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Na pøelomu rokù 2011 a 2012

Stalo se již tradicí, že v každém èísle 
„Obèasníku“ na závìr roku zveøejòuji 
struèné ohlédnutí za uplynulými událostmi 
roku a zároveò pøipomínám, co nás èeká      
v roce pøíštím.
V listopadu zastupitelstvo obce zpracovalo 
návrh rozpoètu pro pøíští rok. Tvorba 
rozpoètu byla stejnì jako vloni ovlivnìna 
ekonomickou krizí, která se nevyhnula ani 
naší republice a negativnì ovlivòuje daòové 
pøíjmy, které budou pravdìpodobnì nižší. 
Bohuže l  nedoš lo  an i  k  náp ravì  
rozpoètového urèení daní, které je i nadále    
v neprospìch menších mìst a obcí. 
Zastupitelé se proto rozhodli plánovat 
investice opatrnì a v žádném pøípadì 
nedopustit situaci, kdy by obec musela 
využít  úvìr.  Co se nám podaøi lo                    
v jednotlivých oblastech a co nás èeká         
v novém roce?

Kulturní zaøízení obce – nakoupeno nové 
ozvuèení pro oddíl aerobiku, vyrobena skøíò 
pro uložení materiálu v náøaïovnì a skøíò 
pod schodištìm pro uložení hudební 
aparatury. Opravy židlí a stolù. Pøímé 
napojení kulturního domu do obecní 
kanalizace. Celkové náklady èinily 72 tis. Kè.
V pøíštím roce je plánována výmìna 
plynových kotlù. Obec zažádala Pardubický 
kraj o dotaci na výmìnu podlahy na sále 
kulturního zaøízení. V pøípadì pøidìlení 
dotace se bude jednat o dílo za 400 000,- Kè.
Mateøská škola - v zahradì školky byl 
instalován nový herní prvek a v pøíštím roce 
dojde k úpravì betonových povrchù a 
rozšíøení prostorù pro bezpeèné hraní si dìtí 
vèetnì zakoupení dalšího herního prvku.
Sportovní kabiny – Z „Programu rozvoje 
venkova“ byla získána dotace na nové 
mant inely v hodnotì 610 t is .  Kè                    
s dofinancováním obce èástkou 317 tis. Kè. 
Pro pøíští rok obec zažádala o dotaci na 
d o k o n è e n í  r e k o n s t r u k c e  s t ø e c h y  
sportovních kabin. Pøedpokládaná hodnota 
je 180 tis. Kè. Je plánováno i nové ozvuèení 

INFORMACE Z RADNICE

kluzištì. Obec zažádala pro pøíští rok           
o dotaci na vybudování dìtského a 
multifunkèního høištì. Pøedpokládaná 
hodnota díla 1,5 mil Kè za spolufinanèní 
úèasti obce ve výši cca 250 tis. Kè
Høbitov – Je plánováno nové ozvuèení 
høbitova.
Bytovka – ve spolupráci se „Spoleèenstvím 
vlastníkù byt. jednotek“ byly vymìnìny staré 
vchodové dveøe za nové plastové ze strany 
parkovištì. Byly odprodány dvì bytové 
jednotky stávajícím nájemníkùm.
Požární ochrana – v pøíštím roce je 
plánována výmìna oken v klubovnì has. 
zbrojnice a dokonèení ocelového schodištì 
do podkroví. Byla vyžádána stejnì jako vloni 
dotace na nové vybavení hadicemi              
s nástavci.
Inženýrské sítì – byla dokonèena výstavba 
inženýrských sítí (vodovod, splašková a 
deš�ová kanalizace, plynovod a el. rozvody 
nn) v lokalitì „Velký Hájek“ nad nádražím pro 
výstavbu 17 rodinných domù. Celková 
investice v této lokalitì za poslední 3 roky 
èinila 8,5 mil. Kè.
K o m u n i k a c e  -  b y l a  p r o v e d e n a  
rekonstrukce èásti ul. Hlavní v hodnotì 1,2 
mil. Kè za využití dotace 623 tis. Kè z 
„programu rozvoje venkova“. V pøíštím roce 
bude vyhlášeno výbìrové øízení na 
zpracování projektu a dodávku rekonstrukce 
pro zbývající èást ul. Hlavní. S realizací je 
poèítáno v roce 2013.
Nauèná geostezka – v prùbìhu roku byly 
instalovány v obci informaèní tabule 
nákladem 25 tis. Kè. Z dotace bylo 
provedeno chemické ošetøení interiéru 
zvonièky a její venkovní nátìr. Pro pøíští rok 
je plánována výmìna plechové støechy za 
šindelovou, rovnìž za využití dotace.
Veøejné osvìtlení – je plánována 
rekonstrukce další èásti veøejného osvìtlení 
v  ulici Hlavní a instalace VO do ulice Pod 
Vlekem v hodnotì 150 tis. Kè.
Údržba komunikací a pøíkopù – pro pøíští 
rok je vyèlenìno na údržbu komunikací a 
pøíkopù 150 tis. Kè.
Toto je výèet hlavních investic. S ohledem na 
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úspìšnost nebo neúspìšnost dotací a 
hlavnì daòových pøíjmù mùže dojít              
k nìkterým zmìnám. 

Vážení spoluobèané,
dovolte mi podìkovat všem, kteøí jste pøiložili 
ruku k dílu, a hlavnì podìkovat zastupitelùm 
obce, bez jejichž pomoci bych se neobešel.
Závìrem mi dovolte popøát Vám pøíjemné 
prožití Vánoc a hodnì štìstí, zdraví, pohody 
a úspìchù v pøíštím roce.

Ing. S m o l a   Pavel
starosta obce

Sbírka

Dne 21. øíjna ve spolupráci s humanitární 
organizací Diakonie Broumov byla               
v kulturním domì naší obce uspoøádána 
sbírka obleèení a nepotøebných vìcí 
urèených pro pomoc lidem, kteøí se              
z rùzných dùvodù ocitli v krizové životní 
situaci. Dovolte mi podìkovat všem, kteøí 
jste pøispìli do této sbírky a pomohli zmírnit 
materiální nedostateènost nìkterých 
spoluobèanù v našem státì.

Ing. Smola Pavel  

Zásah hasièù

V nedìli 20. 11. 2011 ve veèerních hodinách 
vypukl v jednom z rodinných domkù v ulici 
Dvorská požár, který díky rychlému zásahu 
hasièù byl vèas zlikvidován. Podìkování 
patøí jednak profesionálním hasièùm ze HZS 
Žamberk, Letohrad a Ústí nad Orlicí, ale i 
našim hasièùm ze SDH Dlouhoòovice.

Obecní úøad Dlouhoòovice

Cena vody v pøíštím roce mírnì povýší

Na valné hromadì VAK Žamberk v.o.s. byla 
dne 13. 12. 2011 odsouhlasena cena 
vodného a stoèného pro rok 2012 na èástku 
43,89,- Kè/m3 s DPH. Stávající cena je 41,47 
Kè/m3 s DPH.

