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Setkání s dùchodci

Setkání dlouhoòovických dùchodcù se 
uskuteènilo v nedìli 27. kvìtna. Pozvání 
zastupitelù pøijalo 76 spoluobèanù, kteøí se 
sešli ve 14 hodin v kulturním domì. Hned pøi 
vstupu do sálu je upoutala výzdoba a 
kvìtinové dekorace na stolech, které 
naaranžovala pí. Kamila Biedlová. Také 
vystavené fotografie "A léta bìží ..." zaujaly a 
vyvolaly nostalgické vzpomínky. Po 
úvodním pøivítání zpestøilo pøíjemnou 
atmosféru vystoupení asi 40 dìtí skupiny 
Neon ze žamberského Anima. Pan 
místostarosta Jan Vych pak promluvil v 
zastoupení pana starosty Ing. Pavla Smoly. 
Tlumoèil všem pøítomným jeho pozdrav. 

Následovalo tradièní, chutné pohoštìní 
pøipravené týmem pana Moravce. A 
samozøejmì nechybìla dobrá hudba. 
Tentokrát  nahrad i l i  pana Tomana                  
2 hudebníci - pan Plevák a pan Sejbal, kteøí 
velmi pìknì hráli k poslechu i tanci. 
Myslím, že letošní setkání dùchodcù se 
vydaøilo, líbilo a všem, kteøí se na jeho 
pøípravách podíleli, patøí dík. 

Jitka Chárová
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SPOLEÈENSKÁ RUBRIKA

Dne 19. èervna nás všechny zaskoèila 
smutná zpráva, že náhle zemøel starosta 
obce Ing. Pavel Smola. Posledního pùl roku 
se léèil z tìžké nemoci. V dobì, kdy se zdálo, 
že nad ní pomalu vítìzí a pomýšlí dokonce 
na návrat do svého úøadu, došlo 
neoèekávanì k prudkému zhoršení 
zdravotního stavu a Pavel svùj boj s nemocí 
prohrál. Hluboce cítíme s rodinou, pro kterou 
byl milovaným synem, manželem i tátou, pro 
kterou byl velkou oporou v každé životní 
situaci.

Odešel èlovìk, který byl nejen starostou, 
úøedníkem, ale také par�ákem, který 
nechybìl témìø na žádné akci, a� už to bylo 
ètení na Rolbì, Masopust, Louèení s létem, 
... Pravidelnì jezdil fandit na hokej a byl vždy 
patøiènì hrdý na to, co všechno se ve vesnici 
daøí dìlat. Budeme na nìj vzpomínat jako na 
dobrého starostu, kamaráda, jako na 
dobrého èlovìka.

Èest jeho památce.

Narození 

28. 03. Maxim Novotný

Vítání obèánkù

14. 4. 2012 v prostorách mateøské školy 
místostarosta pøivítal nové obèánky 
Dlouhoòovic, kterými jsou: 

Jakub Peøina              Veronika Tomanová                            
Patrik Kozák            Michaela Vítková
Amálie Jedlièková      Eliška Luxová
Matouš Doleèek       Klára Vanèurová

Blahopøejeme

14. 08. Miloslav Polák                80 let
15. 08. Marie Kulhavá                80 let
22. 08. Václav Kozák                84 let
07. 09. Marie Vrbová                70 let
16. 09. Ludmila Martincová 75 let
02. 10. František Šulcek                81 let
18. 10. Marie Slaninová                82 let

Úmrtí 

10. 5. Rùžena Malátková 91 let
11. 6. Zdeòka Filipová                77 let
19. 6. Ing. Pavel Smola                57 let

VZPOMÍNKA NA STAROSTU

Vzpomínka

Dne 21. 7. 2012 uplyne 10 let od chvíle, kdy 
nás navždy opustila paní Marika Fadrná. 
Kdo jste ji znali, vìnujte ji tento den spoleènì 
s námi tichou vzpomínku.

