu se podaøilo navázat na úspìšný závìr sezóny 2009-2010 a po
podzimní èásti skonèili na 6. místì se ziskem 16. bodù. Na domácím trávníku jsme ani jednou
neprohráli a získali 14 bodù. Zato z venku se nám podaøilo pøivézt jen dva body za dvì
remízy.
PODZIM 2010:
DLÒ - ŽICHLÍNEK
RYBNÍK - DLÒ
DLÒ - KRÁLÍKY È.V.C
KUNVALD - DLÒ
DLÒ - LICHKOV
KLÁŠTEREC - DLÒ
DLÒ - BOØÍKOVICE
KERHARTICE - DLÒ
DLÒ - MISTROVICE
DLÒ - RUDOLTICE
D. TØEŠÒOVEC - DLÒ
TABULKA
KUNVALD
24
KERHARTICE
22
RYBNÍK
19
D. TØEŠÒOVEC
17
RUDOLTICE
17
DLOUHOÒOVICE 16

3 – 2 (Musil L., Fišer R., Nastoupil J.)
2–0
5 – 1 (Mikyska K. 3 , Musil L., Hubálek O.)
2 - 1 (Èernoch M.)
4 – 1 (Macháèek J. 2 , Václavek M.)
2 – 2 (Tøináctý J., Hubálek O.)
0–0
1 – 1 (Havlíèek M.)
3 – 0 (Víša T., Jakubec V., Mikyska K.)
1 - 1 (Macháèek J.)
3 – 1 (Macháèek J.)
KLÁŠTEREC
KRÁLÍKY È.V.C
MISTROVICE
BOØÍKOVICE
ŽICHLÍNEK
LICHKOV

15
15
13
12
7
7

!!! JARNÍ KOLO zaèíná 10. dubna 2011!!! Závìrem podìkování fanouškùm, sponzorùm a všem lidem
co se podílejí na èinnosti fotbalu v Dlouhoòovicích. Všem lidem z Dlouhoòovic pøejeme hodnì zdraví a
úspìchù v novém roce 2011.
Za FC DLOUHOÒOVICE Z. Koøínek

DLOUHOÒOVICKÝ obèasník
Kapøi Dlouhoòovice
Novì založené hokejové mužstvo Kapøi
Dlouhoòovice je jedním z úèastníkù
Computer Shop Cupu v Ústí nad Orlicí.
Jedná se o hokejový turnaj, který se hraje
pouze na ústeckém zimním stadionu. Letos
odstartoval již 12. roèník této populární
soutìže, které se úèastní 24 týmù z obcí i
mìst z celého okolí. Hokejové høištì má
menší rozmìry, než je bìžné, proto se hraje
systémem 4 hráèi v poli a brankáø. Mužstva
se skládají jak z registrovaných, tak
z neregistrovaných hráèù. Podmínkou však
je, že do zápasu nemùže mužstvo nasadit
více, jak 4 registrované hráèe.
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Co se týèe našich cílù, byli bychom
spokojeni s umístìním nìkde kolem
poloviny koneèné tabulky.
Soupiska mužstva:
Brankáø: Ondra Šolc
Registrovaní hráèi: Michal Holubáø, Míra
Musil, David Hrèka, Martin Koèí, Honza a
Tomáš Plundra
Neregistrovaní hráèi: Ondra Kail, Milan
Šarík, Jakub Šmirous, Tomáš a Lukáš Krejsa
(tp)

Dominik Procházka
Juniorský mistr Èeské republiky
v motokrosu – tøída 85 cmm
Moje zaèátky s motokrosem, ke kterému
mnì dovedl mùj otec Josef Procházka,
zaèaly v roce 1998 na motocyklu Yamaha
PW 50. Po roce ježdìní na tomto stroji jsem
pøesedl na Kawasaki KX 60. Se startovním
èíslem 2 jsem jezdil pouze na 3. stupeò
pøevodové rychlosti. Po pùl roce jsem se uèil
øadit a zaèali jsme jezdit na motokrosových
tratích.