Ing. Smola Pavel

Vlajka za nové RUD

Nìkteøí obèané obce se ptají, co je to za 
novou vlajku na budovì obecního úøadu. 
Jedná se o vlajku za nové spravedlivìjší 
rozpoètové urèení daní (dále jen RUD). 
Stejnì jako ostatní mìsta a obce napøíè 
celou Èeskou republikou, se i Dlouhoòovice 
úèastní akce na podporu nového RUD. 
Sdružení místních samospráv, jehož èleny je 
pøes 1100 mìst a obcí z celé zemì, vyzvalo 
starosty k vyvìšení „vlajky za nové RUD“ na 
mìstských a obecních úøadech, které zaèalo 
v úterý 1. listopadu. Informace o akci jsme 
získali ze sdružení místních samospráv, 
odkud jsme obdrželi i speciální vlajku, která 
je na budovì obecního úøadu vyvìšena. 
Cílem je informovat o nutnosti nového 
pøerozdìlení daní jak pøedstavitele obcí a 
mìst, tak média i obèany.
Akce je reakcí na nesplnìný slib premiéra 
vlády, který se na pochodu starostù Prahou 
dne 21. záøí 2011 vyslovil, že do konce øíjna 
vláda projedná a schválí novelu zákona o 
RUD s  max imá lnì  t r o j násobným 
parametrem podílu mezi Prahou a nejmenší 
obcí. Dnešní parametr èiní ètyø a pùl 



násobek. Starostové mìst a obcí tak 
vyjadøují nespokojenost se souèasným 
stavem, kdy regiony naší zemì doplácí na 
ètyøi nejvìtší mìsta v èele s Prahou. Pro 
úplnost uvádím, že jenom naše obec ztrácí 
roènì díky nespravedl ivému RUD                 
1 300 000,- Kè roènì. Praha dostává na 1 
obèana 31 700,-Kè a malé obce pøibližnì 6 
800,- Kè za rok. Vlajky budou na mìstských 
a obecních úøadech viset do té doby, než se 
tento nespravedlivý pomìr zmìní.

Ing. Smola Pavel – starosta obce
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31 700 Kè
OBÈAN PRAHY

6 800 Kè
MY OSTATNÍ× 

Zpovìï finanèního výboru za rok 2011

Práce naší komise zaèala v prosinci 2010 pøi 
tvoøení rozpoètu na rok 2011.
Na rok 2011 bylo v plánu provést sedm 
kontrol, což jsme splnili. Kontroly probìhly    
s tímto výsledkem:
1. rozpoèet obce na rok 2011 provedena 
dùsledná kontrola na stranì výdajù s 
ohledem na pøíjmy
2. Mateøská škola - bez závad
3. penzion Pod Lipami - zjištìny tøi hrubé 
závady s doporuèením p. starostovi na 
odstranìní 
4. plnìní rozpoètu - doporuèeny zmìny na 
stranì výdajù
5. Správa sportoviš� Dlouhoòovice, s.r.o. - 
bez závad a vzornì pøipravené doklady od p. 
Sklenáøové
6. rozpoèet obce - z dùvodù nárùstu na 
stranì výdajù akcí Velký Hájek a mantinely 
byly nìkteré akce výdajovì omezeny a 
nìkteré zastaveny a pøesunuty do rozpoètu 
na rok 2012

7. pøíprava rozpoètu na rok 2012 - kontrola 
pøipraveného rozpoètu, který je pøipraven s 
rezervou, byl doporuèen ke schválení

Naše práce neobnášela jen oficiální kontroly 
dle plánu, ale i sezení nad územním plánem 
a hlavnì pøípravu rozpoètu na rok 2012. 
Jako pøedseda finanèní komise jsem vcelku 
spokojen, že se obec vùèi rozpoètu chová 
zodpovìdnì, i když jako pøi každé práci, se 
chybièky najdou. Podìkovat bych tímto také 
chtìl èlenkám finanèní komise p. Vìøe 
Hubálkové a p. Hanì Richtrové, které mi        
v prùbìhu roku s touto prací pomáhaly.

Pøedseda finanèního výboru Petr Nun

Co nového v mateøské školce?

V minulém èísle obèasníku jsme psali o 
novém herním prvku v zahradì mateøské 
školy. Ale i interiér školky se stále zlepšuje. 
Dìti dostaly novou skøíò a mají zase o nìco 
pìknìjší prostøedí.

Obec Dlouhoòovice

È e s k ý  r o z h l a s  P a r d u b i c e                            
v Dlouhoòovicích

Dne 9. 11. 2011 navštívil naši obec redaktor 
z „Èeského rozhlasu Pardubice“ pan Karlík, 
aby natoèil hodinový poøad o naší obci. 
Vyzpovídal nejen zastupitele, ale i vedoucí a 
pøedsedy místních organizací vèetnì 
øeditelky mateøské školy a dìtí, které 
zazpívaly posluchaèùm rozhlasu pìknou 
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zazpívaly posluchaèùm rozhlasu pìknou 
písnièku. Poøad byl odvysílán dne 13. 11. 
2011 ve 12 hodin. Škoda, že nebylo možno 
odvysílat vše, nebo� z 90 minutového 
záznamu bylo možno odvysílat pouze 50 
minut. Zájemci si mohou poslechnout 
záznam na webové stránce Èeského 
rozhlasu
 http://www.rozhlas.cz/pardubice/posviceni 

Ing. Smola Pavel

Sociální komise

Všem spoluobèanùm pøejeme klidné a 
š�astné prožití vánoèních svátkù a hodnì 
zdraví a pohody v novém roce 2012.             
I v pøíštím roce nezapomeòte na svá životní 
výroèí, výroèí vaší svatby a pøipomeòte nám 
je na Obecním úøadì.

Za sociální komisi obce Jitka Chárová, Marie Šilarová, 
Vlasta Havrdová.

Malá poznámka k zájezdu dùchodcù na 
Moravské Pole u Suchých Krut

Všechny nás zaujal zajímavý dub                 
s „chlupatými“ žaludy. Tak tady je název a 
pùvod tohoto stromu „Quercus cerris“. Cer, 
rakousky Zerreiche, také dub slovenský. Je 
rozšíøen v jižní Evropì a Malé Asii. Na sever 
zasahuje na jižní Slovensko a jižní Moravu. 
Je to teplomilná døevina nenároèná na 
vlhkost a úrodnost pùdy. Jeho døevo není 
pøíliš cenìno. V tuhých zimách kmeny 
praskají. Dorùstá do výšky až 28 metrù.
V jihomoravské oblasti se s tímto stromem 
setkáme v nìkterých parcích. Jsou to 
zámecké parky v Èerné Hoøe, Rájci – 
Jestøebí, Lednici, Strážnici a Jemnici. To je 
vše k jeho výskytu u nás.
Závìrem vám pøeji další setkávání se 
zajímavými stromy.

