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Setkání s důchodci
Neděle 14. 6. 2009 patřila našim starším
spoluobčanům. Zastupitelé obce je pozvali
na tradiční setkání do kulturního domu. Do
upraveného, květinami vyzdobeného sálu,
přicházeli na 14 hodinu. Přítomné přivítal
místostarosta J. Vych, popřál všem příjemné
odpoledne a seznámil s připraveným
programem. Úvodem vystoupilo 5 tanečnic
skupiny Magic z České Rybné. V nápaditých
kostýmech zatančily ve stylu country a v
rytmu španělské hudby. Překvapením byla
kouzelnická show Miloše Bednáře z
Letohradu. Všichni se opravdu bavili,
zasmáli se vtipům a mistrovsky provedeným

trikům tohoto pána. Poté přítomné pozdravil
starosta P. Smola. V krátkosti připomněl
práce a plánované akce v naší obci a na
závěr pronesl všem přípitek na zdraví.
Následovalo výborné, chutné občerstvení,
připravené manželi Moravcovými.
Příjemnou pohodu doplňovala hudba a zpěv
pana Tomana z Kunvaldu. Na památku na
letošní setkání může mít každý společné
foto od p. Silbera.
Jitka Chárová
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Zájezd
Důchodci v Dlouhoňovicích připravují
zájezd
Díky pochopení vedení obce Dlouhoňovice
připravují důchodci v Dlouhoňovicích zájezd
na den 27. 8. 2009 s tímto programem:
- odjezd od radnice v 6.00 hod
- návštěva 3. největšího soukromého muzea
aut v Evropě (Praha - Zbuzany)
- návštěva muzea v Lánech, kde je muzeum
sportovních vozů (cca 60ks), prohlídka
prostor užívaných T. G. Masarykem +
posezení ve vinárně
- příležitostný oběd
- Loreta obecně známá zvonkohra
- večeře v motorestu Roubenka v Týništi nad
Orlicí
- návrat v cca 20.00 hod
Přihlášky s event. žádostmi o podrobnější
vysvětlení směřujte, prosím, na osvědčenou
organizátorskou dvojku paní Šilarovou a
paní Havrdovou.
Jaroslav Procházka

Informace z radnice
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Místní akční skupina ORLICKO zahájí
7. července svou činnost
Vážení podnikatelé a živnostníci. V loňském
roce jste byli informováni o aktivitách Místní
akční skupiny ORLICKO, občanského
sdružení, pro přípravu na čerpání
prostředků z Evropské unie.
Místní akční skupině ORLICKO se podařilo
získat podporu z Programu rozvoje
venkova, osy IV. LEADER a v letech 2009
2013 tak bude vyhlašovat výzvy k
předkládání projektů na podporu rozvoje
zemědělských podniků a mikropodniků. V
průběhu celého období bude na
podnikatelské projekty rozděleno cca.
20 000 000 Kč. První výzva k předkládání
projektů bude vyhlášena již na začátku

července a bude zaměřena na modernizaci
zemědělských podniků a modernizace a
rozvoj dřevozpracujících a dalších
mikropodniků (do 10 zaměstnanců).
Dne 7. července bude zahájena činnost
kanceláře MAS, která je umístěna v Divišově
ulici v Žamberku, čp. 669. Kancelář bude
zajišťovat konzultace projektů (způsobilost
projektů k podpoře), příjem a následnou
administraci žádostí, školení pro žadatele i
podpořené příjemce, a další související
aktivity. První školení pro potenciální
žadatele je připravováno na červenec.
Aktuální informace naleznete na webových
stránkách: www.mas.orlicko.cz.
Aby se nám tu líbilo
Stává se již tradicí, kdy okraj chodníku v
části Nádražní ulice s příchodem jara
rozkvete do krásy a stane se ozdobou obce.
A kdo za to může? Pracovitá paní Tichá,
která již třetím rokem zjara okopává, pleje a
sází květiny, aby se nám tu líbilo (viz.foto).
Dovolte mi, poděkovat jí na stránkách
našeho časopisu a popřát jí hodně zdraví a
zahrádkářských úspěchů.
Ing. Smola Pavel
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Daňově diskriminovaná obec
Starostové několika stovek obcí a menších
měst vystoupili dne 26. 5. 2009 proti
současnému systému přerozdělování daní.
Nelíbí se jim, že malé obce dostávají na
jednoho obyvatele výrazně méně než velká
města nad 100.000 obyvatel. Sdružení
místních samospráv (SMS) proto
zpracovalo návrh nového financování.
Nespokojené obce zároveň označily vjezdy
na své území cedulí s nápisem "Daňově
diskriminovaná obec". K tomuto protestu se
připojila i naše obec (viz. foto). Určitě není
spravedlivé, aby v rámci rozpočtového
určení daní připadlo na obyvatele naší obce
pětkrát méně finančních prostředků než na
obyvatele Prahy. Zarážející je i to, že velká
města jsou přitom v našem státě nejvíce
zadlužená. O tom, jak asi hospodaří s penězi
daňových poplatníků, si každý udělá svoji
představu sám.
Ing. Smola Pavel
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domě v Dlouhoňovicích (viz. foto). Pozvaní
účastníci byli seznámeni s právním rámcem
pozemkových úprav (např. s právem
vstupovat na pozemky, s označením
účastníků řízení, činnosti sboru zástupců
apod.), s rozsahem geodetických a
projekčních prací pro pozemkovou úpravu.
Byl vysvětlen způsob tvorby tzv. nároků
vlastníků, způsob ocenění pozemků podle
druhu, včetně kritérií přiměřenosti výměr,
cen a vzdáleností pozemků.
Následně proběhla volba sboru zástupců,
všemi přítomnými hlasy byli zvoleni tito
navržení kandidáti:
1. Ing. Jiří Fišera (za Parishovy lesy)
2. Václav Vítek
3. Vladimír Podhájecký
4. Miroslav Malátek
5. Ing. Pavel Fadrný
Nevolení členové (dle § 5, zákona č.
139/2002 Sb.)
6. Ing. Pavel Smola, starosta Obce
Dlouhoňovice
7. Jana Kuběnková, zástupce pozemkového
úřadu
Závěrem byl dán prostor pro dotazy
přítomných. Po jejich zodpovězení bylo
úvodní jednání ukončeno.
Ing. Smola Pavel

Komplexní pozemková úprava
Dlouhoňovice
I naše obec se dočkala zahájení
komplexních pozemkových úprav a
digitalizace katastru podle § 7, zákona č.
139/2002 Sb. Dne 13. 5. 2009 se konalo
úvodní jednání, které svolal pozemkový
úřad. Jednání se uskutečnilo v Kulturním
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Poslání Linky důvěry Ústí nad Orlicí

Poslední přípojka

Jsou chvíle, kdy si člověk neví rady,
potřebuje poradit nebo pomoci. Nemá se na
koho obrátit, ocitne se sám nebo své blízké a
kamarády nechce svými problémy
obtěžovat. V takových situacích nám
můžete zavolat na linku důvěry Ústí nad
Orlicí na telefonní číslo: 465 52 42 52.
Linka důvěry Ústí nad Orlicí poskytuje v
nepřetržitém provozu telefonickou krizovou
pomoc lidem, kteří se ocitli v těžké nebo jinak
obtížné situaci a nemohou nebo nejsou
schopni tuto situaci řešit vlastními silami.
Pracovník linky důvěry poskytuje pomoc v
hledání řešení pro klienta, podává kontakt
na další organizace či odborníky, někdy
jenom naslouchá, snaží se pochopit, zklidnit
a podpořit klienta v nalezeném řešení
daného problému. Tato služba je anonymní,
za cenu vašeho telefonního tarifu a
pracovníci linky důvěry zachovávají
naprostou mlčenlivost.
Více informací naleznete na
www.linkaduveryuo.cz

Počátkem května byla vybudována poslední
přípojka splaškové kanalizace, díky které se
mohla připojit čísla popisná 7 a 140. Tím jsou
vytvořeny podmínky k odkanalizování
přibližně 90 % obce. Nyní je na vlastnících
nemovitostí, aby se připojili a tím splnili
zákon č. 76/2006 Sb. o vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou potřebu.
Vzhledem k tomu, že kanalizace byla
vybudována za pomoci dotace ministerstva
zemědělství, předpokládáme ze strany
tohoto orgánu provádění kontrol připojení. V
případě nevyužití zařízení budovaného z
dotačních peněz hrozí nebezpečí vrácení
dotace obcí.

