
DLOUHOÒOVICKÝ obèasník

cena 6 Kè           èervenec - srpen - záøí 2007 è. 34

ètvrtletník obce Dlouhoòovice

Nauèná stezka kolem Dlouhoòovic

Pøi pøíležitosti zavìšení zvonu byla u zvonièky umístìna první z informaèních tabulí budované nauèné 
stezky „Kolem Dlouhoòovic“ Jsme si vìdomi skuteènosti, že otištìný text je svou velikostí písmen tìžko 
èitelný, a proto Vás tímto zveme k návštìvì originálu. Zároveò uvítáme Vaše námìty na další místa, 
která by nauèná stezka mìla obsahovat.
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Usnesení zastupitelstva 2/07

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce 
Dlouhoòovice è. 2/2007
ze  dne 16. 4. 2007

Zastupitelstvo obce
1.     Bere na vìdomí informace:
        1.1. starosty, pøedsedù výborù a komisí: viz             

zápis
1.2. prodloužení lhùty dokonèení stavby 

„ K a n a l i z a c e  D l o u h o ò o v i c e “ , d o  
31.12.2009

1.3. usnesení valné hromady VAK Žamberk 
v.o.s.

1.4. informaci jednatele Správy sportoviš� 
Dlouhoòovice s.r.o. o pøíjmech a 
výdajích za zimní sezónu 2006/07 

2.     Schvaluje:
        2.1.    návrh zadání zmìny èíslo 2 územního 

plánu obce Dlouhoòovice
2.2. èástku 35000,-Kè na mzdové náklady 

pro Mateøskou školu Dlouhoòovice
2.3. pøíspìvek Speciální škole v Žamberku 

ve výši 10 000,-Kè na odbornou 
pøípravu asistenèní služby pro tìlesnì 
postižené dìti

2.4. mandátní smlouvu è. 6298/07 
uzavøenou ve smyslu hlavy II, dílu 
X.obchodního zákoníku mezi Alfa 
Invest ing spol .  s.r.o.  a Obcí 
Dlouhoòovice pro investorsko  
inženýrskou èinnost pøi pøípravì 
s tavby  „Kana l i zaèn í  p ø ípo jky  
Dlouhoòovice  II.èást“ do fáze 
stavebního povolení 

2.5. smlouvy o udìlení práv pro výstavbu 
kanalizaèních pøípojek  pro vlastníky 
nemovitostí pøedurèených k pøipojení

2.6. závìreèný úèet obce Dlouhoòovice za 
rok 2006 bez výhrad

2.7. povodòový plán obce Dlouhoòovice
2.8. vyjádøení obce Dlouhoòovice ve vìci 

udìlení vyjímky pro napojení objektù k 
veøejné kanalizaci na dobu nezbytnì 
nutnou dle § 38 odst.9 vodního zákona 
è.254/2001

    2.9.  žádost spoleènosti MADOST s.r.o. o 
povolení vykácení náletové køoviny na 
p.è 480/4              a 480/1

2.10. vyplacení odmìny ve výši 1000,- Kè 
panu Vítkovi Václavovi za údržbu 
vozidla Ford  Transit

2.11. nákup 20 metrù žlabovek pro           
z a m e z e n í  o d v o d u  v o d y  z  
komunikace na pozemek p.è. 488/5 
ve vlastnictví paní Pejchové Marie

2.12.    zažádání o živnostenský list pro obec 
Dlouhoòovice pro reklamní èinnost

2.13. znìní Strategie místního rozvoje 
regionu Orlicko a souhlasí s územním 
zaèlenìním           obce do území 
MAS Orlicko.“

2.14.  dotaci ve výši 100 000,- Kè Správì 
sportoviš� Dlouhoòovice na úhradu 
provozních         nákladù a uhrazení 
ztrát  

3.     Ukládá:
        3.1.    Starostovi

           3.1.1. zajistit ve spolupráci s 
oddìlením územního plánování MìÚ 
Žamberk další realizaci bodu 2.1.
4.1.2.  plnìní bodù 2.4. 2.5. 2.8. 2.12.  
2.13. 