Rodina Fadrných
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Výlet pro dùchodce

Dalším dárkem obce vám, našim 
dùchodcùm, bude výlet. Poøádá se tradiènì 
koncem srpna. Letos to bude ve støedu 22. 
srpna. Pøípravám a organizaci se po 12 let 
vìnoval pan Jaroslav Procházka. Pøevzal 
tuto pomyslnou štafetu po mém tatínkovi – 
panu Slaninovi. Díky peèlivým pøípravám, 
znalostem a vtipným komentáøùm jste se 
dozvìdìli spoustu nového a shlédli 
nejrùznìjší zajímavé lokality. Málokdo ví, 
kolik volného èasu, pøemýšlení a úsilí 
pøípravy výletu vyžadují. Za toto patøí panu 
Procházkovi, ale i jeho vìrným pomocnicím 
paní Šilarové a paní Havrdové, naše velké 
podìkování. 
Letošní výlet vám pøipravuje pan Jiøí Tydlitát. 
V minulosti mìl s podobnými akcemi bohaté 
zkušenosti, proto se tìšíme, že bude 
pokraèovat ve šlépìjích svých pøedchùdcù. 

Jitka Chárová 

Zájemci o výlet, hlaste se prosím, na 
telefonním èísle 605 750 068 (Jitka 
Chárová)

Zatrubnìní potoka

Na zaèátku èervna došlo k zatrubnìní další 
èásti potoka pro odvod deš�ové vody z ulice 
Dvorská. Veškeré práce byly provedeny 
bìhem dvou dnù za pøíznivého poèasí. 
Tímto dìkujeme obci za real izaci 
naplánovaného projektu. 
Pražákovi, ulice Dvorská

Vítání léta

S pøípravami vítání léta zaèaly holky              
z Floriánku opìt s pøedstihem. Bylo nutné 
pøipravit nové soutìže, zajistit ètyøkolky, 
hraèky do obchùdku se kterými nám 
pomáhají sponzoøi. Pozvání pøijali šikovní 
piloti modelù letadel. Napekli jsme krásné 
mašinky, které se opìt moc povedly. 
V  sobotu jsme se sešli ve 13 hodin na høišti a 
jelikož bylo vše pøedem dobøe pøipravené, 11 
stanoviš� bylo v cuku letu pøipraveno, ještì 
se nachystal obchùdek, kde byl start i cíl a 
mohlo se zaèít.
Na startu dìti dostaly pytlíèek na žetonky a 
kartièku na jízdu na ètyøkolce a autíèku. Bylo 
zapsáno ve startovací listinì 81 dìtí. Dìti 
chodily po stanovištích se zvíøátky. U žirafy 
dìti trhaly bonbónky ze stromu, u sovy 
skládaly logika z víèek, u rybky lovily rybièky, 
u opice na nì èekala opièí dráha s vodou, u 
klokana skákaly v pytli, u lišky si mohly 
zastøílet ze vzduchovky, u kaèenky skládaly 
z papíru parník, u slona støíkaly ze 
džberovky, u pejska dìti hádaly co je            
v pytlíku, u hada se dìti plazily pod lanem, u 
myšky jezdily slalom na motorkách. Pøi 
splnìní úkolu dostávaly dìti žetonky, za 
které si v obchùdku mohly koupit co se jim 
líbilo. A že bylo z èeho vybírat.
Ještì byla pøipravena soutìž i pro rodièe       
s dìtmi. Poznáte, komu patøí vajíèka? 
Správná odpovìï husa, kaèena, slepice, 
slepice liliputka, perlièka a køepelka. 
Zúèastnilo se 8 soutìžících z toho 5 bylo se 
správnou odpovìdí. Odmìnu dostaly 
všechny správné odpovìdi. Pro velký zájem 
se opìt malovalo na trièka a naše tetovací 
studio bylo již po tøetí v provozu. Kolem 16 
hodiny vzlétl první model letadla Skaivan     
s nákladem bonbónù a vysypal je dìtem nad 
hlavami. Pilot helikoptéry nám pøedvedl své 
akrobatické vystoupení. Dìkuji pilotùm 
Jaroslavu Matyášovi a bratrùm Lukášovi a 
Davidovi Vackovým za ukázku s modely 
letadel. Dále dìkuji Technickým službám 
mìsta Žamberk za pronájem a obsluhu 
ètyøkolek a autíèek. Velké podìkování patøí 
všem holkám a klukùm z Floriánku za pomoc 
pøi organizaci této akce. 
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Dìkujeme sponzorùm - Obec Dlouhoòovice, 
Teddies Michal Vyhnálek, TopKarMoto s.r.o. 
Dlouhoòovice, Cukrárna Doleèek – 
Letohrad.