Jiøí Tydlitát

Využití hromadného rozesílání SMS

Zastupitelstvo obce se zaèalo zabývat 
možností jak s minimálními náklady 
poskytovat pro obyvatele obce velkou 
službu a tou je bezplatné zasílání aktuálních 
informací za pomoci služby „SMS obecní 
rozhlas“. Instalace tradièního místního 
rozhlasu bývá velmi nákladná a v dobì 
dnešních informaèních technologií zaèíná 
být zastaralá. Navíc místní rozhlas nebývá 
všude dobøe slyšitelný anebo obyvatelé 
nejsou doma právì v dobì, kdy se vysílá 
nìco dùležitého jako napø.:
• vyhlašování poplachu, krizová 
komunikace, záplavy, výpadky energetické 
sítì 
• vnitøní komunikace orgánù obce pøi 
krizových situacích a obecnì 
• pøedávání výstražných informací o 
uzavírkách ulic, vypnutí elektøiny, plynu, 
vody, nejede vlak, dopravní nehody v našem 
úseku, ... 
• upozornìní na platby a nedoplatky 
(komunální odpad, poplatky apod.) 
• ku l turní  a  spor tovní  akce,  
oèkování, pozvánky obèanùm, kino-
program 
• ztráty a nálezy (nejèastìji zvíøata), 
• zmìny termínu odvozu odpadu 
• zprávy ze zastupitelstva a jeho 
svolávání, pozvání obèanù na veøejné 
jednání 
• upozornìní na zmìnu úøedních 
hodin na úøadì (v období svátkù, ...), 
informace o prodejcích atd.
• informace o nových vydaných 
vyhláškách a naøízeních 
• informovanost v odlehlých èástech 
obce 
• informace na poslední chvíli .
Informace budou zdarma, bez reklam, 
budou z okruhu, který Vás bude zajímat 
(kultura, sport, atd. ). Dále budete dostávat 
dùležité informace z obecního úøadu, které 
se budou týkat obce nebo vaší ulice. 
Zaèínáme od ledna. Hlásit se mùžete na 
obecním úøadì. Pokud budete mít zájem, je 
možno dostávat zprávy i elektronickou 
poštou.



DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK (6

SPOLEÈENSKÁ RUBRIKA

Narození 

01. 11. Michaela Vítková

Blahopøejeme

05. 02. Rùžena Malátková 91 let
06. 02. Miroslav Dostálek                82 let
09. 03. Marie Musilová                82 let
13. 03. Libuše Jirásková                82 let
23. 03. Karel Šlesingr                90 let
30. 03. Slavomíra Šulcková 75 let
13. 04. Jaroslav Procházka 75 let

Události v roce 2011 (k datu uzávìrky)

Narození                                     
Úmrtí
Sòatek
Pøistìhování
Odstìhování 
Stìhování v obci

Poèet obyvatel

Prùmìrný vìk obyvatelstva

Celkem
Muži
Ženy

12
2
7

40
21

9

771

38
37
39

Strom života

Vìk   0     5   10   15   20   25   30   35   40   45   50   55   60   65   70   75   80   85   90
Muži 23   24   16   24   30   35   34   32   23   23   34   26   25     9   11     4     3     3     1
Ženy 24   17   11   22   37   26   40   28   30   39   18   29   19   14   12   10     8     4     3

Vzpomínka

Dne 26. 12. 2011 tomu bude rok, co nás 
opustil náš milovaný manžel, tatínek a 
dìdeèek Ing. Miloslav Sommer. Všichni, kdo 
jste ho znali a mìli ho rádi, uctìte jeho 
památku tichou vzpomínkou. Dìkujeme. 

rodina Sommerova

POZVÁNKA

Dne 7. 1. 2012 od 10.00 hodin v kulturním domì
TJ Dlouhoòovice zahajuje èinnost sportovního kroužku

pro dìti a mládež od 5 let se zamìøením na všestrannou
sportovní aktivitu chlapcù a dìvèat.

Tímto zveme dìti s rodièi na prezentaci zimních a letních
volnoèasových sportovních aktivit tohoto kroužku.
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Kameny – letos naposled

Uzavírá se jeden rok a také naše Kamenná 
stopa. Povedlo se rozmístit všechny slíbené 
horniny, o kterých jsem psal v minulém 
Obèasníku. Èervený pískovec, pùvodem ze 
Žampachu, nám vìnovala a pøivezla firma 
VaK dne 11. øíjna 2011 a byl usazen               
u kaplièky ve 14.20 hodin. 
Kameny mohou být jednou z možností projít 
se naší hezkou obcí a navíc si osvìžit 
minulost z informaèních tabulí. Kameny 
neodkvetou, nezvadnou a jsou zajímavé       
v každém poèasí a roèní dobì.
Vìøím, že se i vám vše povedlo a splnila se 
vaše pøání. Pøeji vám hezké vánoèní svátky 
a v následujícím roce hlavnì zdraví a 
spokojenost.

Jirka Tydlitát

MINIZPRÁVY Z MATEØSKÉ ŠKOLY 
DLOUHOÒOVICE

Mikulášská besídka
Jako každý rok i letos jsme v naší Mateøské 
škole s napìtím oèekávali pøíchod Mikuláše 
s andìlem a jeho èertovskou družinou. Po 
prvním úleku z nadzemských bytostí jsme 
vyslechli Mikuláše a slíbili, že nebudeme 
nikdy zlobit. A jelikož jsme byli celý dlouhý 
rok hodní, dostali jsme od andìla sladkou 
odmìnu. Mikuláši jsme na oplátku 
podìkova l i  k rá t kým vys toupen ím                  
s èertovskými písnièkami a øíkankami.

Vánoèní besídka
V duchu oslav vánoèních svátkù se 
atmosféra ve školce nese již ètrnáct dní pøed 
pøíchodem Ježíška. Malujeme a vyrábíme 
ozdoby a pøání, posloucháme a zpíváme 
koledy, peèeme cukroví a pøipomínáme si 
vánoèní tradice jako napø. pouštìní lodièek 
ze skoøápek oøechù, hledání hvìzdièek         
v rozkrojených jablkách, hrajeme si pøíbìh    
o narození Ježíška a další. Velkým 
sváteèním dnem pro nás je pøíchod Ježíška 
s vánoèním stromem a s dárky, které potìší 
všechny dìti. V ten den pøivítáme ve školce 
také rodièe a sourozence a spolu se 
potìšíme vánoèní náladou.

Pøání do nového roku
Za celý kolektiv Mateøské školy Vám všem 
pøeji pøíjemnì prožité vánoèní svátky a do 
nového roku pøedevším mnoho zdraví a 
radosti. 

Mgr. Zuzana Knápková
øeditelka MŠ Dlouhoòovice

Výtvarná dílna

Dne 29. 10. 2010 poøádal Floriánek 
keramickou dílnu s Markem Zamazalem       
z Letohradu. Sešli jsme se u hasièárny, ale    
z bezpeènostního hlediska jsme radši tvoøili 
venku - pøenosná pec, kterou si pan keramik 
pøivezl, se musí rozpálit až na 1 100 °C a po 
vypálení se výrobky chladí v sudu s pilinami, 
takže o kouø nebyla nouze.
Pan Zamazal mìl dopøedu pøipravenou 
spoustu mistièek, které si dìti i dospìlí mohli 
za symbolický obnos koupit a pomalovat si 
je, jak se jim zlíbilo. Po té, co si misky 
namalovali, je pan Zamazal vypálil v peci. 
Pøitom jsme si povídali, co a jak se dìlá a 
dozvìdìli  se spoustu zajímavého.               
V mezièase než se misky vypálily a 
vychladly, tak dìti mohly tvoøit z hlíny, kterou 
pro tento úèel pan Zamazal pøivezl.
Prožili jsme pøíjemné odpoledne a každý, 
kdo mìl zájem, má na tento den doma 
pamá tku  v  podobì  v l as tno ruènì  
namalované misky.

