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INFORMACE Z RADNICE
Příspěvek do nové rubriky ŠTVE MĚ, LÍBÍ
SE MI
Po přečtení občasníku č. 60-4/2013 jsem se
rozhodla reagovat na článek pana
místostarosty Vycha „Občasník netvoří jen
zastupitelé". Před několika lety, občasník
č. 27/2005, jsem napsala příspěvek na téma
vzrostlý plevel na obecních pozemcích.
Vadilo mi neupravené veřejné prostranství a
přístup některých pracovníků obecního
úřadu po ústním upozornění. Přitom stačilo
pouze zaúkolovat placeného pracovníka
pečujícího o zeleň v obci. Bohužel reakce
zastupitelstva na můj článek mne velice
překvapila. Nejenže se celá záležitost
zarostlých laviček a vysokých kopřiv otočila
proti mně, ale byla jsem šokována cenzurou
(údajná špatná kvalita fotografie). Další
pokračování na stejné téma v občasníku
č. 28/2006 je jen důkazem toho, jak se pan
Vych a někteří další zastupitelé tehdy stavěli
ke kritice. Pan Vych píše, že ho štve
nepořádek za plotem - většinou na obecním
pozemku. Divím se, že problém neřeší
úklidem z vlastní iniciativy a nebo přes
kontrolní výbor. Stejně jako mi to radil před
lety. Proto si kladu otázku, zda je současné
zastupitelstvo dostatečně připraveno
na rubriku ŠTVE MĚ.
Štve mě
I já si tedy opět po letech dovolím nějaké to
Štve mě. Vánoční strom. Jeho výzdoba
se nedaří už několik let, je prostě příšerná.
Proč? Je tak těžké jej úhledně ozdobit? I můj
vnuk si s vánoční výzdobou dá více práce.
Je mi také líto, že už neprobíhají tolik
oblíbené soutěže o nejkrásnější okna,
balkony a zahrádky. Je to snad tím, že
současné zastupitelstvo více preferuje
komunikaci přes internet, a proto by je neměl
kdo hodnotit? Také je velice málo vidět
některé zastupitele na akcích konaných
v naší obci. Bylo by to milé. Zvolili jsme si je
přeci, chtěli jsme je.
Vlasta Havrdová

Líbí se mi
Jak pan Jiří Tydlitát celým svým srdcem
pečuje o studánku. Zavírá a otevírá ji
společně s hrstkou nadšenců, dětmi a paní
učitelkou ze ZUŠ. Vždy má připravené
pamětní medaile a úsměv na tváři spolu se
svojí paní Štěpánkou. Čtení s přechodem
času by bez jeho nadšení nebylo tím, čím je.
Velkou měrou se zasloužil i o zrození
Výhledny a akcí kolem ní. Všichni pevně
věříme v její obnovení. Naučná stezka
po Dlouhoňovicích je také úžasný počin.
Rádi potom čteme v občasníku jeho
zajímavé články. Děkujeme.
rodina Havrdova

Jak jsme se soudili o sjezdovku
Na úvod pár faktů z historie. Pozemky,
na kterých je sjezdovka, patřily spolu
s objektem kanceláří a dílen společnosti
Vika a. s., rodině Cabalkových. Po smrti paní
Anny Cabalkové přešel majetek v roce 1959
na čs. stát. Pozemky byly v roce 1965
předány do užívání JZD Dlouhoňovice.
V roce 1983 na několika pozemcích
postavila TJ Sokol Dlouhoňovice - na
základě stavebního povolení - kotvičkový
vlek a chatku obsluhy. Po osamostatnění
obce přešlo vlastnictví objektu a vleku na
obec. V roce 2000 byl stávající vlek opět na
základě řádného stavebního povolení obcí
nahrazen modernějším vlekem Vl. 200.
Ve stejném roce vyšel Zákon č.95/1999 Sb.
o podmínkách převodu zemědělských a
lesních pozemků. Protože obec dle našeho
názoru splňovala podmínky ods.d) §5,
pověřila místostarostu ing. Fadrného
jednáním s Pozemkovým fondem České
republiky s žádostí o vydání pozemků
zastavěných lyžařským vlekem a obslužným
objektem. Dle názoru PF nebyl lyžařský vlek
stavbou a náš požadavek zamítli. Přesto
jsme po dlouhých jednáních nakonec získali
pozemek v těsném okolí chatky a dále
pozemky, kde dnes stojí chata Rolba,
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4 rodinné domky a parkoviště. Protože obec
měla zájem pozemky pod sjezdovkou získat,
plnili jsme požadavky PF, které se průběžně
měnily. Upravili jsme územní plán, nabídli
pozemky na výměnu, podali žádost o odkup.
Pokaždé si PF našel důvod, proč to nešlo.
Jelikož pozemky měla v užívání v té době
Vika Kameničná a. s., která s provozem
vleku v zimním období neměla problém,
přestali jsme s PF jednat. V letech 2005 2006 se v letních měsících po sjezdovce
začali prohánět travní lyžaři. Vika a. s.
vypověděla smlouvu o pronájmu PF. Na léto
2006 si sjezdovku od PF pronajal oddíl
Grass ski Dlouhoňovice za poměrnou část
ročního nájemného 28 688,-Kč. Jaké však
bylo překvapení na obci, když v květnu 2008
předložil PF obci nájemní smlouvu na roční
pronájem ve výši 88 560,- Kč. Tato částka
byla pro obec naprosto nepřijatelná.
Pokoušeli jsme s PF dohodnout na nájmu za
4 zimní měsíce ve výši zde obvyklé, ale bez
výsledku. Rozhodli jsme poslat na účet PF
částku řádově 9 tisíc Kč. PF začal vést obec
jako dlužníka.
A nastává zlom. Můj starší syn Honza,
advokát, objevil rozhodnutí soudu, kde
pozemek pod sjezdovkou s lyžařským
vlekem v majetku PF byl vydán. A protože
pro syna, stejně tak jako pro mě, je lyžařský
areál srdeční záležitostí, nabídl syn obci, že
se pokusí pozemek ve prospěch obce získat
bez nároku na honorář. Připravil novou
žádost o vydání a PF ji opět zamítl. Stále
trval na svém, že vlek není stavbou a nejde
vydat. A protože obec je vedena jako dlužník
PF, nebude s ní dále komunikovat. Proto
obec prostřednictvím advokátní kanceláře
podala žalobu na vydání pozemku. PF podal
na obec žalobu jako dlužníka.
Připomínám, že jsme v roce 2009. A tak jsme
se začali soudit. Díky advokátní kanceláři to
šlo trochu kolem nás. Občas jsem se
účastnil místních šetření, jindy hrabal ve
staré korespondenci, hledal v archivu či
mapách. To máte: stavební povolení,
kolaudační rozhodnutí, projektová
dokumentace, znalecký posudek, předchozí
žádosti na vydání, vyjádření PF, atd.
Ing. Fadrný u soudu popisoval naše první
pokusy. 7. 9. 2011 Okresní soud v Ústí nad

