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Napsali o nás (Orlický deník 7.6.2008)
aneb Setkání dlouhoòovických dùchodcù

V nedìli 1. èervna v místním kulturním domì 
došlo k tradiènímu setkání dùchodcù obce 
Dlouhoòovice. Pro šedesát dva penzistù, 
kteøí se dostavili, bylo pøipraveno kulturní 
vystoupení s taneèní country skupinou 
ALABAMA ze Žamberka. Konferenciér  
imitátor pan Václav Faltus z Letohradu se 
postaral o dobrou zábavu. Souèástí této 
akce byla i výstava dìtských kreseb a 
výrobkù ze døeva od pana ing. Karla 
Jedlièky. Nechybìlo samozøejmì ani 

pohoštìní, které zajistil pan Moravec se 
svým personálem z místní restaurace „Pod 
Lipami“. Pøi odchodu domù bylo slyšet, jak 
se mnozí už domlouvali na setkání v pøíštím 
roce.

Text: Pavel Smola, Foto: Martin Sklenka
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Napsali o nás

Orlický deník, 8. 4. 2008

V obci našli o víkendu rtu�

Dlouhoòovice / V obci byla o víkendu 
nalezena rtu�. Na místo pøijela policie, 
pracovník odboru životního prostøedí a 
hasièi. Rtu� byla zajištìna a vèera se 
rozhodovalo o dalším postupu její likvidce. 

(re)

dìtský den v Dlouhoñovicích

V sobotu 31. kvìtna 2008 probìhl pod 
patronací SDH Dlouhoòovice a Obce 
Dlouhoòovice tradièní dìtský den plný her a 
soutìží ve sportovním areálu v obci a na 
zahradì místní mateøské školky, kterého se 
zúèastnilo 66 dìtí.
Za vydatné pomoci místních lidièek se od 
rána zaèalo s pøípravami stanoviš�, kdy si 
dìti uklidily dopravní høištì a støídaèky na 
zimním stadionu. Babièky cvièenky (ženy 
zdravotního cvièení) napekly perníèky, které 
další dobrovolnice ozdobily jako smajlíky.
Úkolem soutìžících dìtí bylo získat co 
nejvíce žetonù na jednotlivých stanovištích 
pøi plnìní jednotlivých úkolù. Tyto žetony si 
dìti ukládaly do našitých pytlíèkù a po 
skonèení soutìží si je mohly promìnit ve 
speciálním dìtském obchùdku za odmìny, 
které vìnovali místní sponzoøi.

Na dìti èekalo 17 disciplin, napø. 
pøimalovávaly vagónky k již namalované 

lokomotivì, èímž vznikl ojedinìlý dlouhý 
dìtský vláèek, dále házely míèky na 
plechovky, nahazovaly kroužky na trny 
házecího køíže, lovily rybièky v bazénku, 
skákaly v pytli, prolézaly látkovým tunelem s 
køižovatkou a také si zopakovaly pravidla 
silnièního provozu na dopravním høišti. Mìly 
možnost se také projet na koni. Speciální 
hasièskou disciplínou bylo støíkání 
„džberovkou“ na láhve.
Na závìr celého pìkného odpoledne 
pøedvedli místní hasièi dìtem hasièskou 
cisternu a hned po té zábava pokraèovala 
opékáním buøtù. Pøi odchodu dostaly dìti 
ještì perníèek smajlíèek a záložku.
Podle ohlasù zúèastnìných se dìtský den 
vydaøil a tak si podìkování jistì zaslouží 
všichni, kteøí toto zábavné odpoledne 
pøipravili. Podìkování patøí manželùm 
Havrdovým, Páchovým, Moravcovým, paní 
Pražákové Ivì, Zemanové, Kubíèkové, 
K r a h u l c o v é ,  Š i m k o v é ,  P i ò o s o v é ,  
Karvayové, Mihulkové, sleènì Vítkové N., 
Tøešòákové, Hájkové D., Vargové, Ferklové, 
Jirouškové a pánùm Koøínkovi Z., 
Machovièovi A., Silberovi a Jelínkovi 
Tomášovi.
Dìkujeme všem sponzorùm: Teddies  
Michal Vyhnálek, Výroba døevìných hraèek  
Vladimír Marek, hospoda Pod Lipami  
Robert a Hana Moravcovi, Ekoservis DDD  
Lumír Štìpán a další.
Další akce se pøipravuje. Informace 
naleznete na informaèní tabuli nebo na 
adrese www.dlouhonovice.cz.

Za SDH Dlouhoòovice Simona Páchová

Setkání dùchodcù

První èervnovou nedìli se konalo                  
v kulturním domì tradièní setkání 
dlouhoòovických dùchodù. Tìlocvièna se 
promìnila v pøíjemné prostøedí vyzdobené 
kvìtinami, zpestøené výstavkou dìtských 
kreseb a krásných øezbáøských prací p. Ing. 
Karla Jedlièky.
Pøi pøíchodu se každý obèan zapsal na 
slavnostní listinu obce. Po 14 hodinì byl 
zahájen program taneèním vystoupením 
dìvèat a chlapcù Alabama country ze 
žamberského Anima. Zatanèili rùzné tance 
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Dlouhoòovice oèima dìtí

Od 21. 3. 2008 do 21. 4. 2008 se uskuteènil 
1. roèník výtvarné soutìže. Dìti pro letošní 
rok soutìžily libovolnou technikou na téma 
„Moje oblíbené místo“. Zadání splnily velmi 
dobøe. Podaøila se jim vytvoøit opravdu 
pøekrásná díla. Dìkujeme tedy ještì jednou 
všem dìtem, které se zúèastnily, za nápad, 
trpìlivost a odvahu.
Díky nim jsme mohli uspoøádat výstavu v 
hasièské zbrojnici. Ta byla 27. 4. 2008 
zahájena malým doprovodným programem. 
Po slavnostní fanfáøe na trubku v podání 
Pavly Hubálkové se slova ujal pan Jiøí 
Tydlitát, dále v programu vystoupily dìti z 
MŠ pod vedením p. uèitelky Zuzany 
Knápkové, recitovali Nikola Vítková a Petr 
Jelínek. Závìrem zaznìla skladba na kytaru 
Silvie Vítkové. Výstava byla pøístupná celý 
týden, a to hlavnì díky našim „babièkám 
cvièenkám“,  k teré zaj is t i ly  dozor.  
Vyhodnocení a zároveò ukonèení výstavy se 
uskuteènilo opìt slavnostnì, 4. 5. 2005. Díla 
vyhodnotila tøíèlenná porota ve složení: paní 
Marie Slaninová øiditelka MŠ na odpoèinku, 
pan Jiøí Tydlitát èlen zastupitelstva obce a 
pan Luboš Kosohorský malíø a èlen unie 
výtvarných umìlcù ÈR.
Porota nemìla lehké rozhodování. Soutìže 
se zúèastnilo celkem 38 dìtí. Dále uvádím 
poèet dìtí v jednotlivých kategoriích a 
umístìní na pøedních místech.

První èervnovou nedìli se konalo v 
ku l t u rn ím  domì t rad i èn í  se t kán í  
dlouhoòovických dùchodù. Tìlocvièna se 
promìnila v pøíjemné prostøedí vyzdobené 
kvìtinami, zpestøené výstavkou dìtských 
kreseb a krásných øezbáøských prací p. Ing. 
Karla Jedlièky.
Pøi pøíchodu se každý obèan zapsal na 
slavnostní listinu obce. Po 14 hodinì byl 
zahájen program taneèním vystoupením 
dìvèat a chlapcù Alabama country ze 
žamberského Anima. Zatanèili rùzné tance 
amerického západu a dokonce pøizvali k 
tanci nìkteré z pøítomných spoluobèanù.
Následovalo pøivítání, slavnostní pøípitek a 
úvodní slovo starosty Ing. Pavla Smoly. 
Tichou vzpomínkou jsme si pøipomnìli 
spoluobèany, kteøí již nejsou mezi námi. 
Dále p. starosta seznámil pøítomné s dìním 
v obci a popøál všem pohodu a pøíjemnì 
strávené odpoledne.
V programu pokraèoval host  imitátor p. 
Václav Faltus z Letohradu. Hlasy mnoha 
známých osobností pobavil svými vtipy, 
humorným vyprávìním a písnièkami.
P. Moravec tradiènì pøipravil velmi dobré 
pohoštìní a p. Toman doplnil dobrou náladu 
pøíjemnou hudbou k poslechu i tanci. 
Vzpomínkou bude každému spoleèná 
fotografie od paní Sklenkové.
Vìøím, že se letošní setkání dùchodù líbilo, 
všichni strávili hezké nedìlní odpoledne a 
zároveò se setkali se známými, které 
obvykle nevídají.