3.2.    Pøedsedovi finanèního výboru
4.2.1. prùbìžnì kontrolovat plnìní 
rozpoètu

3.3.    Hospodáøce
        3.3.1.splnit body 2.2.  2.3. a 2.10. a 

2.14.

Usnesení bylo schváleno nadpolovièní vìtšinou, 
tj. 8 èleny zastupitelstva obce.
Schùze byla ukonèena v  Dlouhoòovicích dne  
16. 4. 2007 v 19:30 hod. 
Zapsal: Ing. Smola Pavel
Ovìøil: Jiøí Havrda, Petr Nun.

Usnesení zastupitelstva 3/07

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce 
Dlouhoòovice è. 3/2007
ze  dne 11. 6. 2007

Zastupitelstvo obce
1.      Bere na vìdomí informace:

starosty, pøedsedù výborù a komisí: 
viz zápis
závìreèný úèet sdružení obcí 
ORLICKO za rok 2006
výsledek výbìrového øízení na 
dodavatele rekonstrukce sportovních 
kabin, firmu Stabyt Ústí nad Orlicí

1.1.

1.2.

1.3.
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výsledek výbìrového øízení na 
dodavatele druhé etapy budování 
kanalizace v obci Dlouhoòovice, firmu 
VAKSTAV spol. s.r.o. Jamné nad Orlicí

2.     Schvaluje:
mandátní smlouvu è. 04/ 2007 
uzavøenou podle § 566 obchodního 
zákoníku mezi Obcí Dlouhoòovice a 
FORENTA  s.r.o.  ve vìci zajištìní 
inženýrsko- investorské èinnost i  
„rekonstrukce sportovních kabin v 
rozsahu èl. IV této smlouvy
odkoupení pozemku p. è. 459/6, k. ú. 
Dlouhoòovice, výmìra 2796 m²,  cena 
60,- Kè/m², prodejce Zdenìk Kopecký,  
Milada Socherová, Marie Štefková 

  zainvestování výmìny oken v obecních 
bytech èp. 130  132 ve výši 25 % 
nákladù 
zaslání finanèního pøíspìvku na žáka 
Základní školy v Doudlebách ve výši  
2927,25 Kè
finanèní dary èlenùm zastupitelstva 
obce  viz. pøíloha
vyhlášení 3. roèníku soutìže o nejhezèí 
kvìtinovou výzdobu okna, balkonu a 
pøedzahrádky
èástku 2000,- Kè pìveckému sboru 
Corale Gymnázium Žamberk

3.     Ukládá
        2.8. starostovi

  2.8.1. realizovat body 2.1, 2.2.
  2.8.2. projednat se zástupci ÈD možnost 

opravy vozovky v prostoru chránìného  
železnièního pøejezdu v Dlouhoòovicích 
ve smìru ulice Sídlištní

   2.8.3. ve spolupráci se starostou mìsta 
Žamberk projednat odvodnìní prostoru 
pøed nádražní budovou 

        3.2.  pøedsedovi fin. výboru
               3.2.1. provést vyhodnocení èerpání 

rozpoèu, T 30.6.
        3.3. pøedsedovi komise pro veøejný poøádek
               3.3.1. provést bod 2.6.
               3.3.2. vypracovat pøehled èerných 

skládek v obci
        3.4. pøedsedovi stavební komise
               3.4.1. posoudit odkoupení pozemku p.è. 

425/30, a st.p.è. 115/2 
        3.5.  hospodáøce
               3.5.1.  realizovat body  2.4, 2.5, 2.7.

Usnesení bylo schváleno nadpolovièní vìtšinou, tj. 8 
èleny zastupitelstva obce
Schùze byla ukonèena v  Dlouhoòovicích dne  11. 6. 
2007 v 19:30 hod.
Zapsal: Ing. Smola Pavel

 

