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INFORMACE Z RADNICE
Občasník netvoří jen zastupitelé

Praha –Akademie věd Č. R.

Když před 14 lety vyšlo nulté číslo
Dlouhoňovického občasníku, obsahovalo 2
strany formátu A5. Během let se obsah
rozrostl až na 28 stránek. Poslední dobou
však počet a rozsah příspěvků klesá. Mnozí
čtenáři mají pocit, že občasník mají psát
zastupitelé. Ale to je omyl. Život v obci
netvoří jen zastupitelstvo, ale i spolky a
jednotlivci. Proto jsme se rozhodli zařadit do
obsahu dvě nové rubriky:
ŠTVE MĚ, LÍBÍ SE MI
Budete mít prostor vyjádřit se s jedinou
podmínkou – musíte připojit podpis. Dovolte
mi, abych jako první tyto rubriky využil.

- nedostatek příspěvků do občasníku
- uklizené zahrádky, ale nepořádek za
plotem, většinou na obecním pozemku
- v minulosti nebyly respektovány hranice
pozemků, finanční situace obce dovoluje
nové zaměření, obec „zabrané“ pozemky
vykupuje nebo vyměňuje, někteří vlastníci
nechtějí obecní pozemky vydat

- práce s mládeží (Floriánek, hasiči,
sportovci, …)

V minulých číslech mnozí z Vás se zájmem
četli úryvky z obecní kroniky, či z kroniky
rodu Vítkových. Pokud máte někdo podobné
materiály, zapůjčete je laskavě redakční
radě ke zpracování.

Dostal jsem pozvání od Sdružení obcí
Orlicko na účast při podpisu smlouvy o
spolupráci meziAkademií věd ČR. (AV ČR) a
Pardubickým krajem. Akce se konala
v Praze ve Vile Lanna. Vše mělo proběhnout
v pátek 18. 11. 2013 cca od 10:00 hodin. Pár
dní před odjezdem přišla zpráva, že se
začátek posunuje na odpoledne. Co s tím?
Naštěstí pan Wágner (starosta Jablonného
n. O.) domluvil návštěvu horní komory

ŠTVE MĚ

LÍBÍ SE MI

Jan Vych, místostarosta

parlamentu – senátu.
V pátek ráno jsme vyrazili ve dvou
skupinách. Skupina jedna Letohrad –
Žamberk – Kunvald – Dlouhoňovice –
Záchlumí a skupina dvě Králíky – Jablonné
nad Orlicí – Jamné nad Orlicí – Mistrovice.
Po příjezdu k budově senátu už tam na nás
čekal pan senátor Šilar, který se ujal role
průvodce. Odborné historické informace
nám sdělila paní z infocentra senátu a pan
senátor Šilar nás zase zasvětil do činnosti
senátu. Velice zajímavé informace. Senát je
otevřen i pro veřejnost, když budete mít
zájem, můžete se tam podívat i sami. Též se
můžete účastnit zasedání jednotlivých
výborů nebo při zasedání schůze senátu.
Prohlídka stojí jistě za to. Po obědě nás již
čekala Vila Lanna.
Jistě říkáte, proč a co dělají zástupci
Sdružení obcí Orlicko při podpisu smlouvy
mezi AV ČR a Pardubickým krajem. AV ČR
spolupracovala se Sdružením obcí Orlicko
ještě v dobách, kdy Pardubický kraj
neexistoval. Jelikož obce ze Sdružení obcí
Orlicko spadají pod Pardubický kraj, byly
pozvány na tento významný akt. Projektů AV
ČR, které se realizovaly v našem regionu,
bylo několik. Například Ústav biologie
obratlovců AV ČR - ichtyologický průzkum
vod Tiché a Divoké Orlice, Sociologický
ústav AV ČR – Cizinci na Českém venkově
(Komunity zahraničních zaměstnanců
v Jablonném nad Orlicí), Ústav analytické
chemie AV ČR – Stanovení a speciační
analýza rtuti ve vodních ekosystémech
regionu Orlicko, Ústav soudobých dějin AV
ČR – Migrace obyvatel v letech 1945 – 1995,
vzdělanost a školství jako indikátor
ekonomické recese na Králicku, a mnohé
další.
Po představení činnosti AV ČR podepsal
hejtman Pardubického kraje smlouvu
s předsedou AV ČR o další spolupráci. To
znamená, že se budou i nadále realizovat
některé projekty i v našem regionu.
P ř íš tě Vás seznámím podrobně j i
s některými projekty.

David Silber
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Střípky z obce

Stručná finanční zpráva za rok 2013

Obec Dlouhoňovice po 10 letech zakoupila
nový obecní vůz. Je to opět Ford Transit
s kapacitou 8 + 1 míst, v barvě bílé. Starý byl
prodán.
Na hřbitově byla provedena výměna
výzdoby rozlučkové síně, rekonstrukce
plochy před rozlučkovou síní (nová dlažba,
vytvoření nájezdu na plochu), zásadní
úprava zeleně (byly odstraněny přerostlé
stromy v prostorech mezi hroby, zastřižení
zeleně a parková úprava smrků), živý plot
projde úpravou na jaře.
Proběhla sbírka šatstva pro Diakonii
Broumov. Sebralo se dosti šatstva.
Děkujeme.
V obci proběhl sběr nebezpečného odpadu.
Na kraji sídliště Velký Hájek byla
instalována nová plakátovací plocha.
Hasičům a Správě sportovišť dopadly
dotace z MAS Orlicko na rekonstrukci
hasičské zbrojnice a další rozvoj lyžařského
areálu.
Po dlouhé době a mnoha žádostech,
provádí Povodí Labe čištění koryta potoka.
Bohužel ne v celé délce. Nevadí, alespoň
něco.