Èarodìjnice

Sluníèko si zapomnìlo koupit kalendáø a 
posledního dubna nám pìknì zatopilo. A ani 
ho nezajímalo, že se holky z Floriánku chtìly 
vyparádit na rej èarodìjnic.
Aby dìtem odpoledne uteklo, mohly si 
zasoutìžit na osmi stanovištích. Každý si 
rád vyzkoušel  skákání  v  pyt l ích,  
èarodìjnický kroket, pavouèí stezku nebo 
uhasit žízeò èarodìjnými lektvary. Za 
dokonèení úkolù dìti získaly kameny, ze 
kterých složily tajenku a za to dostaly 
odmìnu. Tajemné heslo bylo ARCHIBALD.
Také naše tetovací studio se ani na chvilku 
nezastavilo a bez pøestávky fungovalo ještì 
dost dlouho po ukonèení soutìží. Všechno   
z výšky sledovala krásnì upravená 
èarodìjnice, které kolem 19 hodiny bylo 
opravdu horko.
Všichni mohli využít stánek s obèerstvením 
a hlavnì v tom teple dodržovat pitný režim. 
Sešlo se nás opravdu hodnì, dìtí pøišlo 96. 
Tìšíme se na další akci.

Simona Páchová

Èarodìjnice 

Tak letošní pálení èarodìjnic bylo opìt velice 
vypeèené. O odpolední program pro dìti se 
výbornì postaral Floriánek (díky moc). O 
plná bøicha se postarali na výbornou 
fotbalisti a o veèerní zábavu dvojice Zdenìk 
Koøínek a David Silber. Hudbou doprovázel 
DJ BROS.
Pro letošek si dvojice moderátorù pøipravila 
spoustu her a jako každý rok se stihl jenom 
zlomek. Letos byl závod ve vypití 0,3 l piva 
jeden metr dlouhým brèkem. Závod jsme 
obsadili velice kvalitními úèastníky a 
d o k o n c e  s  m e z i n á r o d n í  ú è a s t í .                     
Z jednotlivých kol postoupili do finále Vìra 
Tobišková a Radek Biedla. Vítìzem se o 

 kousíèek stala Vìra. Díky všem soutìžícím.
Ale nejvìtším pøekvapením veèera bylo 
vystoupení Dlouhoòovického pìveckého 
sboru - The Green Wave, což v pøekladu 
znamená "Zelená Vlna". Pod taktovkou 
Davida Silbera se uskuteènila bìhem veèera 
dvì vystoupení. Kolem desáté hodiny 
vystoupil sbor "a cappella" (to znamená bez 
doprovodu hudebních nástrojù) s lidovou 
písní "Princezna se topí". Chvilku pøed 
pùlnocí bylo druhé vystoupení, též              
"a cappella", na kterém zaznìla swingová 
píseò "Dìdek Bába".
Díky všem úèastníkùm a pøíští rok znovu      
v hojném poètu.