Mgr. Lucie Motlová
vedoucí Linky důvěry Ústí nad Orlicí

Plakátové plochy
Asi většině občanů obce neuniklo, že staré
rozpadající se plakátové plochy byly
nahrazeny novými. Premiéru na nich měly
sice předvolební letáky, ale to byla náhoda.
Důležité je, že další informace pro občany se
díky tomu snad stanou čtivější.
Ing. Smola Pavel

Ing. Smola Pavel

Aby se nám lépe chodilo a jezdilo
Po dokončení výstavby splaškové kanalizace
se prioritou číslo jedna pro obec stává
rekonstrukce a opravy místních komunikací.
V rozpočtu obce je vyčleněna částka ve výši
téměř 3 miliónů korun. V květnu se
uskutečnilo výběrové řízení na dodavatele a
ze soutěže vyšla vítězně společnost
STRABAG a.s. s nejnižší nabízenou cenou.
Opravy a rekonstrukce budou zahájeny
1. července s předpokládaným ukončením
konec měsíce září. V těchto měsících bude
nutno počítat s omezením dopravy. Uvedené
práce zasáhnou většinu obce. Co se
konkrétně bude dělat.
- ulice Dvorská - celková rekonstrukce s
napojením na dešťovou kanalizaci
- ulice Spojovací - celková rekonstrukce
- ulice Sídlištní a pod Vlekem - sanace +
výsprava emulzí + nátěr
- ulice Školská, Hlavní, Lesní a Zákopčí
výsprava emulzí
Opravy a rekonstrukce budou postupně
prováděny v dalších letech tak, aby obec měla
všechny místní komunikace do roku 2012 v
dobrém stavu. Snad se podaří získat i nějakou
dotaci. Vzhledem k tomu, že obec je již
plynofikována a odkanalizována, není
předpoklad zasahovat do zrekonstruovaných
vozovek.
Ing. Smola Pavel
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Rekonstrukce osvětlení části ulice Hlavní
Po nedávno prováděné výměně rozvodů
elektrické energie v části ulice Hlavní, která
spočívala ve výměně sloupů, bude
navazovat rekonstrukce veřejného osvětlení
v úseku od křižovatky ulic Sídlištní - Hlavní Zákopčí k mostku na ulici Hlavní za č.p. 10.
Rekonstrukci uskuteční firma K-energo,
která již prováděla zmiňovanou výměnu el.
sloupů.
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první červnový týden, během kterého firma
Chládek a Tintěra provedla rozsáhlou
rekonstrukci (viz.foto). Riziko, že si cestující
v automobilu při překonávání přejezdu
překousnou jazyk, je zažehnáno. Chci
poděkovat panu Jiřímu Tydlitátovi, který má
významný podíl při jednání s kompetentními
orgány Českých drah ve věci prosazení této
opravy.
Ing. Smola Pavel

Ing. Smola Pavel

Další rekonstrukce je za námi
V druhé polovině dubna byla dokončena
rekonstrukce sociálního zařízení v kulturním
domě obce (viz.foto). Práce provedla firma
Staps ve velmi krátké době a také ve velmi
dobré kvalitě. Celkové náklady činily
421 000,- Kč. Prostředí pro pořádané akce
se tímto výrazně zlepšilo. Po rekonstrukci
sportovních kabin a soc. zařízení v
restauraci je toto již třetí akce podobného
druhu v posledních dvou letech.
Ing. Smola Pavel

Tak jsme se dočkali

Úleva nebo nezájem?
Obyvatelé bytovek i majitelé přilehlých
pozemků s úlevou očekávali dokončení
parkoviště mezi prvním a druhým
panelovým domem sídliště. Dočkali se. Díky
dobrému počasí se podařilo společnosti
Strabag již v dubnu dokončit parkovací
plochu za více než 800 000,- Kč. Přestože
vzniklo 22 parkovacích míst, zůstávají
některá nevyužita a řada vozidel trvale
parkuje na soukromých pozemcích za
vozovkou ulice Sídlištní ve směru k bývalé
mlékárně nebo na chodníku. Některá trvale
parkovaná vozidla by se dala označit jako
hnijící vraky. Blokují parkovací místa
občanům, kteří své automobily využívají pro
každodenní dojíždění do zaměstnání a
otravují život spořádaným motoristům.
Ing. Smola Pavel

Zastupitelé obce byli v minulosti nejednou
upozorňováni svými spoluobčany na
havarijní stav železničního přejezdu v
Sídlištní ulici. Písemné požadavky
adresované Českým drahám zůstávaly bez
odezvy nebo byly slibovány provizorní
opravy. Příjemným překvapením se stal

Volby do Evropského parlamentu
Ve dnech 5. a 6. června 2009 se konaly volby
do Evropského parlamentu. Z 618 voličů se
v Dlouhoňovicích voleb zúčastnilo 173
voličů, kteří dali hlas 16 stranám z celkového
počtu 33.
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Výsledky hlasování byly následující: počet hlasů
1. Občanská demokratická strana
66
2. Česká str. sociálně demokrat.
27
3. Komunistická str. Čech a Moravy
19
4. KDU- ČSL
14
5. Starostové a nezávislí
9
6. Nezávislí
7
7. Věci veřejné
7
8. Suverenita
6
9. Evropská demokratická strana
4
10. SDŽ-Strana důstojného života
3
11. Strana zelených
3
12. Strana svobodných občanů
2
13. SNK Evropští demokraté
2
14. Volte Pr. Blok-www.cibulka.net.
1
15. Sdruž. pro repl. Republ. str. Čsl.
1
16. „Strana soukromníků“
1
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Společenská rubrika
Narození
22. 4.
2. 6.
6. 6.

Tereza Kulhavá
Adéla Přibylová
Barbora Hartmannová

Blahopřejeme
12. 7.
12. 7.
19. 7.
12. 8.
22. 8.
29. 8.
1. 9.
15. 9.

Miloslav Bříza
Bohumil Krahulec
Hana Bílková
Ludmila Janečková
Václav Kozák
Marie Kopsová
Václav Kučera
Alena Kozáková

70 let
89 let
80 let
89 let
81 let
88 let
84 let
70 let

Zlatá svatba a vítání občánků
18. 4. 2009 si v prostorách obecního úřadu
připomenuli výročí zlaté svatby manželé
Slavomíra a František Šulckovi. Po
slavnostním obřadu je před úřadem čekalo
další, velice milé blahopřání od místních i
žamberských kamarádů, přátel a známých.
Poté starosta přivítal nové občánky
Dlouhoňovic. Tentokrát to byly samé
holčičky.
Co se chystá v mateřské škole?
U příležitosti chystaného odchodu paní
ředitelky Jitky Krahulcové do důchodu byl
vyhlášen konkurz na obsazení této pozice.
Konkurzní řízení proběhne v měsíci červenci
a novou ředitelku (ředitele) bude mít školka
od 1. 9. 2009.
V době letních prázdnin firma „Hermann“,
která vzešla z výběrového řízení, provede
rekonstrukci zastaralé elektroinstalace v
prostorách školky. Celkové náklady včetně
zednických prací a vymalování dosáhnou
210 000,- Kč.
Ing. Smola Pavel

Ester Peškarová
Dorota Silberová
Šárka Bergmannová
Michaela Thunová
Adéla Bártová
Alena Skalníková
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Z historie hasičské zbrojnice, aneb jak to
bylo před 45 lety

Dovolte, abych se omluvil občanům obce
Dlouhoňovice, že jsem dne 16. 5. způsobil
pod vlivem alkoholu dopravní nehodu na
železničním přejezdu u odbočky ve směru
Dlouhoňovice - Písečná. Jsem si vědom
toho, že jsem ohrozil své spoluobčany a za
tento čin se upřímně stydím, a jsem
připraven nést všechny následky.
Ještě jednou se omlouvá
Pavel Javůrek, Dlouhoňovice 129

Hasiči
Hasičská zbrojnice se rozroste
Problémy s parkováním a garážováním
dnes netrápí pouze běžného občana, ale i
hasiče a zastupitele obce. Loňská úroda
požárů odhalila nedostatky v uložení
hasičské techniky, zvláště v zimních
měsících. Po dohovoru s výborem SDH byl
zpracován projekt přístavby (viz. obrázek)
garáže k hasičské zbrojnici, který byl
předložen na Stavební úřad v Žamberku.
Bude následovat výběrové řízení a samotná
realizace stavby. Nutno podotknout, že
hasiči se nabídli pomoci při samotné stavbě
a tím snížit celkové náklady.
Ing. Smola Pavel