Blíží se konec roku a toto je taková malá
sumarizace toku obecních financí a stavu
naší „pokladny“. Velice málo našich občanů
se zúčastňuje veřejných zasedání a ta tato
zpráva je určena hlavně pro zbývající část
občanů. V procentech kdo se zúčastňuje a
jsou to převážně ti stálí je to jen 10 %, těch
90 % bohužel je málo aktivních anebo na
jiných „fórech“, těm 10 % děkujeme.
Výdajová stránka tvořila letos cca 8 mil. a
z toho největší část mandatorní výdaje. Tato
položka cca 5 mil. jsou každoročně
opakující se výdaje na chod obce. Jsou to
platby za energie, odpady, škola a školka,
odměny zastupitelů a stálých zaměstnanců
obce a další správní poplatky. Zbytek jde na
nové akce a podporu složek zastoupených

David Silber, starosta

v obci. Letos to bylo např. 140tis. na provoz
sportovních oddílů, 43 tis. na Floriánek, 100
tis. na kulturu, 107 tis. na zlepšení vzhledu
obce, 90 tis. na sociální oblast. Z akcí např.
70 tis. na rekonstrukci osvětlení sídliště,
380 tis. na koupi nového vozidla Ford
Tranzit, 20 tis. hřiště na sídlišti. Další akce
zrealizované jsou např. internet na
lyžařském vleku a zimním stadionu, nové
světlení prodejny, dětský hrací prvek u
hospody, pozemková zaměření spojená
s územním plánem a pozemky v okolí
silnice a další.
Tíží nás zdárné ukončení akce výhledna, do
které už bylo nemálo investováno, bohužel
chybami při realizaci se tato stavba vleče,
v roce 2014 by měla být dokončena.
Příprava rozpočtu, který se nyní připravuje,
bude stejná jako v letech minulých, ale
přece jen trochu jiná a to vzhledem k volbám
do obecních zastupitelstev v roce 2014.
Budou noví zastupitelé a těm bude předán
rozpočet takový, aby je v dalších letech
neomezoval ve vývoji obce. Říkám to
především, že je stále aktuální něco udělat s
obecním úřadem a to jak přestavbou školy
anebo způsobem jiným (koupě a
rekonstrukce objektu nebo výstavba nová).
Něco málo k stavu obecního úřadu, archívy
obce jsou umístěny na několika místech po
objektu a někdy těžko dohledatelné, vítání
občánků a další akce takového charakteru
jsou realizovány v místnosti starosty tak, že
se uklidí papíry a je to připravené, volby se
konají na chodbě tělocvičny, je toho víc a
hlavně o pár let víc od doby než jsme se
osamostatnili. Až toto budete číst tak
problém bude asi vyřešen. Na rok 2014
přejde možná tato akce, a nejen na tento rok
a určitě by se musel hledat dotační program,
částka je zhruba stejná jako přestavba
školy. Na rok 2015 musíme mít připraveny
finance pro dokončení opravy silnice cca 2
mil.. Ke konci roku 2014 nám při plánované
realizaci všeho 1.500 tis zbude na účtu a v
dalším roce je předpoklad příjmů něco přes
7 mil. Toto je stručný výčet toho co se děje i
s Vašimi penězi.

Za finanční výbor Petr Nun
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Obec a dílna

Veřejná zeleň

Parčík

Hřbitov

Obec po dlouhém zvažování přistoupila na
nabídku firmy VIKA a.s. a koupí areál dílny
v obci Dlouhoňovice. Tím pádem se
posunulo řešení obecního úřadu tak, jak jej
naznačoval pan Petr Nun, ve svém článku
„Stručná finanční zpráva za rok 2013“.
Vás občané Dlouhoňovic žádáme, abyste
posílali návrhy na další využití areálu dílny.
Těmito návrhy se budeme zabývat při
vytváření studie dalšího využití. Své návrhy
posílejte na obecní úřad do 24. 1. 2014.
Možná se Vám čas na podání návrhu zdá
krátký, ale vytvoření studie nebo studií
nějaký čas zabere a další čas zabere
zhodnocení studií občany i zastupiteli.
Takže neváhejte a pište, podílíte se tím i Vy
na rozvoji obce.

Pod tímto názvem se dá napsat mnoho
článků. O památných stromech, parčících,
stromořadích, alejích, veřejných sadech.
Poslední dva pojmy můžeme vyloučit. Na to
obecní pozemky u nás nestačí.

Jen zcela krátce. V minulém Občasníku
(č. 59) jsem zmínil osud stříbrného smrku.
Ten podlehl motorové pile 23. 11. 2013.
Poděkujme bratrům Kořínkovým, že vše
vydrželo bez následků. Oni, čekárna i
vzdušné vedení. Jen smrk zcela odborně
padl a do večera bylo i uklizeno. Zbyl jen
zdravě vyhlížející pařez. V příštím roce by
na prázdné místo měla být vysazena
sakura. Ta svými květy parčík prozáří vždy
na jaře.

S další výsadbou se počítá na území
hřbitova. I tam došlo ke skácení stromů,
které ohrožovaly svým vzrůstem. O těchto
úpravách ale až v aktuální době někdy
příště.

David Silber

Vánoční strom

Společenská rubrika

I o něm jsem se zmínil v minulém
Občasníku. Délku jeho života potvrdil pan
starosta při jeho letošním rozsvícení 1. 12.
Já bych vám všem jen chtěl touto cestou
popřát spokojené a klidné vánoční svátky,
v příštím roce a všech dalších letech splnění
všech vašich přání a mnoho krásných
setkání pod rozsvíceným novým vánočním
stromem Dlouhoňovic.

Karel Musil 90 let

Josef Holubář 75 let

Miroslav Dostálek 84 let
Jiří Havrda 70 let

Libuše Jirásková 84 let
Karel Šlesingr 92 let
Jiří Holeček 75 let

Narození 10
Úmrtí 7
Sňatek 1
Přistěhování 20
Odstěhování 20
Stěhování v obci 8

Počet obyvatel 790

Celkem 38
Muži 37
Ženy 39

Jiří Tydlitát

Úmrtí

Narozeniny oslaví

Události v roce 2013 (k datu uzávěrky)

Průměrný věk obyvatelstva

v lednu

v únoru

v březnu



DLOUHOŇOVICKÝ OBČASNÍK (5

Strom života

Věk 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
Muži 28 30 15 21 28 32 32 36 34 22 28 25 28 14 11 1 6 0 3
Ženy 30 18 14 15 34 27 35 36 32 24 33 24 23 15 14 7 11 3 1