DSI

Vzpomínkové odpoledne

V sobotu 5. 5. 2012 se uskuteènil již jubilejní 
20. roèník turnaje v køížovém mariáši jako 
vzpomínka na p. Antonína Malátka a další, 
kteøí patøili mezi velké pøíznivce této hry a již 
bohužel nejsou mezi námi. Za krásného 
poèasí a v pøíjemném prostøedí hospody 
Pod Lipami se letošního roèníku zúèastnilo 
28 hráèù nejen z Dlouhoòovic a blízkého 
okolí, ale pøijelo i nìkolik pøíznivcù této hry     
z Hradce Králové, Zámrsku, Kunèic a 
Vysokého Mýta. Vzdálenìjší úèastníci 
ocenili nejen pøíjemnì prožité odpoledne, 
ale i prostøedí ve kterém se turnaj konal.
Vítìzem letošního jubilejního roèníku se stal 
p. Václav Tomek z Orlice, druhý se umístil   
p. Zdenìk Dušek ze Žamberka a na tøetím 
místì skonèil domácí hráè p. Zdenìk 
Kotyza.
Podìkování patøí sponzorùm a to Obci 
Dlouhoòovice,  Pivnic i  u Vavø ièkù, 
zemìdìlskému družstvu Vika Kamenièná, 
firmì Døevomateriál s.r.o. a dalším, kteøí 
pøispìli k tomu, že žádný úèastník nezùstal 
bez ceny.
Za vytvoøení pøíjemného prostøedí a pomoci 
pøi zajištìní cen, patøí podìkování Robinu 
Moravcovi.

poøadatelé turnaje
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 Memoriál Musila 2012

I v letošním roce se konaly závody na poèest 
pana Musila, jak si již všichni z úèastníkù 
zvykli, trochu netradièní v hasièském sportu. 
Poèasí nám vyšlo, pít bylo co a jídlo 
nezùstávalo pozadu. Všichni jen èekali, jestli 
bude mít kdo závodit. A Dlouhoòovice 
vstávejte, bylo 8 místních družstev. Diváci se 
nenechali zahanbit, kdo se pøišel pobavit, 
nezklamal se.
Bylo nìco jiného, to musím upozornit hned 
na zaèátku, na poøadu byly dìti. Ty 
nejmenší, vèetnì Silberových a Rostíka 
Vítka vytvoøily družstvo Òoumové, chlapi jim 
s tìmi tìžkými hadicemi sice pomohli, stejnì 
dokázaly pøekonat samy sebe a plechovky 
shodily. Jim patøí velký potlesk, vždy� táhly 
dospìlácké hadice a navíc se k tomu 
postavily poprvé. 
Velký dík patøí hlavnì rodinì Musilových, 
kteøí svými organizaèními schopnostmi a 

milým pøijetím divákù i soutìžících pøedèí 
mnohé. Soutìžících se nakonec sešlo         
8 družstev. Vyhrálo družstvo Školka (jsou to 
mladí pod vedením Davida Tøešòáka),        
2. místo Matematici (já vím, že Vláïa tam 
chce ypsilon), 3. místo KOMAJEBU 
(Koøínkovi, Macháèkovi, Jedlièkovi, 
Buèilová). Konec pole jako skoro vždy 
uzavíralo družstvo Naplavenin (prý 
dostávají jako poslední nejlepší cenu) ve 
složení Mencovi a Tobiškovi. 
Je úplnì jedno, kdo byl první a kdo poslední, 
dùležité je pøijít a zasmát se, zapomenout na 
všechny starosti a být rád v tu chvíli na 
správném místì a s tou správnou náladou. 
Veèer si všichni zatanèili pøi produkci DJ 
Bros a nìkteøí i zazpívali. Moje díky patøí 
všem poøadatelùm – Musilovi, hasièi, 
fotbalisti a pøeji vám hodnì smíchu pøi 
dalším poháru.