Říká se, že historie motivuje budoucnost a
naopak budoucnost má čerpat zkušenosti z
historie. O pravdivosti těchto slov jsem se
přesvědčil nedávno. Naše obec v souladu se
schváleným rozpočtem připravuje přístavbu
prostoru garáže hasičské zbrojnice. Každá
stavba musí mít projekt, který z něčeho
vychází. Pro část podkladů připravovaného
projektu jsme proto museli do archivu
stavebního úřadu a stará dokumentace,
kterou jsem tam našel, mě motivovala k
napsání tohoto článku.
Jak to bylo před 45-ti lety? Podobně jako
dnes, vyvstala potřeba provést změnu
starého objektu zbrojnice, tehdy
označované jako „požární“. V dopisu
adresovaném Východočeskému krajskému
národnímu výboru ze dne 12. 2. 1964 se
píše. Cituji: „stávající požární zbrojnice v
Dlouhoňovicích absolutně nevyhovuje
současnosti. Dlouhoňovicím bylo předáno
ze Žamberka požární auto typu „ Praga RV“
s přívěsnou stříkačkou. Do stávající požární
zbrojnice se nevejde ani samotné auto a
proto se musela vzadu probourat zeď, kde
tímto v zimě potom musí auto úplně
promrznout a z tohoto důvodu musí být
provedena přístavba, protože stříkačka
musí být stále připojena k autu, jinak by
vůbec nesplňovala svůj úkol
rychlého
výjezdu. Dále se uvažuje malá společenská
místnost, která bude sloužit na schůze
požárníků a pro žňové hlídky. Doposud se
schůze vždy konají v hostinci“. Konec citace.
Akce byla schválena plánovací komisí ONV
v Ústí nad Orlicí až napodruhé. Zpočátku
nebylo dlouhoňovickým hasičům moc
přáno. Nakonec byla zařazena do návrhu
staveb na rok 1964 a z tohoto důvodu se v
obci již sepisovaly brigádnické hodiny.
Důležitost stavby a pracovní elán byl velký.
Jaké bylo materiálně technické a finanční
zajištění stavby? Opět cituji, tentokrát z
dokumentu „Investiční úkol na akci Z“.
„ materiál z vlastních zdrojů”:
základový kámen z místního lomu JZD
část řeziva (trámy)

DLOUHOŇOVICKÝ občasník
menší množství cihel z bouračky
Požadavky materiálu na příděl od ONV:
cihly plné
10 000 ks
skleněné tvárnice
250 ks
řezivo-prkna
8 m³
cement
60 q
eternit červený
100 m²
vápno kusové
50 q
bet. ocel
200 kg
profily
2 x 5,5 m
Lhůty výstavby: započetí stavby - únor 1964,
dokončení stavby prosinec 1964
Celkové náklady:
předpokládaný rozpočet (hodnota díla)
60 000,- Kčs
předpokládané finanční náklady
30 000,- Kčs
Z toho na dodavatelské práce el. instalace 2 000,- Kčs
-vod. a kanalizace
7 000,- Kčs
Mzdy a odborné práce
5 000,- Kčs
Ostatní materiál
16 000,- Kčs

Dokumentace byla provedena pracovníkem
stavebního úřadu I. stupně při MNV Žamberk s.
Hnátnickým.
Potřeba pracovních sil: t.j. asi 3 500 brigádnických
hodin bude zajištěno zvláště z řad členů
požárního sboru v Dlouhoňovicích i v Žamberku.
Vodoinstalatérské práce provedou pracovníci
OSP Žamberk. Elektroinstalaci Kovovýroba
závod Žamberk.
Vedoucí výstavby: s. Zdeněk Hnátnický
Předseda MNV v Žamberku: s. Jaroslav Halíř
A nyní co uvádějí dokumenty Československého
svazu požární ochrany - místní jednotka
Dlouhoňovice.
Práce na požární zbrojnici - počet odpracovaných
hodin ke dni 1. listopadu
Členové
1. Mačát Čeněk 566 h
2.Vítek Ladislav 427 h
3.Vítek Josef
107 h
4.Vrba Josef ml 79 h
5. Jiruch Antonín 32 h
6. Dostál Josef ml. 31 h
7. Malátek Ant.
31 h
8. Dostál Jiří
36 h
9.Zahradník Vác. 27 h
10.Vostřel Jan ml. 20 h

Nečlenové
1.Luňáček Josef st. 86 h
2. Pešek Antonín
59 h
3. Kacálek Antonín 59 h
4. Kulhavý Josef
55 h
5. Rotter Antonín 20 h
6. Kubíček Antonín 29 h
7. Malátek Josef
19 h
8. Mihulka Gustav 13 h
9. Paďour Josef st. 12 h
10. Moulík Josef st. 12 h

Opsal jsem pouze prvních deset brigádníků.
Seznamy jsou ve skutečnosti podstatně delší. Při
brigádách pomáhali hasiči ze Žamberka a
naoplátku při výstavbě požární zbrojnice v
Žamberku stejný počet hodin odpracovali naši
hasiči z Dlouhoňovic.
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Jaká byla výplata?
6,- Kčs na hodinu hrubého. Daň činila z hrubé
mzdy 10 %, a národní pojištění činilo také 10 % z
hrubé mzdy. Nutno podotknou, že národní
pojištění bylo odváděno mimo mzdový fond, tzn.
že o tuto platbu nebyla hrubá mzda ponížena a
pojistnou částku platil stát.
Podívejme se do faktur na ceny stavebního
materiálu v té době.
Vápno hydraulické
Cement portland.Po-350
Komínová dvířka
Cihla plná P150
Štěrkopísek neupravený
Štěrk upravený 40/70
Žulová drť 0/10
Písek štukový
Heraklit 2,5 cm
Překlad RZP ž-225
Lepenka dehtová písková
Skleněná tvárnice
Rabicové pletivo

8,30 Kčs za pytel
9,55 Kčs za pytel
5,20 Kčs za kus
0,40 Kčs za kus
7,90 Kčs za m³
17,90 Kčs za m³
5,80 Kčs za tunu
10,00 Kčs za m³
5,80 Kčs za m²
42,90 Kčs za 1 kus
1,80 Kčs za m²
3,20 Kčs za kus
2,15 Kčs za m²

Toto nebyla jediná ani poslední přístavba
hasičské zbrojnice. V roce 1975 byla vybudována
siréna „civilní obrany“ a v roce 1986 je realizována
neinvestiční akce „Z“ na přestavbu zbrojnice.
Ing. Smola Pavel

Společenské akce
Výtvarná soutěž a výstava 2009
Od poloviny dubna do poloviny května
letošního roku probíhal již druhý ročník
výtvarné soutěže, tentokrát na téma - Portrét
a malba na kámen. Děti a studenti byli velice
tvůrčí. A tak jsme mohli uspořádat v
Hasičské zbrojnici výstavu, kde na pěti
panelech bylo vystaveno celkem 92 dílek, z
toho tři malby na kámen a sklo. V kategorii
nejmenší děti soutěžili čtyři začínající
umělci, v předškolácích se představilo
sedmnáct umělců, v kategorii dětí I. stupně
ZŠ bylo osm účastníků a za II. stupeň se
představili čtyři. Umělecky vyspělejší
kategorie zastupovali čtyři studenti
středních nebo vysokých škol a dva dospělí
malíři.

DLOUHOŇOVICKÝ občasník
22. května 2009 nám svým pěkným
vystoupením na vernisáži zahájily výstavu
děti z MŠ Dlouhoňovice. Po té byla výstava
zpřístupněna veřejnosti na jeden celý týden.
Rozhodování o tom, který obrázek je
nejhezčí, byl pro tříčlennou porotu nelehkým
úkolem.
Porota ve složení:
paní Marie Slaninová,
pan Jiří Tydlitát
pan David Silber
se po opravdu dlouhém a pečlivém
rozhodování shodla na následujícím
umístění v jednotlivých kategoriích:
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rozhodovali hlasováním o Dlouhoňovickém
umělci, jímž se pro 2009 stala kreslířka
Markéta Fabiánová s opravdu velmi
zajímavým obrázkem postavičky ve tmě,
který byl nakreslen uhlem. Rovněž
gratulujeme.
Pro následující období a zejména pro rok
2010 přejeme všem malým i velkým
umělcům hodně tvůrčích nápadů. Děkujeme
rovněž všem pomocníkům při přípravě
výstavy a těšíme se tak na další, již třetí
ročník v příštím roce.

a) Nejmenší děti
1. místo - Musilová Anežka,
2. místo - Kuchta Petr,
3. místo - Kučerová Barbora ,
4. místo - Matyáš Jaromír
b) Předškoláci
1. místo - Železo Zdeněk,
2. místo - Marková Tereza,
3. místo - Jedličková Sabina,
4. místo - Dostálková Nela,
5. místo - Kalivoda Jan,
6. místo - Junek Vojtěch
c) I. stupeň
1. místo - Kacálková Markéta,
2. místo - Kořínková Vendula,
3. místo - Petráňová Lucie
d) II. stupeň
1. místo - Vítková Nikola,
2. místo - Labudíková Alexandra,
3. místo - Třešňák David
e) Studenti
1. místo - Fabiánová Markéta,
2. místo - Tichá Renata,
3. místo - Třešňáková Denisa
Děkujeme všem zúčastněným malířům z
Dlouhoňovic, Žamberka, Helvíkovic a z
Lukavice za jejich účast. Gratulujeme ještě
jednou všem oceněným výhercům i těm,
kterým byly ceny předány dodatečně.
Návštěvníci výstavy, stejně jako loni,

Čarodějnice
Na letošní tradiční oslavu filipojakubské noci
„pálení čarodějnic“ si náš Floriánek pro děti
připravil pár soutěží, kde si mohly vyzkoušet
trpělivost při chytání mušek, drezůru
pavouka, vytrvalost při skákání v pytlích a
jízdu na koštěti. A po ozdobení vlastního
kelímku si děti mohly ochutnat nápoj lásky,
síly, zdraví...
Dobrou mušku si děti vyzkoušely na
čarodějnickém kroketu. Při splnění úkolu
dostaly děti kámen s písmenkem a po
složení hesla KOUZLA dostaly odměnu.
Po stanovištích se nám prohánělo v
maskách i bez masek 60 dětí. Krásnou
atmosféru také navodily maminky, které se
převlékly za krásné čarodějnice.
Vzhledem k účasti krásných dětských
masek čarodějnic i čarodějů se porota
rozhodla prohlásit všechny masky za
vítězné. Vítězství děti zapily „šampaňským“
a oslavily tancem. Kolem půl osmé byla