Adventní čas v mateřské škole

Vánoce jsou nejkrásnější svátky v roce a
také ve školce si jejich přípravu řádně
užíváme. Vyprávíme si příběh o sv. Mikuláši
a zároveň si klademe otázku, proč si lidé
vymysleli čerta. A tak se ve školce 5.
prosince hned ráno sešlo na dvacet
roztomilých čertíků, naladěných na veselé
čertoviny. (Maminky a tatínkové si dali
s převleky pro děti opravdu záležet.)
Také si dramatizujeme příběh o narození
Ježíška, stavíme betlém, vytváříme spousty
výrobků s vánoční tématikou, zpíváme
koledy. K vánocům patří mnoho vánočních
tradičních zvyků, některé z nich si také
zkoušíme. Pečeme perníčky, pouštíme si

lodičky vyrobené ze skořápek ořechů a
svíček, krájíme jablíčko, zda-li uvidíme
hvězdičku a pod kelímkem hledáme
schované symboly Vánoc. Oříšek pro štěstí,
prstýnek pro lásku, zlaťák pro bohatství a to
nejvzácnější – jablíčko pro zdraví.
Také Vám bych ráda popřála klidné a
pohodově prožité vánoční svátky a do
nového roku štěstí, lásku, bohatství a
především mnoho a mnoho zdraví.

Zuzana Knápková
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Mateřská škola

Mateřská škola v Dlouhoňovicích má 40
roků svého trvání. Byla otevřena 1. 11. 1973
v budově zdejší dvoutřídní školy.
Tato budova byla postavena v roce 1887 a
podle kroniky v ní bylo ještě téhož roku
zahájeno vyučování. Vystřídalo se zde
několik generací zdejších občanů jako
školáků. Škola prošla za ta léta mnoha
opravami, z lepšováním prost ředí ,
modernizace a stále je pěknou dominantní
budovou naší obce.
Kolem roku 1970 se připravovala izolace
obvodních zdí školy, aby se zamezilo
vlhkosti. Také přístavba zadní části budovy.
Tím vznikly prostory v I. poschodí napojené
na jednu třídu školy, která byla v té době již
prázdná. Zrodil se nápad využít toto místo
pro zřízení MŠ. Bylo to překvapení. V naší
obci bylo pouze 6 předškolních dětí. Zájem
však o umístění 10 dětí svých zaměstnanců
projevilo JZD Písečná. 16 dětí již stačilo pro
zřízení MŠ v roce 1973.

S tavebn í p ráce i vn i t řní úpravy
nepokračovaly tak rychle, jak se
předpokládalo. Také vybavit školu
potřebným inventářem nebylo snadné. Přes
veškeré potíže byl provoz zahájen na závěr
roku s jednoduchým a nutným vybavením.
Zařízení šatny se vypůjčilo ze žamberské
MŠ. Brzy se ukázalo, jak je toto zařízení
potřebné.
Ve školním roce 1975 – 76 – pouze za dva
roky bylo již zapsáno 27 dětí. Během tohoto
roku ještě dojížděly 1x týdně na 3 hodiny do
naší školy 5-6 leté děti z České Rybné do
přípravného oddělení před vstupem do ZŠ.
Ve stejném roce byla uzavřena zdejší ZŠ.
Probouráním stěny mezi třídami se získala
další místnost pro MŠ. Nastaly roky silných
populačních ročníků. Každým rokem
stoupal počet přihlášených dětí.
V roce 1981 otevřela obec Písečná své
zařízení. Jejich děti dojížděly do zdejší MŠ 8
roků.
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V těchto letech bylo již zdejších předškolních
dětí dostatek. Dokonce přes 30 dětí. Vždy
byla velmi dobrá spolupráce s rodiči. Přišla
však období, kdy se v obci opět snížil počet
dětí. OÚ – jeho zastupitelé provoz MŠ
udrželi a nyní je škola plně obsazena. Každý
rok se prostředí podle potřeby doplňuje,
zlepšuje a upravuje, aby se děti zde dobře

cítily. Nejen uvnitř je velmi pěkné vybavení,
ale i na zahradě vidíme nové věci pro hry,
zábavu a pohyb dětí.
Jak to bude dál? Nejen se školou, ale i se
životem v naší obci, ukáže čas.
Přeji všem v dalších letech zdraví a štěstí.

M. Slaninová
foto školka historie

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ

Čtení s přechodem času

Podzimní čtení letos proběhlo 26. - 27. 10.
2013. Děti se sešly v 19 hodin na Chatě
Rolba. Téma pro podzimní čtení byli Indiáni.
Místostarosta pan Vych dětem připravil
krátkou prezentaci jeho návštěvy u Indiánů.
Čtení pro menší děti byli Indiánské pohádky,
které četla paní Jana Bártová a pro starší
Vinnetou četl pan Jiří Tydlitát. Před spaním
se děti vydaly na dobrodružnou procházku
lesem na výhlednu a kolem hřbitova a zpět
na chatu. Všech 18 dětí procházku zvládlo.
Na chatě si každý připravil své místečko na
spaní, dali si buchtičku, čaj a už se začalo
číst. Četlo se do ranních hodin. Děti ráno po
snídani dostali upomínku na podzimní čtení -
magnetka s indiánem. Po sedmé hodině si
pro děti chodili rodiče. Další čtení bude zase
na jaře.

Floriánek

Vánoční dílna

Dne 23. 11. se konalo na chatě Rolba již
tradiční předvánoční tvoření. Přímo na
Rolbě bylo poprvé, protože účast je každý
rok větší a větší a hasičárna nám už přestala
stačit. Přesto nám byly i tyto prostory malé.
Měli jsme tu odpočinkovou zónu, dětský
koutek a několik pracovních stolů.
Výrobky navozující nadcházející sváteční
čas si přišla vytvořit spousta dětí i rodičů.
V průběhu odpoledne se v Dlouhoňovicích
objevilo velké množství andě l íčků,
vánočních stromečků i dalších dekorací
z rozličných materiálů. Velký úspěch sklidily i
perníčky, které si návštěvníci dílny mohli
nazdobit. Ty byly předem upečeny holkami
z Floriánka.
Zlatým hřebem večera byl příchod Mikuláše
a anděla. Za jejich krásné ztvárnění moc
děkujeme panu Jiřímu Tydlitátovi a Báře
Motlové. Děti byly naprosto unešené a domů
si (kromě vlastnoručně vyrobených
dekorací) odnesly i malé dárečky. Děkujeme
všem, kdo se podíleli na složité přípravě této
dílny a už se zase těšíme na další tvoření na
jaře.