ZPRÁVY ZE SPORTU
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Hasièi Okrsková soutìž

19. kvìtna 2012 se v Líšnici uskuteènila 
okrsková soutìž Sboru dobrovolných 
Hasièù. Naši hasièi se zúèastnili ve velice 
hojném poètu. Jedno družstvo žen               
v kategorii 2 a tøi družstva mužù, z toho dvì    
v kategorii 1 a jedno družstvo v kategorii 2.
Pøed závodem probíhala pøíprava všech 
družstev. Nevypadalo to nijak špatnì. Pøi 
samotném závodì nastaly drobné potíže 
ženám a jednomu družstvu mužù kategorie 
1. Ženám se rozpojila hadice pøed trojákem a 
díky drobnému komunikaènímu ruchu došlo 
k nasátí vzduchu do èerpadla, k razantnímu 
zvýšení otáèek motoru, což nevydržel palec 
rozdìlovaèe a díky tomu se dostal benzín do 
výfuku, no a nastala parádní støelba. Tuto 
situaci zachránil pohotovým stáhnutím plynu 
Vláïa Matyk. Nicménì už to bylo na 
diskvalifikaci, jelikož neshodily koncové 
plechovky. No a teï byl problém, nebyl palec 
do rozdìlovaèe. Naštìstí nás zachránil 
místní servisman, který nám palec zapùjèil. 
No a dál jsme pokraèovali v krasojízdì, 
staršímu družstvu mužù kategorie se také 
rozpojila hadice, ale chlapi to zvládli. Další 
naše družstva si závod odbìhla už v pohodì. 
Veliký úspìch zaznamenali Dlouhoòoviètí 
hasièi v jednotlivcích. Nìjaké umístìní bylo, 
takže paráda. Dále probíhala zábava a do 
noèních hodin. 
Díky za vzornou reprezentaci obce.

DSI

Výsledky okrskové požární soutìže         
z Líšnice:

Muži  I: v. David Tøešòák 2. m. – útok 35,00 s
Muži  I: v. Václav Vítek 3. m. – útok 36,41 s
Muži II: v. Vladimír Matyk 4. m. – útok 35,59 s
Ženy II: v. Jarmila Vítková 4. m. – útok DNF

Jednotlivci:
1. Beneš Jan DLÒ 20.61
2. Vítek Václav DLÒ 21.81
3. Durna Filip DLÒ 22.18
4. Holubáø Michal DLÒ 22.34
5. Jelínek Petr DLÒ 22.59
6. Líšnice
7. Tøešòák David DLÒ 22.76
8. Vítek Stanislav DLÒ 23.06
9. Pácha Tomáš DLÒ 23.22
10. Skalický Radek DLÒ 23.32
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SPORTAerobik

Dne 9. èervna 2012 se na místním høišti 
konal ètyøhodinový maraton v aerobiku. 
Zacvièilo si zhruba 25 úèastnic. První hodinu 
pøedcvièovala Pavla Macháèková, po ní 
nastoupila Alena Dorèincová a jako tøetí       
v poøadí byl slovenský cvièitel Roman 
Remen. Pøi závìreèné hodinì se vystøídali 
Roman s Alenou, u které se všichni poøádnì 
zapotili. Pøestávky nám zpestøily dívky         
z taneèní žamberské skupiny Elixír. I pøes 
všechny obavy se vše vydaøilo jak mìlo, 
dokonce i nejvíce obávané poèasí nám 
pøálo. 

ZPRÁVA O ÈINNOSTI FC DLOUHOÒOVICE

Do jarní èásti soutìže jsme nastoupili po nevydaøené zimní pøípravì. Aèkoliv snahou trenérù 
bylo zaèít trénovat již v zimních mìsících, bohužel vìtšina hráèù byla jiného mínìní. Proto 
jsme požádali o pomoc trenéra HC Dlouhoòovice Juraje Hrèku. Spoleènì jsme hráèe stmelili 
a výsledkem byla zlepšená týmová hra. Bohužel výsledky zápasù byly i na jaøe nepøíznivé a 
my tøetí tøídu prohráli. Plánem do budoucna je vytvoøit tým, zlepšit herní projev a samozøejmì 
se opìt vrátit na místa, kam dlouhoòovická kopaná patøí!