Drakiáda

Tak hurá, fouká.
Tìmito slovy se vítaly organizátorky letošní 
drakiády, která probìhla 5. 11. 2011 v 10 
hodin na fotbalovém høišti v Dlouhoòovicích.
Koneènì pøi poøádání ètvrté drakiády 
foukalo a draci létali. A létali opravdu vysoko, 
až se málem drak Nemo srazil s vìtronìm. 
Sešlo se kolem ètyøiadvaceti dìtí a patnácti 
dospìlých, vìtšinou rodièù úèastnících se 
dìtí, a bylo na co koukat. Na obloze se          
v jednu chvíli objevilo osmnáct drakù a jeden 
speciální drak - na jednom provázku Lukáši 
Bártovi létalo osm dráèkù. Všem dìtem draci 
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pìknì pluli vzduchem, jenom partì ze 
„ È t y ø l í s t k u “  s e  m o c  n e d a ø i l o  j e  
rozpohybovat. Po skonèení akce èekala na 
dìti sladká odmìna a teplý èaj. 
Už nyní se tìšíme na pøíští akci, kterou bude 
rozsvìcení vánoèního stromu.

Rozsvìcení vánoèního stromu 2011

Jak už je u nás v Dlouhoòovicích zvykem, 
vždy v sobotu pøed první adventní nedìlí 
rozsvìcíme vánoèní strom s následným 
vánoèním programem nejen pro dìti. Letos 
tomu tak bylo 26. listopadu. Kolem tøetí 
hodiny odpolední se zapoèalo s pøípravami. 
Opìt se holky z Floriánku sešly v hojném 
poètu a tak zdobení sálu, pøípravy pro 
minijarmark byly hotové jedna dvì. Cukroví 
pro dìti bylo již napeèené týden dopøedu. 
Pan Tydlitát vyrobil tøi andìle, kteøí navodili 
hned u vchodu kulturního domu pøíjemnou 
vánoèní atmosféru. O pùl ètvrté se pøedsálí a 
balkónek zaplnily stoly a jarmark mohl zaèít. 
Mìli jsme tu stánek paní Lenky Skalické        
s medovinou, která se každý rok tìší velké 
oblibì. Dále tu byly stánky s perníèky, 
adventní vìnce, hraèky, suchá vazba, 
svíèky, šperky ze støíbra a také výrobky         
z „pediku“. Pøed pùl pátou vyrazila dìvèata    
s malým teplým obèerstvením pro 
návštìvníky. Vánoèka, svaøené víno a teplý 
èaj pøišel v mrazivém podveèeru vhod.
Podle programu nám o pùl páté devatenáct 
dìtí z naší školky pøedvedlo krásné pásmo 
plné písnièek, øíkánek a koled. Jen co dìti 
dozpívaly poslední koledu, rozsvítil se 
vánoèní strom. Letos se již potøetí za sebou 
vypouštìly lampiónky štìstí. K obloze se jich 
vzneslo postupnì okolo 47 ks. 
Potom následovalo loutkové pøedstavení, 
kterého se ho už dìti nemohly doèkat. Èertík 
Pé�a dìti pobavil pøedstavením, které bylo 
prokládáno písnièkami, pohádkami a 
scénkami. Dìti vydržely poslouchat, 
zapojovaly se. Hodinka ubìhla rychle a byl 
tu konec. A byl tak konec i vánoèního 
programu, který pro vás pøipravily holky        
z Floriánku. Podìkování patøí hlavnì jim. 
Samozøejmì dìkujeme i všem pøíznivcùm 

Floriánka, sponzorùm a Obci Dlouhoòovice.
Na 21. prosince dostal Floriánek pozvánku 
na vánoèní besídku do dìtského domova     
v Horní Èermné. Rádi jsme pozvání pøijali a 
tìšíme se na to, co si pro nás jejich dìti 
pøipravily.

Krásné vánoèní svátky

Snìhové vloèky k zemi se snáší, 
mráz si s okny pohrává, 
chybí už jen pár stran v kalendáøi, 
vánoèní èas nastává.

Za oknem sype se snìhová nadílka, 
záclony provoní anýz a vanilka. 
Vánoèní koledy zpívají andìlé, 
už jsou tu Vánoce, tak a� jsou š�astné 
a veselé.

Až zazvoní zvoneèek,
rozsvítí se vánoèní stromeèek,
malé i velké dárky rozbalte si
a hlavnì na všechny blízké vzpomeòte si.
Pak vykroète rovným krokem
za tím š�astným a veselým novým rokem!

Klidné vánoèní svátky pøejí všichni z Floriánka

ÈTYØI RODINNÉ GENERACE POD 
JEDNOU STØECHOU

22. 8. 1928 Václav, 6. 9. 1960 Miloš, 7. 5. 
1985 Lukáš a 27. 9. 2011 Patrik. To všechno 
jsou "kluci" Kozákovi. Ètyøi generace - 
pradìda, dìda, tatínek a syn, to by nebylo 
nic neobvyklého. Spousta rodin má tyto 
èleny, ale už jen málo jsou všichni muži a 
ještì ménì mají stejné pøíjmení. 
V  mys l ích  jsme pát ra l i ,  zda a le                       
v Dlouhoòovicích ètyøi generace mužù          
s rodinami bydlí v jednom domì a na nikoho 
jsme nepøišli. Je to velmi zajímavá rarita 
nemyslíte? Spousta dìtí ze svého rodného 
hnízda vyletí co nejdøíve mohou a jsou rády, 
že žijí samostatnì a daleko. My jsme všichni 
t aké  samos ta tn í  a  máme  každý  
(samozøejmì krom malého Páti) své vlastní 
soukromí v byteèku, ale pod jednou 
støechou. I zahradu máme pomyslnì 
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rozdìlenou na vlastní zahrádky, záhonky, 
skleníky a pøíjemné letní posezení                
i lenošení.
Všichni máme rádi svou rodinu a udìlali 
bychom pro ni cokoliv, zvláš� v dnešní dobì, 
kdy se vše zdražuje, èlovìk nemá peníze, 
neustále nìkam spìchá, je ve stresu apod. 
je pøíjemné vìdìt, že je nablízku nìkdo, kdo 
rád pomùže, poradí, pohladí, popovídá si, 
zasmìje se s námi a má nás opravdu rád.