DLOUHOŇOVICKÝ občasník
zapálena hranice s čarodějnicí. Děti měly
možnost opékání vuřtů na malém ohništi.
Děkujeme všem za sponzorské dary a
pomoc při organizaci akce.
ČARODĚJNICE 2009
Dobrý den, Dlouhoňováci.
Tak máme za sebou starý keltský svátek
BELTAINE, který známe pod názvem
PÁLENÍ ČARODĚJNIC. Byl jsem osloven,
abych k tomu něco napsal. Moc se mi do
toho nechce, jelikož si myslím, že by takové
akce měli hodnotit přímí účastníci, kteří se
přišli pobavit.
Když jsem přemýšlel po vynikající akci z
konce února, (ano, byl to masopust), co
bude dál, přišlo na řeč pálení čarodějnic.
Vzhledem k tomu, že na předchozích
páleních, kterých jsem se účastnil, se lidé
sešli jenom kolem kupy větví a palet, jedlo
se, pilo se a hrálo tam rádio, řekl jsem si, že
to chce změnu.
Jelikož máme v obci spoluobčany, kteří se
nebojí přidat ruku k dílu a jít se pobavit, začal
jsem domlouvat s organizátorem
předchozích pálení, FC DLOUHOŇOVICE,
jak udělat nějakou přidanou hodnotu tak,
aby ta akce byla o kousek lepší než dříve. Se
Zdendou Kořínkem a Vláďou Markem jsme
se dohodli na podobě programu, na
přemístění ohniště, které nám schválila
obec a na tom, kdo co zařídí. Takže ve finále
byl připraven program pro děti na
odpoledne, soutěže pro dospělé na večer,
hudební produkce s odpovídajícím
nazvučením a profesionálním DJem (čti
dýdžejem - osoba, která pouští hudbu),
hranice z klád a občerstvení po dobu konání
akce.
Veliké poděkování patří obci Dlouhoňovice
za podporu akce, Vladimíru Markovi a rodině
Vítkových (č.p. 1) za kulatinu na hranici,
firmě Dřevomateriál za poskytnutí dřeva na
přikládání, Romanu a Simoně Páchovým za
zapůjčení ohniště se dřevem na opékání,
Vladimíru Podhájeckému za dovoz dřeva z
firmy Dřevomateriál a poskytnutí schodů k
podiu, Milanu Vítkovi za zapůjčení přívěsu,
který sloužil jako podium, FC
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DLOUHOŇOVICE za zajištění občerstvení,
Floriánku a jeho přátelům za přípravu a
provedení zábavného odpoledne pro děti,
Ivetě Markové, Janě Třešňákové, Zuzaně
Mrštné a Ivě Svobodové za vytvoření
nádherné čarodějnice na hranici, Vendovi
Vítkovi za pomoc při zajišťování pódia,
dovoz dřeva a požární dozor u hranice, firmě
MAREK Helvíkovice za zapůjčení umělého
vemene a Zdeňku Kořínkovi za to, že to
domluvil, no a také Petru Divíškovi za
výbornou hudební produkci. Veliké
poděkování patří též všem účastníkům za to
že přišli, soutěžili, prostě bavili se. Pokud
jsem na někoho zapomněl, tak to bylo
neúmyslně a rád mu poděkuji v dalším čísle.
Závěrem bych rád vyjádřil díky a obdiv všem
účastníkům soutěží, které nás provázely
celý večer. Jelikož našli odvahu se přihlásit
do pěkně vypečených soutěží a přitom
pobavit sebe i ostatní. Vrcholem večera byla
volba MISS ČARODĚJNICE. Přihlásilo se
10 čarodějnic. Všechny byly nádherně
ustrojeny a nalíčeny. Věkem od mladých
školaček až po zralé ženy ve věku, kdy se
slaví jenom jubilea. Porota byla velice
kvalifikovaná. Účastnili se jí zástupci
organizací napříč celou obcí. Všechny
účastnice byly vynikající, odvážné a
duchaplné při plnění úkolů, které pořadatelé
připravili. I když to u poroty bodově
nevyhrála, tak si myslím, že královnou
čarodějnic se stala paní Eva Vítková. Mohla
by si říci, že takovou zábavu přenechá
mladším, ale ona ne. Zapojila se od začátku
soutěží a byla nádhernou ozdobou celého
večera. Díky.

DLOUHOŇOVICKÝ občasník
Z toho plyne, že nezáleží na věku, ale na
chuti jít se bavit a umět si udělat legraci jak
ze sebe, tak pro ostatní. Važme si takových
lidí, protože v době, kdy se vše počítá jenom
přes peníze, jsou ochotni investovat do
těchto akcí svůj čas, peníze a majetek i za
cenu toho, že je někdo zdrbne a pomluví. A
za to všem účastníkům veliké díky.
Váš fotograf David Silber

Výlet s Floriánkem
V sobotu 25. 4. jsme se konečně dočkali.
Vstupenky, které jsme darem dostali za
účast na akci "Vypouštění balónků na
podporu českého Ježíška", jsme mohli
proměnit za úžasný zážitek. Mrazivé, ale
slunečné ráno slibovalo krásné počasí a tak
nikdo v 6.15 hodin nebyl bez nálady. Jen
jsme si zkontrolovali, zda-li nám nikdo ze 30
dětí a 20 dospělých nechybí a mohli jsme
vyrazit. Pravda, objížďky a různé silniční
uzavírky nám cestu poněkud zkomplikovaly,
ale radostná nálada nás neopustila, ani když
jsme výstavní síň v Pelhřimově marně
hledali. Procvičili jsme si tedy "čtení z mapy"
a pak jen stačilo zavelet: "TUDY!"
Expozice Zlaté české ručičky, umístěná v
Domě dobrých dnů, je světovým unikátem.
40 let svého života vložil do svých výrobků
Tomáš Korda z Vrchlabí. Naleznete zde více
než 90 světových unikátů vyrobených ze
zápalek a zápalkových hlaviček. Mohli jsme
využít i rozlehlé zahrady, na níž se děti
proběhly mezi obří nerezovou konvičkou,
dvoumetrovým polévkovým hrncem a
třímetrovým trychtýřem.
Komu se pátrání po zvláštnostech líbilo
navštívil ještě Muzeum rekordů a kuriozit
umístěné do netradičního prostředí
historické Dolní brány. V jeho 5 patrech jsme
narazili na mnohá překvapení. Největší,
nejmenší, nejdelší, nejtěžší, nejrychlejší,
nejvytrvalejší... To vše jsou přívlastky, s
nimiž jsme se v expozici, svým zaměřením
jediné ve střední Evropě, setkali. Dětem se
náramně líbila rekordní péřová bunda a
spacák o velikosti XXXXXXXXXL, obří
pyžamo pro 98 spáčů, dvoumetrová
maxitužka, zubní kartáček pro celou rodinu,
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šaty pošité 25 751 knoflíky atd.
Po polední přestávce nás čekala cesta do
Jihlavy. Každý z nás byl vybaven plyšovým
medvídkem, aby vstupné do ZOO bylo
levnější. Setkání se zvířátky je pro děti vždy
velkou atrakcí a když k tomu přidáme obří
průlezky, skákací žirafu a velké množství
stánků s různým občerstvením, pak
můžeme jen litovat, že si neuděláme v tom
našem uspěchaném životě více času na
takovéhle výlety. Naše plyšové kamarády
jsme mohli poslat dětem do daleké Afriky a
tím udělat radost těm, kteří o takovémhle
výletě zatím jenom sní. Doufáme, že parta
lidiček z Dlouhoňovic, která se zájezdu
zúčastnila, nám bude při našich dalších
akcích nakloněna a srdečně zveme mezi
nás i ostatní.
Váš Floriánek