VÝSLEDKY JARNÍ ÈÁSTI:

KLÁŠTEREC N.O. – DLOUHOÒOVICE 3 : 1
DLOUHOÒOVICE – D. TØEŠÒOVEC                3 :2 p.k
D. ÈERMNÁ                – DLOUHOÒOVICE 4 : 0
DLOUHOÒOVICE – BOØÍKOVICE                1 : 5
RUDOLTICE                – DLOUHOÒOVICE 1 : 2
DLOUHOÒOVICE – HELVÍKOVICE                2 : 3
KERHARTICE                – DLOUHOÒOVICE 1 : 0
ALBRECHTICE                – DLOUHOÒOVICE 3 : 2
DLOUHOÒOVICE – LUKOVÁ                4 : 3 p.k
RYBNÍK                              – DLOUHOÒOVICE 1 : 0
DLOUHOÒOVICE – KRÁLÍKY È.V.C                1 : 2

Závìrem musíme podìkovat všem sponzorùm a fanouškùm a vìøíme, že na nás 
nezanevøete a podpoøíte nás v nadcházející sezónì 2012- 2013. Dìkujeme

Za FC Dlouhoòovice Z. Koøínek
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Hokejisté se pøipravují na novou sezónu

Hokejisté zaèali 19. kvìtna kondièní pøípravu 
na nastávající sezónu 2012-2013. Scházejí 
se každou sobotu a k nabrání kondice, 
zejména výbušnosti a vytrvalosti, využívají 
dobøe pøipravenou fotbalovou plochu. 
Pravidelnì tak v sobotním dopoledni spatøíte 
na fotbalovém høišti hokejisty i sportovní 
kroužek dìtí. V dobì prázdnin èekají hráèe 
brigády na høišti a v záøí tradièní soustøedìní 
pøed závìreènou pøípravou na ledové ploše.
V novì obsazených orgánech Okresního 
hokejového svazu zaèali vykonávat èinnost  
i zástupci dlouhoòovického hokeje. Mirek 
Keprta jako místopøedseda výkonného 
výboru a Juraj Hrèka jako èlen sportovnì 
technické komise. V souèasné dobì je øešen 
model soutìže, kde je ve høe i vyvrcholení 
nadstavbové èásti formou vyøazovacích bojù 
mezi soupeøi tzv. play-off.

(mk)

Pololetní hodnocení Kaprù

Hokejové mužstvo Kapøi Dlouhoòovice 
nastoupilo, stejnì jako ve svém prvním roce 
pùsobení, do Orlicko-ústecké hokejové ligy 
a Oblastního pøeboru v in-line hokeji. 
Sezónu na ledì 2011/12 kluci odstartovali 
19. 11. prohrou 2:6 s Adbou Ústí nad Orlicí a 
ukonèili 24. 2. výhrou nad Rieter Hnátnice 
5:3. Celkem jsme v šestnáctièlenné soutìži 
odehráli 15 utkání s bilancí 6 výher, 1 prohra 
v prodloužení a 8 porážek, což nám zaruèilo 
koneèné 9. místo. Dle papírových 
pøedpokladù jsme se mìli pohybovat kolem 
støedu tabulky, což se nakonec potvrdilo,       
i když reálnì urèitì bylo v silách mužstva 
obsadit sedmou pøíèku, ale tìsné prohry s 
pøímými soupeøi nás stály lepší umístìní. Za 
zmínku stojí naše kladné skóre vstøelených a 
obdržených branek v pomìru 94:83.            
V minitabulce soutìže vesnic jsme obsadili 
ètvrté místo z deseti úèastníkù. Neztratili 
jsme se ani v individuálních ocenìních, když 
se dva naši hráèi (Václav Dvoøák a Tomáš 
Plundra) umístili v první desítce kanadského 
bodování soutìže a zároveò se oba umístili  
v první desítce nejužiteènìjších hráèù 
soutìže, které volili ostatní hráèi a diváci. Na 
závìr lední sezóny jsme zaèátkem bøezna 
zavítali na hokejový turnaj do Rychnova nad 
Knìžnou, kde jsme vypadli až v semifinále a 
skonèili tak na bronzové pøíèce. 

