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Zpráva z akce ,,Běh Terryho Foxe“
Tato společensko - sportovní akce všech lidí,
kteří mají dobré srdce a určitý druh soucítění s
pomocí druhým, proběhla v sobotu 1. září.
Poprvé v hlavičce organizátora nefigurovala
obec, ale TJ Dlouhoňovice a oddíl ledního
hokeje. Bez pomoci OÚ a hlavně pochopení a
trpělivosti starosty p. Ing. Smoly by to stejně
úplně vše nešlo. Celá akce proběhla bez
větších problémů během dvou hodin, ale
příprava začala už v dubnu. Hnacím motorem
byl opět p. Vančura, který nám všem dal zabrat,
ale výsledek stál zato. Dalším v přípravném
týmu byl p. Severýn, poděkování patří ženám
p. Nunové, Vančurové, Sklenářové a Ing.
Vychové, mistrům zvuku p. Vychovi a Ing.
Fadrnému, fotografu p. Silberovi.

stejný cíl pomoci těm, kteří to opravdu
potřebují. Celé odpoledne a večer byly bohaté
na akce v naší obci, na běh navazovala zábava
na hřišti, kterou také pořádali hokejisté a
vedoucím byl p. Vladimír Podhájecký.
Málem bych zapomněl na našeho hosta, byl
jím letohradský rodák Michal Šlesingr,
vícemistr světa v biatlonu. Možná někteří z Vás
se poprvé seznámili s tímto sportem. Ráno
tento sympaťák ještě vyhrál mistrovství
republiky na kolečkových bruslích a odpoledne
již odpovídal na otázky Vaše a p.Vančury,
kterému patří dík za moderování tohoto
odpoledne. Závěrem bych ještě měl poděkovat
za částku 6.900,- Kč, kterou jste darovali těm,
kteří to potřebují. Věřím, že stejně příjemné
odpoledne strávíte na této akci i příští rok.
Všem děkuji.

Petr Nun

Toto jsou jen mravenečci, kteří to připravovali,
ale hlavní dík patří Vám všem, kteří jste se
jakoukoli účastí podíleli na této akci. Největší
radost nám udělala za nevěrohodného počasí
účast asi stovky Vás všech. Byl to krásný
pohled na malé děti s rodiči, lidi s pejsky, ale i ty,
kteří mají trochu více šedých vlasů, avšak
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Zdravotně postižení sportovali
Ve dnech 31. 8. - 2. 9. 2007 proběhly sportovní
hry zdravotně postižených v Lanškrouně
v Oboře. Letošních her se zúčastnilo celkem 94
závodníků. Žamberské družstvo ve složení
Rybár, Machálek, Sochor skončilo z 23
družstev na druhém místě. V jednotlivcích
vyhrál P. Sochor z Dlouhoňovic.
Bohatá tombola a hudba Ponny Expres
ukončily 31. ročník sportovních her.
Děkuji tímto za sponzorský dar, který na hry
poskytla Obec Dlouhoňovice.
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Vybavenosti se tento objekt stane jedním z
nejlepších v regionu. Zateplení s nástavbou,
internetový rozvod, satelitní rozvod, zánovní
bloková kotelna, nové horizontální rozvody
teplé a studené vody ve sklepě a k tomu nyní i
nová okna. Tímto se může pochlubit málo měst
či obcí. K úplné spokojenosti chybí
rekonstrukce bytových jader a elektroinstalace.
Vše je o penězích, a proto to nejde najednou.
Snad by stačilo pro začátek zlepšit pořádek ve
společných prostorech a okolí domu.
Ing. Pavel Smola

Dopravní policie na nás nezapomněla

Pavel Sochor

Dne 4. 6. 2007 jsem zaslal dopravní a
pořádkové policii v Ústí nad Orlici dopis tohoto
znění:

i

Informace z radnice
Co nového v bytovce?
Obyvatelé bytovky, která patří „Společenství
vlastníků jednotek“, ale většinovým vlastníkem
je obec, čeká příjemná, ale dočasně náročná
změna. Jedná se o výměnu oken, trvající celý
měsíc říjen, která bude klást nároky na pohodlí
obyvatel. Odměnou bude lepší vzhled domu,
výrazně větší úspora tepla a pro vlastníky bytů i
zhodnocení jejich majetku. Kolik to bude stát?
Celkem 1 651 000,- Kč. Z toho 1 milion bude
úvěr, který bude SVJ splácet 10 let, zbytek je
hrazen z fondu oprav a finanční spoluúčasti
vlastníků bytů ve výši 25 % hodnoty nových
oken. Nejlépe z toho vyjdou nájemníci. Ti
nemusí platit nic. Stále se na ně vztahuje
regulované nájemné. Snad i tato
nespravedlnost bude brzy minulostí. Ve

Vážení,
s ohledem na množící se připomínky občanů
obce Dlouhoňovice na časté překračování
povolené rychlosti v uzavřené osadě,
komunikace (č.312) Hejnická, dovolujeme si
Vás požádat o provedení měření rychlosti.
Jsme přesvědčeni, že v dané lokalitě se podaří
vybrat nezanedbatelné množství pokut a tímto
odradit neukázněné řidiče od ohrožování
obyvatel a jejich dětí.
Musím se přiznat, že jsem si moc od tohoto
dopisu nesliboval. O to bylo příjemnější, když
mi občané Dlouhoňovic volali, že policie
opravdu zahájila měření např. dne 7. 8. 2007 v
podvečerních hodinách. Navíc jsem obdržel
dopis od náčelníka dopravní policie, kde slíbil i
v budoucnu provádět častěji namátkové
kontroly. Sdělil dále, že v současné době
nemají k dispozici potřebný počet radarů, což
stěžuje kontrolní činnost v celém okrese.
Ing. Pavel Smola

Falešný výběrčí
Upozorňujeme obyvatele na množící se případy
falešných výběrčích nedoplatků. Tito lidé se nestydí
navštěvovat obyvatele, zvláště důchodce a
představovat se jako pracovníci vodáren, plynárny
nebo ČEZ a požadovat různé poplatky. Ani naší obci se
tento typ lidí nevyhýbá, jak jsme se mohli přesvědčit
minulý měsíc. Buďte obezřetní a své peníze si chraňte.
Tydlitát Jiří komise pro veřejný pořádek
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Důchodci v Dlouhoňovicích opět cestovali

Dne 29. srpna 2007 připravila kulturní komise
zájezd pro důchodce obce Dlouhoňovice do
zoologické zahrady ve Dvoře Králové a do
památníku Dr. Emila Holuba v Holicích.
Pobyt v ZOO, umocněn dobrým počasím, ale
hlavně uspořádáním výběhů a pavilonů s více
než 2400 zvířaty, projížďkou safaribusem a i
využitím pohostinského zázemí se účastníkům
velmi líbil.
Návštěva památníku Dr. Emila Holuba působila
velmi sugestivně osobností tohoto velikána
cestovatele
propagátora africké přírody,
kultury a i vlastním tragickým osudem
nepochopeného svým národem.
Závěrem chceme poděkovat Obci
Dlouhoňovice a již dnes přemýšlíme, kam
pojedeme příští rok. Sdělte mi, prosím,
případné návrhy.
Jaroslav Procházka