Náš tým si odbyl premiéru 20. listopadu, kdy
nastoupil proti mužstvu Tøísky Oucmanice.
Vyhráli jsme vysoko 13:1. O týden pozdìji
jsme nastoupili proti Buldokùm V. Skrovnice
a zvítìzili jsme 6:4. Ve ètvrtek 2. prosince
jsme dohrávali odložený zápas s týmem
Oftis Ústí nad Orlicí a díky výhøe 9:7 jsme
prodloužili vítìznou sérii. Hned následující
den jsme poznali také hoøkost porážky, když
nás Slámožrouti Kunvald porazili 6:2.
V základní skupinì, kterou odehrajeme ještì
do konce roku, nám zbývají 3 zápasy.
Soupeøi nám budou HC Líšnice, Hornets
Zámìl a Žamberští kanci. Po novém roce
budeme dle umístìní v tabulce hrát v jedné
ze semifinálových skupin o postup do 1., 2.,
3., èi 4. ligy.

Po pár trénincích na tratích jsme vyrazili na
první závod, který se konal 12. 5. 2004
v Žamberku, kde jsem obsadil 7. místo. Po
dvou týdnech jsme jeli na závody
do Mìsteèka Trnávky, kde jsem skonèil na
3. místì. Ke konci léta jsem se úèastnil
prvního Mezinárodního Mistrovství Èeské
republiky. Tam jsem obsadil 27. místo.
V zimì roku 2005 jsem dostal nový motocykl
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znaèky Kawasaki KX 65. V roce 2005 jsem
na tabulkách vozil èíslo 20. Zaèal jezdit celé
seriály a v nich jsem dopadl na tìchto
místech: 1. místo v seriálu Nativ cup, dále
1. místo Východoèeský poháru a 1. místo
v Letohradském Motosprintu ve tøídì
nadìje, 3. místo krajského pøeboru
Pardubického kraje. Za úspìchy v roce 2005
jsem dostal od mìsta Žamberka ocenìní
Talent roku 2005. V roce 2006, kde mi zùstal
motocykl s pøedešlého roku se startovním
èíslem 2, jsem se také úèastnil i nìkolika
závodù Mezinárodního Mistrovství Èeské
republiky, kde jsem dopadl následovnì.
1. místo seriálu Nativ cup 2006, 1. místo
Východoèeského poháru. Dále krajský
pøebor Pardubického kraje a na závodech
Mistrovství ÈR kde jsem skonèil v Bøezové
nad Svitavou na 3. místì, v Horním Újezdì
na 3. místì. V roce 2007 jsem jezdil se
startovním èíslem 22. a stal jsem se
leaderem okolních a Moravských závodù.
Úèastnil jsem se Brnìnského závodu
Motokros Aréna kids (Mezinárodní halový
motokros) na Výstavišti Z. Také jsem se
úèastnil motosprintu v Letohradì kde jsem
vyhrál na stroji yz 85 v kategorii Nadìje.
V roce 2008 jsem startoval na stroji KTM SX
85 a úèastnil se okolních seriálù, které jsem
vyhrál i moravských, kde jsem skonèil
v seriálu O neal cup na 1.místì a v seriálu
Vysoèina mx cup 2008 na 4.místì, z dùvodu
neúèasti na nìkterých závodech v tomto
seriálu, Letohradského Motosprintu, kde
jsem zvítìzil na stroji KTM SX 85. Úspìch
zaznamenal i mùj bratr, který se stal
pøeborníkem Pardubického kraje. V roce
2009 jsem jezdil i nadále na stroji KTM SX
85, vyhrál jsem všechny krajské závody a
stal se pøeborníkem Pardubického kraje.
V roce 2010 jsem pøesedlal na ètyøtaktní
stroj znaèky Honda 150 R. Vyhrál jsem
všechny seriály, kterých jsem se úèastnil.
Díky rodinì, která mnì stále podporuje, jsem
získal nejvìtší úspìch v mé kariéøe a to titul
Mezinárodního Mistra Èeské republiky a
Vícemistra Slovenské republiky. V roce 2011
budu sedlat italský stroj znaèky TM o obsahu
125 a úèastním se seriálu Mezinárodního
Mistrovství Èeské a Slovenské republiky,
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Mistrovství støední Evropy, Mistrovství svìta
juniorù a závodu Mistrovství svìta v Lokti.
V tomto sportu budu pokraèovat co nejdéle
to pùjde i za cenu závisti a neochoty lidí, se
kterou jsem se na každém kroku mé kariéry
potkával. Prùbìh mé kariéry a novinek
n a j d e t e n a s t r á n k á c h
www.promotoracingteam.com.