Floriánek
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Rozsvěcení vánočního stromu

1. 12. se u nás v Dlouhoňovicích konala další
akce spojená s přicházejícími svátky.
Jednalo se o rozsvícení Vánočního stromu
spojené s doprovodným programem. Letos
se upustilo od jarmarku, ale přes to jsme si
mohli nakoupit hezké věnce a vánoční
dekorace ve stánku ve vestibulu kulturního
domu. Nechyběla ani oblíbená medovina a
včelí produkty. Největším lákadlem byla ale
oblíbená čokoládová fontána, do které si
mohl každý namočit připravené ovoce a tím
si zpříjemnit čekání na hudební program.
Na samotném rozsvícení stromu byla účast
opravdu hojná a tak bylo smutným
překvapením to, kolik lidí se rozhodlo
navš t í v i t p ř i p ravené p ředs tavení .
Vystoupení zahájila Kateřina Kořínková,
která zahrála vánoční koledy na kytaru. A
dále pokračovalo vystoupení paní
Heligerové (členka skupiny Schovanky)
vánočním programem určeným nejen pro
děti. Mluvené slovo doplňovalo zpívání
koled a jiných vánočních písní. Zapojily se
děti, hraním na zapůjčené nástroje, a během
představení dokonce i ostatní návštěvníci
zapěli do mikrofonu. Představení bylo
opravdu vkusné a nejen pro děti poučné a
zábavné. O to bylo smutnější, že některým
bylo zatěžko zaplatit symbolické vstupné a
raději čekali venku před sálem, než
představení skončí.
Po ukončení programu se všichni přesunuli
k Vánočnímu stromu, kde se rozdávaly
skleněné lucerničky se zapálenou svíčkou a
dětem svítící náramky. U stromu nám
zazpívaly děti z dlouhoňovické mateřské
školy. Zpívali hezky, ale vzhledem k horšímu
nazvučení byli někteří návštěvníci o tento
zážitek připraveni. Po odpočítání panem
starostou a ostatních přihlížejících se strom
rozsvítil.
Po jeho rozsvícení byl ukončen oficiální
program a někteří návštěvníci akce se
pomalu přesunuli se sváteční náladou
domů, jiní se ještě šli občerstvit do kulturního
domu, kde holky z Floriánka po celou dobu
prodávaly svařák, grog, čaj a kávu.
K zakousnutí se rozdávalo napečené linecké
cukroví a byla tam výše zmíněná

čokoládová fontána. Tato akce vyžadovala
spousty hodin příprav a nakonec se opět
vydařila. Všem, co se na těchto přípravách
podíleli, patří velký dík. Těšíme se zase za
rok

Vážení čtenáři, rád bych vás v krátkosti
seznámil s historií až po současnost
základní organizace včelařů sdružující
včelaře ze Sopotnice‚ České Rybné,
Bohousové, Litic a Záchlumí ale i několik
členů je z Dlouhoňovic, Vamberka a Hejnic.
Dle historických pramenů byl v roce 1907
založen samostatný včelařský spolek pro
Záchlumí a okolí. Předsedou byl zvolen
přítel Beran, rolník z Německé Rybné,
jednatelem přítel, učitel Filip ze Záchlumí.
Činnost spolku negativně ovlivnila první
světová válka.
V roce 1926 měl spolek členstva v obcích
Záchlumí, Bohousová, Česká Rybná,
Německá Rybná, Litice nad Orlicí a
S o p o t n i c e . C e l k e m 2 1 č l e n ů
o b h o s p o d a ř o v a l o 1 2 4 v č e l s t e v.
V následujícím roce se spolek rozrostl již na
30 členů se dvěma sty včelstvy. V témže
roce zastupoval náš spolek přítel Beneš ze
Sopotnice v Praze na valné hromadě včelařů
z celé republiky. Cena medu se vždy rovnala
ceně másla. V roce 1936 si členové ze
Sopotnice založili vlastní spolek v čele
s přítelem Lněničkou.
Druhá světová válka přinesla mimo jiné
povinné dodávky medu a krácené příděly
cukru pro zimní krmení včelstev.
V roce 1945 odstoupil přítel Dominik
Černoch z funkce jednatele a nahradil jej
Bohumil Novotný z Litic nad Orlicí.
V důsledku územních úprav původního
Žambereckého a Rychnovského okresu
v roce 1960 odešli od nás včelaři z Rybné
nad Zdobnicí, ale znovu se vrátili včelaři
Sopotničtí. V té době měl spolek 50 členů,
kteří vlastnili 250 včelstev. Od roku 1974 je
předsedou naší organizace přítel Josef

Floriánek

Včely a lidé kolem nich
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Šalda, který je současně jednatelem
okresního výboru ČSV v Ústí nad Orlicí.
Největší ranou pro včelaře a jejich
chráněnce bylo přemnožení parazita Varoa
Destruktor v roce 1981. Tento brouk napadá
jednotlivé včely, vysává jejich krev a včelstva
postupně slábnou, až uhynou. V té době
nebyly k dispozici prostředky, které by tohoto
parazita tlumily, aniž by včelám ublížily.
Proto nadřízené orgány rozhodly o úplné
likvidaci včelstev vysířením. Tato operace
probíhala pod dohledem Sboru národní
bezpečnosti a při neuposlechnutí hrozily
tvrdé sankce. Pro některé včelaře to mělo
takový psychický dopad, že ani při
opětovném zavčelování v roce 1983,
oddělky z různých míst naší republiky
nezačali znovu včelařit. Postupem času se
situace stabilizovala, cizopasník Varoa
Destruktor nezmizel, ale máme k dispozici
účinné prostředky a pokud je včelař správně
používá, dokáže včelstva ochránit před jeho
přemnožením. Žádný včelař nedokáže
ochránit svoje včely před nevhodným a
neodborným použ i t ím chemických
prostředků určených k ochraně rostlin zvlášť
v období květu.
Naše organizace v současné době čítá 53
členů. Působí v obci Záchlumí a okolí. To
znamená Bohousová, Litice nad Orlicí a
Záchlumí, dále v České Rybné a Sopotnici.
Několik včelařů a včelařek je i ze sousedních
obcí, například z Dlouhoňovic, z Hejnic,
z Kameničné a z Vamberka. V současné
době obhospodařují naše členky a členové
630 včelstev. V Sopotnici a Bohousové jsou
dále umístěna i včelstva členů jiných
z á k l a d n í c h o r g a n i z a c í n a p ř í k l a d
Žamberecké, Letohradské a Potštejnské.
V podvědomí veřejnosti je včelař osoba
starší‚ případně důchodového věku. Mohu
vás však ubezpečit že v současné době
roste zájem o včelaření. Možná že je to
větším příklonem k přírodě léčivým
produktům včel, jako je med, propolis nebo
mateří kašička. Jen naše organizace přijala
v posledních dvou letech více jak deset
nových členů přibližně v kristových letech.