Havárie vodovodu
V pondělí 3. 9. 2007 došlo k závadě na
vodovodním řádu v obci. Díky pracovníkům
firmy Vencl servis s.r.o. byla tato závada rychle
odstraněna a přerušení dodávky vody
nepřesáhlo 2 hodiny.
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Ze svých finančních zdrojů. Souhrn finančních
zdrojů akce bude činit 19 667 000,- Kč. Z
dotace bude pro tento rok uvolněno pouze 25
% a zbytek až v roce 2008. Protože
dokumentace pro ČOV ještě není kompetní,
rozhodlo zastupitelstvo obce zahájit nyní
výstavbu kanalizace v ulici Spojovací, která je
komunikačně dobře objízdná. Aktuální
informace o zahájení stavebních prací budou
obyvatelům včas poskytnuty.
Ing. Pavel Smola

Něco k zamyšlení
Starostovský návrh reformy financování obcí
Návrh vychází z jednoduchosti, adresnosti a
systémovosti rozdělování daňových příjmů obcím a
městům, odstraňuje stávající nedostatky zákona o
rozpočtovém určení daní a nerovnoprávné
postavení občanů menších měst a obcí (zejména
neodůvodněně nastavené koeficienty, kdy malé
obce hospodaří s 3000 - 4000 Kč na občana, město
Praha s 6 násobkem na občana).
Návrh nemá žádné dopady do státního rozpočtu,
neboť efektivněji a adresněji přerozděluje
současné prostředky. V souladu s vládním
prohlášení se ruší nesystémové a na hraně
korupce pohybující se tzv. porcování medvěda
(poslanecké pomníčky).
Daňové příjmy obce Dlouhoňovice podle
stávajícího nespravedlivého způsobu rozdělování
finančních prostředků činí 5 987 677,- Kč. Podle
nově navrhovaného systému by dosahovaly 8 654
022,- Kč !!!
Tento návrh neprošel vládou, protože nebyl
podpořen ODS, která ovládá radnice větších měst.
Poslední návrh počítá s tím, že ze státního rozpočtu
bude použito 4,6 miliardy va prospěch malých obcí.
Tak se budeme těšit.
Ing. Pavel Smola

Rekonstrukce sportovních kabin

Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Dne 2. 8. 2007 komise pro přidělování dotací
Ministerstva zemědělství České republiky
schválila přidělení dotace na II. etapu
kanalizace Dlouhoňovice a pro ČOV Žamberk
intenzifikace kalového hospodářství.
Pardubický kraj a VAK Žamberk rovněž přispějí

V těchto dnech probíhá intenzivní stavební
činnost v prostoru sportovních kabin vedle
stadiónu. Protože se jedná především o vnitřní
stavební úpravy, uniká tak trochu pozornosti
obyvatel obce. Stavbu provádí firma „ Stabyt“,
z Ústí nad Orlicí, která vzešla z výběrového
řízení. Hodnota díla je bezmála 1 300 000,- Kč.
Vzniknou dvě šatny mužstev, každá s vlastním
sociálním
zařízením a sprchami, šatna
rozhodčích také s vlastním sociálním
zařízením a sprchou. Dále bude postaveno WC
pro veřejnost. Nezapomíná se ani na
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Bezbarierové WC. Součástí stavby je i
technické zázemí pro ohřev vody. Elektrické
vytápění objektu bude nastavitelné i do režimu
temperování s cílem zabránit zamrznutí vody.
Úpravy se dotknou i klubovny a vytvoření
zastřešeného výdejního místa u prodejního
okénka. Zbývá, aby sportovci i veřejnost se
chovala k tomuto zařízení šetrně a tím byla
zajištěna co nejdelší životnost.
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Technický stav železničního přejezdu v obci
Dlouhoňovice, u křižovatky ulic Nádražní a
Sídlištní, sdělte prosím, zda-li v dohledné
době je plánována oprava nebo rekonstrukce
tohoto zařízení. Vaše odpověď bude
tlumočena veřejnosti.
Až 14. 9. 2007 jsme po urgenci dostali
následující odpověď z níž cituji nejdůležitější
větu:

Ing. Pavel Smola

Předběžně počítáme s provedením prací v
průběhu roku 2008. Před zimou se
pokusíme zajistit alespoň provizorní
opravu výtluků.
Za SDC Ing. Martin
Snad realizace bude uskutečněna ve slíbeném
termínu.

Čím je spalování odpadů ze zahrádek
legislativně upraveno?

Zrušení výjezdové LSPP v Žamberku

K nelibosti občanů žamberecké oblasti dochází
od 1. 9. 2007 ke zrušení výjezdové lékařské
služby první pomoci LSPP. Z tohoto důvodu se
konala v úterý 11. 9. 2007 mimořádná porada
starostů obcí obvodu Městského úřadu s
rozšířenou působností v Žamberku, kde byl
vyjádřen nesouhlas starostů se zrušením
LSPP a byla zaslána žádost Radě
Pardubického kraje zachovat tuto
zdravotnickou službu občanům oblasti. Snad v
tomto případě rozum zvítězí, a my se
nebudeme muset obávat o zdraví své i svých
nejbližších. Na závěr chci podotknou, že nový
objekt LSPP a záchranné služby v Žamberku
stál téměř 6 miliónů korun.
Ing. Pavel Smola

Železniční přejezd
V letních měsících se zastupitelstvo obce
zabývalo velmi špatným stavem železničního
přejezdu (ul. Sídlištní). Proto jsme dne 4. 7.
2007 zaslali na Správu tratí SDC Pardubice
dopis tohoto znění:
Vážení,
na základě připomínek občanů na špatný