(

Orlicí rozhodl o výši nájemného, které
stanovil nižší, než jsme sami PF zaplatili.
Rozdíl musel PF vrátit a zaplatit všechny
náklady. Vedeme 1 : 0.
Ve sporu o vydání pozemku jsme
u okresního soudu opět úspěšní. Máme
získat pozemek nejen pod sjezdovkou, ale i
okolí, celkem více jak 3 ha.
PF se odvolává a Krajský soud v HK vrací
spor zpět okresnímu soudu s pokynem,
že má vydat jen pozemky potřebné pro
provoz lyžařského areálu. V tomto duchu
vydá okresní soud nový rozsudek s tím, že
veškeré náklady uhradí PF. Ten se však opět
odvolává a krajský soud rozsudek potvrzuje.
Konec utkání 2 : 0. Je 29. ledna 2014.
Soudní tahanice trvala 5 let.. Teď už jen
zbývá zapsat pozemek na list vlastnictví
obce Dlouhoňovice.
Na závěr bych chtěl poděkovat
Ing. Fadrnému a zejména advokátní
kanceláři Vych a partneři, že po 15 letech je
spor o pozemek ukončen.
Jan Vych, místostarosta

Společenská rubrika
Narození
Hedvika Musílková
Antonín Fišer
Viktorie Kubíčková
Theodor Schmiedt
Narozeniny oslaví
v dubnu
Rudolf Kalousek
v květnu
Josef Kalous
Marie Dostálková
Marie Hubálková
Zdeňka Pražáková
Anna Vrbová
v červnu
Zdeňka Nunová
Jiřina Herzogová
Milada Macháčková

81 let
75 let
85 let
82 let
81 let
93 let
83 let
89 let
84 let
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Jako každoročně i letos nabízíme
spoluobčanům možnost oslavit významná
životní
jubilea a výročí sňatku
na dlouhoňovickém Obecním úřadě.
Předem se však připomeňte přímo na úřadě,
případně u J. Chárové.
Děkujeme
Setkání důchodců se uskuteční poslední
květnovou neděli 25. 5. 2014. Jste srdečně
zváni, zahájení je ve 14 hodin v Kulturním
domě. Těší se na vás zastupitelé obce.
Jitka Chárová

Mateřská škola Dlouhoňovice
ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ
V měsíci dubnu zveme děti a jejich rodiče
k zápisu k předškolnímu vzdělávání
do Mateřské školy Dlouhoňovice.
Kritéria pro přijetí jsou zveřejněna v MŠ.
Nabízíme zajímavou vzdělávací nabídku,
vstřícnou a domácí atmosféru, různorodé
sportovní činnosti a kulturní aktivity.
Přijďte se podívat, těšíme se na Vás.
Mgr. Zuzana Knápková

PRO-průběžná zpráva skupiny
pro tvorbu – programu rozvoje obce
Potřeba vytvoření tohoto plánu je dána
zákonem o obcích, potřebou doložení při
žádosti o dotace a hlavně pro lepší
uspokojování potřeb obyvatel obce. Skupinu
tvoří sedm lidí a každý musí do 21. 3
zpracovat určitou oblast, výsledek této
analytické části bude podkladem pro
návrhovou část. Z této části se „vytáhnou“
silné a slabé stránky obce.
Tyto se využijí pro návrhovou část, z které se
potom vytvoří opatření ke splnění, toto by
mělo hlavně být ve finančních možnostech
obce v rozmezí 5 let, některé věci mohou být
i dlouhodobější plnění.
V období 24. – 28. 2. proběhla akce, kde byly
rozdány dotazníky mezi občany, podnikatele
a organizace působící v obci. Celá tato akce,
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hlavně ohledně vyhodnocení, je trochu
složitější a proto Všem, kteří jste se aktivně
zapojili, děkujeme. Není možné aby jen
zastupitelstvo mělo vytvářet potřeby
obyvatel, k tomu tato akce měla napomoci.
Základní vyhodnocení provedou
p. ing. Fadrný Pavel a Jan Vych. Některé
úseky otázek např. dle věku se budou po
dohodě ve skupině vyhodnocovat ještě
zvlášť. Trochu mě překvapilo menší
procento občanů, kteří odpověděli na otázku
č.17 „využití zakoupeného areálu ZD“ obcí,
jako by někteří nevěděli, že tento objekt
obec koupila.
Informace o průběhu plnění tohoto úkolu
podáváme pravidelně na pracovní schůzi
zastupitelstva, na veřejných zasedáních
zastupitelstva, v občasníku a zpráva by měla
být i na webových stránkách obce.
Uveřejnění dotazníku, spíše jeho
vyhodnocení, je možné i dříve než
v závěrečné zprávě, vše se rozhodne na
schůzce skupiny 21. 3. Závěrečná zpráva
z tiskárny po úpravách hlavně grafických
vyjde v první polovině června. Písemné
vyhotovení bude dostupné na obci a
v elektronické podobě na webových
stránkách.
(po uzávěrce – dotazníků bylo občanům
rozdáno 631 ks, vyplněných se vrátilo 310
ks, tj. 49,12 %, podnikatelům bylo rozneseno
22 ks, vrátilo se 12 ks.)
Za skupinu pro vytvoření PRO Petr Nun

Veřejná zeleň
Kaštany už nevykvetou
Tak si mnozí povzdechli, když uviděli
silničáře v akci, nebo si všimli kaštanových
pařezů v Nádražní ulici. Třeba si také někdo
z nostalgie sebral kaštan a vypěstuje si
následníka. Bude však dlouho čekat
na první květ. Musely ustoupit již dlouho
plánované opravě silnice, která se tímto
zásahem i mírně rozšíří. K úpravám dojde
během letošního roku, takže nás čekají ještě
mnohá omezení.
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Náhradní zeleň

Cesta na Kalvárii

Naše obec nemá dostatek pozemků, aby
mohla náhradou za skácené kaštany nechat
vysadit podél svojí cesty novou kaštanovou
alej. Povinností každého ale je, novou
výsadbu provést. Náhradou tedy bude nová
výsadba v parčíku, o tom jsem se zmiňoval
v minulém čísle. Další výsadba se uskuteční
u hřbitova, kde místo zábradlí vyroste
stromořadí červených hlohů. Jestli někoho
napadne vhodné místo na zasazení alespoň
jednoho „obecního“ kaštanu místo těch
v Nádražní ulici, dejte vědět.

V novém územním plánu obce byla vytyčena
cesta na Kalvárii. Lidé si léty zvykli chodit
nahoru nejkratším směrem, podél levé zdi
hřbitova přímo nahoru. Dnes to je soukromá
zemědělská půda, jejíž majitel si nepřeje
svůj pozemek touto cestou znehodnocovat.
Nová, tedy již úředně povolená cesta je na
opačné straně, tedy podle pravé strany
hřbitova. Prosím používejte ji. Po postavení
nové „Výhledny“, a již se na tom pracuje,
bude výstup na Kalvárii po této pravé cestě
řádně označen. Od vás všech ale bude
nanejvýš slušné, používat jí při procházkách
již teď. Děkuji vám za úctu k zemědělské
půdě, kterou obhospodařují vaši sousedé.
Jiří Tydlitát

(Ne)pořádek v obci
Asi někteří z Vás si všimli místa v naší obci, které do slova pořádek nezapadá. Majitel nám
sliboval v zimě, že bude úklid proveden až zamrzne a nyní a v březnu až bude sucho. Počasí
přání splnilo a majitel svá slova dodržel. Toto je stav po slibech, které dal a tak nyní bych mu
chtěl poděkovat, že nám ukázal, jak vypadá pořádek. I obec se nyní poučí a podle tohoto se
bude na pořádek v obci dbát.
Poznámka: je trocha ironie a trocha skutečnosti, každý ať posoudí.
Za obec krásnější – soused
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Svozy bioodpadu v roce 2014 - čtvrtek,
1 x za 14 dní
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad

3.,
2.,
12.,
10.,
7.,
4.,
2.,
13.,

17.,
15.,
26.,
24.,
21.,
18.,
16.,
27.