Jitka Chárová

V kategorii mladší pøedškolní vìk soutìžilo 8 
dìtí.

1. Anežka Musilová
2. David Sperk
3. Bára Labudíková
4. MŠ za spoleènou práci

V kategorii starší pøedškolní vìk soutìžilo 15 
dìtí.

1. Lucie Vítková
2. Kateøina Koøínková
3. Vojtìch Junek
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V kategorii I. stupeò ZŠ soutìžilo 9 dìtí.

1. Vendula Koøínková
2. Klára Dostálková
3. Jakub Stejskal
4. Aneta Havrdová za model koòù

V kategorii II. stupeò ZŠ soutìžilo 6 dìtí.

1. Nikola Vítková
2. David Tøešòák
3. Petr Jelínek

Všichni, i ti nevyhodnocení, si odnesli 
odmìnu za výbornou práci. Odmìny byly z 
èásti nakoupeny za vybrané vstupné a z 
èásti od našich sponzorù. Dìkujeme tedy 
firmì Teddies-Michal Vyhnálek, panu 
Kosohorskému a dárci plyšových kamarádù.
Bìhem výstavy jste i vy, návštìvníci mìli 
možnost udìlit svùj hlas dílu, které vás 
nejvíce zaujalo. Mohli jsme tedy na závìr 
vyhlásit Dlouhoòovického umìlce pro rok 
2008. Tím se stala, s naprostou vìtšinou 
hlasù, Nikola Vítková. Jen pøipomenu, 
Nikola namalovala „Boženèinu chaloupku“. 
Jako cenu si odnesla: keramický hrneèek s 
logem ocenìní, který vìnoval pan Zamazal z 
Letohradu, malíøský stojan vìnoval obecní 
úøad Dlouhoòovice, stejnì jako èepici se 
znakem obce. Cenu pøedal starosta obce, 
Ing. Pavel Smola.

Výstava byla pøeinstalována na Setkání 
dùchodcù, které se uskuteènilo 1. 6. 2008 na 
sále našeho kulturního zaøízení. Díla budou 
vrácena autorùm.

Ráda bych za nás poøadatele podìkovala 
všem, kteøí se na této výstavì podíleli. 
Dìkujeme SDH a obecnímu úøadu 
Dlouhoòovice za podporu celé akce.
Nezbývá, než se tìšit na pøíští roèník. 
Témata pro pøíští rok jsou „Portrét“ a „Kámen 
jako dekorace“. Ale to až za rok.

za SDH Dlouhoòovice Jana Havrdová

nìco málo o naší Mateøské škole

Rádi bychom využili možnosti Vás 
informovat, co je v naší školce nového a co 
se chystá.

Po otevøení solné jeskynì v Žamberku i my 
jsme vyzkoušeli její úèinky. Dìti byly 
nadšené. Hrály si se solnými kameny od 
moøe, dýchaly zdravý moøský vzduch. Dvì 
hodiny pobytu zde jsou srovnatelné s jedním 
dnem u moøe. Tato zkouška solné jeskynì 
mìla u dìtí a u rodièù takový úspìch, že 
jsme ji navštìvovali pravidelnì každý pátek 
až do zaèátku kvìtna.
Do Žamberka nás vozil pan starosta 
obecním transitem. Obec zakoupila 
bezpeènostní dìtské sedaèky, takže i otázka 
bezpeèné cesty je vyøešená. Tento zpùsob 
pøepravy pak školka využívá i pro pøesun do 
Žamberka v pøípadì divadla nebo jiných 
kulturních akcí. Nejsme tak závislí na 
autobusovém spojení.
Den dìtí jsme ve školce oslavili hledáním 
pirátského pokladu. Po splnìní pirátských 
úkolù, kde dìti musely prokázat stateènost, 
odvahu, bystrost, pøesnou trefu a stavitelské 
schopnosti se také ony staly piráty. Pouze 
tak mohly poklad ukrytý v hlubokých lesích 
najít. Potom jsme si rozdìlali oheò, opekli 
párky a spravedlivì si rozdìlili sladký 
poklad. Pøi zpáteèní cestì dìti „sotva pletly 
nohama“, pøesto i ti nejmenší tento 
celodenní pìší výlet zvládly bez vìtších 
obtíží. Všichni jsme byli unavení, avšak 
bohatší o krásné zážitky.
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Skvìlý zážitek dìtem pøinesla také 
Pohádková cesta na hradì Litice poøádaná 
mateøskými školami. Cestou k hradu jsme 
na jednotlivých stanovištích potkali 
pohádkové postavy. Nejvíce se dìtem líbila 
"princezna", kde si vyzkoušely støelbu z 
kuše. Loupežníkù se malé dìti trochu bály, 
ale úkolu, správnì roztøídit odpadky, se 
všechny zhostily výbornì. Draka jsme 
odehnali øíkankou a u èarodìjnice Máni jsme 
se namazali vzácnou mastí proti zlobení. 
(Pro jistotu všichni vèetnì p. uèitelek.) Na 
hradì nás pøijala samotná královna, která 
nás pozvala na královský obìd v krèmì v 
podhradí. Také samotná jízda vlakem dìti 
nadchla. Domù si dìti pøivezly ulovenou rybu 
(papírovou) od vodníka, rytíøe z královského 
pokladu, špinavá trièka od nanukù a spousty 
zážitkù.

A co nás ještì èeká? Ještì pojedeme vlakem 
na jeden výlet do Èastolovic s prohlídkou 
zámku a návštìvou minizoo, kam se dìti 
také moc tìší. Poslední týden v èervnu 
plánujeme malé rozlouèení se školním 
rokem. Dopoledne uspoøádáme dìtskou 
olympiádu a odpoledne posezení na naší 
školní zahradì s rodièi pøi spoleèném 
opékání párkù.
Chtìla bych pozvat všechny maminky na 
mateøské dovolené k návštìvì klubu 
maminek, který probíhá (a také v pøíštím 
školním roce bude probíhat) v naší školce 
každou støedu od 15.30 hodin. Maminky si 
pøi èaji a malém obèerstvení mohou 
popovídat a pøedat své zkušenosti. Dìti si 
pohrají a zároveò se seznámí s prostøedím 
mateøské školy, což je velkým pøínosem po 
nástupu do školky.
Všem dìtem pøeji hezké prázdniny a 
spousty sil pro pøíští školní rok.