Spalování rostlinných materiálů v otevřených
ohništích se řídí zákonem č. 86/2002 Sb. o
ochraně ovzduší, v jeho platném znění. Na
otevřených ohništích lze spalovat pouze suché
rostlinné materiály, které nesmějí být
kontaminovány chemickými látkami a tyto
chemické látky nesmějí být ani ke
spalovanému materiálu, např. z důvodu
lepšího hoření, přidávány. Obecně by mělo být
spalování rostlinných materiálů prováděno za
dobrých rozptylových podmínek, tedy za
bezvětrného suchého počasí. Ohniště by mělo
být zvoleno tak, aby nedocházelo k
bezprostřednímu obtěžování kouřem
přilehlých pozemků a při spalování by měly být
dodržovány základní požárně bezpečnostní
zásady.
Před spalováním rostlinných materiálů je
žádoucí se informovat na příslušném obecním
úřadě, zda ke zmíněnému spalování
nestanovil konkrétní podmínky, které by
přihlížely k hustotě obytné zástavby,
vegetačnímu období, klimatu a stavu ovzduší v
jeho územním obvodu.
Informace od odboru životního prostředí
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Dlouhoňovice č. 4/2007
ze dne 10. 9. 2007
Zastupitelstvo obce
1. Bere na vědomí:
1.1. informaci ředitele společnosti „Ekola“ České Libchavy ing. Černého o projektu svozu a
likvidace bioodpadu
1.2. dohodu o ukončení nájmu mezi VIKA Kameničná a.s. a Obcí Dlouhoňovice na pozemek
parc.č. 459/6 v k.ú. Dlouhoňovice
1.2. informace starosty, předsedů výborů a komisí: viz zápis
2. Schvaluje:
2.1. navýšení nájemného v bytových jednotkách s platností od 1. 1. 2008 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
15,9 % na celkovou částku 19,44 Kč/m²/měsíc
2.2. jednotný příspěvek na žáka pro všechny základní školy ve výši 3000,- Kč
2.3. žádost o zařazení obce do „programu pozemkových úprav“ v kat. úz. Dlouhoňovice
2.4. dodatek č.1 k mandátní smlouvě č. 6298/07 na inženýrskou činnost při zajišťování
průběhu realizace stavby „kanalizační přípojky Dlouhoňovice - II.část“.
2.5. smlouvy o vypracování jednostupňové dokumentace pro vybudování dešťové
kanalizace v ulici „Dvorská“, mezi obcí a VIS-Vodohospodářsko-inženýrské služby
spol.s r.o Hradec Králové a mandátní smlouvu č. 6304/07 o investorsko-inženýrské
činnosti při přípravě stavby „Dešťová kanalizace - Dlouhoňovice Dvorská ulice do fáze
stavebního povolení.
2.6. žádost o bezúplatný převod zemědělského pozemku od ZPF p.č.529/1 louka 1074m² a
p.č. 240/1 zahrada 216 m²
2.7. příspěvek ve výši 11 000,- Kč na žáky-studenty Gymnázia Žamberk pro vybavení
učebny dataprojektorem
2.8. příspěvek ve výši 1000,- Kč na sportovní hry zdravotně postižených v Lanškrouně
konané 31. 8 2. 9. 2007
2.9. příspěvek ve výši 1500,- Kč pro hudební skupinu „ORdrums“ z LŠU Letohrad za kulturní
vystoupení na „Běhu Terryho Foxe“.
2.10. na základě dvou geometrických plánů schvaluje prodej části pozemku p.č. 493/1 a
p.č. 677/1 o výměře 1 235 m² v ceně 70,- Kč/m² manželům Zdeňkovi a Haně Zářeckých
(geometrický plán č. 362-163/2007). Prodej ostatní části pozemku podle druhého
geom.
plánu po doplnění zákresu
3. Ukládá
3.1. Starostovi
3.1.1. realizovat body 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, a 2.6.
3.2. Hospodářce
3.2.1. realizovat body č. 2.2, 2.7, 2.8, a 2.9.
Usnesení bylo schváleno nadpoloviční většinou, tj. 8 členy zastupitelstva obce
Schůze byla ukončena v Dlouhoňovicích dne 10. 9. 2007 v 19.30 hod.
Zapsal: Ing. Smola Pavel
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Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Dlouhoňovice č.4/2007
ze dne 11. 9. 2007
Přítomni: Ing. Smola, p. Vych, Ing. Fadrný, p. Biedlová, p. Chárová, p. Havrda, p. Nun, p. Tydlitát
Zahájení v 18.00 hodin
Starosta přivítal přítomné
! 1 Návrhová komise: pí..Chárová, p.Haveda - 6 pro
! 2 Informace zástupce Ekoly s.r.o.. Č.Libchavy
! 3 Informace starosty
! 4 Informace komisí a výborů
! 5 Rozprava
! 6 Usnesení, závěr
Ad 2, Starosta obce přivítal ing. Černého, zástupce Ekoly s.r.o. Č.Libchavy, který seznámil přítomné s
možnostmi třídění odpadů se zaměřením na bioodpad.
Ad 3,
-

žádost o příspěvek na Sportovní hry tělesně postižených, navrhuje 1000,-Kč
20.9.2007 ukončen nájem pozemku za nádražím ČD firmou Vika a.s.
žádost Gymnázia Žamberk o příspěvek na nákup dataprojektoru, návrh 1000,-Kč/žáka, celkem
11 000,-Kč
vydán souhlas s vynětím ze ZP na pozemky u nádraží ČD
odeslána žádost o provedení pozemkových úprav
na základě žádosti manželů Zářeckých byl vyvěšen záměr prodat část pozemku č.parc.493/1 a
677/1. Byl předložen nový GP, kde obci zůstala větší část , než bylo domluveno, proto bude
pořízen nový GP, aby zůstala přistupová komunikace v šíři 6 m.
byla přiznána dotace na kanalizaci II.etapa a rekonstrukce ČOV, protože v letošním roce je
možno prostavět 25% dotace, navrhujeme začít na ČOV
objednán projekt na dešťovou kanalizaci v ul. Dvorské, uzavřena mandátní smlouva s VIS
H.Králové, bude realizováno zároveň se splaškovou kanalizací
připraven dopis nájemníkům o zvýšení nájemného od 1.1.2008 ve výši 19.44 Kč/m2
návrh přijmout nabídku Pozemkového fondu na převod pozemků č.parc: 529/1, 240/1
BTF 2007, účast 105 osob, vybráno 6 900,-Kč
skupině ORdrums Letohrad za vystoupení na této akci přiznat příspěvek 1 500,-Kč
výstavba kabin úspěšně probíhá, dokončují se vodo a elektro instalace, nutno připravit provozní
řád

Ad4,
kontrolní: kontrola v MŠ, bez závažných problémů, někde chybí podpisy, 15 přihlášených dětí
sociální: navštíveno 9 jubilantů
veřejný pořádek:
pokračují články o stromech
pokračuje soutěž „ O nejhezčí balkon,…“
úpravu pozemků podle plotu ČD, poděkování paní A.Tiché a L.Havrdovi
sportovní: výzva k podání připomínek pro příští ročník, spokojenost s průběhem výstavby kabin
kulturní: připomínka uzávěrky Občasníku, výzva k příspěvkům
stavební: zamezit přístupu veřejnosti na staveniště kabin, pozvat veřejnost na otevření
Ad5,
P.A.Malátek: vznesl dotaz na osvětlení cesty ke hřbitovu. Odpověď. Bude vyřešeno.
Ad6,
Návrh usnesení přednesla pí.Chárová. 7 pro (ing.Fadrný odešel v 19,05)
Starosta poděkoval za účast, připomenul termín příští schůze (10.12.2007), jednání ukončil v 19,55.
Zapsal Jan Vych
Ověřovatelé: Chárová, Havrda
Ing. Smola Pavel starosta obce

DLOUHOŇOVICKÝ občasník
Nešlapejte po cizím
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Spaní ve školce

V poslední době se stále více rozšiřuje nešvar
zkracování si cesty přes soukromé pozemky.
Louky v obci jsou protkány pěšinkami, což vadí
nejen majitelům, ale i těm, kteří je mají v nájmu
a hospodaří na nich. Je s podivem, že bezmála
18 let po sametové revoluci stále řada lidí
nerozumí pojmu soukromý majetek pozemek.
Ing. Pavel Smola