Kozákovi

PLÁN AKCÍ NA ROK 2012

Leden: Hasièský bál, Dìtský karneval

Únor:  Masopust

Bøezen: Ètení u krbu, Aerobic - maraton, Sportovní ples

Duben: Èarodìjnice, FC - zaèátek soutìže 

Kvìten: Memoriál Zdeòka Musila, Výlet pro dìti a dospìlé, Plastic Cup 

Èerven: Vítání léta, Aerobic - venkovní maraton

Èervenec: Fotbalový turnaj starých gard

Èervenec - Srpen: Hokejbalový turnaj, Pøívsí tábor pro dìti a rodièe

Záøí: Myštúra

Øíjen: Drakiáda, Ètení u krbu

Prosinec: Vánoèní akce, Silvestr na ledì, Silvestr na sjezdovce

Jaro: Výtvarná dílna pro dìti a dospìlé

Podzim: Výtvarná dílna pro dìti a dospìlé

Pozvánky:

21. 1. 2012 
Hasièský bál 

22. 1. 2012 
Dìtský karneval

18. 2. 2012
Masopust
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ZPRÁVY ZE SPORTU

Aerobic

Dne 12. 11. 2011 se v Kulturním domì           
v Dlouhoòovicích konal maraton aerobicu. 
Akce se dokonce zúèastnil i cvièitel ze 
Slovenska - Roman Remen. Spolu s Pavlou 
Macháèkovou vytvoøili pro 30 zúèastnìných 
skvìlý program. Atmosféra byla skvìlá a 
všichni odcházeli spokojení. Tímto bych vás 
také chtìla pozvat na pravidelný aerobic, 
který se koná každé pondìlí a ètvrtek od 
18:15 hodin.

S pozdravem Jana Tøešòáková 

Zpráva o èinnosti FC Dlouhoòovice

Podzimní èást sezóny 2011-2012 se nesla 
ve stejném duchu jako jarní. Nové trenérské 
dvojici se sice podaøilo donutit hráèe 
omlouvat svoji neúèast, ale bohužel 
docházka na trénink se nezlepšila. Po 
podzimu tým získal pouhých 10 bodù a 
umístil se na 11. (pøedposledním) místì. 
Tento fakt vedl k odstoupení hlavního 
trenéra Štefana Švece. Tím pádem 
realizaèní tým èeká pøes zimní pøestávku 
nelehký úkol.
Nejlepšími støelci se stali Kamil Mikyska a 
Jan Tøináctý a nejtrestanìjším hráèem je 
Václav Jakubec.

DLÒ - Klášterec nad Orl.  3:0 (Václavek, Tøináctý, vlastní)
Dolní Tøešòovec – DLÒ   4:0
DLÒ – Dolní Èermná   0:4
Boøíkovice – DLÒ   0:2 (Mikyska, Plíva)
DLÒ – Rudoltice   0:2
Helvíkovice - DLÒ   1:1 PK 4/2 (Tøináctý)
DLÒ – Kerhartice   1:1 PK 4/3 (Jakubec)
DLÒ – Albrechtice   1:2 (Koèajda)
Luková – DLÒ   6:1 (Mikyska) 
DLÒ – Rybník   1:1 PK 5/6 (vlastní)
Králíky È.V. C – DLÒ   3:0

19. listopadu jsme poøádali ve spolupráci     
s Jaroslavem Macháèkem a Zdeòkem 
Bøízou zabíjaèkové hody. Lidé mìli možnost 
ochutnat vepøové pochoutky pøímo na místì, 
nebo si mohli výrobky zakoupit domù. 

Sezóna obhajoby zaèala

Hokejisté se zodpovìdnì pøipravili na novou 
sezónu  2011-2012 .  Dvì  t ø ídenn í  
soustøedìní, tøi pøátelská utkání a 11 
tréninkových jednotek absolvoval 26 èlenný 
tým, složený pro obhajobu prvenství             
v okresním pøeboru. Pøibyly nové tváøe. Na 
postu brankaøském Martin Weiss, do obrany 
Jakub Doleèek, Radek Lux a v neposlední 
øadì David Krkavec. Kádr opustili Ondøej 
Šolc a Tomáš Zouhar. Michal Kováø 
odcestoval dlouhodobì do zahranièí. 
Soutìž rozšíøili nové týmy z nižší zrušené 
krajské soutìže a to Choceò „B“ a Èestice, 
které souèasnì zvýšily poèet týmù               
s pøírodním kluzištìm na 3. Také pøibyl 
Semanín, který po roèní absenci posílil o 
hráèe Ústí nad Orlicí a posledním nováèkem 
v soutìži se stal Rychnov nad Knìžnou          
s další krytou umìlou plochou. Dalšími týmy, 
vedle našich borcù, jsou Vodìrady, 
Vermìøovice, Lanškroun „B“, Žamberk, 
Králíky a Øetová. Soutìž je hrána na krytých 
zimních stadionech v Lanškrounu, Chocni, 
Èeské Tøebové a Rychnovì nad Knìžnou, 
otevøeném stadionu s umìlým ledem           
v  Žamberku a  pø í rodních ledech                   
v Dlouhoòovicích, Králíkách a Èesticích.
První zápas se vydaøil a Vermìøovice jsme 
porazili 6:3 a také ve druhém utkání jsme 
bodovali se zálohou Lanškrouna, když se na 
výhøe 6:2 podílel Jarda Macháèek 5 góly. 
Další dva zápasy se nevydaøily, pøišla prohra 
s Rychnovem o gól 3:4 a následnì jsme 
utrpìli vysokou porážku s Chocní 1:9, kde se 
naplno projevila oèekávaná herní kvalita 
Choceòského týmu. Páté soutìžní utkání 
jsme opìt vyhráli a opìt s vysokým 
pøispìním elitního støelce Jardy Macháèka a 
tentokrát jsme vysokou výhru 7:1 uštìdøili 
Vodìradùm. Dalším zápasem bude 
oèekávané derby se Žamberkem, kde 
musíme potvrdit stabilní výkonnost. 
Doufejme, že se tento zápas podaøí a další 
domácí utkání s Králíky budeme hrát, pokud 
bude pøát poèasí, na našem høišti mezi 
novými mantinely. Vìøím tomu, že se tìší 
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nejenom hráèi, ale i diváci a nebude se 
opakovat loòská porážka. Pøijmìte pozvání 
nejenom na tento zápas, ale i na další, 
protože prozatím máme nejlepší fanoušky a 
pøejeme si, aby tomu tak bylo i nadále.