Uèitelka MŠ Mgr. Zuzana Knápková

Èarodìjnice

Již tradiènì konané pálení èarodìjnic 
probìhlo i letos ve sportovním areálu. Úèast 
byla skvìlá jako naše èarodìjnice, za kterou 
musíme podìkovat „holkám“ z aerobiku. 
Sice bìhem veèera došlo k velkým 
nesnázím s pivem a koøalkou, které jsme 
jako poøadatelé podcenili. Tímto bych se 
chtìl všem omluvit za vzniklou žízeò. 
Závìrem dìkuji všem poøadatelùm za 
pomoc pøi organizaci této skvìlé akce.

za FC DLÒ Zdenìk Koøínek

Humanitární sbírka

Diakonie Broumov, humanitární nezisková 
organizace poskytující materiální pomoc 
všem potøebným nejen u nás, ale i v 
zahranièí, se na naši obec obrátila s prosbou 
o uspoøádání humanitární sbírky ošacení, 
lùžkovin a domácích potøeb. Sbírku jsme 
zorganizovali 16. kvìtna, obèané se k této 
akci postavili velice pìknì a rádi pøispìli 
nemalými dary. V následujícím týdnu auto 
vše odvezlo do Diakonie Broumov. Zde je 
veškerý matriál dále tøídìn na humanitární 
pomoc a na nepoužitelný, který je dále 
zpracováván k prùmyslovým úèelùm. Na 
tøídìní i zpracování materiálu se podílejí lidé 
z okraje spoleènosti, propuštìní z výkonu 
trestu, lidé bez domova a lidé tìžko 
umístitelní na trhu práce (Diakonie má 
vlastní azylovou ubytovnu pro cca 70 mužù a 
žen).
Dìkuji tímto všem, protože jste svými dary 
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nejen materiálnì pomohli potøebným 
obèanùm, ale také poskytli práci lidem, kteøí 
by jinak žádnou nedostali.

Lenka Sklenáøová

Kulturní dùm v Dlouhoñovicích

U zdejšího kulturního domu a hostince „Pod 
Lipami“ vládl v tìchto dnech nebývalý 
pracovní ruch. Vymìòovala se zde okna a 
nìkteré dveøe u jmenovaných budov. Je to 
plánovaná akce našeho obecního úøadu.
Pøi této pøíležitosti chci pøipomenout 
slavnostní otevøení Kulturního domu v roce 
1987  tedy jeho dvacetileté trvání. Bìhem 
tìchto let se zde poøádalo mnoho kulturních 
akcí a sál je stále hojnì využíván k rùzným 
sportovním a cvièebním úèelùm.
Pøed 20 lety jsme i my, tehdy ženy ve 
støedním vìku, zahájily svoje cvièení. Mezi 
ženami byl hned na zaèátku o cvièení velký 
zájem, ale poèet zapsaných a docházejících 
se ustálil asi na 20. Tento poèet trvá dodnes. 
Nìkolik cvièenek, které tehdy zaèaly cvièit, 
dochází vytrvale a pravidelnì i dnes. 
Nìkterým to už bohužel zdravotní potíže 
nedovolí. Pohyb je nutný v každém vìku, 
samozøejmì pøimìøený a individuální. Rády 
se setkáváme nejen v tìlocviènì, ale i pøi 
rùzných pracích pro obec. Napøíklad úklid 
høbitova, peèení preclíkù na ples hasièù a na 
dìtský karneval, støídaly jsme se i pøi dozoru 
u výstavy betlémù, u dìtské výtvarné 
výstavy v hasièské zbrojnici, celé roky 
sbíráme a odvádíme byliny, také jezdíme na 
krátké výlety do okolí.

Ve mìstech mají rùzné kluby pro dùchodce  
seniory a my máme svou støedu v tìlocviènì. 
Fotografie je z 29. 5. 2008  posezení u M. 
Kulhavé (u Kubíèkù).

Marie Slaninová

Informace pro veøejnost

- v kvìtnu byl zahájen svoz bioodpadu, který 
se zaèíná osvìdèovat. Protože další obèané 
obce projevují zájem o tento druh svozu, je 
možno na obecním úøadì objednat nádobu 
na bioodpad. Objem nádob je 140 l, pozdìji 
budou vymìnìny Technickými službami 
Žamberk za vìtší (240 l). Nádoba je 
zapùjèena bezplatnì. Svoz je každé úterý v 
lichý týden.
- pøestože od vybudování I. etapy kanalizace 
v ulici Sídlištní, èásti ulice Hlavní a ulice Pod 
Vlekem uplynuly bezmála tøi roky, nejsou 
stále nìkteøí majitelé rodinných domkù k této 
kanalizaci pøipojeni. Obec nechala ze svého 
rozpoètu vybudovat odboèky jeden metr za 
hranici pozemkù a navíc nechala zpracovat 
projektovou dokumentaci. Proto nic nestojí v 
cestì pøipojení. Upozoròujeme na znìní 
zákona è 274/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích pro veøejnou potøebu, hlava I, § 
3 o povinnosti pøipojit se na kanalizaci.
- opìt pøipomínáme, že obèané obce mají 
možnost odevzdávat velkoobjemový a 
nebezpeèný odpad do sbìrného dvora Tech. 
služeb Žamberk v Karlovicích. Bioodpad je 
možno odevzdat i osobnì v kompostárnì  
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ve smìru na Píseènou. S výjimkou uložení 
stavební sutì a výkopové zeminy je tato 
služba bezplatná.
- budování II. etapy kanalizace se pøesunulo 
do dolního konce obce. V èervnu stavební 
firma VAKSTAV zahájila pokládku potrubí ve 
zbývající èásti ulice Hlavní a Doleèka. 
Stavebními pracemi je nejvíce zasažena 
ulice Dvorská, kde se pokládá i deš�ová 
kanalizace. (viz.foto) Soubìžnì jsou øešeny 
i odboèky na pozemky sousedící s 
komunikací. Upozoròujeme, že stavební 
firma je povinna po ukonèení pokládky 
opravit èást komunikace zasaženou 
výkopovými pracemi. S rozsáhlejší opravou 
místních komunikací zastupitelé poèítají v 
pøíštím roce. Tento zámysl byl již pøedložen i 
pro dotaèní program Leader.
- v prvním èervnovém týdnu byla v kulturním 
domì a místní restauraci vymìnìna okna. 
(viz.foto) Vedle lepšího vzhledu objektù si 
slibujeme i menší tepelné ztráty. Výmìnu 
oken provedla firma „Okna Macek s.r.o.“, 
která vzešla z nabídkového øízení a mìla 
nejpøíznivìjší cenovou nabídku. V dubnu 
byla také dokonèena generální oprava 
sociálního zaøízení v místní restauraci.
- od 1. kvìtna 2008 musí každé dítì v autì 
buï sedìt v autosedaèce nebo být 
pøipoutané bezpeènostními pásy. Protože 
do mateøské školy chodí caparti, kteøí rádi 
jezdí do divadla, sauny, solné jeskynì a na 
výlety zakoupili jsme do obecního 
mikrobusu dìtské autosedaèky (viz.foto), 
které se líbí nejen dìtem, ale i rodièùm.
- 31. 5. byla ukonèena rekonstrukce 
nevyhovujícího topení v klubovnì a 
sociálním zaøízení Hasièské zbrojnice. Nové 
vytápìní umožní zpøíjemnit pobyt v 
místnosti, kde se v poslední dobì zaèaly 
èastìji poøádat výstavy a podobné akce.

Ing. Smola Pavel, starosta obce

Havárie na plynové pøípojce

Dne 10. 4. pøi výkopových pracích pro nový 
kanalizaèní øád došlo k poškození 
plynového potrubí a pøerušení dodávky 
plynu pro èást obce Dlouhoòovice. Za 
asistence hasièù a Policie ÈR pracovníci 
plynáren závadu odstranili a dodávka plynu 
byla ještì téhož dne obnovena.