Zprávy z mateřské školy

Letošní školáčci na svou školku asi jen tak
nezapomenou. Na konec školního roku pro ně
paní učitelky a maminky připravily velké
překvapení, strašidelnou hru, opékání buřtíků,
ale hlavně spaní ve školce. Na to se děti těšily
ze všeho nejvíc. Už odpoledne byl pro ně
připraven bohatý program, vyráběly záložky
do školy, chystaly opékání a dárečky pro paní
učitelky.
Součástí celého programu bylo i setkání
bývalých zaměstnankyň školky. Na děti se
přijela podívat paní Olinka Marešová, paní
učitelka Petra Hrušková, Petra Vinšová i paní
učitelka Marcela Trojková. Děti si u táboráku
zazpívaly s kytarou a když se setmělo, přetáhli
rodiče školáků paní učitelky do místního
pohostinství a děti šly spát. Do rána vydržely
všechny, nikomu se ve školce nestýskalo, tak
se nikdo v noci domů nestěhoval.
Ráda bych poděkovala všem, kteří se na
přípravě této akce podíleli, hlavně rodičům,
protože jejich děti budou mít dlouho nač
vzpomínat.

Poděkování

Batikování triček
Koncem června letošního roku jsme pro děti z
MŠ připravili zajímavé tvůrčí dopoledne.
Společně jsme batikovali trička, tílka a
nátělníčky, které si děti přinesly.
Po dopolední svačince jsme se pustili do díla.
Ukázali jsme si, jak takové batikované tričko
vypadá a řekli jsme si, jaký bude postup při
práci. Pak už jen zbývalo vybrat tu nejlepší
barvu. Děti zvolily zelenou a oranžovou. Než se
nám ohřála voda a pořádně rozpustila barva,
měli jsme dost času všechna trička různě
zauzlovat nebo omotat provázkem. Podle toho,
jestli děti chtěly mít na tričku proužky nebo
kolečka.
Všechno jsme pak ponořili do velkého hrnce s
připravenou barvou a nechali jsme to asi 20
minut povařit. Když voda trochu vychladla,
trička jsme postupně vyndali ven, rozmotali a
namočili do octové lázně, aby barva tolik
nepouštěla. Dětem se výsledek jejich činnosti
moc líbil. Bylo to pro ně nové a zajímavé.
A dokud z triček nevyrostou, budou mít hezkou
památku na naši školku.

Chtěla bych touto cestou poděkovat paní
Simoně Páchové za její práci v MŠ v
Dlouhoňovicích. Protože tu již nebude
pracovat, přijde školka zároveň o jednoho z
obětavých a aktivních rodičů. Právě ona se
podílela na přípravě většiny akcí školky, ať už
to bylo dopravní hřiště, batikování triček, výlet
do Pardubic nebo spaní předškoláků v MŠ. Ve
školce trávila podstatně víc času, než musela.
Pořizovala fotodokumentaci z různých akcí a
pomáhala, kde bylo potřeba.
Simoně přeji hodně úspěchů v životě i v práci a
naší školce tak ochotné rodiče, kteří dokáží a
chtějí pro děti v Dlouhoňovicích něco udělat.
Začal nový školní rok 2007 - 2008

Již několik let bojuje naše MŠ s nízkým počtem
dětí. Stejně jako v loňském roce i letos se
nakonec podařilo zajistit minimální počet a k 4.
9. 2007 se do školky v Dlouhoňovicích zapsalo
celkem čtrnáct dětí. Školka tak bude k naší
velké radosti otevřena i nadále. Potýkat s
financemi se však bude stále, protože příděl
peněz z Pardubického kraje a hodinová dotace
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Pro všechny zaměstnance se odvíjí od
celkového počtu dětí zapsaných pro tento
školní rok. Bohatého sponzora zatím nemáme,
takže případné potřeby finanční či hmotné,
které si nebude moci školka sama dovolit,
budeme řešit přes různé granty či projekty.
Před pár lety prošla MŠ poměrně rozsáhlou
rekonstrukcí, dostala nové sociální zařízení a
kuchyň, byla upravena zahrádka a v červenci
letošní roku došlo i k výměně všech oken.
Protože ale počet mladých rodin v
Dlouhoňovicích roste, byla by velká škoda,
kdybychom museli školku zavřít. Bude
samozřejmě také záležet na aktivitách školky
samotné, na jejím přístupu a způsobu
komunikace. Školka už se dnes neobejde ani
bez pomoci rodičů a podpory obce.
Poněvadž by ale v příštích letech mohla
dosáhnout počtu až 25 dětí, měli bychom
udělat maximum pro její udržení a další rozvoj.

8
jménem svým i jménem zastupitelstva obce
manželům Karvayovým za poctivý a lidský
přístup k neštěstí druhého.
Ing. Smola Pavel - starosta obce

Dovolte, poděkovat paní Aleně Tiché a panu
Liboru Havrdovi jménem zastupitelů obce i
jménem svým za pomoc, kterou poskytují při
zvelebování vzhledu naší vesničky. Příkladem
je chodník v Nádražní ulici, který odplevelili,
vyčistili a dále se starají o jeho pěkný vzhled.
Ing. Smola Pavel starosta

Kamila Biedlová

Pozvánka
Pozvánka do klubu pro maminky na
mateřské dovolené
MŠ v Dlouhoňovicích Vás srdečně zve do
Klubu pro maminky na mateřské dovolené.
Těšíme se na Vás každý čtvrtek v době od
9.30. do 11.00 hodin.. Čeká na Vás příjemné
prostředí, možnost občerstvení (káva,čaj), pro
děti spousta hraček a nových kamarádů.
Zaměstnanci a přátelé MŠ

Chválíme
Poctiví jsou stále mezi námi
Nepozornost je lidská vlastnost, která mívá
většinou neblahé následky. Dne 23. 7. paní
Renata Koutná ze Žamberka nedopatřením
nechala na střeše svého zaparkovaného auta v
Nádražní ulici nedaleko pošty peněženku s
penězi a doklady. Vzpomněla na ni až po
odjezdu, ale to bylo už pozdě. Peněženka byla i
s obsahem ztracena. Už ji téměř oželela, když ji
navštívil pan Karvay z naší obce (č.p. 140) a
peněženku ji vrátil. Poctivou nálezkyní byla
paní Karvayová. Dovolte mi, poděkovat

Ze sportu
Zpráva o činnosti fotbalového oddílu

Po „ úspěšné“ jarní části, kdy náš celek
zachraňoval třetí třídu okresního přeboru, se
nám s vypětím všech sil podařilo zachránit.
Poděkoval bych zato všem hráčům, kteří se
zúčastnili bojů o záchranu, a všem fanouškům,
kteří nám věřili a vydrželi. Do příštích sezón
bychom se těmto nervům chtěli vyhnout a
pohybovat se na vyšších příčkách. A nyní
rekapitulace sezóny 2006-2007.
DLOUHOŇOVICE - TĚCHONÍN
LIBCHAVY B - DLOUHOŇOVICE
DLOUHOŇOVICE - D. DOBROUČ
D. ČERMNÁ - DLOUHOŇOVICE
DLOUHOŇOVICE - D. TŘEŠŇOVEC
KUNVALD - DLOUHOŇOVICE
DOBŘÍKOV B - DLOUHOŇOVICE
DLOUHOŇOVICE - Č. HEŘMANICE
BOŘÍKOVICE - DLOUHOŇOVICE
DLOUHOŇOVICE - ŘETOVÁ
ZÁLŠÍ - DLOUHOŇOVICE

