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Setkání dùchodcù 2013

Poslední kvìtnovou nedìli byli dlouhoòovští 
dùchodci pozváni na tradièní spoleèenské 
setkání. Oèekávali a pøivítali je zastupitelé 
obce v Kulturním domì. V sále byla 
pøipravena slavnostní tabule a zajímavá 
výstavka plakátù Alfonse Muchy. Sbírku 
zapùjèil a naaranžoval p. Jiøí Tydlitát.
Po úvodním slovu p. starosty Davida Silbera 
následovalo úsmìvné vystoupení dìtí 
Mateøské školky, které pod vedením pí. 
øeditelky Zuzany Knápkové potìšily 
písnièkami, øíkadly a taneèky.
Dalším zpestøením odpoledne bylo 
vyprávìní Petra Hynka o Indonésii. Na 
ostrovì Jawa strávil rok studijního pobytu a 
samozøejmì hodnì cestoval. S námi se 

podìlil o své zážitky z této exotické zemì, 
vyprávìl o pøírodì, zpùsobu života místních 
obyvatel, vše doplnìné fotografiemi.
Poté informoval pan starosta Silber o 
aktuálním dìní v Dlouhoòovicích a               
v souvislosti se sportem pøipomnìl 25 let 
cvièení žen a podìkoval paní Slaninové. 
Neopomnìl vzpomenout na bývalé 
spoluobèany a uctít jejich památku minutou 
ticha. Závìrem pronesl spoleèný pøípitek a 
popøál všem hezkou zábavu, kdy k poslechu 
i tanci hrála skupina CARGO Band. 
Pohoštìní letos pøipravila rodina pana 
Veselého, všichni si pochutnali a proto jim 
patøí dík. Spoleèné foto na památku 
letošního setkání pøipravila sl. Jana 
Matyková. 

Jitka Chárová
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Podìkování

K výroèí 25 let cvièení žen bychom chtìli 
podìkovat paní Marii Slaninové za to, že      
v roce 1988 založila i s nìkolika ženami 
cvièení a dìlala jim vedoucí, vedla evidenci o 
docházce a vše, co s tím bylo spojeno. 
Cvièení vedla po dobu 23 let a ještì teï 
chodí stále cvièit, je aktivní, radí a pomáhá, 
jak mùže. Moc jí za to dìkujeme. Je naším 
velkým vzorem a vždy si jí budeme vážit. 
Pøejeme jí ještì dlouhé zdraví a hodnì 
vitality do dalších let. Toto cvièení stále 
pokraèuje a jsme rády, že se mùžeme dál 
scházet.

Za všechny cvièenky Jaroslava Matušková

Srpnový zájezd dùchodcù

Je již tradicí, že naše obec pøipraví setkání 
dùchodcù v kvìtnu a výlet v srpnu.               
V loòském roce jsem pro vás pøipravil zájezd 
do kraje okolo hradu Sovinec. V letošním 
roce – ve støedu 28. srpna -  pro vás zajiš�uji 
výlet trochu blíž. Jen do Pardubického kraje. 
Najedeme pouze 150 kilometrù. 
Zde je popis trasy. Vyjedeme od Obecního 
úøadu v 7:30 hodin (v 7:15 od rybníka, v 7:35 
od Vostøelù). Pøes Choceò a Chrudim 
dojedeme do Heømanova Mìstce – první 
zastávky našeho zájezdu. To ujedeme 68 
km. Zde si prohlédneme mìstskou 
památkovou zónu, synagogu, židovský 
høbitov a také høebèín – budovu pøed 
zámkem se zajímavou expozicí. Po obìdì 

se pøemístíme do 7 km vzdálených Choltic. 
Na zdejším zámku navštívíme zámeckou 
kapli s ojedinìlým interiérem a expozici 
loutek a èerného divadla. Za dalších 5 km 
nás autobus doveze do areálu rozhledny 
Barborka u Horních Raškovic. Tady si 
dopøejeme malé obèerstvení, pøípadnì 
výstup po 47 schodech na rozhlednu. Potom 
nás již èeká zpáteèní cesta dlouhá 69 
kilometrù se zastávkou na veèeøi ve vám již 
známé Habøince v Libchavách. Návrat jako 
minulý rok asi ve 21 hodin. 
Teï už si mùžeme pøát jen hezké poèasí na 
výlet a od vás pøihlášky na zájezd do         
20. srpna zpùsobem obvyklým.