Ing. Smola Pavel

Pro pejskaøe

K napsání tohoto èlánku mì vedla osobní 
zkušenost s ,,také pejskaøi,,. V naší obci má 
své miláèky mnoho obèanù, tito nám 
zpøíjemòují náš život a udìláme pro nì to 
poslední. K tomuto ale patøí i povinnosti a 
zodpovìdnost za jejich chování. Patøí sem 
napøíklad to, že po nich uklízíme a to, že za 
nì zodpovídáme z hlediska zamezení útoku 
na èlovìka pøi pohybu na veøejnosti. To 
znamená zamezení volnì se pohybujícího 
psa po obci. Pøi procházce mají mít psi 
vodítko a vìtší náhubek. Toto nìkteøí 
majitelé nedodržují s tím, že jejich pes je 
neškodný a nemùže zaútoèit. Tento omyl 
mùže skonèit i nevynuceným útokem a 
hlavnì dìti nemají v tuto chvíli úèinnou 
obranu. Osobnì mám tzv.,,bojového psa,, a 
jelikož pøi procházce vždy používám vodítko 
a náhubek, byl mùj pes dvakrát napaden 
volnì pobíhajícími psy. Bylo mi øeèeno, že 
mu mám sundat náhubek, a� si to psi mezi 
sebou vyøídí. Mého psa je mi líto, ale toto 
neudìlám, protože by mì potom bylo líto 
toho druhého psa. Poslední pøípad je 
napadení mého kamaráda ze Žamberka, 
který bránil svého malého psa pøi napadení 
nìmeckým ovèákem. Po tomto útoku má 
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Nastávajícím maminkám

V rámci zájmu obce o stabilizaci mladých 
rodin v Dlouhoòovicích Zastupitelstvo obce 
Dlouhoòovice schválilo na svém zasedání 
16. 6. 2008 úhradu regulaèních poplatkù pro 
novorozence a matku za pobyt v porodnici. 
Toto platí zpìtnì od 1. 1. 2008 pro všechny 
maminky a novorozence, kteøí mají trvalé 
bydlištì v obci Dlouhoòovice. Po pøedložení 
dokladu o úhradì regulaèního poplatku v 
kterékoliv porodnici v ÈR vám bude pobyt 
(max. 7 dní) zaplacen.

prokousnutou ruku a mìl i problém s 
ovìøením o oèkování psa. Pakliže opìt 
dojde k této situaci, nemám jinou možnost 
než zavolat policii a odchytovou službu p. 
Štìpána, jehož firma sídlí v naší obci.
Celý èlánek vyznìl ponìkud pesimisticky, 
ale vìc je pro nìkteré ,,pejskaøe,, vážná až 
ve chvíli, kdy dojde ke zranìní. Snad ti, kteøí 
se k tomuto problému staví zodpovìdnìji, 
napraví ty druhé.

Dìkuji Acci z Hùrek

Vyhodnocení ankety

Dotazníkem bylo obesláno 225 domácností 
a vrátilo se nám 47 ks. Cílem bylo zjistit jak, 
jsou nebo nejsou volièi spokojeni s prací 
zastupitelstva a dostat se nejjednodušší 
cestou k pøipomínkám a nápadùm ze strany 
obèanù. Nápady a pøipomínky psali jak ti 
nespokojení, tak ti spokojení. Tìch 
spokojených bylo 40 a ostatních 7. Ze 47 
vrácených lístkù se vrátilo 35 s nápady a 
pøipomínkami.
Pøinášíme Vám druhy pøipomínek a poèet, 
kolikrát byly na lístcích a zároveò struèné 
odpovìdi na Vaše dotazy.

1) špatný stav komunikací a jejich 
opravy 9x
opravy se doøeší po dodìlání kanalizace,     
u ZD je opraveno
2) Zlepšit úklid obce  sníh, tráva, 
zeleò 5x
Jeden zamìstnanec na pùl úvazku seèení 
VIKA  bude se øešit

3) Zlepši stav parkování u bytovek 4x
Do podzimu bude mezi bytovkami 
vybudováno nové parkovištì
4) Prodej bytù  paneláky 3x
Toto už probíhá, nìkteré byty jsou prodány  
nìkteré si obec nechá jako sociální,
 citlivá otázka
5) Zlepšit informovanost obèanù o stavbì 
pøivadìèe 2x
Stala se chyba, ale nyní se vše projednává 
na veøejných zasedáních zastupitelstva
6) Osvìtlení ulice Pod Vlekem 2x
Bylo v jednání už vloni, ale obèané této èásti 
se nedohodli
7) Zlevnit svoz odpadù 2x
Toto ovlivníme jen lepším tøídìním
8) Omezit rychlost v ulici Sídlištní 1x
Jsou zde retardéry a dopravní znaèení 
obytná zóna  rychlost 20 km/hod
9) Chodník u bytovek 1x
První takový dotaz, mùže být navrženo v 
dalším rozpoètovém období
10) Zdravotní školení pro obèany 1x
Zajímavý návrh i pro cvièení žen, napø. pøi 
bìhu Terryho Foxe záchranáøi i letos
11) Oprava opìrné zdi u nádraží 1x
Vlastníkem jsou ÈD  jsme v pronájmu
12) Poøádek v MŠ a úroveò vzdìlávání 
dìtí 1x
Jsou pøipomínky ale i opaèného názoru
1 3 )  O s o b n í  n e s p o k o j e n o s t  s e  
zastupitelem 1x
Osobní pøipomínky mohou mít i jiný podtext  
tìžko reagovat
14) Kamerový systému vybraných 
objektù 1x
Je v jednání a bylo toto obci navrženo, ale 
jako vše nìco stojí
15) Upravit svoz bioodpadu 1x
Bylo upraveno a bude o mìsíc delší
16) Dìtský koutek u obecního úøadu 1x
Nevyhovuj ící  zaøízení  muselo být  
demontováno a do konce èervence bude 
zcela nové
17) Opravit rozluèkovou síò  støíška 1x
Je snaha nás všech, aby toto bylo dùstojné 
místo. Dosud pøedložené návrhy nezískaly 
podporu OZ.
18) Plyn smìr zákopèí 1x
Nákladná realizace  prozatím není v 
rozpoètu Èeské plynárenské a.s.
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19) Chodník u silnice od Vostøelových                 
ke Svobodovým 1x
Toto je první zmínka o problému, prozatím není 
navrženo, dle nákladù
20) Kontejner na papír 1x
Po úpravì stanovištì pro nádoby na odpad bude 
kontejner zakoupen
21) Dlouhodobá koncepce obce 1x
Více chodit na veøejná zasedání a další informace 
jsou v Dlouhoòovickém obèasníku
22) Zrušit byt v objektu obecního úøadu 1x
Není prozatím dùvod, urèitì je lepší, když má 
objekt stále obyvatele
23) Spojit se s Žamberkem 1x
Obèané sami rozhodli o odtržení a urèitì to bylo 
správné
24) Dodìlat osvìtlení v ul. Dvorská 1x
Po dostavbì rodinného domku bude dodìláno
25) Mìøení rychlosti v rùzných èástech 
obce 1x
Toto mìøení se provádí prùbìžnì na ulici Hejnické 
a o kontrole v obci ze strany mìstské policie se 
jedná 

Pøípadné další dotazy prosím nechte na OÚ u p. 
Sklenáøové nebo pøedejte na veøejné schùzi.

Zpracoval Petr Nun

Zájezd dùchodcù

Datum:  27. srpna 2008
sraz v 7.00 hod u obecního úøadu 
v Dlouhoòovicích

Díky pochopení vedení obce Dlouhoòovice, 
mohou si dùchodci opìt navrhnout trasu 
poznávacího zájezdu s tímto programem:
Po stopách spisovatele Aloise Jiráska  v Hronovì 
prostudujeme jeho rodný domek a okolí, abychom 
vstøebali prostøedí, ze kterého tento slavný 
spisovatel zaplòoval naše školní dìjepisné 
vzdìlání.
Broumov  klášter, muzeum  vrchol baroka v 
Èechách. Zároveò poèítáme, že v samostatných 
skupinkách se rozptýlíme po mìstì a zajistíme si 
obìd.
Josefov  pevnost  podzemí a muzeum, kde se 
rozbìhneme každý dle svých možností a zájmù.
V 18 hodin poèítáme se spoleènou veèeøí v 
motorestu Lípa.
Svùj zájem zamìøujte, prosím, na již tradiènì 
osvìdèenou dvojici Marie Šilarová a Vlasta 
Havrdová.