Podzim
1:2
4:1
1:2
0:0
3:0
5:1
2:2
2:3
5:3
3:1
4:1

Jaro
0:2
0:2
0:0
0:0
0:3
0:2
5:4
1:1
3:5
0:0
1:0
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Za podzim jsme získali pouhých 8 bodů a
skončili na předposledním místě. Jarní část
byla pro nás tou lepší, uhráli jsme 13 bodů, a to
nám zajistilo desátou příčku v tabulce.
Nejlepším střelcem se stal MILAN VÁCLAVEK,
který vsítil 12 branek. Jako druhý střelec
Dlouhoňovic se 7 góly byl ONDŘEJ
VÁCLAVEK. Nejtrestanějšími hráči se stala
další dvojice bratrů. MIROSLAV MUSIL
obdržel dvakrát červenou a třikrát žlutou kartu,
LIBOR MUSIL jednu červenou a devět žlutých
karet.
Během letní přípravy prodělal fotbalový oddíl
několik změn. Největší změnou bylo umožnění
hostování několika hráčům. LEOŠ
HALBRŠTÁT prodloužil své hostování v
Jablonném n. O., ONDŘEJ VÁCLAVEK zamířil
do týmu Verměřovic a LIBOR MUSIL hostuje v
Libchavách. Posledním hráčem, který změnil
angažmá, je JAROMÍR KALOUSEK . Ten
vyměnil i okres a hraje v Pěčíně. Takové
oslabení našich řad jsme nečekali, protože na
konci sezóny jme konstatovali, že už boje o
záchranu nechceme hrát, spíše naopak. I my
jsme prodlužovali hostování: TOMÁŠ VÍŠA a
ALEŠ MACHOVIČ oba z 1. FC Žamberk.,
JAROSLAV PEŘINA z FC OEZ Letohrad.
Novou akvizicí je MARCEL TOMEK, který
přišel na hostování z Jablonného n.O.
Změnou, teď už příjemnější, je náš nový
sponzor DŘEVO materiál s.r.o., který ozdobil
jak naše hřiště, tak naše dresy. Tímto
děkujeme!! Poslední změnou, které si asi
kdekdo všiml, je rekonstrukce kabin. Jedná se
o vylepšení a rozšíření sociálních zařízení,
která už nevyhovovala. Toto nám značně
komplikuje pořadatelskou činnost, ale snad
nám to diváci a soupeři odpustí.
A nyní přistoupím k sezóně 2007-2008, do
které jsme vstoupili nad naše očekávání dobře.
Nastoupili jsme v tomto složení:
BRANKÁŘI: Jaroslav Macháček, Jan Vrba,
Jindřich Riesner
OBRÁNCI: Marcel Tomek, Václav Jakubec,
Michal Drhlík, Michal Černoch, Aleš Machovič
ZÁLOŽNÍCI: Milan Václavek, Tomáš Víša,
Radim Kotyza, Jaroslav Peřina, Zdeněk
Kořínek, Josef Mikuláš, Petr Šafář
ÚTOČNÍCI: Miroslav Musil, Kamil Mikyska,
Václav Vítek, Luboš Vrba
KAPITÁN : Milan Václavek
TRENÉŘI: Vladimír Marek, Štefan Švec (Pišta)
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Dosavadní výsledky :
DLOUHOŇOVICE - Č. HEŘMANICE
(Vítek V., Peřina J., Václavek M.)
ŽICHLÍNEK - DLOUHOŇOVICE
(Václavek M.)
DLOUHOŇOVICE - BOŘÍKOVICE
(Musil M. 2x, Peřina J.)
DOBŘÍKOV B - DLOUHOŇOVICE
(Peřina J. p.k.)
DLOUHOŇOVICE - KUNVALD

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

Po šesti odehraných zápasech je na našem
kontě devět bodů a je to náš osmý neprohraný
duel v řadě.

Zpráva o činnosti TJ HC Dlouhoňovice

Oddíl uspořádal v měsíci červnu ( 23. 6.) pivní
slavnosti a 1. září navázal na sportovní akci
Běhu Terryho Foxe akcí kulturní „Loučení s
létem“ doprovázené vystoupením hudební
skupiny BLADEX. První akce vyšla dobře za
účastí 300 lidí. Na druhé akci bylo 150 platících
diváků. Z obou byl zisk 25 tisíc Kč.
Pomáhalo nám několik příznivců LH a občanů
Dlouhoňovic, kterým bych chtěl poděkovat,
protože bez jejich přispění bychom se
neobešli.
Děkuji zvláště paní Vlaďce Rumreichové,
Renatě Jirouškové, Olze Podhájecké, Milanu
Kučerovi, Zdeňku Musilovi, Jiřímu Holečkovi
ml., Janu Dostálovi, Jar. Nucovi a Danielu
Brdičkovi. Hokejistům děkovat nebudu, jejich
aktivita mohla být větší.
Oddíl mužů byl na soustředění na Slovensku v
Nových Zámcích. Po tomto soustřední
následovalo několik tréninků suchá příprava.
Od 22. 9. budou pravidelně jednou týdně
navštěvovat ledovou plochu v Chocni. Z naší
soutěže odešlo 5 družstev hrát třetí krajskou
třídu. Jedná se o mužstva, která mají k
dispozici ledovou plochu: Lanškroun,
Moravská Třebová, Česká Třebová, Svitavy a
Choceň B. To je důvod, proč by se nám mělo v
soutěži dařit lépe než v minulých ročnících.
Soutěž začne v polovině listopadu. V našem
sportovním areálu nás v nejbližší době čeká
natírání mantinelů a úklidové práce po
rekonstrukci kabin.
Za oddíl ledníh hokeje
L .Podhájecký

DLOUHOŇOVICKÝ občasník
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Příprava hokejistů v Nových Zámcích