Vyznání včelaře

Poděkování obci Dlouhoňovice

Plánované akce

Svět nebyl by tak krásný bez včeliček,
vzduch nemodral by se tak čistě,
kdyby tisíce včeliček v něm nekroužilo.
Slunce nehřálo by mi tak mile,
kdyby po jeho paprscích neklouzaly houfy
včelek tam i zpět.
Pestrý květ by netěšil mě svou něhou,
kdyby se na jeho korunce nehoupala malá
včelka mlsalka.
Zjara neomládlo by mé srdce tolik,
kdyby mi v chorálu vesny,
chyběla zvonivá píseň včel.

Základní organizace včelařů Záchlumí,
sdružující včelaře ze Sopotnice‚ České
Rybné, Bohousové, Litic a Záchlumí, ale i
z Dlouhoňovic, Vamberka a Hejnic, velice
děkuje obci Dlouhoňovice za příspěvek na
léčiva proti roztoči Varoa Destruktor.
Na oplátku jsme věnovali med do mateřské
školky a na pečení perníčků, které peče
Floriánek. Ještě jednou děkujeme a
doufáme, že obec Dlouhoňovice podpoří
tuto obecně prospěšnou činnost i nadále.

rok 2013
31. 12. 2013 Silvestr na lyžích
31. 12. 2013 zimní promítání

rok 2014
25. 1. 2014 ples hasiči
26. 1. 2014 dětský karneval
1. 3. 2014 masopust
8. 3. 2014 sportovní ples

22. 3. 2014 probouzení studánky
29. 3. 2014 čtení s přechodem času
25. 5. 2014 setkání s důchodci
27. 8. 2014 výlet důchodců

ZOV Záchlumí

Všechny akce budou průběžně doplňovány
v rubrice KALENDÁŘ AKCÍ na web
stránkách Obce Dlouhoňovice.
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KULTURA
Pohádka o Duběnkovi

Vy neznáte Duběnka? Tak to si musíte
přečíst, nebo poslechnout. V pohádkách se
to jen hemží různými bytostmi, draky, vílami,
čertíky, ale jen tak mezi námi, nejvíce je
všude skřítků. Těch je mnoho druhů. Snad
víc než v létě kytiček na louce. Jen se okolo
sebe rozhlédněte. Že je nikde nevidíte?
Když budete pozorní, dají vám o sobě vědět
každou chvíli. O mnohých si můžeme
povídat celé dny. Daly by se o nich napsat i
učené knihy. Tak za prvé. Můžeme je rozdělit
do dvou druhů. Domácí a venkovní. Ale ani
to není tak jednoduché. Z těch domácích je
nejpilnější Pořádníček, s ním se potkáte
skoro denně. Ten si třeba libuje ve spoustě
hraček. I když si všechno pečlivě po sobě
uklidíte, tenhle filuta se vám postará o to, že i
v uklizených hračkách nemůžete něco najít.
Nebo takový Botníček. Ten ožije a dává o
sobě vědět hlavně venku. Copak se vám
ještě nestalo, že rozvázal zavázanou botu?
A teď ho zařaďte. Je domácí, nebo
venkovní?
Venkovní říkáme těm, kteří bydlí venku. Je
jich ale zase mnoho druhů. Zahradní, polní,
luční, lesní. Ze zahradních je zase nejpilnější
Pleveláček. To už si sami převyprávějte, co
asi na pečlivě vypletém záhonku dělá. My
však chceme povídat o jiném, kterého
řadíme do druhu lesních.
O vzácném skřítkovi Duběnkovi. Tak tedy,
dříve byly lesy hluboké, husté, tmavé, plné
starých dutých stromů. Dnes takovým lesům
říkáme pralesy. Ty byly také plné všelijakých
těch pohádkových bytostí, o kterých se
dočítáme v pohádkách. Skřítky se to tehdy,
stejně jako dnes, jen hemžilo. Lišili se od
sebe jenom jmény, jako my. Jmenovali se
také ještě podle svého bydliště. Ne třeba
Dlouhoňovák, Pražák, Žamberák, nebo
Rybeňák, ale podle smrku, břízy, olše a tak.
Ten náš, o kterém čteme, pochází z rodu
Dubáčků. A proč je Duběnek? Protože byl
chytrý a všímavý. Jeho předkové bydleli a
někteří ještě bydlí pod kůrou starých dubů.
Ta je rozpraskaná tak, že jeden starý dub
mohl být jako celé sídliště. Má to ale jeden

velký problém. V těch hlubokých lesích žila
také spousta datlů, strakapoudů a dalších
podobných ptáků, kteří se živili hmyzem,
který se ukrývá pod kůrou stromů a většinou
stromům škodí. Dubáčci proto žili ve stálém
nebezpečí, protože pilní ptáci občas
některého sezobli.
Ten náš koumák přišel na výborný nápad.
Našel si nové ubytování. Na sluníčku,
v mladé doubravě, tak se říká dubovému
lesu, v duběnce. Že nevíte co je duběnka? To
není plod dubu. Každý přece ví, že na dubu
rostou žaludy. Duběnka je kulička na listu,
nebo větvičce, kterou si pro svoje děti udělá
muška, která se jmenuje Žlabatka dubová.
Duběnka listu je žlutozelená, měkká a
spadne i s listem. Ta na větvičce zdřevnatí, je
pevná, neprší do ní a to hlavní, žádný pták jí
nesezobne. Až půjdete lesem, dívejte po
větvičkách dubu, jestli někde domeček
Duběnka uvidíte.
Tedy, kde bydlí, už víme a jak je skřítek
veliký? Když najdete opuštěný domeček –
duběnku, ten poznáte podle otevřených
dveří – dírky, tou chodil domů. Tak byl veliký.
A ještě co dělá? Na podzim se snaží otrhat
dubové listí. Že samo opadá? To není
pravda. Na dubech právě vydrží většinou až
do jara, když ho pilný skřítek nesklidí. Potom
ale na duběnku fouká, větvička s ní se
kolébá jako lodička na moři. To se brzo
přestane Duběnkovi líbit. Možná, že jste
někdo už zažil „mořskou nemoc“. Sleze tedy
do natrhaného listí, tam se uvelebí jako
v peřinách a čeká na sněhovou stříšku.
Potom je krásné teplíčko, to se to odpočívá.
Jen ale začne tát, má zase spoustu práce.
Vždyť na jaře je přece spoustu práce na
zahrádce a tu má velikou, převelikou, pod
všemi duby v okolí. Načechrává hlínu, rovná
houbám kořínky, těm se říká podhoubí, aby
v pozdním létě vykvetly ty nejkrásnější květy
– pravé hřiby.
Tak ho teď necháme odpočívat.