Jaroslav Procházka

Spoleèenská rubrika

Blahopøejeme

Vzpomínáme

12. 4. Julius Gergö 55 let

Vítání obèánkù

18. 5. 2008 byli slavnostnì pøivítáni noví obèánci 
naší obce Martin Matoušek, Lucie Hájková, Adam 
Netušil, Šimon Kubíèek, Dominik Grus a Šárka 
Vávrová.

Zveme vás

SDH Dlouhoòovice poøádá 28. 6. 2008 od 13 
hodin na místním sportovišti Memoriál Zdeòka 
Musila.

4. 7.
12. 7.
13. 7.
12. 8. 
22. 8. 
24. 8.
29. 8.

1. 9. 

Zdenìk Hynek
Bohumil Krahulec
Marie Kalousková 
Ludmila Janeèková
Václav Kozák
Marie Prachaøová
Marie Kopsová
Václav Kuèera

75 let
88 let
75 let
88 let
80 let
70 let
87 let
83 let
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HC Dlouhoòovice Vás zve na Pivní slavnosti, 
které s konají 28. 6. 2008 od 19.30 hod na místním 
sportovišti. K poslechu a tanci hraje skupina 4 
Watty.

Studánka pod Perdìjovem
O úmyslu úpravy pøíchodu k této studánce už 
mluvíme od jara  Obèasník è. 37/2008. Ti, kteøí 
mìli zájem mít na studánce svùj podíl, se 
zúèastnili na úpravách cestièky. Další èástí 
studánky bude malá lávka a støíška nad skruží. 
Proto hledáme dobrovolníka  odborníka na práci 
se døevem. Pøedem dìkuji.
Termín dokonèení je již stanoven. V sobotu 6. záøí 
bude slavnostní setkání u již upravené studánky s 
uvítacím výborem. A jak bude vlastní program 
vypadat?
Ve 14 hodin odchod od Obecního úøadu ke 
studánce. Pro ty, kteøí by nedošli, možnost 
zajištìní dopravy. Ve 14.30 hod u studánky 
zahájení programu „Vítání studánky“. Odpoledne 
bude dále pokraèovat procházkou. Pro malé 
Pohádkovým lesem a pro vìtší turistickým 
výletem. Všichni se nakonec sejdeme na høišti u 
malého obèerstvení.
Veškeré podrobnosti si pøeètete na plakátech, 
které se bìhem srpna objeví na obvyklých 
místech.
Pøejeme si krásné poèasí a hezky strávené 
odpoledne.

Jiøí Tydlitát

Zdravím všechny obèany naší obce a tìším se na 
setkání na této akci, která se bude konat v sobotu 
30. 8. 2008 v 17:00 hod. Nejdøíve trocha 
vysvìtlení k novému názvu. Záštitu od letošního 
roku pøevzala nad celou akcí spoleènost LEVITY 
a. s., která se mimo jiné nìkolik let také podílela i 
na projektu ,,Bìh Terryho Foxe,,. Pro nás 
organizátory se toho zmìnilo dost, ale pro Vás 
bude vše probíhat tak, jako v minulých letech. 
Tratì se nemìní a zùstanou ve stejných délkách, 
zùstává i tombola, zmìní se jen host, kterým letos 
bude muž mnoha h lasù známých ze 
spoleèenského života p. Faltus.
Za poøadatele zvu Vás a Vaše dìti, maminky, 
babièky, dìdeèky, pejsky a pìkné poèasí.

Za poøadatele Petr Nun

Bìh nadìje

Pøipravujeme

6. záøí 2008 - Setkání u studánky. Pro malé cesta 
pohádkovým lesem, pro velké turistická 
procházka a pro všechny potom spoleèné 
opékání.
Øíjen 2008 - Kouzelný veèer. Setkání s 
kouzelníkem nejen pro malé a kouzelná cesta s 
lampionkem.
Øíjen 2008 - Ètení pohádek po celou noc s 
pøekvapením. Spacák a plyšového mazlíèka s 
sebou.
Sledujte informaèní tabule a webové stránky 
obce.

Soutìž

Vyhodnocení nejkrásnìjších oken, balkonù, 
zahrádek a pøedzahrádek, která se letos dìlí na 
roèní období, jak bylo psáno v Obèasníku è. 
36/2008 má už za první roèní období své vítìze. 
Proto nezapomínejte na svá okna a vaše 
zahrádky. Potìší nejen vás, ale i kolemjdoucí. Je 
hezké, že vám nejsou lhostejné ani veøejné 
prostory. Konkrétní uvedu až na koneèném 
vyhlášení soutìže za všechna roèní období na 
posledním veøejném zasedání v letošním roce. Už 
teï je ale vidìt vaše záliba v krásném okolí vašich 
pøíbytkù, navzdory mnoha znaènì poškozeným 
veøejným komunikacím. To se ale také zlepší po 
dokonèení veøejné kanalizace.
Tak nezapomínejte, rozkvetlé okno nebo balkon a 
krásná zahrada zlepší náladu a okouzlí svojí 
nádherou každého. Je škoda schovávat je za 
ohrady, pøes které není vidìt. I posezení v 
soukromí zahrady se dá citlivì vyøešit a zákoutí se 
dá upravit tak, aby vám kolemjdoucí „nekoukali do 
talíøe“.

Jiøí Tydlitát

O památných stromech

Hrdinové tìchto pøíbìhù jsou vìtšinou pamìtníky 
mnoha a mnoha generací. Je ale také doba, ve 
které pøišli na svìt. Ve IV. díle našeho povídání 
jsem vítal do naší obce novì vysazený budoucí 
vánoèní strom u prodejny.
Dnes vítám na svìt dalšího „pøivandrovalce“. 
Narodil se sice v dlouhoòovické pùdì a jeho 
matka pochází z Evropy. Pùvodem je ale jako jeho 
kolega nový vánoèní strom ze Severní Ameriky. 
Domovem od Texasu a Lousiany až po 43. 
rovnobìžku.
Teï blíže k našemu novému obyvateli. Je 
stromem listnatým, s listy sudospøežnými (jasan 
má lichospøežné) až 35 cm dlouhými. Až bude 
starší, uvidíte na nìm i jeho kvìty v krátkých 
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Fotbal

Zpráva o èinnosti fotbalového oddílu

Po zimní pøípravì, kdy jsme odehráli pøípravné 
zápasy na umìlé trávì v Èerníkovicích, v 
Letohradì a na pøírodním povrchu v Èervené 
Vodì a Kostelecké Lhotì, jsme do jarní èásti 
soutìže nastoupili na osmém místì s 16 body a s 
8 bodovou ztrátou na prvního. V kádru došlo ke 
zmìnám v sestavì. Na hostování ze Žamberka 
pøišli Vítìzslav Vávra a Filip Vémola. Absence v 
týmu vyplnili Marcel Tomek, Milan Václavek a 
brankáø Jan Vrba.
Sestava pro jaro:
Brankáøi: Jaroslav Macháèek, Ondøej Kaška
Obrana: Jaroslav Peøina, Michal Èernoch, Václav 
Jakubec, Václav Vítek, Libor Musil (kapitán), 
Michal Drhlík (dlouhodobì zranìn).
Záloha: Radim Kotyza, Zdenìk Koøínek, Josef 
Mikuláš, Tomáš Víša, Miroslav Musil, Petr Šafáø
Útok: Vítìzslav Vávra, Filip Vémola, Josef 
Koèajda, Kamil Mikyska.
Trenéøi: Vladimír Marek, Štefan Švec.

vzpøímených hroznech. Plody jsou zploštìlé 
hnìdofialové lesklé lusky pøes 20 cm dlouhé. Toho 
se ale doèkáme až za nìkolik let. Vždy� vzrùstem 
nedosahuje ještì ani jednoho metru a to v 
dospìlosti dorùstá ve své domovinì i pøes tøicet 
metrù. Další zajímavostí, jak jeho jméno 
napovídá, jsou trojdílné trny až 8 cm dlouhé. Jak 
se tedy jmenuje? Døezovec trojtrnný (Glerditsia 
tricanthos L.). A adresa? U potoka naproti 
Holeèkovým è. p. 10.
Doufejme, že za nìkolik let z nìho bude 
dendrologická zajímavost, se kterou se v blízkém 
okolí nemùže žádná obec pochlubit. Vyskytuje se 
vìtšinou jen v parcích. Ještì pro upøesnìní, své 
bydlištì získal 24. kvìtna 2008 v 11 hodin.