Jirka Tydlitát

Výlet pro dùchodce

Ve støedu 28. srpna se uskuteèní celodenní 
výlet pro dùchodce. S programem zájezdu 
vás seznámí Jirka Tydlitát, který vše peèlivì 
pøipravil. Zájemci se mohou nahlásit u Jitky 
Chárové osobnì, pøípadnì na tel. èísle 605 
750 068 a to nejpozdìji do 20. srpna 2013. 
Tìšíme se na vás. 

Jitka Chárová

Vítání léta

Vítat léto není jen tak nìco jednoduchého, 
protože už jaro si pro nás pøipravilo nejprve 
samé lijáky a hned po nich pøišla bez okolkù 
tøicetistupòová vedra. Pøesto jsme se ale 22. 
èervna ve 14 hodin v Dlouhoòovicích na 
høišti všichni sešli.
Pro dìti i hravé dospìláky bylo pøipraveno 
opravdu hodnì soutìží a zajímavých 
atrakcí. Všichni sportovci se snažili a za 
vyhrané papírové peníze nakupovali            
v našem malém obchùdku odmìny. Na 
výbìr mìli spoustu hraèek a dobrot od 
sponzorù.
Koho pøestalo sportování bavit, tak jim 
projížïka na autíèkách, motokárách, 
motorkách nebo pou�ovém kolotoèi urèitì 
zvedla náladu. Také skákací hrad byl poøád 
plný øádících ratolestí.
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Všichni se dobøe bavili a celou dobu se 
areálem nesl smích, hudba a dobrá nálada, 
kterou nezkazil ani sem tam prasklý 
balonek.
Také malování trièek a tetování dìtí i 
dospìlých mìlo, jako každý rok, veliký 
úspìch.
Takže nezbývá, než podìkovat sponzorùm 
za krásné ceny, fotbalistùm za dobré 
obèerstvení, mladým hasièùm za pomoc pøi 
soutìžích a hlavnì holkám z Floriánku za 
pøípravu celé akce. Tìšíme se v záøí           
na Myštúøe 2013 na shledanou.

SPOLEÈENSKÁ RUBRIKA

Narození 
Bella Vítková
Štìpán Barvínek
Jakub Hodek
Michaela Nohejlová
Jitka Hartmannová

Narozeniny oslaví
v srpnu
Miloslav Polák 81 let
Marie Kulhavá 81 let
Marie Prachaøová 75 let
v øíjnu
František Šulcek 82 let
Marie Slaninová 83 let
Hana Kalousová 70 let

Úmrtí 
Hana Bílková 83 let
Marie Musilová 83 let

Vítání obèánkù

21. 4. 2012 v prostorách mateøské školy 
starosta pøivítal nové obèánky Dlouhoòovic, 
kterými jsou: 
Denis Hrabáèek
David Kalous
Vilém Sommer