(mk)

Vážení spoluobèané, 

dovolte mi, abych Vás informoval o èinnosti 
TJ Dlouhoòovice a HC Dlouhoòovice. Rok 
2011 pomalu konèí a nám nezbývá než 
rekapitulovat, co se nám podaøilo a co ne. 
Nejvìtší naší akcí byl zámìr získat dotaci od 
Evropské unie na výmìnu mantinelù             
z døevìných na plastové. Èím bychom 
konkurovali Králíkùm, Nekoøi a i trochu 
Žamberku. Žádost o dotaci jsme podali již na 
jaøe roku 2010 pøes MAS Žamberk. První 
žádost nám bohužel nevyšla, nebyla 
schválena. Nevzdali jsme se a požádali jsme 
lístkovou metodou o podporu Vás obèany 
Dlouhoòovic. Dìkuji za Vaši podporu. Vámi 
kladnì podpoøené lístky jsme pøiložili            
k druhé žádosti. Též jsme získali podporu 
nìkterých sousedních obcí. Tøetího záøí 
2010 jsme tedy podali druhou žádost.          
S radostí jsme po mìsíci a pùl rozbalili 
obálku, ve které byla zpráva o kladném 
vyøízení žádosti. Poté jsme nìkolikrát 
navštívili s panem starostou ing. Smolou 
MAS Žamberk, která zpracovává projekty na 
dotace z fondù Evropské unie. Zde nám byly 
pøedány informace, které dokumenty 
musíme dodat, aby žádost kladnì prošla 
dalšími kontrolními orgány. Vìøte, že to 
nebylo jednoduché. Na dokumentaci 
pracovalo nìkolik lidí, nejvìtší podíl na tom 
má samozøejmì náš starosta ing. Smola, 
který strávil hodnì èasu nad dokumentací, 
aby vše bylo doloženo. Na jaøe letošního 
roku jsme oslovili pìt firem, které se zabývají 
montáží mantinelù na zimních stadionech.   
O staré mantinely projevili zájem požárníci       
z Lichkova. Domluvili jsme se s nimi, že jim je 
za demontáž necháme. Lichkov nám 
mantinely do 15. kvìtna uklidil. Firmy, které 
jsme oslovili, nám do 15. 4. zaslaly nabídky. 
21. dubna jsme rozbalili obálky, zkontrolovali 

jejich dokumentaci, zda nám firmy doložily 
potøebné dokumenty, které jsme použili         
k vybrání jedné z firem. Na výbìr firmy 
dohlížel Vladimír Fabián, aby bylo vše           
v náležitém poøádku. Byla vybrána firma 
Hokej - Sport z Tøebechovic pod Orebem. 
Samozøejmì jsme potøebovali udìlat 
podkladní základ – beton, na který by se 
mantinely namontovaly. Nechali jsme 5 cm 
pøevýšení, aby nám neutíkala voda.To nám 
udìlala firma MADOS, která má poboèku     
v Dlouhoòovicích. Zaèátkem èervence nám 
firma z Tøebechovic namontovala nové 
mantinely a zároveò i sítì. 22. srpna jsme      
s panem starostou doložili dokumentaci na 
ZIFU v Hradci Králové a zároveò požádali o 
proplacení dotace. 1. záøí pøijela kontrola      
z Hradce Králové k nám do Dlouhoòovic se 
podívat na naše kluzištì a mantinely. 
Kontrola dopadla dobøe. Chci zde podìkovat 
panu starostovi ing. Smolovi za maximální 
podporu pøi vyøizování této žádosti. A 
samozøejmì dalším èlenùm: panu Vychovi, 
Nunovi, Koøínkovi, Keprtovi a Hrèkovi. Dále 
musím podìkovat Obecnímu úøadu 
Dlouhoòovice, který èást projektu financoval 
a zapùjèil peníze, než došlo proplacení od 
fondu z unie. TJ se podílela též 
financováním v èástce 11.000,- Kè. Musíme 
si øíct, že ta námaha stála za to. Dále byla 
provedena oprava, výmìna trubic a seøízení 
osvìtlení. Nejvìtší podíl na tom má pan Nun, 
Macháèek J. st., Hrèka J., Míra Keprta a 
Zdenda Koøínek. Na vše dohlížel p. Holeèek.
TJ v letošním roce zaèala znovu pracovat 
naplno. Jejím motorem je Juraj Hrèka.
Na rok 2012 plánujeme nábor malých 
hokejistù. 
9. bøezna chceme uspoøádat sportovní ples. 
Závìrem mi dovolte podìkovat všem 
funkcionáøùm za jejich obìtavou práci. A 
hlavnì dvojici Juraj Hrèka a Míra Keprta, 
kteøí dlouhoòovský hokej dostávají na velmi 
vysokou úroveò. Zároveò musím podìkovat 
Jardovi Macháèkovi st., který jim pomáhá     
v jejich práci.

Dále mi dovolte, abych podìkoval všem 
sponzorùm.
Obecní úøad Dlouhoòovice
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Døevomateriál, Vítek Vl.
Velkosklad nápojù, Babák J.
Stabyt, Šilar M.
Staps, Musil J.
GAF, Fofoòka a Grus
Norgen servis, Stejskal K.
Sbìrné suroviny, Plundra J.
Autodoprava, Lux
a všem dalším

Všem funkc ioná øùm,  sponzo rùm,  
hokejistùm a Vám spoluobèanùm a hlavnì    
i našim oddaným fanouškùm pøeji do nového 
roku 2012 hodnì štìstí, zdraví a osobních a 
sportovních úspìchù. 

Podhájecký Vladimír

Stopy TopKarMoto v Žamberku a okolí

I v letošní zimní sezónì se mohou 
žambereètí lyžaøi a pøedevším bìžkaøi tìšit, 
že po celou zimu budou mít dokonale 
upravené bìžecké tratì. Firma TopKarMoto, 
která se zabývá prodejem a servisem 
snìžných roleb, mìstu Žamberk a obci 
Dlouhoòovice na celou zimní sezónu 
zdarma zapùjèí jeden ze svých strojù. Navíc 
se bude ze svých zdrojù spolupodílet i na 
úhradì veškerých provozních nákladù 
vèetnì paliva. Na této podpoøe sportu na 
žamberecku se na spoleèném jednání 
dohodli starosta mìsta Žamberk Jiøí Dytrt, 
místostarosta obce Dlouhoòovice Jan Vych 
a jednatel spoleènosti TopKarMoto Pavel 
Lipenský.
Bìžkaøské tratì bude upravovat snìžná 
rolba znaèky PistenBully 300. Je to stroj o 
velkém výkonu 330 koní, který díky svému 
zábìru 4,2 m za sebou zanechává èistou a 
širokou stopu, což má pro bìžkaøe tu 
výhodu, že po jedné upravovací jízdì 
vzniknou za strojem hned dvì stopy 
najednou. Jedna pro „klasiku“ a druhá pro 
„bruslení“. Za pøedpokladu, že bude pøát 
poèasí a bude dostatek snìhu, budou se 
bìžecké tratì vinout mezi Žamberkem, 
Dlouhoòovicemi a Píseènou. 
Firma TopKarMoto zahrnula tuto pomoc 
mìstu a svým spoluobèanùm mezi své stálé 
podporované projekty.

„Jsme rádi, že se mùžeme tímto zpùsobem 
pøihlásit k našemu lokálnímu patriotismu. 
Žijeme tady, pracujeme tady a daøí se nám. 
Byl by to høích, kdybychom nepomáhali a 
nedìlali radost tìm, které kolem sebe každý 
den potkáváme“, øekl pøi pøíležitosti uzavøení 
dohody Pavel Lipenský.
Firma TopKarMoto má dvacet zamìstnancù, 
v Èeské republice má výhradní zastoupení 
pro sekaèky a nosièe náøadí znaèky Reform 
a pro snìžné rolby znaèky PistenBully. 
Takøka všechny skiareály v Èechách i na 
Moravì používají pøi úpravì sjezdových a 
lyžaøských tratí rolby znaèky PistenBully. 
Mezi další projekty, které v letošním roce 
firma TopKarMoto podpoøila, patøily 
napøíklad: Škola mladých øidièù - žákù SOŠ 
a SOU Vrchlabí, Setkání rodákù obce 
Dlouhoòovice.