Čtení u krbu
28. a 29. března se na Chatě Rolba sešli
malí i velcí milovníci knih. Na uvítanou jsme
shlédli Jarní pohádku o hastrmánkovi v
podání divadla Úsměv. Následovalo
hodinové čtení Hupa a Hopa na moři s
malováním pro nejmenší. Po rozdělení do
družstev, kdy si děti vymyslely vlastní název
družstva a pomalovaly pirátské šátky, se
větší děti vydaly na stezku odvahy s plněním
úkolů. Cestou od Rolby ke hřbitovu děti
odpovídaly převážně na otázky týkající se
historie i současnosti obce. Protože vše
zvládly velmi dobře, následovala večerní
procházka s výkladem. Po návratu na chatu
už přišlo na řadu čtení a soutěžení v duchu
Robinsona Crusoa. Děti pozorně
poslouchaly napínavý příběh mladého
mořeplavce a ještě raději plnily ve skupinách
námořnické úkoly. Mimo jiné chůze po laně
se zavázanýma očima, určování světových
stran podle buzoly, přiřazování vlajek k
sousedním státům, vázání uzlů, hádání
záhadného předmětu a také procvičování
paměti. Za splnění úkolu vždy získaly určený
počet dřevěných žetonů. Před půlnocí si
každý napsal na papírek své přání, které se
vhodilo do lahve. Láhev byla zalita voskem
a uložena na bezpečném místě. Na přání
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dětí se před usnutím četly knihy s hororovou
tématikou a to pokračovalo, s postupným
ubýváním posluchačů, až do ranních hodin.
Po probuzení následovala snídaně a
hodnocení. Nasbírané žetony se proměnily
v odměny.
Ještě několik čísel: divadelní představení
shlédlo 28 diváků. Hupa a Hopa poslouchaly
a malovaly 4 děti. Noc s Robinsonem prožilo
12 dětí.
I když jsme za svoji práci dostali tu
nejkrásnější odměnu - usměvavé tváře dětí,
chci poděkovat p. Tydlitátovi, p. Gajdošové a
p. Smolovi za poutavé předčítání, p.
Pávkové a její dceři za nádherné odměny lodičky. Dále pak M. Kecové a L. Kozákovi,
manželům Šimkovým, p. Tydlitátové a p.
Pražákové za pomoc při zajištění hladkého
průběhu celé akce. Velké poděkování patří
také celé mé rodině.
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se turnaj konal a na závadu nebylo, že jsme
se toto dělili s příznivci hokeje.
Vítězem letošního turnaje se stal Jiří Langr
ze Žamberka, druhý se umístil domácí hráč
Radim Kotyza a na třetím místě skončil
Josef Veverka ze Žamberka.
Poděkování patří sponzorům a to Obecnímu
úřadu Dlouhoňovice, Pivnici u Vavříčků,
restauraci Na Jatkách, Dřevomateriál s.r.o. a
dalším, kteří přispěli k tomu, že žádný
účastník nezůstal bez ceny.
Za vytvoření příjemného prostředí a pomoci
při zajištění cen patří poděkování Robertu
Moravcovi.
Pořadatelé turnaje

Jana Havrdová

Měníme vzhled obce
Bylo a bude

Vzpomínkové odpoledne
V sobotu 2. 5. 2009 se uskutečnil již 17.
ročník turnaje v Křížovém mariáši, jako
vzpomínka na Antonína Malátka, Václava
Šafáře, Jiřího Bártu a další, kteří patřili mezi
velké příznivce této hry a již bohužel nejsou
mezi námi. Za krásného počasí a v
příjemném prostředí hospody Pod Lipami se
letošního ročníku zúčastnilo 36 hráčů nejen
z Dlouhoňovic a blízkého okolí, ale i několika
příznivců této hry z Hradce Králové,
Trutnova, Petrovic a Vysokého Mýta.
Vzdálenější účastníci ocenili nejen příjemně
prožité odpoledne, ale i prostředí, ve kterém

Vážení čtenáři, při čtení tohoto článku v
Dlouhoňovickém občasníku 42 je všem,
kteří máte rádi krásná místa v naší obci,
známa krádež laviček od Urbanovy
studánky.
Posezení na tomto hezkém místě jsme
vybudovali v září loňského roku a letos na
zahájení jara vás přes čtyřicet přišlo
studánku „probudit“ do dalšího roku.
Tato studánka byla navštěvována od jejího
znovuzrození po celou zimu. Bylo krásné u
ní posedět a tato obliba byla patrná i z toho,
že tam byly k dispozici i svíčky a zápalky pro
večerní návštěvy. Tato obliba byla pro
všechny budovatele tou nejkrásnější
odměnou.
Krásné místo si ale také vyhlédl někdo,

DLOUHOŇOVICKÝ občasník
komu se posezení zalíbilo ne pro kouzlo
místa, ale pro vlastní požitek. Asi se mu
dobře sedí, když k první ukradené lavičce
ještě ukradl i druhou, řetězem přivázanou a
dosud ani jednu nevrátil.
Poučení pro nás zhotovit stejné, ale o dvě
kolečka betonu těžší. A hlavně, nenechat se
takovými hulváty odradit.
I v letošním roce, s vaší pomocí, bychom
chtěli vybudovat další hezké místo naší
obce, se slavnostním otevřením v září
(přijmeme i sponzorské dary, které budou
zveřejněny obdobně jako u zvoničky).
Jedná se o „výhlednu“ na vrchu Kalvárie, o
prostor, který z hlediska projektu pro účel
rozhledu nemá obdoby. Možná se zapíše i
do České knihy rekordů.
To ale předbíhám. Nejprve je třeba
šikovných rukou a vhodný stavební materiál
dřevo. Nápad opravdu nestačí. Ke zrodu je
nutné i trochu času, potu a materiálu. To vše
„stavbu“ nejen zlevní, ale všichni ji přijmou
za své dílo, kterého si budou vážit. Jen
musíme hned v počátcích více předvídat,
abychom jako v případě studánky,
nebudovali své dílo dvakrát.
Kdo tedy chce přiložit ruku k dílu, má
možnost zajít na Obecní úřad, nebo zavolat.
Na Obecním úřadu je k vidění model a moje
telefonní číslo je 737 275 162.
Bylo hezké místo a bude. A bude jich víc.
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Ukradené lavičky od Urbanovy studánky
Fortelná řemeslná práce rodiny Vítkovy dvě lavičky - se někomu zalíbila natolik, že
mu stálo za to riskovat prozrazení a
nadvakrát lavičky ukrást. Nemohl být sám, v
„teplých“ to asi taky daleko neunesl.
Pravděpodobně přijel autem. Nebyl jistě
neviditelný, slyšet musel být taky, přesto je
neznámý. Pro výrobce laviček svým
způsobem uznání!! Obyčejné lavičky
většinou vandal rozbije, tohle byl asi
„znalec“. Jak je viděl, neodolal a musel je
mít! Nevím, jestli bude tyhle řádky číst, je
docela pravděpodobné, že nebyl ze vsi. Jen
těžko se dá věřit tomu, že by to byl někdo
místní a lavičky si postavil na svoji zahradu v
Dlouhoňovicích. V každém případě se mu
podařilo nejen ukrást lavičky, ale jistě
rozladit ty, kteří mají v téhle době stále chuť
něco dělat pro potěšení druhých. Rozladit
tak, že mne požádal Vašek Vítek, abych
něco do Občasníku napsala. Nebudu
rozjímat nad tím, kdo to mohl být, proč to
udělal a jak tomu zabránit. Všichni víme, že
je to většinou k ničemu. Moje babička měla v
takové situaci jasno. Zemitým moravským
výrazem vyjadřovala, co takovému člověku
patří. „Nas….do ruk a nepustit ho týden k
vodě.“ Nevím, Vašku, jestli Ti to pomůže, ale
zkus si to alespoň představit !!!!!!!
M. Vychová

Jirka Tydlitát

Sport
Běh naděje
Rok utekl jako voda, všichni máme o ten rok
víc a tímto článkem bych Vás chtěl
upozornit, že se blíží akce po názvem Běh
naděje - dříve běh Terryho Foxe. Vše
proběhne poslední sobotu v srpnu tj. 29. 8. a
start bude jako tradičně u obecního úřadu.
Letos však je připraven program již od 14:00
hod na místním hřišti (občerstvení zajišťuje
hokejový oddíl), kde se nám představí
členové kynologického sdružení Žamberk.
Tato akce je svojí náplní připravena jak pro
děti, tak pro rodiče. Bude zde ukázka
výcviku pejsků tzv. agility, je to překonávání
překážek pejsků na čas, kde majiteli a
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cvičiteli jsou i děti. Dále zde bude ukázka
tančícího psa a závěrem psi tzv. služební,
kteří ukáží, jak zvládají základní výcvik i
např. zadržení nebezpečného pachatele.
Potom se všichni přesuneme na místo
prezentace závodu, kde nás letos čeká jako
host herec pan Nový a člověk, reprezentující
naší obec a kterého někteří ani neznají p.
Sochor. Kdo chce a bude mít dost energie,
může pokračovat na kluziši, kde se koná
tradiční rozloučení s létem, jehož
pořadatelem jsou hokejisté. Bude tombola,
pěkné počasí a dobrá nálada, co víc si přát.
Těší se na Vás a zve přípravný výbor celé
akce.
Za pořadatele Petr Nun
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RUDOLTICE - DLŇ
DLŇ - BOŘÍKOVICE
DOBŘÍKOV B - DLŇ
DLŇ - LIBCHAVY B
D. TŘEŠŇOVEC - DLŇ
DLŇ - LUKOVÁ