Co nového ve ski areálu ?
Loòská sezóna byla úspìšná, pøestože pøed
Vánocemi teploty nedovolovaly umìlé
zasnìžování. Používaná voda
z vodovodního øádu je teplá kolem 8 st., což
vyžaduje venkovní teplotu alespoò -6 °C.
Proto byla použita voda ze vzdáleného
vodního toku, která byla dopravována
pomocí požárních hadic a èerpadla. Kvalita
snìhu se výraznì zvýšila, ale kromì obtížné
manipulace s hadicemi v mrazu docházelo
k ucpávání trysek snìžného dìla. Proto byla
technologie pro zasnìžování doplnìna o
chladící vìží. Z tohoto místa bych chtìl
podìkovat firmì Tacl, servis prùmyslového
chlazení, za dodávku vìže a panu Jiøímu
Venclovi za okamžitou montáž. Pøi
provozních zkouškách jsme dokázali srazit
teplotu vody blízko k nule, což nám umožnilo
sjezdovku zasnìžit v kratším èase než
v minulých letech. Areál tak zahájil èinnost
ke stejnému datu jako profi areály Øíèky èi
Deštné. Je jen škoda, že veøejnost naší
nabídky využívala ve velmi malé míøe. Areál
bude nadále v provozu ve všední dny od 15
do 20 hodin, o víkendech, svátcích a
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ve dnech školních prázdnin od 9 do 18 hodin
za ceny stejné jako loòský rok.
Jan Vych
jednatel Správy sportoviš Dlouhoòovice s.r.o.

Bìžecké stopy mezi Žamberkem a
Dlouhoòovicemi
Z iniciativy pana Lipenského, jednatele
spoleènosti TopKarMoto, s.r.o., se v pondìlí
20.12. 2010 v areálu firmy sešel starosta
Žamberka pan Dytrt, pan Lipenský a
jednatel Správy sportoviš Dlouhoòovice
s.r.o., pan Vych. Pøedmìtem jednání byla
úprava bìžeckých stop mezi Žamberkem a
Dlouhoòovicemi. Úèastníci se dohodli na
spolupráci, kdy firma TopKarMoto zapùjèí
snìhovou rolbu do ski areálu
v Dlouhoòovicích, který zajistí vlastní úpravu
tratí svým personálem. Všechny zúèastnìné
strany se budou finanènì podílet
na provozních nákladech. Teï už jen zbývá,
aby tam nahoøe… zajistili dostatek snìhu.
Jan Vych
jednatel Správy sportoviš Dlouhoòovice s.r.o.
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Výzva
Sportovní oddíly FC a HC Dlouhoòovice
pøišly se žádostí o pokácení stromù, které se
nachází v prostoru zábradlí fotbalového
høištì. Dùvodem je zmenšení rizika úrazù pøi
fotbalových utkáních, koruny stromù
zasahují do hrací plochy, opad listí a
následné zneèištìní sportoviš. Sportovní
kluby se rovnìž domnívají, že pozdìjší
kácení mùže poškodit plánovanou
modernizaci areálu.
Oddíly pøislíbily výsadbu nových stromù
v jiné lokalitì. Na druhou stranu si myslíme,
že se stromy staly souèástí areálu a proto
bychom chtìli požádat o vyjádøení obèany.
Své názory mùžete zaslat na obecní úøad,
nebo je pøednést na veøejné schùzi.