29.

SDH Dlouhoňovice bude 18. dubna
v odpoledních hodinách provádět
každoroční sběr železného šrotu.
Očkování psů a koček

31.

(2.5. a 31.10. výjimečně pátky)

Aerobic

Sběr starého železa

V pátek 9. května 2014 od 15:30 do 16:15
hod. proběhne před Kulturním domem
v Dlouhoňovicích očkování psů a koček proti
vzteklině. Možno aplikovat kombinovanou
vakcínu psům i kočkám, zakoupit tablety na
odčervení.

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ

Dne 22. 2. 2014 se v Kulturním domě
v Dlouhoňovicích konal jarní maraton
aerobicu. Akce se opět zúčastnil cvičitel ze
Slovenska - Roman Remen. Spolu s Pavlou
Macháčkovou a Blankou Jansovou vytvořili
pro 15 zúčastněných výborný program.
Atmosféra byla skvělá a všichni si dobře
zacvičili. Kdo si chce také zacvičit, může
přijít každé pondělí a čtvrtek od 18:15 hod.
S pozdravem Jana Třešňáková

Masopust
Letos jsme se sešli 1. března již po šesté.
Vzhledem k pracovní vytíženosti, šla
příprava masopustu tak trochu kolem mě.
Proto mě velice potěšilo, že takové to zdravé
jádro masopustu rozeběhlo přípravu
naprosto samostatně. Na dvou setkáních
jsme doladili drobnosti kolem masek a
zastávek.
V sobotu ráno jsme ve školní jídelně zadělali
těsto na koblihy a pak váleli, plnili,
vykrajovali a smažili. V deset hodin začali
přicházet účastníci průvodu na sál, kde
proběhlo zamaskování, rozdělení úkolů a
naladění hudebních nástrojů. V letošním
průvodu bylo 25 masek, je to trochu méně
než dříve, ale vůbec to nevadilo. Zastávek
bylo 11, což je také méně. Vypadla, oproti
loňskému roku, zastávka na vleku, protože

se nelyžovalo a zastávka u Kalousků (Hlavní
ulice). Tak jsem si říkal, když jsem
připravoval (odhadoval) časový
harmonogram pochodu, že letos to půjde
trochu rychleji a konec průvodu bude dříve,
jak ošklivě jsem se spletl. Vyšli jsme dle
rozpisu v 11 hodin na první zastávku – Obec
úřad. Pan místostarosta, po předložení
žádosti průvodu, povolil maskám vstup do
obce. Nebudu vyjmenovávat všechny
zastávky (jsou vypsány na stránkách
masopustu), ale bylo to úžasné. Byla to
taková pohoda, žádný stres, hrálo se,
tancovalo, pilo a jedlo, až jsme zjistili, že na
poslední zastávce máme dvouhodinovou
sekeru. Přesto na nás počkali a pohostili.
Večer klasická zábava na sále, které byl
konec o půlnoci. Jako každý rok se některým
nechtělo domů, ale to je taková klasika.
Děkuji všem, kteří se na masopustním veselí
podíleli pomocí, pohoštěním, účastí
v průvodu masek nebo účastí na večerní
zábavě. Díky Vám se tato tradice drží i
přesto, že jsem opět zaslechl nějaké ty
pomluvy. Nic jich nebudeme dbáti, neboť je
to jenom závist, že se umíme sejít a pobavit
se a investovat do společných zážitků, které
nás v této obci spojují. Což je v dnešní době
velice důležité. Nikdo za nás lepší obec
neudělá, musíme si ji udělat sami.
Za Masopustníky David Silber
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Vánoce
Jako každý rok přišli jsme k Vám znovu,
podívat se za Vámi v tuto večerní dobu.
Vzpomeňme zas, že je tu s námi vánoční
čas.
Dnes přišly zase čertice, co se těšily na Vás
velice.
Zvonečkem zazvoníme, dáreček udělíme
a nakonec si koledy zazpíváme.
Tak si každý rok připomínáme vánoční
svátky.
Matušková J.

Hezké přátelství
Každou středu se schází ženy ve cvičení
v Dlouhoňovicích. Jsou to chvíle, kdy si
můžeme popovídat, co je nového ve vsi a
v okolí, ale hlavně si zacvičit a protáhnout
svá těla trochu jinak, než u své každodenní
domácí práce. Vždy si při tom i zazpíváme,
abychom si oživily i naše písničky, protože si
skoro nikdo sám nezazpívá. Říkám skoro,
protože některé si velmi rády zazpívají i
doma. Máme dokonce i svoji hymnu. Je to
příjemné, ale hlavně nás to nutí se sejít i
když je špatné počasí. Jsme příkladem toho,
že i v tak malé vesničce se nás tolik sejde.
Nezáleží na věku. Kdyby to nebylo, určitě by
nám to scházelo. Co k tomu dodat? Úsměv
žen mluví za všechno.
Matušková J.

MDŽ

Pečení preclíků
Jako každoročně, tak i letos důchodkyně ze
cvičení upekly krásné kulaťoučké preclíky
na hasičský ples a dětský karneval.
Doufáme, že všem dobře chutnaly.
Matušková J.

Dne 5. 3. 2014 jsme také byly mile
překvapeny. K nastávajícímu MDŽ jsme
dostaly hezkou kytičku karafiátu. Bylo to
moc milé a chtěly bychom tímto poděkovat
prodejně květin v Žamberku p. Svatce
Mikyskové za její sponzorský dárek a
ochotu. Zahřálo nás to u srdíčka, protože
každá žena má ráda kvítka. Nezáleží
na věku. Velký dík!
Matušková J.