1:0
3:1
5 :3
3:1
3:0
0:0

Děkuji VŠEM, kteří se podílejí na organizaci
domácích zápasů a ostatních akcích, které
pořádáme, fanouškům za přízeň a v září se
těšíme při dalších bojích nového ročníku.
Speciální poděkování Davidu Silberovi za
vytvoření webových stránek FC
Dlouhoňovice (odkaz na stránkách obce), a
za propagaci našeho fotbalu v Orlickém
deníku.
Závěrem bych velice rád poblahopřál
Štefanu ŠVECOVI k jeho životnímu jubileu!!!
Za FC DLOUHOŇOVICE Z. Kořínek

Z historie
Osobnost našeho kraje - volné
pokračování O památných stromech

Zpráva o činnosti FC Dlouhoňovice
Jarní část soutěže je pro nás ve znamení
zranění a trápení v koncovce. Již při zimních
přípravných zápasech se vážně zranil V.
Vávra, a postupně přibývali další. Výsledky
tomu napovídají: ze čtvrtého místa po
podzimu jsme se propadli na sedmou příčku.
S dvaceti pěti body se pohybujeme v
klidných vodách žebříčku a zbývají už jen
dva zápasy.
A nyní výsledky:
ŘETOVÁ - DLŇ
4:3
DLŇ - TĚCHONÍN
0:4
Č. VODA, KRÁLÍKY - DLŇ 3 : 1

V loňském roce se příbuzní a přátelé
rozloučili s paní Emou Jarošovou. Její popel
spočinul na letohradském hřbitově, jak si
přála.
Ptáte se proč se objevuje tato zpráva v
našem Občasníku? Vezmu to tedy od
začátku a zřejmě v několika pokračováních.
Paní Ema Jarošová se narodila manželům
Miklovým v Jarošově nad Nežárkou 21.
května 1911 a dostala jméno Emílie. Na
jindřichohradecku prožila své mládí. Od roku
1940 žila na žambersku, kde se i vdala.
Sňatkem přijala jméno manžela Koukolová.
Ten ale v roce 1949 emigroval. Se svými
dětmi Bertíkem a Emou pak žila sama. V
roce 1963 se rozvedla. V létě roku 1968 s již
dospělými dětmi emigruje do Kanady.
V Torontu je členkou krajanských spolků,
zapojuje se do osvětové činnosti, píše
národopisné fejetony do novin a časopisů již
pod pseudonymem Ema Jarošová. Její
bývalý manžel Ing. Koukol zemřel v roce
1987.
Od roku 1990 každoročně přijíždí do našeho
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kraje. Je čestnou občankou Rybné nad
Zdobicí a Letohradu. Do letohradského
muzea věnovala 16 krojů ze své sbírky,
literárně historická díla i fotografie. Ve svých
96 letech se léčila v Poděbradech. Tolik z její
životní pouti.
Spisovatelka, publicistka, etnografka. Tak by
se dala shrnout její profese. Vše svědčí o
jejím vlastenectví. Působila na krajanské
spolky v Americe i v Kanadě ve vysazování
lip národních stromů své vlasti. Vydávané
knihy věnovala knihovnám v okolí svého
českého bydliště. Z národopisných to jsou:
Krojové oblasti Čech a Moravy, Půvab a
historie paličkované krajky Čech a Moravy. Z
dalších titulů její tvorby: Dům u Dvou Skotíků
1985, Orlické podhůří 1995, Vichřice hněvu
1996, Mezi starou a novou vlastí 1997
(rukopis), Sedmnácti státy Ameriky srdcem
a očima čechokanaďanky 1999, Já vnouček
Američan 2006.
A teď by mělo následovat zdůvodnění, proč
se článek o paní Jarošové nachází v našem
Občasníku. Byli jste trpěliví, když jste dočetli
až sem. Trochu napětí ale neuškodí. Proto
se těšte na příští pokračování v dalším
Občasníku.
Jiří Tydlitát

Rod Vítkových
Zatím nejstarší doložené příjmení Vítek,
ovšem bez prokázané návaznosti na
sledovaný rod, se vyskytuje v Žamberku. V
zápisech cechu řeznického se dočteme, že
„léta 1582 v neděli smrtedlnou přijat jest
Vaňka Vítkova syn Mikuláš za učedníka k
Martinovi Krčinovi“. Z toho zápisu lze
odvodit, že pokud šel Mikuláš Vítek do učení
nejméně jako 12letý, narodil se asi před r.
1540.
Dále v žamberském urbáři z r. 1630
nacházíme v nynějším čísle domu 390 Jiříka
Vítků vlastnícího 8 strychů polí. V jiných
souvislostech se příjmení Vítek v
dokumentech z tohoto období uvedených v
„Pamětech žamberských“ nevyskytuje.
Autoři kroniky se pokoušeli vysledovat
nejstarší předky rodu Vítků z dalších
dokumentů vztahujících se k Hnátnici,
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odkud je první doložená existence rodu. V
„Seznamu poddaných podle víry vesnice
Hnátnice z 24. 4. 1651“, kam byli zapsáni
všichni poddaní od 10 let, se nevyskytuje
žádná rodina s příjmením Vítek. Problémem
je, že příjmení tehdy nebylo závazné ani
dědičné. Jistý rozpor s předchozími
dokumenty, zřejmě právě kvůli neustálenosti
příjmení, přináší dokument „Hnátnice
přiznávací tabela poddaných tereziánského
katastru ze dne 22. září 1725.“ Ve sloupci
„jména starších hospodářů v roce 1654 „je
na gruntě Pavla Vondry zapsán Viktorin
Vítek, na gruntě Jana Pražáka Martin Vítek a
na gruntě Adama Zilvara Jan Vítek.“
Vrátíme-li se zpět k dokumentům z r. 1651 a
porovnáme-li jména s tehdejšími hospodáři,
pak jediným nositelem jména Viktorin je
Viktorin Chocholouš nar. 1616. Viktorin
Chocholouš by tedy měl být jednoznačně
totožný s Viktorínem Vítkem. Dalším
porovnáváním jmen došel autor kroniky k
závěru, že jméno Martin Musila by mohlo být
totožné s Martinem Vítkem, o čemž svědčí
fakt, že rod Musilových a Vítkových se ve
vzájemné souvislosti objevuje ještě
následující století.
Autor vyslovil názor
jak sám uvádí
nepodložený, že z uvedených osob patří do
rodu Vítkových a jsou tedy bratry se
společným předkem Vít Musil nar. 1604,
Martin Musil nar. 1611, Viktorin Chocholouš
nar. 1616. V nejstarších dokumentech jsou
uvedeni pod těmito jmény, protože k
vytvoření příjmení Vítek došlo
pravděpodobně až v poslední čtvrtině 17.
století.
1. generace
Za této generace došlo na panství několikrát
ke změně vrchnosti. Žampašský statek
vzniklý dělením zadluženého panství pánů z
Potštejna vlastnil těsně před třicetiletou
válkou Jan Votík Bukovský v Hustířan. Také
on byl špatným hospodářem a tak zadlužený
statek přešel r. 1621 na Dorotu Bukovskou
(snad jeho švagrovou). Změna majitelů
pokračovala a v r. 1633 připadl žampašský
statek jezuitské koleji v Hradci Králové, která
jej měla v majetku až do zrušení řádu
Josefem II. Z tohoto období je v různých
dokumentech např. uvedeno, že kromě
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předepsaných dávek vajec, husí, ovsa a
ječmene, se museli sedláci v Písečné a
Hnátnici, kteří měli své potahy, starat o
panskou kozu. V každé vesnici museli
chovat jednoho panského housera a třikráte
do roka z něj odvádět jeden podškub. Dále
měli udělat a přivézt dříví pro potřebu zámku
a pivovaru. Každý sedlák měl odvádět jednu
stučku a zahradník půl stučky příze, kterou
musili upříst zdarma. Druhá polovina života
této generace byla poznamenána začátkem
třicetileté války, a to zejména ve směru
náboženském. Většina obyvatel patřila
tehdy k nekatolíkům a po bitvě na Bílé Hoře
byli lidé psychickým a někde i fyzickým
nátlakem nuceni přestoupit ke katolické víře.
Roku 1633 vypukla v Čechách morová
epidemie. Nemáme však bližší důkazy na to,
že by se nějak sledované rodiny dotkla.
Matěj Musil hlavní linie?
Matěj Musil je znám v zápisu v pozemkové
knize vsi Hnátnice, podle něhož koupil r.
1596 chalupu od svého tchána Tomše
staršího. Matěj tedy musel být alespoň
18letý, tedy narozený př. r. 1578.
Autor kroniky se domnívá, že byl ženatý
dvakrát. V prvním manželství s Annou měl
nejméně 3 děti
1. Vít - nar. 1604 uváděn jako Macháň,
později Musil hlavní linie?
2. Václav - nar. 1609
3. Martin - nar.1611 uváděn jako nejmladší
dítě, vzhledem k tomu, že známe mladší děti
Matěje Musila, je pravděpodobné, že se
narodily v jiném manželství
Další děti s manželkou Dorotou /Anna
zemřela mezi r. 1611 1633/
4. Viktorin - nar.1616 uváděn jako
Chocholouš
5. Magdalena
6. Adam - nar. 1621 uváděn jako Chromej
7. Kateřina - nar.? - provdána za Adama
Zourka
8. Jan - nar.1628
V r. 1632 Matěj Musil prodal svůj grunt
nejstaršímu synovi Vítu Macháňovi za
postupně splácených 170 zl. Neznamená to,
že by se jeho syn stal majitelem gruntu. Tím

16
nadále zůstávala vrchnost, pouze odkoupil
všechna práva a povinnosti k tomuto gruntu
náležející. Vít mu vyplatil 5 zl. V hotovosti a
dále si Matěj u svého syna vymínil, že jej
bude opatrovat až do smrti, každý rok mu dá
1 věrtel žita a 1 věrtel ovsa a po smrti mu byl
Vít povinen vypravit náležitý pohřeb.