Poèasí
Záøí 2010
V první dekádì pøevládalo sluneèné poèasí,
místy se srážkami a teplotami kolem 17 °C.
Ve druhé dekádì pøibylo více mlh po ránu a v
odpoledních hodinách se vyskytovaly místní
slabé pøeháòky. Teploty se udržovaly kolem
23 °C. Postupnì se snižovaly na 17 °C.
Teplé a sluneèné poèasí skonèilo v polovinì
tøetí dekády. Zaèalo se ochlazovat a pršet.
26. záøí napršelo 26,2 mm/m2 vody. Na
severu Èech spadlo místy až 170 mm/m2
srážek bìhem 72 hodin. Na Snìžce napadlo
5 cm snìhu.
Teploty: prùmìrná teplota za mìsíc byla 11,2
°C (0,9 °C pod prùmìrem), maxima: 23,1 °C
(12.), minima: 0,9 °C (7.), v 5 cm: -2,8 °C
(30.).
Srážky: celkem za mìsíc 82,5 mm/m2 (116 %
normálu).
Sluneèní svit: celkem 167,2 hodin (131 %
normálu).
Statistiky: poèet dnù se srážkami 14, s rosou
23, s nárazovitým vìtrem 6, s mlhou 7,
s jíním 1, se sluneèním svitem 24, maximální
náraz vìtru 14,0 m/s (24., 28.), nejdelší den
se sluneèním svitem 10,6 hodin (7.).
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Øíjen 2010
V první dekádì øíjna pøevládalo teplé a
sluneèné poèasí. Pìkné poèasí pokraèovalo
i ve druhé dekádì. Ráno se vyskytovaly
mlhy a jíní. V poslední dekádì se nad
Evropou udržovalo anticyklonální poèasí se
sluneènou oblohou. Ráno se vyskytovaly
silné pøízemní mrazíky do -11 °C.
Teploty: prùmìrná teplota za mìsíc byla
5,8 °C (-1,6 °C pod normálem), maxima:
17,8 °C (7.), minima: -6,5 °C (27.), v 5 cm: 10,6 °C.
Srážky: celkem 12,4 mm/m2 (24 % normálu).
Sluneèní svit: celkem 129,9 hodin (126 %
normálu).
Statistiky: poèet dnù se srážkami 7, s rosou
5, s nárazovitým vìtrem 6, se sluneèním
svitem: 25, s jíním 10, s mlhou 6, kouømem 1,
nejdelší den se sluneèním svitem 9,1 hodin
(11.), maximální náraz vìtru 16,0 m/s (31.), z
jihovýchodu.
Listopad 2010
Jihozápadní proudìní vzduchu se zmìnilo
na severozápadní a pøinášelo poèasí s
velkou oblaèností a srážkami. Ve druhé
dekádì bylo promìnlivo, obèas zapršelo. Ve
tøetí dekádì se výraznì ochladilo a severní
proudìní pøinášelo snìžení. Napadlo kolem
18 cm snìhu. Zaèala zima.
Teploty: prùmìrná teplota za mìsíc byla
5,0 °C (3,4 °C nad dlouhodobým teplotním
prùmìrem), maxima 16,4 °C (13.), minima 14,8 °C (28.), v 5 cm -18,4 °C.
Srážky: celkem spadlo 71,5 mm/m2 vody
(119 % normálu).
Sluneèní svit: celkem 34 hodin (87 %
normálu).
Statistiky: poèet dnù se srážkami 24, s rosou
1, s nárazovitým vìtrem 5, se sluneèním
svitem 16, s jíním 1, s mlhou 5, s kouømem
10, se snìhovou pokrývkou 6 (25. – 30.),
maximální snìhová pokrývka 18 cm (28),
maximální náraz vìtru 15,0 m/s (4., 6.)
z jihozápadu, nejdelší den se sluneèním
svitem 5,3 hodin (14.).
Martin Balík
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Jízdní øád autobusù platný od 13. 12. 2010 VŠEDNÍ DEN
ODJEZD ze Žamberka žel. st. do Žamberka aut. nad. ODJEZD ze Žamberka aut. nádr do Žamberka žel. st
4:46
6:44
7:45
10:27
14:24
16:21
17:47