Horní øada zleva: 
Tomáš Veverka, Lukáš Friml, Marek Keprta, 

Jakub Šmirous, Tomáš Krejsa
Dolní øada zleva: 

David Hrèka, Míra Musil, Ondra Šolc, 
Tomáš Plundra, Ondra Kail
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Po zhruba mìsíèní pauze jsme vymìnili 
nože na bruslích za koleèka a vstoupili tak do 
naší druhé sezóny v Oblastním pøeboru in-
line hokeje, který se hraje v lanškrounské 
hale B. Modrého. Soutìže se letos úèastní 
17 mužstev, nechybí ani hráèi hokejových 
„áèek“ Chocnì, Lanškrouna a Èeské 
Tøebové. Týmy byly rozdìleny do dvou 
výkonnostních skupin, ze kterých byly poté 
na základì výsledkù rozdìleny týmy do tøí 
skupin, aby na závìr soutìže vznikly ètyøi 
výkonnostní ligy. Systém tedy na první 
pohled celkem složitý, ale dá se øíci, že 
spravedlivý. Spolu s dalšími osmi soupeøi 
jsme byli nasazeni do skupiny „B“, ve které 
jsme zaznamenali 6 výher a 2 prohry, díky 
èemuž jsme postoupili z druhého místa do 
vyšší výkonnostní skupiny. Zde jsme zatím 
odehráli dvì utkání s kvalitními soupeøi ze 
skupiny „A“. Možná trochu pøekvapivì, ale 
zaslouženì, jsme oba zápasy vyhráli (12:8 
nad Nuget Šumperk a 8:7 nad Dobel 
Lanškroun) a zajistili si tak umístìní v první 
polovinì soutìže. Nyní nám zbývá odehrát 
ještì 5 mistrovských utkání, která nám ale 
zkazit dojem z úspìšnì probíhající sezóny 
prakticky nemohou. Mimo zápasù mají kluci 
také pravidelné tréninky každý ètvrtek na 
ploše v Ústí nad Orlicí.

V sobotu 28.  èervence  budeme                    
v Dlouhoòovicích poøádat druhý roèník 
Kapøího poháru v hokejbale, který byl bìhem 
jednoho týdne plnì obsazen. S tradièními 
týmy z prvního roèníku budou letos bojovat o 
putovní pohár také mužstva mimo náš kraj, a 
to z Liberce a Ústí nad Labem. Pro 
návštìvníky bude pøichystáno bohaté 
obèerstvení a veèerní zábava s DJ Brosem. 
Doufejme, že poèasí bude letos pøíznivìjší, 
než v roce minulém a že si všichni užijeme 
mnoho sportovních a spoleèenských 
zážitkù. Tìšíme se na vaši návštìvu.

(tp)

Mìsíc ,  ve  k te rém právì vychází  
Dlouhoòovický obèasník je zaèátkem letních 
prázdnin. Proto jsou následující øádky 
vìnovány pøedevším našim dìtem. Tak 
ètìte, nebo poslouchejte. 

Váš Jirka Tydlitát

Pohádka o dlouhoòovickém komínu 

Ten komín už zdaleka ukazuje, kde je naše 
obec. Je vidìt ze všech silnic, kterými k nám 
pøijíždíte. Vždy� to není jen obyèejný komín. 
Už když byl pøed lety stavìn, zpíval si a hrál 
pøi svém zrození. Když jste v nìm stáli, tak 
jeho železné kosti, výztuže z drátù do 
betonu, kterým se øíká roxory, ve vìtru 
zpívaly a èím výše rostl, zpìv sílil, až se 
podobal hudbì velikých varhan. To je nástroj 
používaný v kostele. Když se na nì hraje, 
vhání se vzduch do píš�al mìchy. Našemu 
komínu staèil vítr. Hudba utichla, když byl 
dostavìn. Potom nastala veliká sláva. 
Korunovace. Na jeho vrchol byla pomocí 
helikoptéry usazena železná koruna. Tu má 
dodnes. Jeho ochoz, jako železný 
náhrdelník do noci záøil èervenými 
drahokamy, které za tmy upozoròovaly 
letadla na jeho vysokou postavu. Proto byl    
i za dne obleèen do èervenobílého límce. Byl 
opravdovým králem a z výšky dodnes zhlíží 
do dalekého kraje a ještì dál dohlédne svými 
anténami. Tìmi vidí za každého poèasí.     
Ve tmì i v mlze. 
A teï se podívejte na jeho obrázek. Je to 
skuteèná fotografie. To se náš komín raduje, 
že je na svìtì, že tu s námi mùže být, i když 
už léta neslouží zbourané kotelnì, pro 
kterou byl pùvodnì postavený. Dnes nám 
ale pomáhá jinak, svými anténami. A kdy 
mùžete vidìt, že se raduje a takhle tancuje? 
To není jen tak, ale v naší pohádce vám to 
prozradím. 
Rok pøed pøestupným rokem, to je ten, kdy   
v dalším roce má únor o den víc, deset dnù 
pøed prvním jarním dnem, když jste za 