Pohádka O studánkové víle

Vody není nikdy dost, i když té nebeské 
nìkdy až pøíliš. To se obèas stává. Tøeba 
zrovna letos. Nesmíme ale zapomínat na 
vodu ze studánek. Ta nás osvìží i v tom 
nejvìtším suchu a horku. A kdo se o 
studánky stará? Ten, kdo si studánek váží. 
Ten se také mùže setkat se studánkovou 
vílou. A jak taková víla vypadá? Jako èistá 
køiš�álová voda. Jak mluví? Jako vytékající 
pramen. Jak tancuje? Jako zaèínající 
potùèek. Staèí si sednout u studánky, zavøít 
oèi a ……
Sedím u naší Urbanovy studánky, žádné 
auto po silnici nejede. Zavøu oèi, abych se 
lépe zaposlouchal do zpìvu ptákù, šumìní 
lesa a vody. Náhle mi tváø ovanul tak 
pøíjemný vìtøík, že se mi ani nechtìlo oèi 
otevøít. A vtom se to stalo. 
„Když nebudeš otevírat oèi, budu ti 
vyprávìt“. Tak nádherný sametový hlas jsem 
ještì nikdy neslyšel. Bylo mi tak krásnì, že 
jsem musel její pøání splnit. „Jsem víla 
zdejších pramenù a studánky, ze které je váš 
potok. Znám všechny ty podzemní pramínky 
pod koøeny stromù“. Jinak to tedy nemùže 
být, je to studánková víla. Pomyslel jsem si a 
oèi neotevøel. Jakoby mi èetla myšlenky. 
„Jsem víla zdejší studánky a mùžu ti 
vyprávìt, jaké to tu døív bylo, o mém životì. 
Jestli to chceš slyšet, tak kývni a neotvírej 
oèi“. Byl jsem jako ve snu. Neslyšel jsem nic, 
jenom její podmanivý hlas a oèi jsem 
neotevøel. A tak zaèalo její pohádkové 
vyprávìní.
Pøed mnoha lety to byly jenom cesty a kam 
èlovìk potøeboval, došel pìšky. Co 
potøeboval odvézt, odvezl povozem. To ještì 
vìøil na víly a bludièky. To jsme se nemusely 
skrývat. A ty zablácené, ze Shnilého dolíku, 
co si za nocí svítily na bahnité kaluže, tìm 
øíkali bludièky. Bìhaly jsme kapradím, vítaly 
pramínky, které se spojovaly do potùèkù, 
uèily jsme je zpívat, høebínky vlnek proplétat 
mezi mechem, kamínky a trávou a lákat 
lesní zvíøátka na chladivou vodu, dávat 
vláhu všem luèním kvítkùm. Bylo tu krásnì. 
Lidé si vážili pøírody a ta jim dávala obživu. 
Motyka, kosa a hrábì, to jim staèilo. Potom si 
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ještì povídali a zpívali. 
Když jsem byla malá, vzpomínám si na svojí 
sestøièku. Byla mladší než já, jenom stále 
uplakaná. Poøád jen plakala, až byla od slz 
celá prosolená. Slanou vodu tu ale nikdo 
nechtìl. Odešla odtud daleko, až k moøi. 
Potom jsem jí už nikdy nevidìla, nikdy o ní 
neslyšela.

Povídala a povídala, o kráse koøenù a 
koøínkù, které zdobí její podzemní pøíbytek, 
o kvetoucím mechu, o rose, o vodì.             
O kamarádkách ze Žampašské studánky, od 
zapomenuté Studánky skøítkù. Chceš to 
ještì poslouchat? Ale ty už spíš, tak hezké 
sny.

Jirka Tydlitát

Finanèní dar

Letošní èerven byl k nìkterým místùm naší republiky velmi nepøíznivý. Deštì zpùsobily 
povodnì, které vzaly mnoha obcím a jejich obyvatelùm to, co stìží staèili vybudovat po 
povodních minulých.
Stejnì jako v roce 2009 pøinášeli místní obyvatelé finanèní dary na pomoc postiženým 
povodní. Celkem jsme vybrali 30 000,- Kè a dalších 30 000,- Kè darovala Obec 
Dlouhoòovice. Ze seznamu obcí postižených povodnìmi zastupitelé nakonec vybrali Obec 
Rudník a 3. 7. 2013 jel místostarosta pøedat šek na èástku 60 000,- Kè na obnovu po 
povodni.
Všem, kteøí finanènì pøispìli, patøí podìkování.