Záøí 2011
V záøí bylo teplo po celou první polovinu 
mìsíce, kdy teploty vystupovaly až k 28°C. 
Na mnoha stanicích padaly teplotní rekordy. 
Slabì nadprùmìrné teploty potom 
pøevažovaly i ve druhé polovinì záøí. 
Nejdeštivìjším dnem bylo 5. záøí, kdy na 
stanici v Dlouhoòovicích spadlo 40 mm/m 
srážek. Ve Slatinì nad Zdobnicí spadlo        
v bouøkách dokonce 115 mm/m  srážek       
ve velice krátké dobì.
teploty: prùmìrná mìsíèní teplota 13,8 °C    
(1,7°C nad normálem), maxima: 28,2°C (4.), 
minima: 2,5°C, v pøízemí: -1,7°C (16.)
srážky: celkem 88,5 mm/m  (124 % normálu)

POÈASÍ
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2

2
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OSTATNÍ

sluneèní svit: celkem 205,5 hodin (161 % 
normálu)
statistiky: poèet dnù se srážkami: 9,             
s bouøkou: 3, s rosou: 26, s mlhou: 1,            
s nárazovitým vìtrem: 4, maximální náraz 
vìtru 14,0 m/s dne 5. záøí, ze západu.

Øíjen
Øíjen byl v celku v normálu, bez výraznìjších 
extrémù. Chladnìji bylo pouze uprostøed 
mìsíce. Teplotnì nadprùmìrný byl zaèátek 
tak i konec mìsíce. 1. øíjna vystoupila 
m a x i m á l n í  t e p l o t a  n a  s t a n i c i                           
v Dlouhoòovicích na 25°C a již 17. øíjna se na 
stanici vyskytl mráz do -6°C
teploty: prùmìrná teplota: 7,1°C (0,3°C pod 
normálem), maxima: 25,7°C (1.), minima:      
-5,7°C (17.), v pøízemí: -9,8°C (23.)
srážky: celkem 40,2 mm/m (80 % normálu)
sluneèní svit: celkem 117,6 hodin (114 % 
normálu)
statistiky: poèet dnù se srážkami: 11,             
s rosou: 12, s mlhou: 3, s nárazovitým 
vìtrem: 6, maximální náraz vìtru 17 m/s dne 
12. øíjna ze západu.

Listopad
Listopad jako celek byl opìt teplotnì blízko 
normálu. Chladno bylo hlavnì kvùli inverzi. 
Nížiny mìly teploty mírnì podprùmìrné, 
naopak hory zase mírnì nadprùmìrné. Na 
jižní Moravì v prùbìhu mìsíce docela èasto 
mrholilo, zde zaznamenaly srážky. Na øadì 
meteorologických stanic za celý mìsíc 
nepršelo. Pøevládalo sucho.
teploty: prùmìrná teplota: 1,9 °C (0,3°C nad 
normálem), maxima: 16,1°C (6.), minima:     
-7,7°C (15.), v pøízemí: -12,4°C (29.)
srážky: celkem 0 mm/m
sluneèní svit: celkem 79,9 hodin (204 % 
normálu)
statistiky: poèet dnù se srážkami, s mlhou: 4, 
s nárazovitým vìtrem: 5, bez oblaènosti: 5,   
s jíním: 10, s námrazou: 4, s kouømem: 14,   
s ledovkou: 3, poèet dnù s prùmìrnou 
teplotou nižší než 0°C: 13, zámrz pùdního 
profilu: 11. – 18. listopadu do hloubky 6 cm, 
maximální náraz vìtru 14 m/s dne 6. a 7. 
listopadu z jihovýchodu.

Martin Balík

2
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RADY PRO SENIORY a NEJEN PRO NÌ
Jak se chovat bezpeènì doma

Nikdy neotvírejte automaticky dveøe, nevíte-li, kdo je za nimi. Do bytu vpus�te pouze ty, které 
dobøe znáte nebo se vám dùvìryhodnì prokáží a sdìlí vám, proè pøichází. I na první pohled 
sympatický èlovìk nemusí mít vždy dobré úmysly. Pokud vás nìkdo oslovuje jménem, ještì 
to neznamená, že vás zná. Mohl si to pøeèíst napø. na štítku na dveøích. Cizí lidi nikdy 
nevpouštìjte do bytu!
Na dveøích je vhodné uvádìt jmenovku v množném èísle (Novákovi) nebo v mužském rodu, 
zvláštì v pøípadì, že v bytì žije sama žena.
Buïte opatrní, nevìøte každému, kdo vás za dveømi požádá o pomoc, napø. o možnost si 
zatelefonovat, pomoc pøi nevolnosti èi pøedání zásilky pro vašeho souseda. Situaci mùžete 
øešit, aniž byste otevírali dveøe. Pomoc zprostøedkujete napø. pøivoláním souseda nebo 
sanitky apod.

• Mìjte dùležitá telefonní èísla poblíž vašeho telefonu nebo na dobøe viditelném 
místì.
• Zamykejte hlavní vchodové dveøe. Pokud bydlíte v pøízemním bytì nebo rodinném 
domku, nezapomínejte zavírat okna, a to i v pøípadì, že jdete jen nakoupit.
• Byt zavírejte a zamykejte, i když jdete tøeba jen k sousedce, do sklepa nebo s 
odpadky.
• Udržujte dobré a pøátelské vztahy se svými sousedy. Požádejte je o jejich telefonní 
èíslo, protože v pøípadì potøeby mùže být jejich pomoc nejrychlejší.
• Èekáte-li pøíchod cizího èlovìka, napø. osobu reagující na váš inzerát, požádejte 
nìkoho z blízkých nebo pøátel, aby byl s vámi doma.
• Zdržujete-Ii se vìtšinou doma a jen obèas jdete nìkam na návštìvu, zavolejte to 
svým blízkým, aby vás nehledali.
• Nebuïte dùvìøiví ani k rùzným podomním prodejcùm, kteøí nabízejí zdánlivì levné 
zboží.

Strach o sebe má každý z nás, ale zdá-li se vám váš strach o sebe nìjak nepøimìøený, 
promluvte si o nìm s nìkým blízkým. Vyhýbejte se ètení zpráv z èerné kroniky, sledování 
drastických a nepøíjemných scén v televizi nebo rozhovorùm na téma „komu se co stalo".