V týdnu od 18. do 25. srpna proběhlo
tréninkové soustředění hokejistů na
nadcházející sezónu 2007/2008. Přestože
kolektiv účastníků byl různorodý, doplněný i o
dívky registrované v Pardubicích a nikdo
nevěděl, co může od dvoufázového tréninku
očekávat,
bylo od začátku patrné, že
připravené dávky od trenéra M. Šolce dají
všem zúčastněným zabrat a celý týden bude
mít úroveň a především smysl pro všechny,
kteří vložili 4.500,- Kč do letní přípravy. Týden
byl rozdělen volnou středou do dvou částí,
trénovalo se na zimním stadionu v Nových
Zámcích vždy 1,5 hodiny dopoledne a v
podvečer. Trénink byl zaměřen na zdokonalení
individuální bruslařské techniky a práce s holí.
Regenerace probíhala ve středu v termálním
koupališti a ve čtvrtek, kdy hráči využili saunu
atletického oddílu v sousedství hotelu Šport,
kde jsme se stravovali a kde jsme byli
ubytovaní. Volný den využili někteří i k
návštěvě přátelského mezistátního zápasu ve
fotbale Slovensko - Francie v nedaleké Trnavě.
Týden uběhl velice rychle a mimo hokejových
dovedností byl položen základ k vytvoření
„pohodového“ základu mužstva mužů pro tuto
sezónu. Otevřený přístup všech a pochopení
základních principů vedení mužstva dává
dobrý předpoklad pro zlepšení výsledků týmu v
soutěži okresního přeboru, který prochází
změnou, kdy týmy s vlastní umělou ledovou
plochu hrají zvláštní soutěž podobnou
krajskému přeboru. V této době pokračuje
silový trénink v domácím prostředí a od 22. 9.
se začíná opět trénovat na ledě. Doufejme, že
výsledky mužů potvrdí vzestupnou tendenci a
konečné umístění bude odpovídat vloženému
úsilí…, ale to je již další kapitola, která začíná
přístupem všech, kteří chtějí vrátit pohledný
hokej do Dlouhoňovic.
Ing.M.Keprta

Počasí
Červen 2007
Letošní červen lze opět přiřadit k poměrně
dlouhému období (počínaje loňským zářím) s
teplotně nadprůměrnou odchylkou. Ta se
pohybovala až 3°C nad normálem.
Postaralo se o to východní proudění, ve kterém
se vlhký vzduch v odpoledních hodinách dobře
prohříval. Tato situace podporovala bohatý
vývoj intenzivní bouřkové činnosti. Následkem
byly vydatné bouřkové lijáky na Hradecku a
Pardubicku, kde spadlo přes 50 mm/m2 vody.
Asi nejhorší situace byla ve Vysokém Mýtě, kde
byly zaplaveny sklepy a silnice. Náš kraj byl
ušetřen díky bariéře Suchého vrchu a Bukové
hory. Bouřky, které postupovaly od východu,
nad těmito vrcholy slábly a naopak zesilovaly
nad Hradeckem.
Ve druhé dekádě se na krátko dostalo k moci
chladné severozápadní proudění.
Tento charakter počasí se udržoval po většinu
měsíce, s krátkými přestávkami a přílivem
teplého vzduchu od jihu. Závěrem třetí dekády
se mírně ochladilo. Teploty klesly ve dvou
metrech nad zemí na +3,0°C a v 5 centimetrech
se vyskytl přízemní mráz -1,1°C.
teploty: - průměrná měsíční teplota +17,8 °C
(+3,1°C nad normálem)
- maximální teplota +29,2°C (9.,20.6.)
- minimální teploty: +3,0°C (28.6.),
V 5 cm: -1,1°C
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Srážky: 119,0 mm/m2 (139 % normálu), I.
dekáda: 56,8, II. dekáda: 3,3, III. dekáda: 58,5
maximální srážka: 40,4 mm/m2 (21.6.)
sluneční svit: 219,4 hod. (139 % normálu),
nejdelší den se slun. svitem 11.6. (13,5 hod.)
statistiky: počet dnů se srážkami: 22, s
bouřkou: 11, s rosou: 24, s krupobitím:1, s
mlhou: 2, s nárazovitým větrem: 5, maximální
náraz: 20 m/s z jihozápadu (21.6.)
pranostika: „častá bouřka v červnu přináší
pošmourné léto“
Červenec
Počátkem července k nám pronikal v týlu oblasti
vysokého tlaku vzduchu nad jihovýchodní
Evropou od jihozápadu teplý vzduch. Závěrem
první dekády byl ve znamení nevýrazného
tlakového pole s pomalu rostoucími teplotami
do 23 st. Dne 9. 7. se vyskytly silné bouřky, které
se tvořily na Českomoravské Vrchovině a
postupovaly dále přes Orlické hory do Polska. V
Dlouhoňovicích napršelo celkem 53 mm/m2 za
2,5 hodiny.
Na začátku druhé dekády se k nám v chladném
vzduchu opět rozšířil nevýrazný hřeben vyššího
tlaku vzduchu. Tlaková výše zesílila a vlivem
úbytku oblačnosti a srážek se od jihozápadu
začal rychle prosazovat teplý vzduch. Ten
vyvrcholil dne 17. 7., kdy maximální teplota
vyšplhala na 34 stupně. Slovensko
zaznamenalo na stanici Hurbanovo teplotu 41
stupeň.
Přelom druhé a třetí dekády přinesl ochlazení
do Čech na studené frontě, která ale srážkový
deficit nezlepšila. Frontální vlna se udržovala
na pomezí Čech a Moravy. Morava pokračovala
vysokými teplotami kolem 30 stupňů. Čechy
byly chladnější s teplotami do 23 postupně 29
stupňů. Na závěr měsíce se ochladilo.
teploty: - průměrná měsíční teplota +17,8 °C (+
1,3 °C nad normálem)
- maximální teplota +33,8 °C (17.7.)
- minimální teplota +6,0 °C (8.7.), v 5 cm: +2,5
°C
Srážky: 138,0 mm/m2 (150 % normálu), I.
dekáda: 106,1, II. dekáda: 22,7, III. dekáda: 8,6
maximální srážka: 53,5 mm/m2 (9.7.)
sluneční svit: 211,0 hodin (109 % normálu),
nejdelší den se slun. svitem 16.7. (14,6 hod.)
Statistiky: počet dnů se srážkami: 16,
s bouřkou: 9, s rosou: 27, s krupobitím: 1, s
mlhou: 2, počet jasných dnů: 6, s nárazovitým
větrem: 8, maximální náraz: 20 m/s z
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jihozápadu (2.7.)
pranostika: „je-li svatá Anna prokřehlá, přijde
zima studená„
Srpen
V první srpnové dekádě se projevovala oblast
nízkého tlaku vzduchu nad Alpami. Bouřky s
lijáky se vyskytovaly v oblasti kopců a ve
srážkách byly místně velice rozdílné. Někde
spadlo sotva pár desetin milimetrů, jinde zase
2
až 70 mm/m . Teploty se pohybovaly mezi 20 až
29 stupni.
Počátek druhé dekády byl ovlivněn tlakovou
výší, která s sebou přinesla slunečné počasí s
teplotami do 31 stupňů. V polovině dekády
přecházela studená fronta od severozápadu a
ukončila tak teplé počasí. Teploty spadly z 31 na
18 stupňů. Tato dekáda byla velice suchá.
Spadlo jen kolem 14 mm/m2 srážek a záleželo
hodně na poloze bouřek. Někde opět spadlo
přes 50 mm/m2 vody. Konec druhé dekády
zakončila tlaková níže, která se začala nad
Čechy nasouvat od západu a přinesla s sebou
ochlazení se slabými srážkami.
Třetí dekáda byla zpočátku ještě pod vlivem
tlakové níže s místními bouřkami. Nejsilnější
byly opět na Hradecku, kde byly zatopeny
sklepy, silnice a polámané stromy po vichřici.
Postupně bylo počasí ovlivňováno oblastí
vysokého tlaku vzduchu, který se k nám rozšířil
od západu. Slunečné počasí vládlo až do konce
měsíce. Teploty z 29 postupně klesaly na 16
stupňů. Doba slunečního svitu již byla ovlivněna
délkou dne.
teploty: - průměrná měsíční teplota +17,2 °C
(+ 1,1 °C nad normálem)
- maximální teplota +31,0 °C (16.8.)
- minimální teplota + 3,8 °C (31.8.),
v 5 cm: -1,3 °C !
2
srážky: 35,7 mm/m (41 % normálu) I. dekáda:
12,3, II. dekáda: 14,0, III. dekáda: 9,2
2
Maximální srážka: 11,0 mm/m (20.8.)
sluneční svit: 211,0 hodin (110 % normálu),
nejdelší den se slun. svitem 5.8. (13,1 hod.)
statistiky: počet dnů se srážkami: 15, s
bouřkou: 7, s rosou: 30, s mlhou: 2, počet
jasných dnů: 1, s nárazovitým větrem: 4,
maximální náraz: 15,0 m/s ze severozápadu
(9., 23., 24.8.)
pranostika: „svatý Bartoloměj otevírá podzim„
„když v srpnu mnoho hřímá, přijde dlouhá
sněžná zima„
Balík Martin