Lenka Sklenáøová
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Malátkùv memoriál po jednadvacáté

První kvìtnovou sobotu probìhl v hospodì Pod Lipami další roèník turnaje v køížovém 
mariáši. Pøijelo 24 hráèù, nìkteøí až z Pardubic nebo Hradce Králové. O to více mrzí nízká 
úèast místních. Asi mìli dùležitìjší práci. Z našich dopadl nejlépe František Kratochvíl na 7. 
místì a to mariáš nehrál asi 10 let. Hrálo se o opravdu "velké peníze". Vítìz vyhrál asi 50,- Kè 
a poslední tuto sumu prohrál, ale drobné ceny dostali všichni.
Tímto chceme podìkovat všem sponzorùm, provozovateli hospody za pøíjemné prostøedí a 
dobrý guláš. Tìšíme se za rok na další roèník.

Poøadatelé

Hasièi Dlouhoòovice

Nìco málo z èinnosti. 25. kvìtna jsme se zúèastnili Okrskových závodù v požárním sportu. 
Závod se konal v Žamberku a zároveò s ním probíhaly oslavy 140 let Sboru dobrovolných 
hasièù Žamberk. Zaèínalo se pochodem pøes Žamberk se slavnostním nástupem, potom 
byly závody a po jejich skonèení pokraèovaly oslavy          s rùznými ukázkami a výstavou 
hasièské techniky. Závodù jsme se zúèastnili se tøemi družstvy a to v kategorii ŽENY II pod 
vedením Jany Tøešòákové, MUŽI I pod vedením Davida Tøešòáka a MUŽI II pod vedením 
Vladimíra Matyka. ŽENY II skonèily ve své kategorii na výborném tøetím místì. MUŽI II na 
místì pátém a MUŽI I na vynikajícím místì prvním. K tomu MUŽI I pøidali první tøi místa v 
bìhu na 100 metrù. Takže reprezentace Dlouhoòovic na okrskovém kole hasièských závodù 
dopadla výbornì. Dìkuji všem zúèastnìným. MUŽI I dostali nabídku postoupit do okresního 
kola, kterou s nadšením pøijali.

SPORT
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Okresní kolo

15. èervna jsme se zúèastnili v Mladkovì 
Okresního kola závodù v požárním sportu. 
Bylo to trochu s potížemi, ale zvládli jsme to. 
Bohužel, nìkteøí mladí závodníci (vítìzové  
z okrskového kola) se z rùzných dùvodù 
nezúèastnili a tak museli zaskoèit staøí. 
Èekali nás nové disciplíny, na které jsme 
nemìli vybavení ani zkušenosti. Nicménì 
díky ochotì jiných sborù a vstøícnosti 
poøadatelù, kteøí velice ocenili, že jsme pøijeli 
i v obsazení ne zcela ideálním pro úèast       
v kategorii MUŽI I, jsme vše zvládli. Velice 
rád bych podìkoval Vladimíru Matykovi, 
který se ujal vedení družstva a celé to 
dirigoval, tak aby to nìjak dopadlo. No 
nevyhráli jsme, ale zúèastnili se. Teï víme, 
jak to bìží na závodech, které už mají blíže k 
velkým závodùm. Je to pro nás výzva, 
abychom našli systém a lidi, kteøí se budou 
chtít opravdu závodù úèastnit a dùstojnì nás 
reprezentovat.

Mladí hasièi

Koncem kvìtna zaèal fungovat pod vedením 
Jany Matykové, Davida Tøešòáka, Jany 
Tøešòákové a Ondry Jadrníèka oddíl 
mladých hasièù. Na první schùzku pøišlo 
skoro 30 dìtí. Dìti budou sportovat dle 
pravidel hasièského sportu pro mladé 
PLAMEN. Je v plánu jezdit na soutìže a 
vychovávat dìti v hasièské tradici. Teï je 
prázdninová pauza a v záøí to zase 
rozjedeme. Tìšíme se na hojnou úèast a 
podporu od rodièù, hasièského sboru 
Dlouhoòovic i od obce. 