8

DLOUHOŇOVICKÝ OBČASNÍK

(

Veliká pohádka

Nepohádka

Také se rádi díváte na hezky zelenou jarní
louku, nebo na pěknou zahrádku plnou
rozkvetlých sedmikrásek? Někdy to ale
pěkný pohled není. To, když se na louce
zabydlí krtek. Na zahrádce je to přímo
k vzteku. To by se majitel nejraději
odstěhoval někam do města, kde jsou jen
dlážděné dvorky a chodníky. Krtek je ale
hezké, malé a pilné zvířátko s heboučkým
černým kožíškem.
Znáte ho také z pohádek. To má i slušivé
kalhotky. O něm přece vypráví spousta
večerníčků. Je tak slavný, že se dostal i do
vesmíru. Pohádky o něm určitě všichni
znáte. My si ale povíme úplně jinou.
To bylo v dávných, dávných dobách. O
mnoho dříve, než na naši zemi žili dinosauři,
brontosauři a jiní sauři. Tak se vědecky říká
praještěrům, kteří obývali naší zemi před
dvěma sty miliony let. A toto bylo ještě dříve.
Všude byla rovina, jako Polabská nížina a to
je rovina, nejvíce kolem Kolína. U nás to ale
je samá krtina. Jsou tak veliké, že mají i svá
jména. Třeba Karlovice, Žampach, Suchý
vrch, Deštná, Šerlich a jistě znáte i další.
Stačí se jen z některé rozhlédnout. A je to
hezký pohled, zvykli jsme si tu, je to náš
domov. Vždyť některé krtiny časem zarostly
lesem, z jiných se dá třeba v zimě lyžovat,
nebo sáňkovat. Stráně a kopce jsou všude
kolem nás, všem dohromady se říká Orlické
hory. Kousek dál ten pilný pratvor tak krtil, až
nakrtil Krtkonoše. Dnes už jen Krkonoše. A
krtil i dál a dál. Kdybychom měli i o dalších
krtinách – horách vyprávět, neměla by ta
naše Velká pohádka snad ani konce.
Vy o těch všech horách jistě uslyšíte ve
škole. Potom poznáte, že tahle Velká
pohádka je ze všech pohádek ta největší.
Než se ale budete o všem učit, můžete toho
prakrtka nakreslit. Já vám můžu jen ještě
něco poradit. Byl větší, než největší praještěr
a je to tak pradávno, že ho nikdy nikdo
neviděl ani o něm nikdo nikdy neslyšel.
Jenom vy.

To, co teď čtete, není pohádka. Znáte
všechny ulice v Dlouhoňovicích? Poznejte
je. Proč mají jména? Aby se lépe vědělo, kde
bydlíte. A kdo jim ta jména dal? Vy. A podle
čeho? Většinou podle toho, kam vedou.
Například Ke Zvoničce, Luční, Školská,
U Dubu a tak.
Jsou ale obce, jako Roveň, kde mají názvy
ulic pěkně seřazené. První, Druhá, Třetí,
Čtvrtá až Šestnáctá. Asi to odkoukali
v Americe. Nebo Amerika v Rovni? Jinde,
třeba ve městech, kde je ulic mnoho, je mají
pojmenované i podle již nežijících
významných osobností. Třeba Jiráskova,
Mánesova, Komenského, někdy i podle
známých politiků.
To má ale jeden problém. Ne každý politik je
v té které době oblíbený. Tuto skutečnost
nám dokazuje i naše krajské město
Pardubice. Tam byla ulice Kounicova. To se
v jisté době nelíbilo, tak jí přejmenovali na
Hybešova. Když se i to přestalo hodit,
jmenuje se Krpatova.
Teď zkuste zalovit v paměti, jestli se něco
takového neudálo i v sousedním Žamberku.
Jistěže ano. Víte, která ulice se jmenovala
Gottwaldova?
Jiří Tydlitát

Vánoce
Vánoce letos byly smutné. Svatý Martin
nepřijel na bílém koni, ani Ježíšek sníh
nenadělil. Ještě, že jsou dobří lidé, kteří už
tradičně vyzdobí své zahrádky bez ohledu
na počasí. Nelze neuvést zahradu u Havrdů.
Zde mohli vánoční výzdobu obdivovat i
cestující z vlaků. Příchod do Dlouhoňovic od
Žamberka byl až neskutečně vánoční. To
jistě každého přesvědčilo, že Vánoce přišly
do Dlouhoňovic i bez sněhu. Velký dík zde
patří nejmladšímu z rodu za jeho tvořivou
fantazii.

Jirka Tydlitát
Jiří Tydlitát

Poznámka: nejlepší kresbu otiskneme
v příštím Občasníku.
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Urbanova studánka zlobí

Akce Floriánka

Našla si jinou cestu do potoka. Už se jí moc
nechce téct tou lidskou cestou – trubkou, ale
vybrala si cestu spodem, pod ní. Teď se ale
v tomto čase na úpravu nemůže pomýšlet.
Její „Probouzení“ jí ale neodpustíme, až
tento článeček budete číst, už asi bude
po 22. březnu. Kdy ale dojde k její opravě,
záleží na počasí a ochotě pomoci. Přejme si,
ať vše dobře dopadne. Jsou k tomu také
potřeba šikovné ruce. Doufám, že se najdou.
Díky za studánku. (Psáno začátkem února)

17. 4.
Velikonoční dílna na Chatě Rolba
od 13 hodin, výroba velikonoční dekorace.
26. 4.
Burza dětského oblečení od 9 -1 6 hodin
KD Dlň
30. 4.
Čarodějnice 17 hodin na fotbalovém
hřišti Dlň
17. 5.
Výlet pro děti s rodiči do Šťastné země
u Radvánovic, při nepřízni počasí ZOO Dvůr
Králové. Odjezd v 7 hodin od OÚ Dlň.
Závazné přihlášky se 150 Kč u Simony
Páchové.

Urbanova studánka podruhé
(Po uzávěrce)
Je již čtrnáct dní po uzávěrce k napsání
článků do tohoto Občasníku, ale na malý
článek ještě zbývá místo.
Studánka už vytéká novou trubkou. Oprava
se zdařila 14. března dopoledne za vydatné
pomoci Václava Vítka a Antonína Malátka, jíl
na zatěsnění dodal Roman Pácha. Díky.
V sobotu 22. března se na šestém
Probouzení studánky sešlo rekordních 86
účastníků. Díky všem, kdo jste přišli. Počasí
bylo k procházce velmi příznivé a vystoupení
žáků ZUŠ Petra Ebena ze Žamberka, spolu
s paní učitelkou Mgr. Kaláškovou, jarní
pohodu dokonale vytvořilo. Bez jejich
písniček si už Probouzení studánky ani
nedokážeme představit. Vždyť to je ten
hlavní důvod celého setkání. Děkujeme.
Jiří Tydlitát

Šedesátka
Kopa. Ve starých měrných jednotkách
označení pro šedesát kusů. Kdo jste si všiml
čísla minulého Občasníku, honosil se právě
šedesátkou. A to už je pěkná kupa, nejen
vydaných čísel, ale i napsaných článků.
Není sice šedesát let starý, protože vychází
čtyřikrát v roce, dostává se jen do let
dospělosti. Přejme mu tedy dobrou kondici a
buďme všichni nápomocni, ať se dočká
i důchodového věku. Tedy více než
dvěstěčtyřicátého čísla. Věřím, že jsou
i dnes mezi námi čtenáři, kteří si to zaslouží.
Jiří Tydlitát

Dětský karneval
V Dlouhoňovicích opět proběhl dětský
karneval. Tentokrát v pirátském stylu. Sešla
se tu opravdu spousta dětí, jmenovitě 132
dětí. Rej masek je každým rokem pestřejší a
barevnější. Kromě oblíbených stálic jako
jsou princezny, víly, čertíci a piráti se tu
objevila spousta nových a originálních
masek. Krásná byla Manka s Rumcajsem,
malá dýně, pastelky, které by naplnily celý
penál, nebo třeba opravdu originální šnek.
Parádní byli i různí bojovníci a často musel
člověk obdivovat rodiče, jakou měli trpělivost
a kreativitu nejen při vymýšlení, ale i při
samotné realizaci masek. V průběhu
karnevalu byli všichni lákáni skvělou vůní
čerstvých domácích vaflí, které připravovaly
holky z Floriánku. Občerstvení byla spousta
a stejně tak i cen v tombole. Snad každý
odcházel s náručí dárečků. Tímto děkujeme i
všem sponzorům, protože tombola byla
opravdu bohatá. Tělocvična praskala
chvílemi téměř ve švech, protože děti byly
opravdu rozverné a ve velkém množství nám
ji málem zbořily. Nakonec ale vydržela a
kdyby mohla, tak by se určitě už těšila
na další akce. Stejně tak jako my.
Floriánek
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Víčko k víčku pro Mišičku