Počasí
Březen 2009
Zpočátku měsíce se nad ČR udržovala
nevýrazná oblast nižšího tlaku vzduchu,
která k nám zasahovala od jihovýchodu.
Uprostřed dekády začala počasí ovlivňovat
nad Evropou výrazná tlaková níže se
středem nad Britskými Ostrovy. Kolem ní k
nám pronikal vlhký a teplý vzduch od
jihozápadu. Převládalo zataženo s
občasnými dešťovými srážkami. Sněhová
pokrývka rychle tála. Na začátku dekády
byla výška sněhové pokrývky 21 centimetrů.
Ve druhé dekádě se výrazněji ochladilo.
Kolem tlakové výše se středem nad
Britskými Ostrovy k nám od severu proudil
chladnější vzduch. Vyskytovaly se slabé
sněhové přeháňky se sněhovou pokrývkou
do 3 centimetrů. Na obloze přibylo více
slunečných dnů.
Třetí dekáda byla ovlivněna teplejším
západním prouděním vzduchu. Tlakové
níže se často obnovovaly v prostoru
Britských Ostrovů. Převládalo počasí se
zataženou oblohou a s častými srážkami.
Sněhová pokrývka se vyskytla krátce na
konci dekády a dosahovala výšky 2
centimetrů. Vyskytla se také první letošní
bouřka.
TEPLOTY: 2,7 °C (0,9 °C nad normálem),
maxima: 13,4 °C (28. 3.). Minima: -6,5 °C
(25. 3.), v přízemí: -9,3 °C (21. 3.).
SRÁŽKY: 95,1 mm/m2 (168 % normálu).
SLUNEČNÍ SVIT: 72 hodin (78 % normálu).
Počet dnů s mlhou: 3, nárazovitým větrem:
11, se srážkami: 27, bouřkou: 1, se
sněhovou pokrývkou: 11, s kouřmem: 7,
počet dnů s průměrnou teplotou nižší než
0 °C: 5, nejvyšší náraz větru: 19,0 m/s (23.
3.) ze severozápadu, maximální sněhová
pokrývka: 21 cm, vodní hodnota sněhové
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pokrývky: 70 mm/m2/20 cm sněhu (2. 3.).
DUBEN
V první dubnové dekádě převládalo počasí s
proměnlivou oblačností a přeháňkami. Vývoj
kupovité oblačnosti přinesl v odpoledních
hodinách bouřky. V nevýrazném tlakovém
poli se vzduch velmi rychle prohříval a
odpolední teploty rychle rostly až ke 22 °C.
Druhá dekáda byla slunečná a teplá. V
nevýrazném poli vysokého tlaku vzduchu
nad střední Evropou převládalo počasí s
malou oblačností a jen ojedinělými slabými
přeháňkami. Vyskytla se i slabá bouřka.
Teploty se držely výrazně nad dlouhodobým
normálem.
Ve třetí dekádě převládalo větrné a oblačné
počasí. Jednotlivé frontální systémy od
severozápadu přinášely místní přeháňky.
Teploty byly výrazně nadprůměrné.
TEPLOTY: 12,1 °C (6,3 °C nad normálem),
maxima: 22,7 °C (30. 4.). Minima: -1,9 °C (1.
4.), v přízemí: -5,4 °C (21. 4.).
SRÁŽKY: 11,9 mm/m2 (26 % normálu).
SLUNEČNÍ SVIT: 288,7 hodin (239 %
normálu).
Počet dnů s mlhou: 1, nárazovitým větrem:
5, se srážkami: 6, rosou: 23, bouřkou: 3,
jíním: 3, zákalem: 2, kouřmem: 9, jasných
dnů: 6, nejvyšší náraz větru: 18 m/s (28. 4.),
z jihu.
KVĚTEN
Teplotně slabě nadnormální dekáda. Nad
střední Evropou se udržovala výrazná a
stabilní oblast vysokého tlaku vzduchu. Po
jejím severním okraji postupovaly do ČR
jednotlivé frontální systémy, spojené s
tlakovou níží nad Britskými Ostrovy. Mimo
fronty se objevovaly odpolední bouřky z
tepla.
Ve druhé dekádě se v nevýrazném poli
nízkého tlaku vzduchu nad střední Evropou
udržovalo počasí s proměnlivou oblačností a
občasnými srážkami. Teploty se držely v
normálu.
Synoptická situace ve třetí dekádě byla
zajímavá. Kolem tlakové výše nad
Atlantským oceánem, přecházely v
čerstvém severozápadním proudění do
střední Evropy výrazné frontální systémy.
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První studená fronta přecházela 22. května.
Napršelo na ní 12 milimetrů vody a při
bouřce se vyskytly kroupy se silnou vichřicí.
Další dvě studené fronty přišly 28. a 29.
května hned za sebou. Opět se na nich
vyskytovaly bouřky, které byly provázeny
krupobitím, silným nárazovitým větrem a
srážkami. Teplotně byla dekáda slabě nad
normální. Koncem měsíce se na horách
objevil sníh. Ochlazení na hory přineslo
kolem 10 centimetrů sněhu (Sněžka,
Praděd…).
TEPLOTY: 12,7 °C (0,8°C nad normálem),
maxima: 27,1 °C (26. 5.). Minima: -0,7 °C
(14. 5.), v přízemí: -5°C.
SRÁŽKY: 90,8 mm/m2 (140 % normálu).
SLUNEČNÍ SVIT: 214,2 hodin (120 %
normálu).
Počet dnů s rosou: 28, krupobitím: 3,
bouřkou: 6, kouřmem: 5, nárazovitým
větrem: 8, maximální náraz větru: 26 m/s
(22. 5.), ze severozápadu.
Martin Balík

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. září 2009
Tisk a design:
Color studio Žamberk, Kostelní 766, Tel.: 465 622 220
www.color-studio.eu
Úřední hodiny Obecního úřadu Dlouhoňovice:
Pondělí a středa: 14:00 - 17:00, Pátek: 9:00 - 10:00

www.dlouhonovice.cz
tel./fax: 465 614 791
e-mail: urad@dlouhonovice.cz
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Dlouhoňovice č. 3/2009 ze dne 23. 3. 2009
Zastupitelstvo obce
1.
Schvaluje:
1.1. zřízení místního pracoviště CZECH POINT prostřednictvím obce s rozšířenou působností Žamberk s využitím dotace ze
strukturálních fondů EU.
1.2.
„Čestné prohlášení“ a „Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace“
2.
Ukládá
2.1. starostovi splnění bodu 1.1. a 1.2.
Usnesen ﻱbylo schváleno nadpolovièní vìtšinou, tj. 8 èleny zastupitelstva obce.
Schůze byla ukončena v Dlouhoňovicích dne 23. 3 2009 ve 20 hod.
Zapsal: Ing. Smola Pavel
Usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Dlouhoňovice č. 4/2009 ze dne 14. 4. 2009
Zastupitelstvo obce
1. chvaluje:
1.1. vyhlášení veřejné zakázky zadané formou výzvy pěti zájemcům akce „dodávka zařízení pro pracoviště Czech POINT“ a
vyzývá k podání nabídky a k prokázání splnění
kvalifikace tyto zájemce:
1. ASC HB, a.s. Hradec Králové
2. Future Line s.r.o., Radka Chlubnová, Kolínská 295, 288 01 Nymburk
3. IndiGO group s.r.o., Ing. Miroslav Preclík, Panská 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
4. Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s.r.o. Machkova 587, 500 11 Hradec Králové
5. KAŠPAR spol. s r.o. Milady Horákové 4, 568 02 Svitavy
1.2. Obec Dlouhoňovice jmenuje pro otevírání a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Pracoviště Czech POINT“ tyto členy
hodnotící komise:
!
ing. Pavel Smola
!
Jan Vych
!
ing. Pavel Fadrný
1.3. schvaluje „plán práce finančního výboru pro rok 2009“ (viz. příloha)
1.4. pověřuje starostu obce informovat se na FÚ o výnosu daně z nemovitosti
2. Ukládá
2.2. starostovi splnění bodu 1.1. a 1.4.
2.3.
členům hodnotící komise splnění bodu 1.2.
2.4.
členům finančního výboru plnění bodu 1.3
Usnesen ﻱbylo schváleno nadpolovièní vìtšinou, tj. 7 èleny zastupitelstva obce
Schůze byla ukončena v Dlouhoňovicích dne 14. 4. 2009 v 18:45 hod.
Zapsal: Ing. Smola Pavel
Usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Dlouhoňovice č. 5/2009 ze dne 27. 4. 2009
Zastupitelstvo obce
1.
Bere na vědomí informace:
1.1. starosty, předsedů výborů a komisí: viz. zápis
1.2.
výsledek výběrového řízení na dodavatele rekonstrukce a oprav místních komunikací v obci společnost
STRABAG a.s.
1.3.
zahájení komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dlouhoňovice s majiteli pozemků dne 13. května v 16 hodin v
kulturním domě
2.
Schvaluje:
2.1 prodej obecních pozemků parc. číslo st. 198 (205 m²), st. 199 (204 m²), st. 200 (207 m²), st. 201 (206 m²), st. 202 (204
m²), st. 203 (206 m²) za cenu 20,- Kč/m² Stavebnímu bytovému družstvu Žamberk, Pionýrů 1176, 564 01 Žamberk. Jedná se o
pozemky, nacházející se pod bytovkami ve vlastnictví Stavebního bytového družstva Žamberk
2.2 prodej stavebních pozemků v lokalitě „Velký Hájek“ k.ú. Dlouhoňovice za cenu 340,- Kč za m²
Uvedené pozemky jsou specifikovány dle geometrického plánu č. 350-188/2006 ze
vyhotoveného firmou „Ing. Rudolf Lánský GEODEZIE“.