DLOUHOŇOVICKÝ občasník
Připomenutí jednoho výročí
P. Kamila Biedlová svým článkem v
Žamberských listech připomněla 60. výročí
otevření mateřské školy v Dlouhoňovicích MŠ
byla otevřena v březnu 1947. Za ta léta prošla
velkými změnami a zažila různá období
vzestupu i pádu. Je to kus historie a já bych
chtěla vzpomenout a blíže popsat nejprve roky
po otevření v r. 1947 a poukázat na rozdíl
prostředí i vybavení tehdy a dnes. Rozvoj
dětských zařízení jeslí, dětských útulků a MŠ
začal po II. světové válce, tedy po r. 1945.
Zdejší škola byla zřízena jako jedna z prvních
zde v okolí. Otevřela ji p. učitelka Zajíčková,
žena traťmistra na zdejším nádraží a p. učitelka
Věra Jirešová Obermajerová. Po roce se
p. Zajíčková odstěhovala do Kyšperka
dnešního Letohradu a na její místo jsem
nastoupila já.
MŠ se nacházela v přízemí školní budovy
vlevo. Byla to jedna místnost dnešního bytu
manželů Vychových, která sloužila jako herna,
jídelna i ložnice. Vybavení bylo velmi
jednoduché. Jedna skříň na vše - na hračky,
kreslící potřeby, na několik pohádkových
knížek, pár maňásků. Na zemi byla veliká
bedna různých dřevěných kostek - odřezků z
truhlárny p. Vostřela a paraván s okénkem, kde
se hrálo maňáskové divadlo. To byla oblíbená
zábava pro děti. Malé stolečky se židličkami,
složená lehátka, která se po obědě rozkládala.
Druhá místnost sloužila jako kuchyň, kde
kuchařka p. A. Zemanová připravovala obědy
i pro děti, tehdy jednotřídné nár. školy. Tato
měla třídu v I. poschodí. Správa školy byla pro
obě školy společná a řídícím učitelem byl
p. Bohumil Slanina.
Také zahrada na opačné straně školy než je
dnes, nebyla nijak vybavená. Jen hromada
písku bez ohrazení a jedna houpačka visící na
stromě. Tehdy docházelo do MŠ kolem 15 dětí
2,5 - 6 letých. V té době i když zařízení bylo
velmi jednoduché a skromné, sloužilo dobře
maminkám, které tehdy pracovaly hlavně v
zemědělství i všem, které chtěly jít do
zaměstnání. V roce 1951 se snížil počet dětí na
tolik, že byla MŠ uzavřena.
Pokračování příště
Marie Slaninová
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Společenská kronika
Blahopřejeme
19.10.
22.10.
27.11.
04.12.
12.12.
14.12.
29.12.

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

83 let
88 let
82 let
81 let
81 let
83 let
83 let

Narození
20.7.
26.7.
03.8.
14.9.
15.9.
29.9.

Vendula Růžičková
Adam Jirásek
Jakub Černoch
Martin Matoušek
Lucie Hájková
Adam Netušil

Vzpomínáme
16.9.

František Svoboda

80 let

Dne 11. 5. 2007 uplynul 1 rok, co nás navždy
opustil pan Zdeněk Bříza.
22. 6. 2007 by oslavila své 75 narozeniny paní
Anička Břízová, která nás opustila navždy
25. 9. 1995.
Všem za vzpomínku děkuje vnučka Radka
Dostálková
Vzpomínka na maminku
Čím jsem starší, tím více se vracím do dětství a
vzpomínám na naši rodinu, kde jsme si vážili
jeden druhého a byli si tak vždy vzájemnou
oporou.
Dne 28. října 2007 uplyne 30 let od smrti mé
maminky paní Marie Hanykové.
S láskou vzpomíná dcera
Anna Kolářová

DLOUHOŇOVICKÝ občasník
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O památných stromech III
Další strom na našem katastru patří již více jak
sto let k dominantám naší obce. Jedná se o lípu
malolistou (Tilia cordata mill). Její dnešní stáří
je asi 170 let a stojí v blízkosti ulic Hejnická a
Hlavní. Jak je uváděno v soupise památných
stromů z roku 1949 „u plotu u kříže proti číslu
popisnému 73 Františky Bílkové. Popis lípy:
obvod kmene 2,72 m, výška 21 m“.
Původní Bílkův dům na křižovatce již nestojí.
Lípa je až nepřirozeně zkrácena. Co přežilo z
historie do dnešních let, je citlivě restaurovaný
dřevěný kříž.

Stromu. Z přiloženého obrázku je vidět, že
výsledek je více než žalostný. První fotografie
je z roku 1991, barevná na titulní straně je z
roku 2001 a poslední z roku 2007.
Jan Vych,místostarosta

Jiří Tydlitát

2007

Ztráta památky

1991

Poznámka k uvedenému článku
Popisovaný strom není v současné době
veden jako strom chráněný státem. Majitelka
pozemku jednala na Obecním úřadě v
Dlouhoňovicích o možnosti pokácení tohoto
stromu z důvodu padaní uschlým větví.
Doporučil jsem majitelce odborné omlazení

V minulém čísle Dlouhoňovického občasníku
jste si přečetli poděkování panu Ing. Bohumíru
Zámečníkovi za obnovení zcizeného litinového
kříže při silnici na Písečnou.
Vracím se nyní k této památce, abych
připomenul její historii.
Jednalo se o tzv. „Vítkův železný kříž v
Mostiskách“. Byl posvěcen dne 11. 7. 1852 na
památku Václava Vítka z č. p. 48, který v tomto
roce přišel o život. Roku 1939 jej na svůj náklad
nechala opravit paní stavitelová Kovaříková.
Byl zlámaný a bylo k němu dáno i nové Kristovo
tělo. Znovu byl opraven roku 2002, tedy po
stopadesáti letech od jeho umístění. (Čerpáno
z knihy Stanislava Adamce Písečná ves pod
hradem Žampachem)
Po dalších pěti letech můžeme na jeho místě
vidět pouze pískovcový. Je smutné, že se
vyskytnou i takoví lidé, kterým naše historie nic
neříká.
Jiří Tydlitát

DLOUHOŇOVICKÝ občasník
Roubenky
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Podzimní úklid do kontejneru

Moderní a zdravé bydlení dorazilo do
Dlouhoňovic, kde na ulici Hejnické jsou k vidění
dvě rozestavěné roubenky.