1.4.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Zvonièka

O zvonièce se již letos psalo nìkolikrát. Teï po 63 
letech opìt slouží svému úèelu. Do její bánì byl 
dne 27. 4. 2007 uložen nový text s dokumenty 
dnešní doby pro pøíští generace.
Dne 27. 5. 2007 ve 14.35 hod se rozeznìl nový 
zvon tónem D3, vážící 31 kg.
Vše o zvonièce a zvonu se doètete na první 
informaèní tabuli. Ty budou postupnì umis�ovány 
u zajímavých míst naší obce, jak jsem se zmiòoval 
v èlánku o parèíku.
Slavnosti vysvìcení zvonu se úèastnilo bezmála 
150 obèanù. Vysvìcení vlastní uèinil páter Oldøich 
Kuèera ze Žamberka. Na zvonu je reliéf Krista na 
køíži s letopoètem 1797, takové bylo dle kroniky 
zobrazení a datování na prvním zvonu. Na 
opaèné stranì je souèasný znak obce s datem  
rokem letošním. Je to tedy letos 210 let od 
zavìšení prvního zvonu.
Malé zvonky  repliky, ulité k tomuto významnému 
dni v poètu 100 kusù, se prodávají za výrobní cenu 
360,-- Kè (bez pøipoètení ceny za formu) a v den 
vyzdvižení zvonu se jich prodalo 86 kusù.
Teï ještì nìkolik fotografií z této významné 
události.

Všem, kteøí pøispìli na zvon, i tìm, kteøí se 
úèastnili jeho vyzdvižení, zastupitelé obce dìkují.

Jiøí Tydlitát
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Dopis potomkùm

Dne 27. 4. 2007 byl do panem Hynkem 
zrekonstruované vìžièky zvonice vložen dle 
tradice dopis adresovaný pøíštím generacím, 7 
rùzných mincí koruny èeské, tøi poslední výtisky 
„Dlouhoòovického obèasníku“, jeden výtisk 
„Almanachu“ a CD s fotografiemi všech stavení a 
dalších objektù nacházejících se v obci. Obsah 
vloženého dopisu je uveden níže. Snad tento 
obsah napomùže našim potomkùm získat 
pøehled, jak to vypadalo v obci døíve.

Vám, potomkùm naší doby.                                            
Dlouhoòovice  25. 4. 2007

Nevíme, kolik dlouhých let tento dopis ležel ve 
vìžièce dlouhoòovické zvonièky, ani nevíme, kdo 
a pøi jaké pøíležitosti  ho otevøel. Mùžeme pouze 
vìøit, že vládne mír, že štìstí provází Vaše kroky a 
že obec Dlouhoòovice vzkvétá tak, jak si pøály a 
plánovaly naše generace. Co pøedcházelo tomuto 
dopisu?
Dne 27. kvìtna 2006 obec oslavila 100 let 
založení hasièské sboru a pøi této pøíležitosti 
probìhlo s velkým ohlasem i setkání rodákù a 
pøátel obce. Zastupitelstvo obce na svém jednání 
vyhodnotilo prùbìh oslav, pøipomínky a námìty 
obèanù. Èasté pøipomínky se týkaly špatného 
stavu jedné z našich památek  zvonièky. Zvony 
této památky, zbudované roku 1797 mìly vždy 
pohnutý osud. V dobì 1. svìtové války musel být 
odevzdán k vojenským úèelùm. Nový pováleèný 
zvon vzal za své v roce 1944, kdy zuøila 2. svìtová 
válka. Bohužel po roce 1945 se obec již nového 
zvonìní nedoèkala. Díky nadšení obèanù a sbírek 
se dìlaly pouze nejnutnìjší opravy døevìných 
èástí památky. Na základì podnìtù obèanù se 
zastupitelstvo rozhodlo vytvoøit formou 
sponzorských pøíspìvkù, penìžních darù a 
rozpoètu obce finanèní prostøedky pro zakoupení 
nového zvonu a provedení s tím souvisejících 
oprav. Zhotovení zvonu bylo zadáno „Zvonaøství 
Leticie Dytrychová  Vránová“ a firmì „BOROKO“ z 
Brodku u Pøerova, které jsou tradièními výrobci 
zvonù. A jaký zvon byl objednán? Tónová výška D 
3, spodní prùmìr 360 mm, hmotnost 31 kg. 
Výzdobu zvonu navrhli zastupitelé obce. Pro 
zájemce z øad obyvatel byly objednány malé 
repliky zvonu odlité ze stejného kovu, jako je velký 
zvon. U zrekonstruované zvonièky byla 
instalována stylovì øešená tabule s historickým 
popisem a uvedením jednotlivých sponzorù.
Byl vyøešen pøívod elektrického proudu do 
zvonièky pro motorový pohon zvonu a napájení 
spínacích programovatelných hodin. Pan Zdenìk 