Jak zvýšit své bezpeèí a ochránit svùj majetek

Poøiïte si dveøní panoramatické kukátko a pojistný øetízek. Panoramatické kukátko vám 
umožní vidìt široký prostor za vašimi dveømi a díky pojistnému øetízku mùžete vyøídit nìkteré 
záležitosti v relativním bezpeèí.
Pokud je to možné, poøiïte si elektronické spínací zaøízení, které samo v urèitou dobu 
rozsvítí a zhasne svìtlo èi televizi. Ve zlodìjích tak vyvoláte pocit, že jste doma, i když tomu 
tak nebude. 
Peníze mùžete ukládat do banky èi spoøitelny. Nemìjte doma více penìz v hotovosti nebo 
velmi cenné vìci, pokud nevlastníte dobøe ukrytý nebo zabudovaný trezor. Peníze si radìji 
uložte na úèet a cennosti do bezpeènostní schránky v bance nebo v jiném penìžním ústavu. 
Své cennosti si radìji vyfotografujte, pøi jejich pøípadném odcizení vám tyto fotografie 
usnadní jejich identifikaci.
Noste u sebe jen nezbytnou penìžní hotovost. Pokud potøebujete uložit nebo vybrat více 
penìz, vezmìte s sebou radìji nìkoho blízkého. Buïte ostražití jak v penìžních ústavech 
(banka, spoøitelna, pošta), tak u penìžních bankomatù.
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Nikdy se pøed nikým nechlubte svým majetkem, ani tím, kolik máte penìz. Nepùjèujte peníze 
cizím lidem a nedávejte ani žádné zálohy podomním prodejcùm.

Bezpeèí na ulici

Doklady, peníze, klíèe a cennosti nikdy nenechávejte bez dohledu. Noste je v pøíruèní 
uzavøené tašce nebo kabelce. Neodkládejte je s odìvem v šatnì, u lékaøe, v restauraci, na 
úøadech atd.
Vìnujte velkou pozornost své tašce èi kabelce, zvláštì v hromadných dopravních 
prostøedcích, nákupních centrech a všude tam, kde je vìtší poèet lidí.
Penìženku ani doklady nenechávejte navrchu nákupní tašky nebo kabelky.
Nechoïte blízko okraje vozovky s taškou pøes rameno smìrem do silnice, protože by vám ji 
mohl nìkdo vytrhnout a odcizit.
Vyhýbejte se neosvìtleným místùm a odlehlým ulièkám s minimálním výskytem dalších lidí.
Nepøijímejte nabízený doprovod nebo odvoz od lidí, které neznáte.
Máte-li dojem, že vás nìkdo sleduje, pøejdìte na druhou stranu, zpomalte nebo zrychlete a 
pøesvìdète se, zda je neznámý stále za vámi. Je-li to pravda, vyhledejte místo, kde je více lidí 
nebo nejbližší obchod èi obydlí.
V tašce mùžete nosit pro své bezpeèí nìjaký spray (deodorant, lak na vlasy nebo slzný plyn), 
který mùžete v pøípadì ohrožení také použít.
Nechoïte v tìsné blízkosti vchodù do domù a rohù, kde mùže èekat nìkdo neznámý.
Pøi vstupu do domu buïte pozorní a nevpouštìjte dovnitø nikoho neznámého. Ani do výtahu 
nevstupujte s neznámou osobou a radìji si poèkejte na prázdný výtah.
Snažte se vyhnout èekání na liduprázdných zastávkách, zejména po setmìní.
V prázdném autobuse si sednìte poblíž øidièe, cestujete-li metrem nebo tramvají, nastupujte 
do vagónu nejblíže k øidièi. Ve vlaku hledejte místo v blízkosti dalších cestujících, a pokud je 
to možné, sednìte si blízko dveøí. V pøípadì nouze jste nejblíže únikové cestì. Žena by si 
nemìla sedat do kupé, kde je spoleènost mužù, kteøí se patrnì znají.
Pokud se domníváte, že vás nìkdo sleduje, nevystupujte sami na liduprázdné zastávce. 
Radìji pokraèujte v jízdì a vyhledejte pomoc od øidièe èi dalších cestujících.
Nesnažte se na ulici komukoli pomoci tím, že se ho zastanete pøed útoèníkem. 
Radìji zavolejte pøímo na linku tísòového volání.

Tento text je z letáku POLICIE ÈR, vydalo ministerstvo vnitra.

DÙLEŽITÁ TELEFONNÍ ÈÍSLA

HASIÈI - 150
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - 155

POLICIE - 158
TÍSÒOVÉ VOLÁNÍ - 112
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Dlouhoòovice è. 6/2011
ze dne 13. 12. 2011

Zastupitelstvo obce

1. Bere na vìdomí informace:
1.1. starosty, pøedsedù výborù a komisí: viz. zápis
1.2. výsledek kolaudaèní prohlídky v lokalitì „Velký Hájek“ komunikace
1.3. informaci z jednání valné hromady VAK Žamberk
1.4. výsledek pøedbìžného auditu hospodaøení obce provedeného Kraj. úøadem Pardubice
1.5. pøíkaz starosty k provedení roèní inventarizace majetku obce

2. Schvaluje:
2.1. rozpoèet na rok 2012 a rozpoètový výhled na rok 2013-2015, viz. pøílohy 
2.2. oprávnìní k øízení vozidla Ford-Tranzit pro pana Jaroslava Macháèka, Keprtu 

Miroslava a Davida Silbera
2.3. zrušení oprávnìní k øízení vozidla Ford-Tranzit pro pana Janouška Václava, Šolce 

Martina a Vycha Jiøího
2.4. úpravy rozpoètu na rok 2011 – pøesuny mezi položkami a paragrafy, 
2.5. finanèní dary èlenùm zastupitelstva obce a jednateli SSD – viz. pøíloha
2.6. podání žádosti o dotaci na ÈEZ z dotaèní programu oranžové høištì na vybudování 

herních prvkù a multifunkèního høištì
2.7. podání žádosti o dotaci na Krajský úøad Pardubice pro zpracování èistopisu územního 

plánu  Dlouhoòovice, dotaci na rekonstrukci podlahy tìlocvièny v kulturním zaøízení, 
dotaci na dokonèení rekonstrukce støechy sportovních kabin a dotaci na obnovu 
technického vybavení pro zásahové družstvo SDH 

2.8. Termíny veøejných schùzí pro rok 2011
úterý 7. 2. od 18 hod. v klubovnì „has.zbrojnice“
úterý 17. 4. od 18 hod. v klubovnì „has.zbrojnice“
úterý 26. 6. od  18 hod. na chatì „Rolba“
úterý 25. 9. od 18 hod. na chatì „Rolba“
úterý 11. 12. od 18 hod. v klubovnì „has.zbrojnice“

2.9. Plán provedení kontrol kontrolním výborem pro rok 2012 (viz. pøíloha)

3. Ukládá
3.1. starostovi splnìní bodu : 2.6, 2.7.
3.2. hospodáøce bod: 2.4., 2.5.
3.3. pøedseda kontrol. výboru 2.9.

Usnesení bylo schváleno nadpolovièní vìtšinou 7 hlasù 
Schùze byla ukonèena v  Dlouhoòovicích dne 13. 12. 2011 v 19:40 hod
Zapsal: Ing. Smola Pavel
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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. 3. 2012

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

STOLNÍ KALENDÁR DLOUHOÒOVICE 2012

Obec Dlouhoòovice vydala pro rok 2012 stolní kalendáø, 
který si mùžete zakoupit na Obecním úøadì.

Cena: 99,- Kè
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