Za hasièe napsal David Silber

Kapøi postoupili mezi nejlepší týmy 
soutìže

Kapøi mají momentálnì za sebou polovinu 
své in-line hokejové sezóny. Do Oblastního 
pøeboru se letos pøihlásilo 16 mužstev, která 
byla rozdìlena dle loòského umístìní        

Do dvou stejnì výkonnostních skupin.         
V základní skupinì jsme odehráli 7 zápasù, 
5x jsme zvítìzili a 2x prohráli. Díky tìmto 
výsledkùm jsme zaslouženì postoupili ze 
tøetího místa do 1. ligy. Tím jsme si zajistili 
umístìní v první polovinì celkové tabulky, 
ale ani to pro nás nemusí být koneèná, i když 
jsou zde opravdu jen kvalitní mužstva. 
Máme za sebou další dvì utkání, kdy jsme 
nejprve po dobrém výkonu podlehli 
favoritovi celé soutìže Pandì Lanškroun. 
Stojí urèitì za informaci, že proti nám 
nastoupili také dva hráèi extraligového Zlína. 
Hrát proti profesionálním borcùm nám dalo 
hodnì zabrat, ale také dùležité zkušenosti, 
které jsme hned o dva dny pozdìji využili      
v zápase proti Králíkám. Nepøíjemného 
soupeøe, se kterým hrajeme vždy velmi 
vyrovnaná utkání, jsme doslova deklasovali 
12:4. In-line hokej má spoustu spoleèného   
s hokejem ledním, ale také dosti rozdílného. 
Napøíklad teplo v hale není moc pøíjemné pro 
hráèe, ale zase ho ocení diváci, kterých tedy 
zatím pøíliš nejezdí. Bohužel jim nemùžeme 
zaruèit naše vítìzství, ale mnoho pìkných 
kombinaèních akcí a gólù mùžeme slíbit 
témìø stoprocentnì. Více informací o týmu 
naleznete na www.facebook.cz/KapriDln 

Z P R Á V A  O  È I N N O S T I  F C  
DLOUHOÒOVICE

I po ukonèení jarní èásti soutìže mùžeme 
konstatovat, že se nám nepovedla. Nesplnili 
jsme cíle, které jsme si po podzimu nastavili. 
Klíèem neúspìchu se stal malý poèet hráèù. 
Zkrátka a dobøe ve dvanácti lidech na zápas 
se nedá udìlat dobrý výsledek. Nejenom, že 
se nedá oživit hra støídajícími hráèi, ale        
v mužstvu není žádná konkurence a výkon 
hráèù není takový. Místo v základní sestavì 
má každý jisté. Z toho plyne, že ani úèast na 
tréninku není podmínkou, aby si v nedìli 
hráè zahrál. O výkonech jednotlivcù na 
zápase a tréninkové jednotce nebudu ani 
mluvit. Mùžeme tak podìkovat hráèùm, kteøí 
letos pomohli, i když jsme s nimi na jarní èást 
nepoèítali. Dále mùžeme mluvit o velkém 
štìstí, že nedošlo k vìtším zranìním hráèù. 
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Pøed realizaèním týmem stojí velký problém. 
Kde sehnat hráèe!! Tento problém trápí 
témìø všechny oddíly soutìže a informace 
jsou takové, že spousta B-týmù konèí. 
Mládežnický fotbal ve vìtšinì klubù, které 
nemají v obci základní školu, témìø 
neexistuje a na hostování èi pøestup chybí 
finance. Fanouškùm mùžeme slíbit, že 
dlouhoòovický fotbal nekonèí. Zatím 
nevíme, kolik mužstev se pøihlásí do dalšího 
roèníku, ale my jsme se neodhlásili. Také 

 máme pár lidí, kteøí by chtìli za náš tým hrát, 
ale samozøejmì není nic jisté. Co se týká 
hráèù a jejich nasazení, musím øíci, že se 
jejich chu� zlepšila a úèast na trénincích byla 
rozhodnì lepší než na podzim. Je jasné, že 
je co zlepšovat. Doufám, se nám krizi 
dlouhoòovické kopané podaøí zažehnat. 
Závìrem malá pozvánka: STARÁ GARDA 
se zúèastní dvou turnajù- 13. 7.                    
v Mistrovicích a 20. 7. v Èeské Rybné. 