Hynek (1933) z Dlouhoòovic opravil køížek a vìžièku, 
ve které byl uložen i tento dopis. Pan Bohumil Jordán 
opravil zárubeò a zámek dveøí. Pan Petr Nun (1953) 
a Josef Severýn (1955) zajistili nátìrové práce, Jiøí 
Havrda (1973) a firma Agrostav Ústí nad Orlicí 
výrobu kryté tabule. Pan Jiøí Tydiltát (1949) sestavil 
text pro vlastivìdnou tabuli. S majiteli okolních 
pozemkù bylo domluveno zajištìní poøádku. 
Celkové náklady na zvon a vìci s ním související se 
pohybují kolem 120 000,- Kè. Zvon byl objednán na 
poslední kvìtnovou nedìli dne 27. 5. 2007. Je to 
pøesnì rok od oslav 100 let založení sboru 
dobrovolných hasièù a pøesnì rok od zrození 
myšlenky na poøízení nového zvonu. S tím je 
plánováno i slavnostní vysvìcení zvonu, jeho 
vyzdvižení do prostoru zvonièky a první zvonìní. 
Zvon posvìtí páter Oldøich Kuèera z Dìkanství 
Žamberk. Tato pozornost vìnovaná zvonièce je 
chápána jako satisfakce za dlouhá léta, kdy byla na 
okraji pozornosti. Tento dopis byl vložen do vìžièky v 
dobì konání opravy. Spolu s dopisem vkládáme 
sedm mincí platných v dnešní dobì, tøi poslední 
výtisky obecního èasopisu „Dlouhoòovický 
obèasník“ a obrazové informace o obci a jejím rozvoji 
v elektronické podobì vypálené na CD. A nyní 
nìkolik pro Vás zajímavých informací o naší dobì. V 
obci žije 773 obyvatel a nachází se v ní 173 domù a 
rekreaèních objektù, jedna mateøská škola, jedna 
restaurace s kulturním domem, lyžaøský vlek, 
fotbalové høištì a asfaltová sportovnáí plocha. Jaké 
jsou ceny? Chléb 20 až 25 Kè, mléko 9 až 13 Kè, 1 kg 
mouky 6 až 8 Kè, 10 ks vajec 20 Kè, kvalitní vepøové 
maso 100 až 120 Kè, hovìzí maso 160 až 220 Kè, 
máslo 19 až 26 Kè, 1 kg cukru 19 Kè, 250 gr. kávy 40 
až 60 Kè, pùl litru rumu 69 až 100 Kè, jídlo v 
restauraci 55 až 120 Kè, plzeòské pivo 24 Kè . Litr 
pohonných hmot 28 až 34 Kè. Autobusová jízdenka 
do Žamberka 5 až 8 Kè. Zanedlouho bude èeská 
koruna nahrazena jednotnou evropskou mìnou 
Eurem, které dnes mùžeme koupit za 28 Kè. 
Prùmìrná mzda v ÈR èiní 20 211 Kè. Bohužel v obci 
dosahuje necelých 17 000 Kè. Pøevážná vìtšina 
obyvatel musí za prací dojíždìt. V tomto roce byla 
rekordnì teplá zima. Na sjezdovce byl lyžaøský vlek v 
provozu pouhé tøi dny. Co nás v nejbližší dobì èeká? 
Budování dalších èástí kanalizace, zajištìní 
stavebních parcel pro nové rodinné domky, 
rekonstrukce sportovních kabin a veøejného 
osvìtlení, výmìna oken v kulturním domì a 
pohostinství. Pøejeme si spokojený život pro sebe a 
své dìti, vnuky a všechny potomky, kterým se snad 
tento dopis dostane do rukou.
Snad toto skromné poselství Vám pøinese potìšení, 
víru a ujištìní, že pokraèujete ve vìcech, o kterých 
jsme byli pøesvìdèeni, že jsou správné a také 
inspiraci k tomu, aby i Vy jste pøedali generacím 
pøíštím informace o tom, jaké to tenkrát bylo.
Za obèany obce Dlouhoòovice

Ing. Smola Pavel, starosta



Blahopøejeme

Narození

Vzpomínáme
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10.7.
12.7.
24.7.
12.8.
14.8.
15.8.
29.8.