Jiøí Tydlitát

A nyní výsledky jarní èásti:

DLÒ - Dolní Tøešòovec    2:1 (Mikuláš, Vávra )

È. Heømanice - DLÒ        1:0
DLÒ - Žichlínek           2:2 (Víša, Vémola)

Boøíkovice - DLÒ           3:1 (Koèajda )

DLÒ - Dobøíkov B           3:1 (Macháèek, Èernoch, Musil)

Kunvald - DLÒ           1:0
DLÒ - Dolní Èerná          2:0 (Peøina, Musil L.)

Nìmèice - DLÒ           0:2 (Koèajda, Mikyska)

zbývá odehrát:
DLÒ - Tìchonín
DLÒ - Libchavy „B“
Øetová - DLÒ

Tøi kola pøed koncem soutìže jsme na 6. 
místì se ziskem 29 bodù.
Naším zámìrem bylo navázat na úspìšnou 
sezónu HC Dlouhoòovice a to i pro naše 
skvìlé fanoušky. Díky otevøené pøírodì sice 
zápasy nejsou tak hluèné jako na zimních 
stadionech, ale i pøesto jim patøí dík.
Závìrem bych chtìl podìkovat sponzorùm a 
všem, co se podílejí na organizaci pøi našich 
domácích zápasech. Speciální podìkování 
patøí Davidu Silberovi za skvìlé fotky, které 
reprezentují náš fotbal v Orlickém deníku.

Za FC DLÒ Zdenìk Koøínek

Bøezen 2008
Zaèátek první dekády mìsíce bøezna byl bouølivý. 
Pøecházela výrazná tlaková níže. Ta byla 
doprovázena silným deštìm, krupobitím, bouøkou 
a bouølivým vìtrem  síle vichøice. Za dobu 
pøechodu frontálního systému spadlo celkem 35 
mm/m2 srážek. Na Šumavì napršelo mezi 60 a 70 
mm/m2 a v Orlických horách 30 mm/m2 vody. 
Následkem tání snìhové pokrývky na horách a 
vlivem spadlých srážek docházelo ke vzestupùm 
vodních tokù. Tøetí povodòový stupeò mìli na 
Šumavì. I vítr byl významný. Jeho poryvy v 
nížinách dosahovaly rychlosti 115 km/h. Došlo k 
velkým polomùm, vyvrácení stožárù vysokého 
napìtí a škodám na obydlí. Na kopcích byly 
nejsilnìjší poryvy vìtru na Milešovce 144 km/h, 
Snìžka 170 km/h a Alpy až 180 km/h. Závìr první 
dekády byl v celku teplý a sluneèný.
Ve druhé dekádì pøevažovalo západní až 
severozápadní proudìní vzduchu kolem tlakové 
níže nad Baltským moøem. Teploty se pohybovaly 
mezi dvìma až deseti stupni nad nulou. Na obloze 
pøevažovalo polojasno až oblaèno s obèasnými 
srážkami. Koncem dekády, kolem tlakové níže 
nad Bìloruskem a mezi tlakovou výší nad 
Islandem, se do støední Evropy propadl chladný 
oceánský vzduch od severu. Napadlo kolem dvou 
centimetrù snìhu. Na horách mezi 5 a 10 cm. 
Náznak jara tak skonèil a vládu pøebrala opìt 
zima.
Poslední bøeznová dekáda byla v celku chladná. 
Postarala se o to tlaková níže, která se pøesunula 

Poèasí
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nad Bìlorusko a kolem ní k nám zesílil pøíliv 
chladného vzduchu od severozápadu. 
Noèní minimální teploty klesaly na -3 až -6 
stupòù. Vyskytla se souvislá snìhová 
pokrývka, která byla nejvyšší 22. bøezna 
(10cm). Ještì 26. bøezna nasnìžilo kolem 2 
cm. 25. bøezna se ve veèerních hodinách 
objevila slabá bouøka. V závìru mìsíce se k 
nám kolem tlakové níže nad západní 
Evropou dostal teplejší vzduch. Teploty se 
šplhaly ke 14 stupòùm.
teploty: +2,2 °C (+0,4 °C nad normálem), 
maximální: +16,4 °C (31.3.), minimální: -8,6 
°C, v 5 centimetrech nad zemí: -11,6 °C 
(6.3.)
srážky: celkem 88,1 mm/m2 (156% 
normálu), nejvyšší úhrn za 24 hod.: 15,9 
mm/m2 (1.3.)
sluneèní svit: 105 hodin (114 % normálu), 
nejdelší den se sluneèním svitem 1.3. (11,2 
hod.)
statistiky: poèet jasných dnù: 1, poèet dnù s 
bouøkou: 3, s kroupami:4, s nárazovitým 
vìtrem: 7, se srážkami: 21, s jíním: 4, se 
snìhovou pokrývkou: 5, maximální náraz 
vìtru: 32,0 m/s

Duben
1.10.4. Promìnlivé poèasí s obèasnými 
pøeháòkami. Chladnìjší severozápadní 
proudìní bylo na konci dekády støídáno 
teplejším jižním, s teplotami do 17°C. 
Vyskytovaly se èetné pøízemní mrazíky.
11.-20.4. V nevýrazném tlakovém poli 
pøecházely ÈR jednotlivé frontální vlny. 
Polojasné až oblaèné poèasí pøinášelo 
teploty kolem 15 až 20 °C. Noci byly stále 
ještì chladné s teplotami do -4 °C. V této 
dekádì se vyskytly i 2 výrazné bouøky.
21.30.4. Závìreèná dekáda mìsíce nám 
pøinesla spíše sluneèné poèasí s ojedinìlými 
srážkami. Teploty se pohybovaly kolem 14 
až 20 °C. Stále se ještì vyskytovaly 
pravidelné noèní mrazíky do -2 °C.
teploty: +7,3 °C (+1 °C nad normálem), 
maximální: +20,5 °C (11.4.), minimální: -3,7 
°C (18.4.), v 5 cm: -5,6 °C (24.4.).
srážky: celkem 40,3 mm/m2 (89% normálu), 
nejvyšší úhrn za 24 hod.: 11,0 mm/m2 (7.4.)
sluneèní svit: 143,7 hodin (118% normálu), 

nejdelší den se slun. svitem 28.4. (12,2 hod.)
statistiky: poèet dnù se srážkami: 19, s 
bouøkou: 3, s rosou: 14, s kroupami: 1, s 
mlhou: 3, s nárazovitým vìtrem: 5, s jíním: 2, 
maximální náraz vìtru: 18,0 m/s.(12.4.)