Nejlepším støelcem roèníku 2012 - 2013 se stal Roman Hynek a s 11 góly obsadil tøetí místo 
ve ètvrté tøídì. Nejtrestanìjšími hráèi soutìže se stali Ondøej Hubálek a Miroslav Musil, kteøí 
obdrželi 5 žlutých karet.

Za FC Dlouhoòovice Z. Koøínek

Mezisezonní období HC Dlouhoòovice

Hráèi mají momentálnì období letní 
pøestávky a sportují individuálnì. Devìt 
hráèù pùsobí v mužstvu Kaprù, kde hrají 
Oblastní ligu v in-line hokeji, nìkteøí další 
pøevlékli brusle za kopaèky a prohání se po 
zelených trávnících. Výkonný výbor HC již 
pravidelnì úøaduje a pracuje pøedevším na 
složení realizaèního týmu a kádru pro 
sezónu nadcházející. Dlouholetý a velice 
schopný vedoucí mužstva Miroslav Keprta 
se z pracovních dùvodù vzdal své funkce     
v realizaèním týmu, bude však nadále 
pùsobit ve výkonném výboru HC. Úspìšný 

trenér Juraj Hrèka, jenž dovedl náš tým pøed 
dvìma lety k titulu, u týmu také skonèil. 
Chtìli bychom mu podìkovat za vše, co pro 
dlouhoòovický hokej udìlal a popøát mu 
mnoho úspìchù v dalším hokejovém i 
osobním životì. V polovinì èervna se koná 
valná hromada TJ, kde budou hráèi 
seznámeni s novým realizaèním týmem a 
plánem pøípravy na sezónu 2013/14.           
V pøíštím obèasníku tak èekejte spoustu 
nových informací.
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Kroužek mladých hasièù

Od èervna se rozbìhl kroužek mladých hasièù, pod vedením Davida Tøešòáka, Jany 
Matykové, Ondry Jadrníèka a Jany Tøešòákové.
Dne 6.9. 2013 v 17:30 hodin, se oficiálnì sejdeme v hasièské zbrojnici. Kdo má ještì zájem, 
mùže se pøihlásit na email MATYKOVA.JANA@seznam.cz. V prùbìhu školního roku se 
budeme uèit, vázat uzle, poznávat hasièskou techniku, základy zdravovìdy, dodržování 
zásad požární bezpeènosti, hrát rùzné hry a hlavnì se zažije spousta zábavy s novými 
kamarády. 
Pøihlaš se i ty mezi nás, pokud je ti od 6-15 let.
Dìkujeme bratrovi Davidu Tøešòákovi a Ondøeji Jadrníèkovi, za pomoc pøi dìtské akci 
Floriánka VÍTÁNÍ LÉTA, kde pøipravili stanovištì s hasièskou tématikou.

                                                                                                                                                                                              
Jana Matyková 

Obecní úøad Dlouhoòovice
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Dlouhoòovice è. 2/2013

ze dne 23. 4. 2013

Zastupitelstvo obce

1. Bere na vìdomí informace

1.1. SSD, s.r.o. a SDH Dlouhoòovice o podání žádosti o dotaci na MAS Orlicko z programu 

Leader a Obec Dlouhoòovice vyslovuje podporu

2. Schvaluje

2.1. Smlouvu o výpùjèce objektu Hasièské zbrojnice a pøilehlých prostor SDH Dlouhoòovice

3. Ukládá

3.1. starostovi uzavøít smlouvu dle bodu 2.1.