dne 13. 10. 2006

2.3
zápůjčku vozidla Ford Transit Měst. Úřadu Žamberk za účelem vykonání služební cesty do Rakouska na setkání s
představiteli družebního města Senftenberg v termínu 7. 5. až 9. 5. za schválenou úhradu 12,-Kč/km. Řidiči Chvátil M. a Mimra M..
2.4
vyhlášení konkurzního řízení na pozici ředitele/ředitelky Mateřské školy Dlouhoňovice s předpokládaným
nástupem 1. 9. 2009. Termín doručení písemných přihlášek včetně příloh na Obec Dlouhoňovice do 28. 5. 2009 (viz.příloha č.1)
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2.5 měsíční odměny a příplatky poskytované členům zastupitelstva obce v souladu s Nařízením vlády č. 20/2009 ze
dne 5. 1. 2009, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb. (viz.příloha č. 2)
2.6 závěrečný účet obce Dlouhoňovice za rok 2008 bez výhrad (viz.příloha č.3)
2.7 mateřské škole Dlouhoňovice čerpání finančních prostředků z rezervního fondu na úhradu ztráty výsledku
hospodaření za rok 2008 ve výši 65 890,- Kč
2.8 pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu mimo režim zákona (viz.příloha č.4)
2.9 schvaluje do hodnotící komise pro výběr ředitele/ředitelky Mateřské školy Dlouhoňovice paní Kamilu Biedlovou
3. Nesouhlasí:
3.1. s připravovaným návrhem změny č.1 územního plánu města Žamberk s řešením
plochy Z1.10 jako
plochou výrobní (viz. příloha č.5 s připomínkami)
4. Ukládá
4.1. starostovi splnění bodu 2.1., 2.2., 2.3., 2.4.
4.2. hospodářce bod 2.5,
4.3. zastupitelům obce projednat případnou slevu stavebního pozemku pro manžele Hájkovi
Usnesení bylo schváleno nadpoloviční většinou, tj. 7 členy zastupitelstva obce
O bodu č.3.1. bylo hlasováno samostatně: pro 5, proti 1, zdrželi se 2
Schůze byla ukončena v Dlouhoňovicích dne 27. 4. 2009 v hod 20:10
Zapsal: Ing. Smola Pavel
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Dlouhoňovice č. 6/2009 ze dne 22. 6. 2009
Zastupitelstvo obce
1.
Bere na vědomí informace:
1.1. starosty, předsedů výborů a komisí: viz zápis
1.2.
výsledek veřejné zakázky pro zřízení „pracoviště Czech Point“, zadané formou výzvy 5 zájemcům
1.3.
vyvěšení nového záměru na ÚD pro prodej obecních pozemků nacházející se pod bytovkami v osobním
vlastnictví a vlastnictví Stavebního bytového družstva Žamberk.
2.
Schvaluje:
2.1. prodej stavebních pozemků v lokalitě „Velký Hájek“ k.ú. Dlouhoňovice parc.číslo 471/15 a 471/8 za cenu 340,- Kč za m².
Uvedené pozemky jsou specifikovány dle geometrického plánu č. 350-188/2006 ze dne 13. 10. 2006
vyhotoveného firmou „Ing. Rudolf Lánský GEODEZIE“.
2.2.
schvaluje na základě doporučení hodnotící komise zhotovitelem zakázky „Pracoviště Czech POINT“, společnost ASC
HB, a.s. Hradec Králové a pověřuje starostu vypracováním objednávky
2.3.
zrušení bodu č. 2.8. usnesení 3/2008 ze dne 16. 6. 2008 - desetiprocentní slevy na pozemky p.č. 471/13 a 471/14 a
pozastavení prodeje do doby vybudování přeložky vysokého napětí v jejich sousedství
2.4.
finanční dary členům zastupitelstva obce viz. příloha
2.5.
rozpočtové opatření č. 10008 viz. příloha
2.6.
účetní uzávěrku a hospodářský výsledek SSD s.r.o. ve výši 227.263,20 Kč (ztrátu). Tato částka se převádí do
neuhrazené ztráty z minulých let.
2.7.
smlouvu mezi Obcí Dlouhoňovice a společností Norservis s.r.o. o právu k provedení stavby středotlakého plynovodu,
dešťové kanalizace a komunikace se zpevněnou plochou na pozemku p.č. 69/1 ve vlastnictví společnosti
Norservis s.r.o.
2.8.
třístrannou smlouvu mezi Obcí Dlouhoňovice, společností Norservis s.r.o. a VČP Net, s.r.o. o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby STL plynovod + přípojky infrastruktura pro RD
Dlouhoňovice Velký Hájek na pozemku ve vlastnictví společnosti Norservis s.r.o.
2.9.
smlouvu mezi Obcí Dlouhoňovice a společnosti VČP Net, s.r.o. o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
souhlasu se zřízením stavby STL plynovod+přípojky infrastruktura pro RD Dlouhoňovice-Velký Hájek na
pozemcích ve vlastnictví Obce Dlouhoňovice
2.10.
smlouvu mezi Obcí Dlouhoňovice a Správou a údržbou silnic Pardubického kraje o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a souhlasu se stavbou kanalizace pro infrastrukturu pro rodinné domky Velký Hájek na
pozemcích ve vlastnictví Pardubického kraje
2.11.
nabytí pozemků p.č. 237/1 a části p.č. 223/1, zapsaných na LV č. 10002, nacházejících se v obci Dlouhoňovice, kat.
území Dlouhoňovice, u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, od
Pozemkového fondu České republiky
3. Nesouhlasí:
3.1. s připravovaným návrhem změny č.1 územního plánu města Žamberk s řešením plochy Z1.10 jako plochou výrobní
4. Ukládá
4.1. starostovi splnění bodu 2.1.,2.2.,2.7, 2.8.,2.9.,2.10.,2.11.,
4.2. hospodářce bod 2.4,2.5.
4.3. starostovi zjistit, zda v územním plánu Pardubického kraje v k.ú. Dlouhoňovice je zakreslen obchvat přes ulici
Nádražní a další komunikace. V kladném případě podat stížnost.
Usnesení bylo schváleno nadpoloviční většinou, tj. 6 členy zastupitelstva obce
O bodu č.3.1. bylo hlasováno samostatně: pro 5, proti 1, zdrželi se 0
Schůze byla ukončena v Dlouhoňovicích dne 22. 6. 2009 v hod 19
Zapsal: Ing. Smola Pavel
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1) Chcete-li si při procházce po naší
malebné obci odpočinout, doporučuji toto
zákoutí. Můžete zde pozorovat zajíce
opravujícího nárazník nebo veverku tetelící
se na skládce.
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2) Na trase po naší obci narazíte i na toto
uměle vytvořené zákoutí. Toto by se dalo
popsat jako „nepořádný keř“. V tomto
případě se ale musí dát pozor, aby nám
příroda „nepřerostla přes hlavu“.

4) Tato „kaplička“ je historickou památkou na
jednu slavnou organizaci. Nynější majitel je
znám a je vidět, že se jako řádný vlastník
chová. Za tichého souhlasu ho používají
kočičky, pejskové, mládež a ti co jsou líní
donést nepořádek do kontejneru. Pakliže by
někdo měl zájem, je toto místo vhodné k
rekreaci.
3) Turistu procházejícího se po naší obci
může přepadnout žízeň a v této době může
mít hlouběji do kapsy. Stačí se zastavit zde,
po naší mládeži vždy něco zbude. Pakliže
má přebytek energie, může dobít
sportovcům zbytek toho, co ještě nerozbila
mládež. Za sportovce „děkujeme“.

Petr Nun