OSTATNÍ
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plotem, který plotem není a projdete 
brankou, která vrátka nemá, právì v dobì, 
když zazvoní zvonièka a zamòouká koèièka, 
ujdete tøicet krokù a zaštìká pes, rychle se 
otoète a uvidíte co jiní nevidí. To je rada, 
kterou konèí naše vyprávìní. Dobøe si 
všechno zapamatujte. 
Na plot neplot a branku nebranku se mùžete 
kdykoli podívat a na komín také. Vždy� teï 
už víte, že to není obyèejný komín. Jen se 
podívejte, jak vznešenì stojí, jak mrakùm 
slunci i mìsíci ukazuje cestu a nám všem už 
zdaleka pøipomíná, kde je náš domov. 

Kalendáø akcí

Èervenec
20. - 21. 7. Obec v klidu
28. 7.                Hokejbalový turnaj

Srpen
22. 8.                Dùchodci výlet

Záøí
1. 9.                Myštúra

Kalendáø akcí je orientaèní, nìjaké akce 
mohou pøibýt, èi se akce inzerované mohou 
zmìnit.

Obec v klidu

Ve dnech 20. – 21. èervence probìhne na 
høišti oblíbená akce „Obec v klidu“.
V pátek bude audiostop a promítaèka,          
v sobotu odpoledne se soutìžemi, leteckými 
modely, parašousty a dalšími pøekvapeními. 
Veèer bude hrát country kapela. Akce bude 
vèas plakátována.

Už se na Vás tìší poøadatelé. 

Slovo starosty

V á ž e n í  s p o l u o b è a n é .  J i s t ì  j s t e  
zaregistrovali, že mìsíc èerven byl pro obec 
Dlouhoòovice velice smutný a pracovnì 
nároèný.
Nejprve mimoøádná veøejná schùze a volba 
druhého místostarosty, který by byl zástup 
pro místostarostu, po dobu nemoci pana 
starosty. Potom nám náhle pan starosta 
zemøel. A následovala již plánovaná veøejná 
schùze. Díky pøedchozím událostem došlo 
ke zmìnì programu a zaøadila se volba 
starosty. Za situace, ze které nikdo nemìl 
radost, jsem byl zvolen starostou. Dìkuji 
všem, kteøí ve mì vìøí a volili mì do 
zastupitelstva, dìkuji zastupitelùm, kteøí mi 
dùvìøují, že obec povedu správným 
smìrem. Budu se snažit, aby dùvìra ve mì 
vložená byla s Vaší pomocí naplnìna. Budu 
se snažit, abychom hledali zpùsob jak vìci 
vyøešit a ne hledat dùvod proè to nejde.

David Silber, starosta
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SMS Rozhlas je zprovoznìn

  Kdo má zájem a není registrován, a� se zastaví na obecním úøadì 
a nahlásí své telefonní èíslo paní Sklenáøové. 

Je možné zasílat zprávy též e-mailem. 
Registrace je stejná jako u SMS Rozhlasu. 
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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 15. 9. 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
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