Sběr víček

Do konce února se Floriánek zapojil do
sběru víček pro Mišičku. Sbírali občané
Dlouhoňovic, děti z Mateřské školy
Čtyřlístek Žamberk, babičky a dědečkové
penzionu Žamberk,
zaměstnanci firmy
Teddies Žamberk a zaměstnanci Městkého
úřadu Žamberk. V současné době jsou víčka
připravena na odvoz do Třebechovic pod
Orebem. Celkem se nasbíralo 43,5 kg z toho
Mateřská školka čtyřlístek 16,5 kg. Všem
moc všem děkuji a víčka sbíráme dále. Více
článek víčka pro Barunku.

Floriánek se opět zapojuje do sběru
plastových víček pro nemocnou 8 letou
holčičku Barunku ze Žamberka. Sběrná
místa - Páchovi 108 Dlň, Knihovna Dlň,
Hasičká zbrojnice /každý pátek/. Sbírají se
víčka od Pet lahví, mlék, ale také od kávy či
aviváží a tekutých pracích prášků. Více na
stránkách Floriánka.

SPORT
HOKEJ
DOHRÁNO, DOKONČENO, ÚSPĚCHEM ZAVRŠENO!
Bronzová sezóna dlouhoňovického hokeje
2013-2014
Čtvrté místo po základní části, odehrané
dvoukolovým systémem vzájemných
zápasů všemi 9 účastníky oblastní hokejové
ligy, bylo vylepšeno v poslední sérii utkání
play-off na skvělé 3. místo letošního ročníku.
Po zlaté sezóně 2010-2011 doplňuje
medailové umístění již trošku zaprášený
stříbrný úspěch z let 1995-1996. Letošní
ročník zcela dominantně ovládla rezerva
Chocně, která ve 22 soutěžních utkáních
utrpěla pouze jedinou porážku a stala se
nepřekonatelnou překážkou pro náš tým
v cestě do finále, kam se paralelně
probojoval Žamberk. Lze bez uzardění
konstatovat, že bronz se rovná zlatu a
úspěch týmu, po 7. respektivě 8. příčce
loňské sezóny, je nečekaným počinem
nejenom hráčů, ale i trenéra Jiřího
Kulhavého. Tým v přímém souboji
nadstavbové části play-off vyřadil rezervu
České Třebové a to dvěma výhrami
v poměru 3:1 a 3:2, aby v nerovném boji o
finále prohrál oba zápasy s Chocní
s celkovým skórem 26:3 a ve vyrovnaném
boji o třetí místo porazil Voděrady 9:4 a

se stejným soupeřem v rozhodujícím utkání
prohrál 7:6 a v nadstavbové části, kterou
byla série 5 samostatných nájezdů, vyhrál
rozdílem jednoho vstřeleného gólu. Jeden
jediný gól rozhodl o „bedně“, jak s oblibou
tvrdil kapitán Jarda Macháček, přesněji,
když burcoval tým v okamžicích zmaru říkal:
„zabereme, kdy jindy budeme mít tak blízko
na bednu“! Kupodivu nakonec jediný gól
dával útočník 2. lajny David Hrčka. Jardovy
hbité ruce sice rozhýbaly gólmana v brance,
až si přivodil zranění, ale puk zazvonil o
tyčku a vylétl ven bez gólového efektu. I
takový dokáže být rozhodující okamžik
elitního střelce. Budiž spravedlivě řečeno, že
10 gólů v soupeřově brance v boji o bronz je
nezpochybnitelným příspěvkem kapitána
týmu v cestě za úspěchem Dlouhoňovic.
Výkyvům během sezóny se neubránil
nejenom tým jako celek, kdy slabým body
rozdával, ale i jednotlivci svým přístupem a
vírou v konečný úspěch. V týmu jsou
zastoupeni dříči, kteří nevypustí jedinou
vteřinu na ledě jako třeba „dvorní nahrávač“
Tomáš Plundra, jemní technici rozvážného
pohybu (Mára Keprta), motivátoři s jasným
názorem na každou situaci (Kuba Doleček),
ale i nenapravitelní bohémové a potom
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klidná síla, která netrpělivě čeká na
příležitost vyniknout. Je možné tyto kameny
poskládat do týmu anebo lépe do
úspěšného týmu? Ano lze, ale ať nikdo nic
nečeká a úspěch se dostaví! Nesmíme
zapomenout na post brankáře. Věkový
průměr obou činí 21 let, což u gólmanů je
velice nízké číslo. Přesto vytvořili
nekonfliktní dvojici, která se doplňovala a
Luboš Sejkora v důležitých momentech tým
podržel a v posledních okamžicích sezóny
exceloval. A nezapomeňme na faktor X.
Věrní fanoušci i přes některá zaváhání týmu
a výsledkové kotrmelce zůstali věrni a tým
podporovali. Vězte, že žádný jiný tým
v soutěži lepší fandy nemá.

Přes nepřízeň počasí, které opět nedovolilo
odehrát domácí zápasy přímo
v Dlouhoňovicích, hokejový tým dokázal, že
v Dlouhoňovicích se hraje dobrý hokej a
podpora sportu padá na úrodnou zem.
Doufejme, že příští ročník oblastní hokejové
ligy přinese další zajímavé soupeře a
stejnou radost, jakou přinesla úspěšná
sezóna 2013-2014. Za přízeň a podporu
hokejovému klubu děkuje a od ledové
plochy se opět loučí Mirek Keprta.

Vážení spoluobčané, rád bych vás
informoval o činnosti oddílu HC
Dlouhoňovice. Po nezdařené minulé sezóně
přišel k mužstvu nový trenér Jiří Kulhavý
z Písečné a s Jardou Macháčkem st. vytvořili
skvělou dvojici. Příprava mužstva na suchu
začala ke konci srpna. V polovině září
proběhlo soustředění hokejistů, tentokrát ne
v Pastvinách, ale na našem sportovním
areálu. Bohužel počasí nepřálo, tak jsme
museli využít prostory kulturního domu.
Ke konci měsíce září začalo mužstvo jezdit
trénovat na ledovou plochu do Lanškrouna a
České Třebové, později na ZS Rychnov
nad Kněžnou, kde máme domácí led.