Jirka Tydlitát



Legenda zvaná jmelí

Podle křesťanské legendy rostlo kdysi jmelí
jako strom. Z jeho větví prý Josef vyřezal o
Vánocích kolébku pro Ježíška. Legenda
dále praví, že po třiatřiceti letech tento strom
porazili Římané a z jeho kmene vyrobili kříž,
na kterém Ježíše ukřižovali. Jmelí pak
seschlo do malých keříků a stejně jako jsou
křesťané živi z Kristova těla, tak jmelí žije ze
živin jiných stromů.
Větvička jmelí většinou nechybí o Vánocích
v žádné domácnosti a čím více je na větvičce
bílých bobulek, tím větší štěstí čeká
domácnost, kde je v novém roce umístěna.
Má prý moc zahrnout dobrem všechny, kdo
pod ní projdou. Podle lidové pověry prý jmelí
nosí štěstí tomu, kdo je jím obdarován, a
nikoliv tomu, kdo si jej koupí sám.
Snům o jmelí se také přikládala velká
důležitost. Například když někdo viděl 24.
prosince jmelí ve snu, znamenalo to brzkou
svatbu. Sen o zeleném jmelí se spoustou
bobulí značil velké štěstí.

DLOUHOŇOVICKÝ OBČASNÍK (11

Historie vizovického pečiva

Vizovické pečivo je velmi oblíbené a
využívané k dekoraci, ať už na stole nebo na
stromečku, ale zcela nevhodné ke
konzumaci. První zmínky o vizovickém
pečivu se vztahují k mikulášským trhům
někdy v první polovině 19. století a jsou
spojeny se jménem pekařského rodu
Lutonských, sídlících ve Vizovicích.

Dříve šlo o pečivo připravované z kynutého
těsta, které se dalo jíst. Později, snad z touhy
dát krásné dekoraci delší životnost, se
začalo připravovat pouze z mouky a vody.
Výchozím tvarem při výrobě vizovického
pečiva je téměř vždy váleček, který různě
tvarujeme a přidáváme k němu další kousky
těsta. K tvarování používáme malé nůžky a
nožík. Po vytvarování necháme figurky
alespoň hodinu zaschnout, poté je potřeme
rozšlehaným vejcem a pečeme v mírně
předehřáté troubě.

100 g nivy, 100 g másla, 100 g vyloupaných
vlašských ořechů, pepř a sůl
Změklé máslo utřeme s nastrouhanou nivou
do pěny a vmícháme polovinu umletých
ořechů. Přidáme pepř a sůl podle chuti.
Pomazánku namažeme na veku č i
nakrájený rohlík a ozdobíme půlkou
vlašského ořechu.

200 g eidamu, 100 g majonézy, 4 – 6
stroužků česneku a sůl
Česnek utřeme a smícháme s majonézou a
nastrouhaným sýrem. Přidáme sůl podle
chuti. Pomazánku namažeme na veku či
nakrájený rohlík a ozdobíme hroznovým
vínem nebo oříškem.

500 ml slabšího černého čaje, 500 ml
červeného vína, 200 ml rumu, 11 g cukru,
2 pomeranče, 1 citrón, 3 hřebíčky, kousek
celé skořice, plátky pomeranče a citrón na
ozdobu
Čaj osladíme, přidáme nastrouhanou kůru
z jednoho pomeranče a polovinu citrónu,
koření a asi pět minut povaříme. Přecedíme,
přilijeme víno a rum, zahřejeme téměř k varu
a odstavíme. Přidáme pomerančovou a
citrónovou šťávu, zamícháme a nalijeme
do sklenic a ozdobíme ovocem.

Tradiční recepty

Silvestrovské pomazánky:
Oříšková:

Sýrová:

Novoroční punč:
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SPORT
Junioři Dlouhoňovice

Zpráva o činnosti FC Dlouhoňovice

Př iblíž i l se konec roku a našemu
sportovnímu kroužku končí druhý rok jeho
působení. Je milé, že i po dvou letech mohu
napočítat stejnou průměrnou návštěvu
pravidelných schůzek jako v roce 2012. A to
15 dětí. Potěšujícím faktorem je, že mezi
dětmi přibývají nové tváře. Je před námi
zima a my budeme moci vyměnit tělocvičnu
za venkovní sportoviště. Doufejme, že nám
počasí bude přát a my obujeme lyžáky a
brusle. Koncem roku jsme si s Tomášem
Bártou rozdělili tréninky a já mu za jeho
pomoc děkuji. Závěrem chci dětem popřát
hezké vánoce a bohatého ježíška. Do
Nového roku přeji hodně školních úspěchů,
sportovních zážitků a radosti z pohybu.
Za JUNIOR Zdeněk Kořínek

V minulém čísle občasníku jsem informoval
o stavu dlouhoňovické kopané, a po
skončení podzimní části mohu konstatovat
téměř to samé. Úzký kádr poznamenal naše
výkony a postavení v tabulce naznačuje, že
jsme „na samém dně“. Ale poslední utkání
naznačili mírné zlepšení. Do sestavy se
vrátil Jaroslav Macháček a určitě posílil naši
ofenzivu. V závěrečném utkání jsme
dokázali na penalty porazit první celek
tabulky a myslím, že i nálada v týmu jde
nahoru. Na jaro jsme si slíbili, že přes zimu
máknem a příslibem rozšíření kolektivu jsou
dva hráči, kteří u nás budou na hostování
z Klášterce. Takže uvidíme. V závěru bych
chtě l všem hráčům, fanouškům a
příznivcům dlouhoňovické kopané popřát
hezké prožití vánočních svátků a úspěšný
start do nového roku.