Kvìten
1.10.5. Zpoèátku mìsíce ÈR ovlivòovala 
nevýrazná oblast vysokého tlaku vzduchu 
nad Nìmeckem a Severním moøem. V 
odpoledních hodinách se vytváøela kupovitá 
oblaènost s obèasnými pøeháòkami a 
bouøkami. Postupnì se prosazoval vliv 
oblasti tlakové výše od severovýchodu s 
ubýváním oblaènosti. Maximální teploty 
dosáhly 19 °C. Ranní minima klesala na 
+0,7 °C a v pøízemí na -4 °C.
11.20.5. Oblast vysokého tlaku vzduchu nad 
ÈR zeslábla, v nevýrazném tlakovém poli 
pøevažovalo poèasí s malou oblaèností. Ta 
byla v polovinì dekády støídána nasouvající 
se brázdou nízkého tlaku vzduchu od 
západu. Pøibylo srážek i bouøek s 
nebezpeènými doprovodnými jevy. Srážky 
byly místy trvalé a vydatné. Maximální 
teploty se pohybovaly kolem 24 °C. 
Minimální teploty klesaly na +2 °C a vyskytly 
se i pøízemní mrazíky do -3 °C.
21.31.5. Závìr mìsíce byl suchý a teplý. 
Postarala se o to tlaková níže nad západní 
Evropou, kolem které k nám proudil velmi 
teplý vzduch od jihu. Maximální teplota se 
šplhala k 29 °C. Pøevažovalo sluneèné 
poèasí.
teploty: +13,0 °C (+1,1°C nad normálem), 
maximální: +28,9 °C (31.5.), minimální: 
+0,7°C (7.5.), v 5 cm: -3,4 °C (7.5.)
srážky: celkem 69,1 mm/m2 (106% 
normálu), nejvyšší úhrn za 24 hod.: 18,6 
mm/m2 (17.5.)
sluneèní svit: 220,7 hodin (123 % normálu), 
nejdelší den se slun. svitem 25.5. (13,8 hod.)
statistiky: poèet dnù se srážkami: 15, s 
bouøkou: 7, s rosou: 26, s kroupami: 1, s 
mlhou: 2

Martin Balík
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Pøed uzávìrkou

Ve ètvrtek 12. 6. jsem se vrátil z pìtidenní 
služební cesty se skupinou starostù a 
místostarostù Èeské republiky vìnované 
návštìvì Evropského parlamentu v Bruselu 
a návštìvì samosprávy v belgické obci 
Assenede, která je støediskem pro další tøi 
menší obce. Protože jsem se vrátil témìø po 
redakèní uzávìrce, chci teprve v pøíštích 
èíslech seznámit veøejnost s nìkterými 
zajímavostmi ze života holandského a 
belgického venkova a ze setkání s 
europoslancem Ing. Oldøichem Vlasákem.

Ing. Smola Pavel

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Dlouhoòovice è. 2/2008
ze dne 14. 4. 2008

Zastupitelstvo obce
1. Bere na vìdomí informace:
1.1. starosty, pøedsedù výborù a komisí: viz zápis
1.2. informaci z jednání na Mì Ú Žamberk dne 3.4.2008 o propojení silnic R35 a I/11 silniè.      
                pøivadìèem jehož souèástí bude jižní obchvat mìsta Žamberka
1.3. o výsledku nabídkového øízení pro dodavetele výmìny oken  v kulturním zaøízení a 
                restauraci
1.4. o návrhu  Pozemkového fondu Èeské republiky na nájemní smlouvu a na návrh dohody o 
                zaplacení úhrady z p.è. 223/1 a 237/1 na kterých se nalézá stavba lyžaøského vleku s  
                elektrickým osvìtlením vèetnì umìlého zasnìžování
2. Schvaluje:
2.1. pøijetí úvìru spoleèností Vodovody a kanalizace Žamberk v.o.s., IÈ 60930811, se sídlem  
                Žamberk, Masarykovo nám. 166 , a to investièního úvìru ve výši 5,5 mil. na II. etapu  
                výstavby ÈOV I  intenzifikace kalového hospodáøství a kanalizace Dlouhoòovice, a 6,5 mil. 
                na vybudování kanalizace Betlém, Polsko, s dobou splatnosti 15 let. Zároveò schvaluje  
                zajištìní  tìchto úvìrù zøízením zástavního práva k budovì bez èp/èe na pozemku 
                parc.è.2687/19 a budovì bez èp/èe na pozemku parc.è. 2687/20, vše v k.ú. Žamberk, které 
                jsou ve vlastnictví spol. Vodovody a kanalizace Žamberk v.o.s., a k pozemkùm  parc.è. 
                2687/11, 2687/12, 2687/13, 2687/14, 2687/15, 2687/16, 2687/17,  2687/18, 2687/19 a 
                2687/20 v k.ú. Žamberk, a to ve prospìch Èeské spoøitelny, a.s.
2.2. dohodu o zmìnì spoleèenské smlouvy Vodovody a kanalizace Žamberk, veøejná obchodní            
                spoleènost, se sídlem Žamberk, Masarykovo nám.166, IÈ 60930811“.
2.3. dodatek è.1 ke stanovení finanèních vztahù mezi MŠ a Obcí Dlouhoòovice
2.4. mìsíèní odmìny a pøíplatky poskytované èlenùm zastupitelstva obce v souladu s 
                Naøízením vlády è. 79/2008 Sb., ze dne 25. února 2008, kterým se mìní naøízení vlády 
                è.37/2003 Sb.,
2.5. prodej pozemku p.è. 218/3 panu Romanu Páchovi, Hlavní 108, Dlouhoòovice za cenu 20,- 
                Kè/m. jedná se o zastavìnou plochu rodinným domem a pøilehlou zahradou v užívání   
                majitele domku
2.6. schvaluje pøedkládání „èestného prohlášení o dlouhodobém pobytu v zahranièí“ (s 
                ovìøeným podpisem), pro prominutí místního poplatku za provoz systému využívání a 
                odstraòování komunálního odpadu èl.6 , bod 1, písm.d) vyhlášky è.1/2007
2.7. v souladu s usnesením è. 4/2007 schvaluje prodej ostatní èásti pozemku podle druhého 
                geom. plánu è. 374-287/2007 a po doplnìní zákresu dílu „a“ o výmìøe 949 m² z  
                pozemkové parcely vedené ve zjednoduðené evidenci (PK è. 493/1) za dohodnutou kupní   
                cenu 66 430,- Kè manželùm Zdeòkovi a Hanì Záøeckým
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2.8.     obecnì závaznou vyhlášku è. 1/2008 „Požární øád obce Dlouhoòovice“, v souladu s § 29   
           odst. 1 písm o) dod 1 zákona è. 133/1985 a § 15 naøízení vlády è 172/2001 Sb., ve znìní    
           zákona è. 498/2002 Sb. a podle § 10 zákona è. 128/2000 Sb., o obcích.
2.9.     zápùjèení vozidla Ford Tranzit pro pøepravu osob Gymnáziu Žamberk na den 17.4.2008 
           od 7 hod do 16 hod za úhradu, øidiè Petr Andrle. 
2.10.   zpracování protinávrhu  na nájemní smlouvu a dohodu o zaplacení úhrady za užívání parcely 
           è.223/1 se stavbou lyžaøského vleku s tech. zabezpeèením.
2.11.   provìøit vyrozumìní obce Dlouhoòovice o provádìných územních zmìnách v územním plánu 
           mìsta Žamberk
3.        Ukládá
3.1.     starostovi
3.1.1.  splnìní bodù 2.5, 2.7, 2.9, 2.10, 2.11

Usnesení bylo schváleno nadpolovièní vìtšinou, tj. 6 èleny zastupitelstva obce
1 èlen se zdržel hlasování

Schùze byla ukonèena v Dlouhoòovicích dne 14. 4. 2008 v 20:00 hod.
Zapsal: Ing. Smola Pavel 

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Dlouhoòovice è. 3/2008
ze  dne 16. 6. 2008

Zastupitelstvo obce
1. Bere na vìdomí informace:
1.1. starosty, pøedsedù výborù a komisí: viz zápis
1.2. zahranièní služební cestu starosty obce (Úøad Evropského parlamentu)
1.3. obsah dopisu øeditele Øeditelství silnic a dálnic ÈR  Správa Pardubice ve vìci silnièního
                pøivadìèe a obchvatu