Před začátkem sezóny jsme odehráli tři
přátelská utkání. Sezóna začala začátkem
listopadu. Poněvadž nás byl ve skupině lichý
počet 9, tak jsme první kolo stáli. Zahájili
jsme až 9. listopadu s Českou Třebovou B.
Zápas jsme sice prohráli, ale poněvadž
mužstvo České Třebové nemělo
požadovaný počet hráčů, tak dodatečně
body připadly nám. Začátek sezóny nám
moc nevyšel, ale mužstvo se postupně
zlepšovalo i kapitánu Jardovi Macháčkovi se
začalo dařit, vylepšila se mu muška a začaly
padat góly. Chlapáci postupně začali sbírat
body a postupovali v tabulce směrem
nahoru. Sezóna byla náročná. Po základní
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části jsme skončili v tabulce čtvrtí a
nástavbová část, play off Králíky skončily
poslední, tím pro ně sezóna skončila.
Zbývajících osm družstev pokračovalo dle
umístění v tabulce v nástavbové části. My
jsme vyfasovali Českou Třebovou B. První
zápas jsme hráli v České Třebové, kde po
bojovném výkonu jsme vyhrali 3:1. V
druhém zápase v Rychnově to bylo těžší, ale
podařilo se nám vyhrát 3:2. Tedy jsme
postoupili mezi nejlepší čtyři mužstva. Po
protestu mužstva Žamberka, kdy výsledky s
Lanškrounem byly zkontumovány ve
prospěch Žamberka. Bohužel jsme tedy
vyfasovali vítěze skupiny – Choceň B, která
byla nad naše síly a zápasy jsme prohráli
1:12, 2:14. Z duelu Žamberk - Voděrady
postoupil Žamberk. Na nás tedy zbylo
mužstvo Voděrad. V prvním zápase jsme
vyhráli 9:4. V druhém jsme prohráli 6:7.
Trošku nás poškodil hlavní rozhodčí pan
Sedlák, který nám několik minut před
koncem utkání poslal na tresnou lavici. T.
Šilara. Tím dal šanci soupeři střelit
rozhodující branku. Čehož soupeř využil.
Dlouhoňovičtí hráči hráli poslední minutu
utkání hru bez brankaře, aby vyrovnali skóre
zápasu, což se nepodařilo. Tím byly stavy
zápasu srovnané a vítěze muselo stanovit
následující 5 nájezdů od každého mužstva.
Štěstí nakonec přálo nám. V trestných
nájezdech. byly úspěšné Dlouhoňovice.
David Hrčka byl jediným hráčem, který
proměnil. Náš brankář Luboš Sejkova všech
5 nájezdu pochytal. Po velké bitvě a
drásajících nervů jsme skončili třetí za
Chocní B a Žamberkem, rozhodně je to
velký úspěch. Letošní zima nám vůbec
nepřála, takže jsme doma nehráli ani
netrénovali. Led tu sice byl jenom asi dva
týdny, ale sloužil spíše pro děti. Děkuji všem
za nastříkání ledu. Za velmi zdárný průběh
letošní sezony chci hlavně poděkovat našim
manažerům. Ing Miroslavu Keprtovi a
Václavu Šegitovi. Miroslav Keprta
organizoval celé dění sezóny, posílal
všechny zprávy hráčům a též ve výkonném
výboru LH v Ústí nad Orlicí. Václav Šegita
organizoval tréninky. Samozřejmě nesmím
zapomenout na trenéra Jiřího Kulhavého a
asistenta Jardu Macháčka. A poděkovaní
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též patří Pavlu Hájkovi, který zajišťoval chod
lavičky a šanty. Děkuji jim za strávený čas u
mužstva, též za dobré výsledky. Všem
hráčům děkuji za bojovnost a kladný přístup.
Z hráčů musím vyzvednout oba brankaře za
kladný přístup. Dále děkuji všem
fanouškům, kteří nás jezdili podporovat
svým povzbuzováním. Dále musím
poděkovat všem sponzorům za jejich
finanční podporu na činnost
Dlouhoňovického hokeje.
Závěrem se chci ještě zmínit o našem 3.
Sportovním plese, který pořádala TJ
Dlouhoňovice 8. 3. 2014. Zde musím
poděkovat naším ženám, které se postaraly
o výzdobu sálu, o tombolu a obešly část
obce se vstupenkami. Za organizaci plesu
Zdeňku Kořínkovi, Miroslavu Keptovi, Janě
Třešňákové, Pavle Macháčkové a Kamile
Kořínkové a všem dalším. Všem třem
složkám, které zajišťovaly průběh plesu,
Aerobik ženy, fotbalový a hokejový oddíl.
Ples se vydařil, děkuji všem co nám přispěli
do tomboly.
Sportu zdar: V.P.

Zima lyžařům nepřála
Zima definitivně skončila a jistě se
shodneme, že už dlouho takhle teplá nebyla.
Zimních sportů si neužili nejen lyžaři, ale ani
hokejisté a sáňkaři. Přesto díky systému
umělého zasněžování mohl dlouhoňovický
skiareál nabídnout po celý měsíc velmi
slušné podmínky. Pravdou je, že zájem o
lyžování v době, kdy se zelená tráva a na
zahrádce kvetou bledule a petrklíče, je
minimální. A jak šel čas ve skiareálu?
Začátkem prosince začalo mrznout. Počkali
jsme dva dny až zem částečně prochladla a
v noci na 4. prosince jsme spustili sněžné
dělo. Teplota byla kolem -3 °C, což dovoluje
v našich podmínkách zasněžování
s minimálním výkonem. Bohužel tato teplota
byla jen po dvě noci za sebou. 7. prosince se
sice celá sjezdovka pokryla sněhem, ale na
9. prosince už předpověď slibovala déšť.
Proto jsme 8. 12. odpoledne umožnili
lyžování na dětském vleku zájemcům
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zdarma. Naší nabídky využilo cca 10 dětí.
Druhý pokus jsme zopakovali 17. prosince.
Podařilo se opět zasněžit dětský vlek. Byl v
provozu dvě odpoledne s minimálním
počtem malých lyžařů. Další obleva
veškerou činnost ve skiareálu zastavila až
do 21. ledna. Teplota spadla pod bod mrazu.
Nechali jsme kopec ochladit a spustili opět
zasněžování. Tentokrát se teplota držela
pod minus deseti stupni a děla chrlila sníh
celkem 130 hodin. 26. ledna byl uveden
skiareál do plného provozu. Dvakrát nás
déšť přinutil provoz přerušit, ale celkem byl
areál v provozu do 22. února, což
představuje 184 hodin.
Po přečtení těchto řádků si jistě mnozí položí
otázku. Stojí to vůbec za to? Nechť si každý
odpoví sám. Ale dovolte mi můj názor.
Přesto, že zima nám nebyla nakloněna,
provozní náklady budou pokryty příjmy.
A lyžaři nejen z Dlouhoňovic, ale i z okolí měli
v této podivné zimě možnost se na svých
„prkýnkách“ alespoň několikrát sklouznout.
Dvakrát večer u nás trénovali dětští
závodníci ze Ski klubu Ústí nad Orlicí. ZŠ a
MŠ Písečná zde absolvovala tři dny lyžařský
výcvik. Dlouhoňovický sportovní kroužek
měl sjezdovku po tři sobotní rána k dispozici
zdarma. Škoda jen, že účast byla tak malá.

(

Jak již bylo uvedeno, příjmy z provozu
pokryjí nutné provozní výdaje. Další rozvoj
areálu podporuje stávající zastupitelstvo
příspěvky ze svého rozpočtu. V letošní zimě
- díky příspěvku obce a dotaci z MAS Orlicko
- byla v provozu půjčovna lyžařských potřeb.
Pro příští sezónu bychom chtěli
návštěvníkům nabídnout rozšíření
odbavovacího sytému bezdotykovými
kartami a přístřešek u občerstvení.
Na závěr bych chtěl poděkovat panu Josefu
Tobiškovi, na kterém leží největší tíha
spojená s provozem.
Jan Vych

Sportovní kroužek JUNIOR při ranním
lyžování.