5:17
7:09
8:24
10:40
14:58
16:26
18:24

5:50
7:25
8:46
12:42
14:59
16:55
19:08

6:32
7:39
10:21
13:45
15:52
17:25

X
X
X
X
X
X
X

4:25
6:10
7:34
10:27
14:05
16:10
18:42

5:00
6:37
8:12
12:05
14:35
17:10

5:15
6:47
8:33
13:02
14:45
17:30

5:30
7:15
9:40
13:22
15:28
18:10

Jízdní øád autobusù platný od 13.12. 2010 SOBOTA
ODJEZD ze Žamberka žel. st. do Žamberka aut. nad. ODJEZD ze Žamberka aut. nádr do Žamberka žel. st
7:45 8:24 10:40 16:26 X 7:34 8:12 10:27 16:10
Jízdní øád autobusù platný od 13.12. 2010 NEDÌLE
ODJEZD ze Žamberka žel. st. do Žamberka aut. nad. ODJEZD ze Žamberka aut. nádr do Žamberka žel. st
15:47 15:50 16:26 17:45 X 12:05 15:31 16:10 17:32
18:24
X 18:10
Vzhledem k tomu, že pro pøíští rok nevydává autobusový pøepravce jízdní øád pro autobusy z Dlouhoòovic
do Žamberka a zpìt, požádali nìkteøí obèané o vytištìní tohoto jízdního øádu do obèasníku. Myslíme si, že
tato forma v pøehledné tabulce bude vyhovovat.
Jiøí Tydlitát
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Dlouhoòovice è. 6/2010
ze dne 13. 12. 2010
Zastupitelstvo obce
1.
Bere na vìdomí informace:
1.1.
starosty, pøedsedù výborù a komisí: viz zápis
1.2.
informaci z porady se zástupcem dodavatele inž.sítí v lokalitì „Velký Hájek“
1.3.
informaci z porady starostù obcí obvodu Mìstského úøadu s rozš.pùsobností v Žamberku
1.4.
výsledek pøedbìžného auditu hospodaøení obce provedeného Kraj. úøadem Pardubice
1.5.
pøíkaz starosty k provedení roèní inventarizace majetku obce
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Schvaluje:
rozpoèet na rok 2011, viz.pøíloha
prodej stavebního pozemku v lokalitì „Velký Hájek“ k.ú. Dlouhoòovice parc.èíslo 471/23 (949 m2)
za cenu 340,- Kè za m2. Uvedený pozemek je specifikován dle geometrického plánu
è. 350-188/2006 ze dne 13. 10. 2006 vyhotoveného firmou „Ing. Rudolf Lánský GEODEZIE“.
obecnì závaznou vyhlášku obce Dlouhoòovice è. 1/2010 o místním poplatku za provoz systému
shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování komunálních odpadù na rok
2011 s vypoèítanou èástkou ve výši 480,-Kè/poplatník (viz. pøíloha)
obecnì závaznou vyhlášku obce Dlouhoòovice è.2/2010 o místních poplatcích (viz. pøíloha)
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2.5.
výbory a komise ve složení:
finanèní výbor – pøedseda: Petr Nun,èlenové: Vìra Hubálková, Hana Richtrová
kontrolní výbor - pøedseda: Bc. Kamila Biedlová, èlenové: Ing. Vladimír Fabián, Ing. Lenka Skalníková
komise pro kulturu - pøedseda: David Silber, èlenové:Simona Páchová, Iveta Marková
komise pro mládež a tìlovýchovu - pøedseda: Zdenìk Koøínek, èlenové:Vladimír Marek, Tomáš Plundra
komise pro rozvoj, poøádek a majetkové vìci - pøedseda: Jiøí Tydlitát, èlenové: Jiøí Havrda, Ing. Pavel
Fadrný
komise pro vìci sociální - pøedseda: Jitka Chárová, èlenové: Marie Šilarová, Vlasta Havrdová
2.6.
povodòovou komisi ve složení: pøedseda: Ing.Pavel Smola, èlenové: Jan Vych, Petr Nun,
Jiøí Tydlitát
2.7.
zrušení oprávnìní k øízení vozidla Ford Tranzit pro Ing. Pavla Fadrného a Jiøího Havrdu
2.8.
smlouvu o poskytnutí úèelové neinvestièní dotace v požární ochranì na výdaje jednotky SDH pro
rok 2010 od Pardubického kraje ve vši 4.510,-Kè
2.9.
úpravy rozpoètu na rok 2010, rozpoètové opatøení è. 3, 4, 5
2.10.
finanèní dary èlenùm zastupitelstva obce – viz. pøíloha
2.11.
smlouvu o dílo è. 2010/2 mezi obcí Dlouhoòovice a Ing.arch. Petrem Kuldou pro zpracování
„územního plánu Dlouhoòovice“
2.12.
rozhodnutí o zachování stávajících ploch a zaøazení podaných návrhù dle § 46 odst. 3
stavebního zákona do návrhu zadání územního plánu Dlouhoòovice. (viz. pøíloha)
2.13.
podání žádosti o dotaci na Krajský úøad Pardubice pro zpracování územního plánu Dlouhoòovice
2.14.
Termíny veøejných schùzí pro rok 2011
úterý 8. 2. od 18 hod. v klubovnì „has.zbrojnice“
úterý 19.4. od 18 hod. v klubovnì „has.zbrojnice“
úterý 21.6. od 18 hod. na chatì „Rolba“
úterý 20.9. od 18 hod. na chatì „Rolba“
úterý 13.12. od 18 hod. v klubovnì „has.zbrojnice“
2.15.
Plán provedení kontrol kontrolním výborem pro rok 2011
3.
3.1.