Výsledky podzimní části

DLŇ – LIBCHAVY B 3:1
KLÁŠTEREC – DLŇ 5:0
DLŇ – JEHNĚDÍ 3:6
DLŇ –ALBRECHTICE B 0:1

DLŇ – NĚMČICE 1:2
D. TŘEŠŇOVEC – DLŇ 0:4
LIBCHAVY B – DLŇ 10:0
DLŇ – KLÁŠTEREC 3:2 na PK
JEHNĚDÍ – DLŇ 4:1
ALBRECHTICE B – DLŇ 1:0
NĚMČICE – DLŇ 3:1
DLŇ – D. TŘEŠŇOVEC 5:4 na PK

Více informací naleznete na webu FC
Dlouhoňovice.

leden – březen zimní příprava
8. březen SPORTOVNÍ PLES
duben – červen jarní část
červenec letní sedmiboj
30. duben ČARODĚJNICE
srpen – listopad podzimní část

Nová sezóna Oblastní hokejové ligy byla
zahájena za účasti 9 týmů. Tým Semanína
dále nepokračuje v soutěži a nahradil ho
záložní tým Kohoutů z České Třebové a po
roční odmlce se do soutěže vrátil záložní tým
Chocně. Soutěže se účastní tři „B“ týmy
(České Třebové, Chocně a Lanškrouna),
loňský účastník z Třebechovic hraje nižší
krajskou soutěž Královéhradeckého kraje a
další účastníci jsou již tradičně Králíky,
Řetová, Voděrady, Žamberk a Rychnov nad
Kněžnou.
Vstup do soutěže byl vcelku rozpačitý, kdy
jsme po vyrovnaných duelech prohráli
s Českou Třebovou, Lanškrounem a Králíky.
Choceň, která náš tým převyšuje rozdílem
třídy, jsme moc nepotrápili a tak na vysoké
porážce byla pozitivní pouze vyhraná
poslední třetina a kvalitní příprava na derby
se Žamberkem. Touha po prvním vítězství
sezóny byla naplněna a hokejově
nepříjemný rival byl, na rychnovském ledu,

Z. Kořínek

Plán FC na rok 2014

Hokejisté vstoupili do sezóny pod novým
trenérem
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poražen 5:3. Bodový zisk z tohoto utkání se
nepodařilo potvrdit za dva dny v utkání
s Rychnovem, který byl do té doby bez
vítězství, a z naší strany došlo k částečnému
podcenění soupeře. Na závěr prvního kola
se podařilo porazit silný tým Řetové a
doufáme, že podobný výkon zopakujeme i
s Voděradama, byť nám na marodce
přibývají zranění.
Nelze nezmínit jeden z rozhodujících
faktorů, který ovlivnil první zápasy a to bylo
hledání optimální sestavy novým trenérem
Jiřím Kulhavým. Poslední zápasy ale
ukazují, že by si složení jednotlivých formací
mohlo sednout. Tomu napomáhá i obnovená
norma gólů na zápas v podání Jardy
Macháčka. Druhé kolo soutěže je
naplánováno na leden a únor příštího roku a
poté bude následovat finálová část zvaná
play-off, kdy se utkají týmy umístěné na 1.-8.
místě. Devátý tým se finálové části soutěže
neúčastní a tak se musíme hodně snažit,
aby nám pomyslný Černý Petr nezůstal.
Vítěz Oblastního přeboru bude znám
v polovině března. Jako vložená soutěž je
plánován Okresní pohár „pětek“, který
se odehraje na dvě kola, v případě
příznivých klimatických podmínek, na
přírodních hřištích v Dlouhoňovicích a
Králíkách. První kolo je předběžně
stanoveno na 26. 12. Věříme, že se nám
letos podaří odehrát na domácím hřišti více
zápasů než v uplynulé sezóně.

Ve skiareálu začíná nová sezóna.
Podívejme se nejdřív, jaká byla ta loňská.
Začátkem prosince začalo mrznout. 8. 12.
2012 jsme začali zasněžovat a již 14. 12. se
na kopci objevili první lyžaři. Na Vánoce
přišla tradiční obleva a sezóna se rozjela až
v závěru roku. Ačkoliv většinu území
republiky pravidelně zasypával sníh, tak
Dlouhoňovicím se sněžení vyhýbalo. Ale
d íky rozš í řen í sys tému umě l ého
zasněžování se nám podařilo udržet
sjezdovku v provozu až do začátku dubna.

(mk)

Skiareál informuje

Kolem se zelenaly louky, dole postávali
cyklisté a „dlouhoňovický ledovec“ nabízel
velmi slušné podmínky Celkem byl areál
v provozu 86 dní, což znamená 560 hodin.
Díky příspěvku obce jsme vyměnili rolbu PB
200D za typ 240, která má již zadní frézu a
poradí si tak i se zmrzlým sněhem.
Sjezdovku měl několikrát k dispozici zdarma
sportovní dětský oddíl. Mateřská škola zde
za stejných podmínek pořádala lyžařský
výcvik. Sezónu hodnotím jako vydařenou.
V letním období jsme se připravovali na
zimu. Upravili jsme terén, opravili drenážní
systém, rozšířili potrubí pro zasněžování,
vyrobili překážky do snowparku. Z MAS
Orlicko jsme získali dotaci ve výši 60 % na
vybavení půjčovny a nákup sněžného
skútru. Obec slíbila zbývajících 40 %. Rolba
prošla generálkou a má i nový barevný
kabát. V listopadu pracovníci absolvovali
školení a řidiči rolby obnovili strojní průkazy.
Proběhly nutné každoroční revize.
Při prvních prosincových mrazech jsme
vyzkoušeli zasněžování. O víkendu napadl
přírodní sníh a tak se již v neděli 8. prosince
na dětském vleku proháněli první lyžaři.
Následující obleva odnesla sníh. Nové lyže
v minipůjčovně a nový skútr tak netrpělivě
čekají na sníh.
Budeme jen doufat, že počasí nám bude
nakloněno a umožní námpřivízat Nový rok
na sjezdovce.