1.9.
16.9.

Bohumír Zámeèník, MUDr.
Bohumil Krahulec
Vlasta Svobodová
Ludmila Janeèková
Miloslav Polák
Marie Kulhavá
Marie Kopsová
Václav Kuèera
Ludmila Martincová

75 let
87 let
75 let
87 let
75 let
75 let
86 let
82 let
70 let

15. 3.
27. 4.

Vít Musil
Aneta Labudíková

Spoleèenská kronika

12.5. František Saver

Zájezd pro dùchodce

K u l t u r n í  k o m i s e  O b e c n í h o  ú ø a d u  v  
Dlouhoòovicích pøipravuje zájezd dùchodcù do 
zoologické zahrady ve Dvoøe Králové nad Labem, 
která nabízí klasickou zahradu se všemi pavilony 
s více než 2.400 zvíøaty ve výbìzích po celou 
otevírací dobu, velké letní výbìhy osazené 
africkými kopytníky a ptáky a Africké safari, kde 
návštìvníci projíždìjí mezi volnì vypuštìnými 
kopytníky a ptáky specielnì upravenými 
safaribusy, o zvíøatech je informují školení øidièi.
Projížïka trvá cca 15-20 min. a je zahrnuta v cenì 
vstupného a mùže být i opakovaná. Areál ZOO 
nabízí program na celodenní pobyt, vèetnì 
obèerstvovacích zaøízení a po celém území 
bezplatnì umístìných hygienických zaøízení.
Odpoledne navštívíme Památník Dr. Emila 
Holuba v Holicích. Tento památník je umístìn v 
rodném domì Dr. Emila Holuba a popisuje jeho 
život pøibližnì ve 3 èástích:
- pracovna Dr. Emila Holuba vèetnì osobních 
vìcí, øádù, trofejí a darù od domorodých 
náèelníkù, dokumenty týkající se jeho narození a 
školní docházky.
- nejvìtší èást je vìnována africké pøírodì, 
vycpaniny, rùzné trofeje, zkamenìliny, hudební 
nástroje a rituální obleèení.
- etnografická èást, názorná ukázka afrického 
života, ruèní práce domorodcù.
Po veèeøi, kterou pøedpokládáme ve známé 
Habøince, plánujeme pøíjezd do Dlouhoòovic ve 
21 hodin.

Dopravu zajiš�uje Lukabus Païour z Lukavice. 
Pøedpokládaný odjezd 29. srpna 2007 v 7.00 hod 
od obecního úøadu velkým autobusem.
Pøihlášky podávejte u p. Marie Šilarové nebo p. 
Vlasty Havrdové.

Jaroslav Procházka

Posezení dùchodcù

Na nedìli 27. kvìtna 2007 byli pozváni všichni 
dlouhoòoviètí obèané v dùchodovém vìku na 
posezení, které každoroènì pøipravuje místní 
obecní úøad.
V tento den se také konala slavnost u zdejší 
starobylé zvonièky  svìcení a zavìšení nového 
zvonu. Po mnoha letech bude tento zvon v 
Dlouhoòovicích oznamovat poledne a v 19.00 hod 
tak zvané „klekání“. 
Po ukonèení slavnostního vysvìcení zvonu odešli 
dùchodci do sálu kulturního domu, kde je èekal 
další program. Na úvod vystoupil pìvecký sbor 
„Corale“ gymnázia Žamberk. Jejich lidové 
písnièky doprovázené hudebními nástroji potìšily 
jistì každého a pøinesly do sálu veselou náladu. 
Po tomto zdaøilém vystoupení pøivítal p. starosta 
Smola všechny pøítomné a seznámil nás s plánem 
prací v obci pro tento rok. Chvilkou ticha jsme 
spoleènì vzpomnìli na všechny místní obèany, 
kteøí již nejsou mezi námi.
Velmi dobré pohoštìní zásluhou p. Moravce, s 
obsluhou zastupitelù, s hudbou p. Tomana z 
Kunvaldu nemìlo chybu. Máme nejen pìkné 
vzpomínky na toto nedìlní odpolednì, ale i 
fotografii všech zúèastnìných. 
Dìkuji za všechny dùchodce p. starostovi i všem 
zastupitelùm za jejich práci a pøeji hodnì sil a 
úspìchù v celém volebním období.