Neschvaluje:
pøíspìvek ve výši 10 000,- Kè na žáky Gymnázia Žamberk pro vybavení uèebny výukovou
technikou

4.
4.1.
4.2.
4.3.

Ukládá:
starostovi splnìní bodu : 2.8, 2.11, 2.13
hospodáøce bod: 2.9, 2.10
pøedseda kontrol. výboru 2.15.

Usnesení bylo schváleno nadpolovièní vìtšinou 8 hlasù
O bodech è.2.3, 2.4, 2.5 a 3.1 bylo hlasováno samostatnì
Bod 2.3. Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 1
Bod 2.4. (snížení poplatku)
Pro: 5
Proti: 2
Zdržel se: 1
(sníž. popl. pro psy se zkouškami)
Pro: 1
Proti: 5
Zdržel se: 2
Bod 2.5. Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0, 1 nepøítomen hlasování
Bod 3.1. Pro: 4
Proti: 2
Zdržel se: 1; 1 vylouèen z hlasování pro støet zájmu
Schùze byla ukonèena v Dlouhoòovicích dne 13. 12. 2010 v 19:45 hod
Zapsal: Ing. Smola Pavel

Na závìr
Toto èíslo Dlouhoòovického obèasníku Vám naposledy pøipravila redakèní rada ve složení: Jan Vych,
Marie Vychová, Lenka Sklenáøová, Milan Plundra ml., David Silber. Rádi bychom podìkovali všem, kteøí
svými pøíspìvky pomáhali naše „místní noviny“ vytváøet. Zároveò pøejeme nové radì hodnì dobrých
nápadù, hodnì zajímavých èlánkù a tím i vzrùstající zájem o dlouhoòovické noviny.
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Zvonièka dostala novou
vánoèní výzdobu

Prodej obèasníku: prodejna a hospoda Pod Lipami, Obecní úøad Dlouhoòovice,
Infocentrum Žamberk
Celoroèní pøedplatné možno zajistit na Obecním úøadì
Vypracovala redakèní rada v èele s Janem Vychem, v nákladu 150 výtiskù.
Redakèní rada neodpovídá za obsah pøíspìvkù.
Uzávìrka pøíštího èísla 15. bøezna 2011
Tisk a design: Color studio Žamberk, Kostelní 766, Tel.: 465 622 220
Úøední hodiny Obecního úøadu Dlouhoòovice:
Pondìlí a støeda: 14:00 - 17:00, Pátek: 9:00 - 10:00

3)

www.dlouhonovice.cz
tel./fax: 465 614 791
e-mail: urad@dlouhonovice.cz