JAKUB STEJSKAL - člen juniorské reprezentace ČR v rychlostní kanoistice
Jakub Stejskal se narodil v roce 1998, kdy
jsme ještě bydleli v Žamberku. Po dostavbě
domečku v Dlouhoňovicích jsme se v roce
2006 přestěhovali. A v tomtéž roce Kuba
začíná pomalu trénovat na Pastvinské
přehradě. Zúčastňuje se prvních dětských
závodů, kde v kategorii benjamínků získává
zlaté medaile. V této kategorii závodí do roku
2010. Od roku 2011 přešel na velký kajak do
kategorie žáků. Závodí po celé ČR a přichází
velké úspěchy. Kuba začíná intenzivně
trénovat. Trénink probíhá od jara
do podzimu na Pastvinské přehradě. V zimě
trénuje na běžkách, v posilovně a v bazénu.
Od úterý do pátku trénuje jednofázově.
O víkendech trénuje dvoufázově. Absolvuje
první soustředění-nejoblíbenější v Itálii na
jezeru Lago di Garda. V roce 2013

se zúčastnil Mezinárodní juniorské regaty
v Piešťanech, kde na trati 1000 m obsadil
5. místo. Na Mistrovství ČR obsadil 1. místo
na 1000 m, 3. místo na 500 m a 1. místo
na 5000 m. Tímto se nominoval na závod
Olympijské naděje v Račicích, což je
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neoficiální mistrovství světa v dorostenecké kategorii, kde na trati 1000 m obsadil 6. místo a
na trati 500 m 5. místo. Po tomto úspěchu se stal členem juniorské reprezentace ČR.
V letošním roce na jaře ho čeká důležitý závod, ze kterého se bude nominovat na Mistrovství
Evropy juniorů.
Pokud se mu zadaří i ve školních výsledcích, chtěl by v září studovat Letohradské soukromé
gymnázium, které mu nabídlo velmi dobré podmínky ke studiu a jeho sportovní kariéry.
M. Stejskalová

Jarní recepty naší babičky
Piškotový beránek s mandlemi:
200 g hrubé mouky, 6 vajec, 120 g pískového
cukru, vanilkový cukr, citronová kůra, 40 g
mandlí, tuk na vymazání a strouhanka
na vysypání formy
Žloutky utřeme s cukrem, až hmota zbělá a
zhoustne. Přidáme oloupané, nastrouhané
mandle, sníh z bílků a mouku. Těsto dáme
do vymazané a vysypané formy a zvolna
pečeme asi 45 minut.
Polévkové nudle s kopřivami:
1 l mléka, 1 vejce, 150 g hladké mouky, sůl,
šálek mladých kopřiv, olej
V mléce vyšleháme vejce a mouku, osolíme
a necháme půl hodiny stát. Pak vmícháme
nadrobno nasekané spařené kopřivy.
Na pánvi potřené olejem usmažíme silnější
p a l a č i n k y, s r o l u j e m e a n a k r á j í m e
na půlcentimetrové nudle. Vkládáme
do hotového masového nebo zeleninového
vývaru.
Jehněčí kotlety na rozmarýnu:
600 g jehněčích kotlet, slunečnicový olej,
sůl, česnek, mletý bílý pepř, 2 lžíce
rozmarýnu
Kotlety naklepeme, posolíme, lehce
opepříme, potřeme česnekem a na půl dne
neložíme do oleje s čerstvým rozmarýnem
(lze použít i sušený). Poté slijeme olej
na pánev a kotlet zprudka opečeme.
Podáváme s pečenými bramborami,
dušenou zeleninou nebo s bramborovým
salátem.

Lékárna naší babičky:
Co pomáhalo našim babičkám a může
pomoci i nám?
Na nespavost:
Teplé mléko s medem, banány nebo mořské
ryby
Na bradavice:
Odvar z dubové kůry, propolis, plátek
česneku nebo čerstvý květ měsíčku
lékařského
Na migrény:
Silná černá káva se 2 lžičkami citrónu,
levandulový olej (potřít čelo a spánky),
obklad na čelo ze syrových brambor
Na pročištění organismu:
Zelený čaj, zelené listy (salát, zelí aj.), šťáva
z citronu (ředěná s vodou), ocet, játra
Na dobré trávení:
Mátový čaj, čekanka
Bc. Kamila Biedlová

MALÁTKŮV MEMORIÁL
Zveme vás na turnaj v křížovém mariáši
v Dlouhoňovicích. 22. ročník se koná
v sobotu 3. května od 13 hodin
v hospodě Pod Lipami v Dlouhoňovicích.
Srdečně zvou pořadatelé

DLOUHOŇOVICKÝ OBČASNÍK
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Čtení s přechodem času
Už po dvanácté jsme se večer 29. 3. 2014 sešli v poměrně hojném počtu na Chatě Rolba, kde
jsme strávili společnou noc čekáním na příchod letního času. Setkání jsme zahájili besedou
manželů Janovcových o jejich cestě na Galapágy. Děti se zapojily svými otázkami.
Kolem 21 hodin jsme podnikli stezku odvahy až k Urbanově studánce. Báli jsme se všichni.
Po návratu následovalo čtení paní Jitky Krahulcové knihy T. C. Breziny – Poklad černého
žraloka. Všech 20 dětí nám po 22.30 hodině tvrdě usnulo. Několik bdělých si poté vyslechlo
čtení od pana Jiřího Tydlitáta J.Verne – Tajuplný ostrov. Čtení jsme ukončili před 7 hodinou
ráno 30. 3. 2014.
Po vydatné snídani si děti napsaly přáníčka do lahve, dostaly upomínku na ,,probdělou noc“
a rozešly se domů.
Těšíme se na další čtení s přechodem času, které se bude konat z 25. 10. na 26. 10. 2014.
Za Floriánek R+S
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Obecní úřad Dlouhoňovice
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Dlouhoňovice
ze dne 17. 2. 2014
1/2014 Zastupitelstvo obce
Bere na vědomí: informace starosty, místostarosty a předsedů výborů a komisí, viz zápis.
Pro: 6

Zdržel: 0

Proti: 0

2/2014 Zastupitelstvo obce
1.

Schvaluje: Kupní smlouvu na zemědělský objekt dílny č. p. 29 postavený na parcele č. 27/1 jejíž je
součástí a přilehlých pozemků: stavební parcely č. 27/2, stavební parcely č. 27/3, stavební parcely
č. 170, ostatní plochy p. č. 293, ostatní plochy p. č. 327/1, ostatní plochy p. č. 328/1, ostatní plochy
p. č. 328/2, vše v k. ú. Dlouhoňovice

2.

Pověřuje: Starostu podpisem příslušné smlouvy a kontrolou splnění daňové povinnosti ze strany
společnosti VIKA Kameničná a.s.

Pro: 6

Zdržel: 0

Proti: 0

3/2014 Zastupitelstvo obce
1.

Schvaluje: Změnu v textu usnesení 17/2013 „Směnu pozemků mezi obcí Dlouhoňovice, paní J. S.
a paní H. V., narovnání stávajícího stavu obecní cesty u Zvoničky“ na „Záměr směny pozemků
mezi obcí Dlouhoňovice, paní J. S. a paní H. V., narovnání stávajícího stavu obecní cesty u
Zvoničky“.