2. Schvaluje:
2.1. pøijetí úvìru spoleèností Vodovody a kanalizace Žamberk v.o.s., IÈ 60930811, se sídlem   
                Žamberk, Masarykovo nám. 166, a to investièního úvìru ve výši 12 mil.Kè na II. etapu       
                výstavby ÈOV I  intenzifikace kalového hospodáøství a kanalizace Dlouhoòovice, a na 
                vybudování kanalizace Betlém, Polsko, s dobou splatnosti 12 let. Zastupitelstvo obce 
                schvaluje poskytnutí zajištìní pohledávky vè. pøíslušenství za subjekt Vodovody a 
                kanalizace Žamberk v.o.s., IÈ 60930811, se sídlem Žamberk, Masarykovo nám. 166, do 
                výše pohledávky 12 mil. Kè s øádnou koneènou splatností do 06/2020, a souhlasí s 
                uzavøením smlouvy o ruèení, kdy poskytovatelem zajištìní bude Obec Dlouhoòovice 
                IÈ 00580899, Dlouhoòovice, Školská 71. Tímto se ruší èlánek 2.1. z usnesení 
                ZO Dlouhoòovice è. 2/2008 ze dne 14. 4. 2008
2.2. celoroèní hospodaøení obce a závìreèný úèet obce za rok 2007 vèetnì zprávy nezávislého 
                auditora o výsledku pøezkoumání hospodaøení obce za rok 2007 bez výhrad
2.3. úhradu regulaèních poplatkù pro novorozence a matku za pobyt v porodnici v rámci zájmu 
                obce o stabilizaci rodin v obci Dlouhoòovice se zpìtnou platností od 1. 1. 2008 všem 
                maminkám a novorozencùm, které mají trvalé bydlištì v obci Dlouhoòovice po pøedložení 
                dokladu o úhradì regulaèního poplatku v kterékoliv porodnici ÈR do maximálního poètu 7  
                dnù.
2.4. veøejnoprávní smlouvu è. 1/2008 mezi Mìstem Žamberk a obcí Dlouhoòovice o výkonu 
                nìkterých èinností obecní policie
2.5. výsledek hospodaøení SSD k 31. 12. 2007, který èiní ztrátu ve výši 134 511,- Kè
2.6. zmìnu ceny za 1 km provozu vozidla Ford Transit pro složky uvedené v èl. 2, pravidel pro 
                provoz služebního vozidla Obce Dlouhoòovice na 9 Kè/km a pro ostatní dle èl. 3, odst. 2 na 
                12 Kè/km
2.7. uzavøení smlouvy o smlouvì budoucí o prodeji níže uvedených stavebních pozemkù mezi 
                obcí Dlouhoòovice a níže jmenovanými
- Lux Radek, bytem Žamberk, Tylova 947,pozemek p.è 471/11, výmìra 870 m
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- Bajt Jiøí, bytem Žamberk, 28.øíjna 1018 a Bajtová Nikola, bytem Dlouhoòovice, Sídlištní 
                132, pozemek p.è. 471/10, výmìra 914 m
- Hrabáèek Michal, bytem Žamberk, Tylova 1317 a Hrabáèková Marika, bytem Žamberk, 
                Tylova 947, pozemek p.è. 471/12, výmìra 897 m
- Barvínek Martin, bytem Žamberk, Revoluèní 647 a Kalousová Romana, bytem Žamberk, 
                Øadová 911, pozemek p.è.471/21, výmìra 918 m
- Kalous Jaroslav a Kalousová Zuzana, bytem Žamberk, 28.øíjna, pozemek p.è. 471/8, 
                výmìra 915 m
- Peøina Miloš, bytem Žamberk, Sokolovská 1172, pozemek p.è. 471/17, výmìra 1100 m
- Malý Luboš a Malá Petra, bytem Žamberk, Na Výsluní 1231, pozemek p.è. 471/9, výmìra 
                915 m
- Šafáø Pavel, bytem Tìchonín 172, pozemek p.è. 471/23, výmìra 949 m
- Langr Jiøí, bytem Staré Mìsto p. Snìž., Nová 397 a Ing. Langrová Hana, bytem Žamberk, 
                Pionýrù 1074, pozemek p.è. 471/20, výmìra 986 m
- Vacík Libor, bytem Helvíkovice 21, pozemek p.è. 471/16, výmìra 1188 m
- Barvínek Tomáš, bytem Žamberk, Revoluèní 647 a Dostálková Kateøina, bytem 
                Dlouhoòovice, Hejnická 110, na pozemek p.è. 471/22, výmìra 962 m
- Ing. Sejbal Leoš, bytem Kostelec n. O, Frošova 1245, pozemek p.è. 471/19, výmìra 
                1084 m
- Mgr. Hájek Roman a Hájková Ludmila, bytem Dlouhoòovice, Sídlištní 132, pozemek 
                p.è.  471/15, výmìra 1188 m
- Schreibr Jiøí, bytem Žamberk, Pionýrù 1341, pozemek p.è. 471/14, výmìra 973 m
- Šatava Pavel ,bytem Hradec Králové, SNP 453, pozemek 471/24, výmìra 876 m
- Bergmann Martin, Bergmannová Veronika, oba bytem Dlouhoòovice, Sídlištní 132, 
                pozemek p.è. 471/18, výmìra 1150 m
- Petráò Karel a Petráòová Jana, bytem Žamberk, Sokolovská 1172, pozemek 471/13, 
                výmìra 897 m
2.8. slevu z ceny pozemkù ve výši 10 % p.è. 471/13 a 471/14 z dùvodu vedení primárního 
                vysokého napìtí s nutností ochranného pásma
2.9. uzavøení „smlouvy o uzavøení budoucí smlouvy o zøízení vìcného bøemene“ mezi Obcí 
                Dlouhoòovice a spoleèností ÈEZ distribuce, a.s. pro umístìní kabelového vedení (stavba 
                Dlouhoòovice, 17x RD-Knn) v délce 350 m
2.10. bezúplatný pøevod pozemku od Pozemkového fondu Èeské republiky do vlastnictví obce 
                podle zákona è. 95/1999 Sb., § 5 odst.1, písm. a, b, c, e parcelu èíslo 529/1, trvalý travní 
                porost o výmìøe1074 m a pozemku p.è. 237/1,výmìra 2938 m a èást p.è. 223/1, výmìra 
                26 584 m podle zákona è. 95/1999 Sb., § 5 odst. 1, písm. d
2.11. zprávu ze služební cesty do zahranièí starosty obce
2.12. finanèní dary èlenùm zastupitelstva obce (viz. pøíloha)

3. Ukládá
3.1. starostovi
3.1.1. splnìní bodù 2.4, 2.6, 2.7, 2.8
3.2. hospodáøce
3.1.1. splnìní bodu 2.12.

Usnesení bylo schváleno nadpolovièní vìtšinou, tj. 5 èleny zastupitelstva obce
Schùze byla ukonèena v Dlouhoòovicích dne 16. 6. 2008 v 19:00 hod.
Zapsal: Ing. Smola Pavel
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Prodej obèasníku: prodejna a hospoda Pod Lipami, 
Obecní úøad Dlouhoòovice, 

Infocentrum Žamberk

Celoroèní pøedplatné možno zajistit na Obecním úøadì

Vypracovala redakèní rada v èele s Janem Vychem, 
v nákladu 150 výtiskù

Uzávìrka pøíštího èísla 10. záøí 2008

Tisk a design: Color studio Žamberk, Kostelní 766, 
Tel.: 465 622 220

Úøední hodiny Obecního úøadu Dlouhoòovice:
Pondìlí a støeda: 14:00 - 17:00,  Pátek:  9:00 - 10:00

www.dlouhonovice.cz
tel./fax: 465 614 791

e-mail: urad@dlouhonovice.cz

1)

2)

3)

1) Chválíme ty, kterým není 
lhostejný vzhled obce

2) Dlouhoòovice oèima dìtí 
- 1. roèník výtvarné soutìže pro 
dìti, letso soutìžily na téma 
"Moje oblíbené místo"

3) Dìtský den v Dlouhoòovicích 
probìhl v sobotu 31. kvìtna 
2008 pod patronací SDH 
D l o u h o ò o v i c e  a  O b c e  
Dlouhoòovice.
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