V průběhu měsíce října bude na obvyklých
místech umístěn kontejner pro podzimní úklid.
Důrazně žádáme všechny občany, aby do
kontejneru neukládali plasty a sklo, které patří
do tříděného odpadu, stavební suť, větve, keře,
zbytky sena a další biologický odpad (toto je
pouze velice stručný přehled odpadů, které
tam nepatří a někteří z nás je tam pravidelně
ukládají).

Smraďoši

Svoz nebezpečného odpadu
V úterý 6. 11. 2007 proběhne v obci
Dlouhoňovice svoz nebezpečného odpadu. Na
jednotlivých stanovištích zastaví vůz v těchto
časech:
16.00 hod starý rybník
16.15 hod ulice Sídlištní
16.30 hod náves
Bližší informace budou na letácích, které
dostanete včas do svých poštovních schránek.

V Dlouhoňovickém občasníku č. 33 jsem
zveřejnil fotku části Dlouhoňovic, která je
zahalena kouřem z komínů. Sice s tímto
způsobem topení nesouhlasím, ale respektuji
ho.
V dnešním čísle nabízím další obrázky, které
byly pořízeny 16. 7. a 20. 9. 2007, tedy v době,
kdy nás sužovala celodenní vedra. Většina lidí
se bránila vedru tím, že během dne zůstávala
okna domů uzavřena. Když večer teplota
venku klesla a lidé chtěli otevřít okna, rychle je
opět museli zavřít. Těžký, hustý dým z pálení
sena se valil do vesnice. Chudák, kdo nestihl
okna zavřít, či sundat čerstvě vyprané prádlo.
Pro likvidaci nepotřebného sena existují
ekologické metody. Nejjednodušší je seno
zkompostovat na svém pozemku. Zemědělská
společnost VIKA a.s nabízí možnost odložit
seno či jiný bioodpad na hnojiště u salaše. Pro
příští rok připravuje vedení obce zahájení
sběru bioodpadu. V současné době probíhají
jednání o možnostech tohoto sběru s firmou
Ekola České Libchavy a TS Žamberk. O
konečném řešení budete informováni.
Jan Vych

DLOUHOŇOVICKÝ občasník
Úvahy o vzniku jména vsi Dlouhoňovice

Smlouva o zástavě majetku Jana ze Žampachu
z 10. října 1513 přesvědčivě dokládá existenci
všech vsí v krajině zahrnující bývalé
žampašské panství. Přesně datované založení
však není známo u žádné z nich, takže
postupný vývoj struktury sídel se dá jen
odhadovat.
Není sice naprosto jisté, že název obce
Dlouhoňovice souvisí s jejím založením, ale dá
se to považovat za pravděpodobné. Proto i
uvedené teorie z tohoto předpokladu převážně
vycházejí:
A/ vznik obce jako slovanské osady lidí
Dluhoňových
Tuto často přejímanou teorii zřejmě jako první
vyslovil Dr. Eduard Albert v Pamětech
žamberských sepsaných na konci 19. století:
„Před samým Žamberkem leží ves
Dlouhoňovice, patrně prastará osada,
založená od Dlúhoně, zvaná po zvyku
slovanském“. Albert vycházel z koncovky ice v
názvu obce, jež vyvolává představu rodového
jména Dluhoňovici, tedy lidé Dluhoňovi.
Ověřováním této myšlenky se asi nezabýval,
neboť jeho stěžejním zájmen byly dějiny města
Žamberka v návaznosti na historii zdejšího
panstva, k němuž Dlouhoňovice nepatřily.
Proto zřejmě neznal ani místní pojmenování
jedné z částí řečené „Na Dlouhých honách“.
Pokud se užívalo „od nepaměti“, mohlo by také
připadat v úvahu jako základ názvu obce.
Dosud nebyla prostudována první listina
zmiňující obec z r. 1513, takže není jisté, zda je
zde skutečně uvedena forma „Dluhoňovice“ či
v gruntovních knihách užívané „Dlohonovice“.
Antonín Profous ve svém díle „Místní jména v
Čechách, jejich vznik, původní význam a
změny“ uvádí z roku 1543 resp. 1513 podobu
„w Dluhoniowiczchych“ s tím, že tvar
Dlohonovice je zlidovělé pojmenování. Prvotní
název vsi podle všeho skutečně zněl
Dluhoňovice, což by spíše svědčilo o
pojmenování podle jména zakladatele.
Jisté pochybnosti o této teorii vzbuzuje
pojmenování ostatních vsí na Žampašsku
volené podle místních přírodních podmínek.:
Písečná buď podle názvu nedalekého hradu
nebo písčité půdy. Hnátnice údajně podle
potoka ve tvaru hnátu, Lukavice podle potoka
tekoucího lukami a partně i Hejnice /Henice/
možná z německého Hain = háj.
Pokračování příště.

15
Zveme Vás ...

i

Rozsvícení vánočního stromu
Dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní
rozsvícení vánočního stromu, které se
uskuteční 3.prosince 2007 v 17.hodin v parčíku
na ulici Hlavní. Krátký kulturní program,
reprodukovaná vánoční hudba, punč či svařák.
Výstava betlémů
V sobotu 15.prosince 2007 v 16 hodin bude v
hasičské zbrojnici zahájena výstava betlémů,
která potrvá do 21.12.2007. Chcete-li se
pochlubit svým betlémem, kontaktujte prosím,
pana Jiřího Tydlitáta.
Silvestr na lyžích
Bude-li sníh, bude Ski areál v Dlouhoňovicích
na Silvestra v provozu do 23,45. O půlnoci
přivítáme Nový rok na horní stanici. Rachejtle a
šampáňo s sebou.

Inzerce
Koupím poštovní známky, celé sbírky, větší
množství i pozůstalost po sběrateli. Platím v
hotovosti,nejvyšší možné ceny. Informace na
tel. : 724 229 292

DLOUHOŇOVICKÝ občasník
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Fotografie k článku “Smraďoši”:
16. 7. 2007

20. 9. 2007

20. 9. 2007

Omluva
Vážení čtenáři občasníku, omluvte prosím
opožděné vydání tohoto čísla, které bylo
způsobeno technickými problémi při sazbě a
tisku.
Color studio Žamberk

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 2007
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

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