Obecní úøad Dlouhoòovice
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Dlouhoòovice è. 3/2013

ze dne 29. 4. 2013

Zastupitelstvo obce

1. Bere na vìdomí informace

1.1. starosty, místostarosty a pøedsedù výborù a komisí, viz. zápis

2. Schvaluje

2.1. Závìreèný úèet obce a výsledek pøezkumu hospodaøení za rok 2012 bez výhrad

2.2. jako zhotovitele pro dodìlání drobných terénních úprav Dìtského høištì u paneláku v 

Sídlištní ulici, firmu Jiøí Holeèek - Pragocivil

2.3. úpravy rozpoètu – dotace na prezidentské volby

3. Ukládá

3.1. hospodáøce realizovat èinnosti spojené s body 2.3.

3.2. starostovi uzavøít smlouvu pro bod 2.2. 
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Obecní úøad Dlouhoòovice
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Dlouhoòovice è. 4/2013

ze dne 24. 6. 2013

Zastupitelstvo obce

1. Bere na vìdomí informace

1.1. starosty, místostarosty a pøedsedù výborù a komisí, viz zápis

2. Schvaluje
22.1. Cenu za výkup a prodej pozemkù podél cest 50,- Kè za m

22.2. Zámìr prodeje pozemku 271/1 v k. ú. Dlouhoòovice za cenu 50,- Kè za m
22.3. Zámìr prodeje pozemku 281/2 v k. ú. Dlouhoòovice za cenu 150,- Kè za m

2.4. Smlouvu s firmou G Plus s.r.o. na zajištìní služeb geoportálu obce Dlouhoòovice

2.5. Èástku 30 000,- Kè jako dar obci postižené povodnìmi, kterou doplní o èástku 30 000,- Kè 

vìnovanou obèany Dlouhoòovic.

2.6. Pùjèku Správì sportoviš� Dlouhoòovice s.r.o. ve výši 217 800,- Kè na pokrytí dotace z MAS 

Orlicko na rozšíøení služeb SKI areálu Dlouhoòovice.

2.7. Pùjèku Sboru dobrovolných hasièù Dlouhoòovice  ve výši 149 400,- Kè na pokrytí dotace z 

MAS Orlicko na revitalizaci klubovny hasièské zbrojnice

2.8. Smlouvu s paní M. K. na prodej pozemku 471/26 na k. ú. Dlouhoòovice za cenu 287 905,- 

Kè.

2.9. Smlouvu s p. R. L. o vyrovnání vìcného bøemene na pozemku parc. è. 471/11

2.10.Finanèní dary zastupitelùm ve výši 50 % mìsíèní odmìny. Èástku zaokrouhlit na celé 

koruny nahoru.

3. Ukládá

3.1. hospodáøce realizovat èinnosti spojené s body 2.6., 2.7., 2.10.

3.2. starostovi realizovat èinnosti spojené s body 2.2., 2.3., 2.4. a 2.8.

3.3. zastupitelùm realizovat pøedání daru z bodu 2.5.

Usnesení bylo schváleno nadpolovièní vìtšinou, t.j. 5 èleny Zastupitelstva obce

Usnesení zapsal: David Silber



DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK (10



DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK (11

3)

Prodej obèasníku: prodejna a hospoda Pod Lipami, Obecní úøad Dlouhoòovice, 
Infocentrum Žamberk

Celoroèní pøedplatné možno zajistit na Obecním úøadì

Vypracovala redakèní rada v èele s Davidem Silberem, v nákladu 150 výtiskù.
Redakèní rada neodpovídá za obsah pøíspìvkù.

Uzávìrka pøíštího èísla 10. 9. 2013

Tisk a design: Color studio, Helvíkovice 30, www.color-studio.eu

Úøední hodiny Obecního úøadu Dlouhoòovice:
Pondìlí a støeda: 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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