Jan Vych,
jednatel Správy sportovišť Dlouhoňovice s.r.o.
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Obecní úřad Dlouhoňovice
Návrh usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Dlouhoňovice

ze dne 16. 12. 2013

23/2013 Zastupitelstvo obce

Bere na vědomí: informace starosty, místostarosty a předsedů výborů a komisí, viz zápis.

Pro: 7 Zdržel: 0 Proti: 0

24/2013 Zastupitelstvo obce
Schvaluje: Smlouvu na snížení ceny pozemku parcelní číslo 471/11 v k.ú.

Dlouhoňovice, ve vlastnictví pana Luxe, o 25.000,- Kč. Odůvodnění: Obec
Dlouhoňovice uvedla, že na parcele neváznou žádná věcná břemena. Ve
skutečnosti před prodejem podepsala s ČEZ smlouvu o smlouvě budoucí na
položení el. kabelu.

Pověřuje: Starostu podpisem příslušné smlouvy.

Pro: 7 Zdržel: 0 Proti: 0

25/2013 Zastupitelstvo obce
Schvaluje: Smlouvu na prodej pozemku parc. č. 271/1 v k.ú. Dlouhoňovice,

panu Jaroslavu Vondruškovi za 1.900,-Kč.
Pověřuje: Starostu podpisem příslušné smlouvy.

Pro: 7 Zdržel: 0 Proti: 0

26/2013 Zastupitelstvo obce
Schvaluje: Smlouvu na prodej pozemku parc. č. 281/2 v k.ú. Dlouhoňovice, manželům

Fenclovým za 19.350,-Kč. Pozemek je s věcným břemenem - kanalizace
Pověřuje: Starostu podpisem příslušné smlouvy.

Pro: 7 Zdržel: 0 Proti: 0

27/2013 Zastupitelstvo obce
Schvaluje koupi budovy č.p. 29 (dílna zemědělského družstva) postavené na parcele č.

27/1, stavebních parcel č.27/1, 27/2, 27/3, 170 a dále parcel 328/1, 328/2, 327/1, 293 za
2.900.000,-Kč. Podklad pro cenu, znalecký posudek soudního znalce Ing. Jiřího Šmoka.

Pověřuje: Starostu podpisem příslušné smlouvy.
Pro: 7 Zdržel: 0 Proti: 0

28/2013 Zastupitelstvo obce
Schvaluje: Směnu pozemků mezi obcí Dlouhoňovice a Zuzanou a Pavlem Mrštnými,

dle návrhu Z. a P. Mrštných
Pověřuje: Starostu realizací příslušných kroků s tím spojených a uzavřením příslušné

smlouvy.
Pro: 7 Zdržel: 0 Proti: 0

29/2013 Zastupitelstvo obce
Schvaluje: Rozpočtové změny, přesuny mezi položkami
Pověřuje: Hospodářku realizací.

Pro: 7 Zdržel: 0 Proti: 0

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.
2.
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30/2013 Zastupitelstvo obce
Schvaluje: Rozpočet na rok 2014

Pro: 7 Zdržel: 0 Proti: 0

31/2013 Zastupitelstvo obce
Schvaluje: Zřízení komise pro tvorbu strategického plánu obce, jejíž předsedou bude

pan Petr Nun.
Pověřuje: Pana Petra Nuna zajištěním členů do komise a zahájením činnosti komise.

Pro: 6 Zdržel: 1 Proti: 0

32/2013 Zastupitelstvo obce
Schvaluje: Dar zastupitelům obce ve výši 50% běžné měsíční odměny.
Pověřuje: Hospodářku realizací.

Pro: 7 Zdržel: 0 Proti: 0

33/2013 Zastupitelstvo obce
Schvaluje: Dodatek k řádu veřejného pohřebiště obce Dlouhoňovice, úprava ceny za

pronájem hrobového místa - cena se určuje ve výši 26,-Kč za m .

Pro: 7 Zdržel: 0 Proti: 0

34/2013 Zastupitelstvo obce
Schvaluje: Plán inventur za rok 2013.

Pro: 7 Zdržel: 0 Proti: 0

1.

1.

2.

1.
2.

1.

1.
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INFORMACE Z FÚ

Daň z nemovitých  věcí od 1.1.2014

došlo v r. 2013 ke změnám

nákup, prodej, dar, dědictví, výstavba, přístavba, kolaudace, změna užívání,
digitalizace území, pozemkové úpravy, převody bytů do os. vlastnictví …)

podat daňové přiznání do 31.1.2014

Upozorňujeme poplatníky, u kterých okolností rozhodných
pro vyměření daně z nemovitých věcí nebo ke změně poplatníka daně z nemovitých věcí
(např.:

, že mají dle §
13a zákona č. 338/1992 Sb. povinnost .

Nepodá-li poplatník přiznání, ačkoliv měl tuto povinnost, vystavuje se nebezpečí sankce
pokuty za opožděné podání ( dle § 250 zákona č.280/2009 Sb.).

Dále sdělujeme, že dosavadní zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu
nemovitostí pozbývá k 31.12.2013 platnosti. Daňové souvislosti dědictví a darování se od 1.
ledna 2014 stávají součástí zákona o daních z příjmů, převody nemovitostí nově upravuje
zákon o dani z nabytí nemovitých věcí.
Bližší informace je možné získat na internetu www.financnisprava.cz nebo na Finančním
úřadě pro Pardubický kraj, Územním pracovišti v Žamberku, tel.: 465 678 111.

Ing. Miroslav Buryška
ředitel územního pracoviště FÚ
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OBEC DLOUHOŇOVICE
Správa sportovišť Dlouhoňovice, s.r.o.

2014

3)

Prodej občasníku:

Celoroční předplatné

Vypracovala

Tisk a design:

Úřední hodiny Obecního úřadu Dlouhoňovice:

prodejna a hospoda Pod Lipami, Obecní úřad Dlouhoňovice

možno zajistit na Obecním úřadě

redakční rada v čele s Janem Vychem, v nákladu 150 výtisků.
Redakční rada neodpovídá za obsah příspěvků.

Color studio, Helvíkovice 30, www.color-studio.eu

Pondělí a středa: 14:00 - 17:00,  Pátek:  9:00 - 10:00

Uzávěrka příštího čísla 10. 3. 2014

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

e-mail: urad@dlouhonovice.cz