2.

Pověřuje: Starostu vyvěšením záměru na úřední desku.

Pro: 6

Zdržel: 0

Proti: 0

4/2014 Zastupitelstvo obce
1.

Schvaluje: Změnu v textu usnesení 28/2013 „Směnu pozemků mezi obcí Dlouhoňovice a Z. a P. M., dle návrhu
Z. a P. M..“ na „Záměr směny pozemků mezi obcí Dlouhoňovice a Z. a P. Mrštnými, dle návrhu Z. a P. M..“

2.

Pověřuje: Starostu vyvěšením záměru na úřední desku.

Pro: 6

Zdržel: 0

Proti: 0

5/2014 Zastupitelstvo obce
1.

Schvaluje: Příspěvek pro HC Dlouhoňovice ve výši 15.000,- Kč, na nákup nových dresů.

2.

Pověřuje: Hospodářku realizací.

Pro: 6

Zdržel: 0

Proti: 0

6/2014 Zastupitelstvo obce
1.

Schvaluje: Příspěvek pro ÚSP Domov pod hradem Žampach, ve výši 3.000,- Kč na občana Dlouhoňovic R. O.,
který je v ÚSP Domov pod hradem Žampach dlouhodobě hospitalizován.

2.
Pro: 6

Pověřuje: Hospodářku realizací.
Zdržel: 0

Proti: 0
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7/2014 Zastupitelstvo obce
1.

Schvaluje: Uzavření Dodatku č. 3 ke Stanovám Sdružení obcí Orlicko.

2.

Pověřuje: Starostu podpisem tohoto Dodatku č. 3.

Pro: 6

Zdržel: 0

Proti: 0

8/2014 Zastupitelstvo obce
1.

Schvaluje: Doplnění seznamu řidičů obecního vozidla o pana M. M., který bude jezdit s vozidlem v rámci

2.

Pověřuje: Pana Zdeňka Kořínka za TJ Dlouhoňovice, předložením potvrzení o absolvování školení řidičů

potřeb TJ Dlouhoňovice.

referentských vozidel panem M. M.
Pro: 6

Zdržel: 0

Proti: 0

9/2014 Zastupitelstvo obce
1.

Schvaluje: Změnu výše odměňování zastupitelstva obce Dlouhoňovice s platností od 1. 3. 2014, která vznikla
schválením, ZMĚNY V OBLASTI ODMĚŇOVÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTEV ÚZEMNÍCH
SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PLATNÉ OD LEDNA 2014, nařízením vlády České republiky ze dne 18.
prosince 2013.

2.

Výše odměn zastupitelů obce Dlouhoňovice před zdaněním je:
starosta – 26.887,- Kč, místostarosta – 17.941,- Kč a zastupitel – 1.160,- Kč.

3.

Pověřuje: Hospodářku provedením změny ve vyplácení odměn zastupitelům.

Pro: 6

Zdržel: 0

Proti: 0

10/2014 Zastupitelstvo obce
1.

Schvaluje: Rozpočtový výhled obce Dlouhoňovice na rok 2014 - 2017

Pro: 6

Zdržel: 0

Proti: 0

11/2014 Zastupitelstvo obce
1.

Povoluje: TJ Dlouhoňovice užívat adresu Školská 71, Dlouhoňovice, pro účely doručování pošty a pro účel
zřízení živnostenského oprávnění, která jsou nezbytná pro činnost TJ Dlouhoňovice.

Pro: 6

Zdržel: 0

Proti: 0

12/2014 Zastupitelstvo obce

Pro: 6

1.

Schvaluje: Plán kontrol na rok 2014, předložený kontrolním výborem.

2.

Pověřuje: Kamilu Biedlovou a kontrolní výbor realizací kontrol dle schváleného plánu.
Zdržel: 0

Proti: 0
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VOLBY
Volby do Evropského parlamentu
Volby do Evropského parlamentu na území České republiky proběhnou ve dvou dnech a to
v pátek 23. května 2014 od 14:00 hod do 22:00 hod a v sobotu 24. KVĚTNA 2014 od 8:00 hod
do 14:00 hod.
V Dlouhoňovicích bude volební místnost v Kulturním domě na adrese Školská č.p. 135.
Právo volit na území ČR má kromě občanů ČR (18 let ke druhému dni voleb) také volič –
občan jiného členského státu EU, a to za podmínky, bude-li nejpozději ve středu 9. dubna
2014 přihlášen k TRVALÉMU nebo PŘECHODNÉMU pobytu na území ČR a nejpozději
v neděli 13. dubna 2014 do 16:00 hodin SÁM POŽÁDÁ u obecního úřadu příslušného dle
místa jeho pobytu o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.
Voličské průkazy
Volič, který nemůže nebo nehodlá hlasovat ve svém „domovském“ volebním okrsku, může
na základě vydaného voličského průkazu hlasovat v kterémkoliv volebním okrsku, avšak
pouze na území České republiky (NE v zahraničí u zastupitelského úřadu)!!!
Voličské průkazy budou vydávány pouze na základě PÍSEMNÉ žádosti podané obecnímu
úřadu (popř. zastupitelskému úřadu, je-li volič u tohoto zapsán ve zvláštním seznamu),
žádost lze podat od 19. února do čtvrtka 8. května 2014 do 16:00 hodin (do této doby musí
být žádost obecnímu úřadu doručena) - poté již nebude možné o vydání voličského průkazu
požádat!!! Písemná žádost musí být opatřena ověřeným podpisem voliče (je-li žádost
podávána poštou, popř. doručována jinou osobou). V případě osobního doručení žádosti
voličem bude totožnost voliče ověřena na základě předložení platného občanského průkazu
nebo cestovního dokladu. Žádost lze podat též v elektronické podobě, bude-li tato opatřena
uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo bude zaslána prostřednictvím datové
schránky.
Voličské průkazy se mohou VYDÁVAT nejdříve ve čtvrtek 8. května 2014, a to:

 osobně voliči,
 osobě, která se prokáže písemnou plnou mocí s ověřeným podpisem voliče k převzetí
voličského průkazu,

 voličský průkaz se voliči v dostatečném časovém předstihu zašle na jím uvedenou
adresu.
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu NELZE vydat jeho duplikát !!!
Hlasovací lístky vám budou doručeny nejpozději do 20. května 2014.
Ze závažných (zejména zdravotních) důvodů máte možnost ve dnech voleb požádat
okrskovou volební komisi o hlasování mimo volební místnost do přenosné volební schránky.
Lenka Sklenářová
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Prodej občasníku: prodejna a hospoda Pod Lipami, Obecní úřad Dlouhoňovice
Celoroční předplatné možno zajistit na Obecním úřadě
Vypracovala redakční rada v čele s Janem Vychem, v nákladu 150 výtisků.
Redakční rada neodpovídá za obsah příspěvků.

Uzávěrka příštího čísla 10. 6. 2014
Tisk a design: Color studio, Helvíkovice 30, www.color-studio.eu
Úřední hodiny Obecního úřadu Dlouhoňovice:
Pondělí a středa: 14:00 - 17:00, Pátek: 9:00 - 10:00

3)

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