Marie Slaninová

Pøipomenutí jednoho výroèí

Dovolte mi, abych Vám prostøednictvím ŽL 
pøipomnìla jedno významné  výroèí MŠ v 
Dlouhoòovicích. V bøeznu letošního roku uplynulo 
již šedesát let od jejího otevøení. MŠ v 
Dlouhoòovicích má bohatou historii a pomìrnì 
dlouhou tradici.
Její èinnost byla oficiálnì zahájena v bøeznu 1947 
s poètem 22 dìtí. První uèitelkou byla paní 
Zajíèková z Dlouhoòovic. V roce 1951 byla školka 
uzavøena pro nedostatek dìtí a znovu byla 
otevøena v listopadu 1973. Její øeditelkou se stala 
paní Marie Slaninová a zùstala jí vìrná až do roku 
1985, kdy odešla do dùchodu.V té dobì byla 
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kapacita školky 25 dìtí. Vlivem silných roèníkù 
stoupl v letech 1984-1985 poèet dìtí na 32. Velký 
vliv mìlo pøedevším otevøení nové mlékárny a 
vysoký poèet mladých rodin, které pøišly do 
panelových domù.
V roce 2004 prošla školka rozsáhlou rekonstrukcí. 
Byla vybudována nová kuchyò a sociální zaøízení, 
došlo i na rekonstrukci podlah, topení a 
elektroinstalace. V létì dojde k výmìnì oken.
Dnes se MŠ podobnì jako spousta jiných 
vesnických zaøízení potýká s nedostatkem dìtí. 
Pøedevším díky velké podpoøe ze strany 
Obecního úøadu nedošlo k jejímu uzavøení. Pevnì 
vìøíme, že nejhorší roky už má MŠ za sebou a v 
záøí pøivítá nové dìti.
A na co se vlastnì mohou rodièe a jejich dìti tìšit? 
Jsou to pravidelné návštìvy kulturních programù 
(koncertù, kina a divadla), saunování dìtí a 
pøedplavecký výcvik, besídky, spoleèné výlety a 
exkurze, odpolední tvùrèí kurzy pro rodièe s dìtmi 
nebo pro maminky (napø. pletení z pedigu, 
zdobení perníèkù, barvení vajíèek), v zimì 
lyžování na sjezdovce v Dlouhoòovicích a mnoho 
dalších.
Velkou výhodou je i menší kolektiv, zdravé 
prostøedí a možnost vycházek do pøírody.
Pokud budete mít zájem o další informace nebo 
prohlídku MŠ v Dlouhoòovicích, informujte se na 
tel.è. 465 614 098.
Tento èlánek byl otištìn v Žamberských listech, 
protože chceme nabídnout volná místa v MŠ i 
dìtem, které v Dlouhoòovicích nebydlí.

Kamila Biedlová

Rozlouèení se školáky

13. 6. 2007 probìhlo rozlouèení s dìtmi z naší 
mateøské školy, které od záøí nastupují do 1. tøídy.
Novými školáky od 1. záøí budou Jakub Biedla, 
Helena Cvilinková, Aneta Havrdová, Patrik 
Hejkrlík, Jakub Moravec a Nikola Peškarová.

Výlet do krajského mìsta

V pondìlí 11. èervna podnikla MŠ Dlouhoòovice 
výlet s dìtmi a jejich rodièi do Pardubic. Po 
nìkolika letech jsme tak zmìnili trasu i smìr a 
vyjeli jinam než do Litic, kde už to naše dìti znají.
Hlavním lákadlem výletu byla výletní plavba 
parníkem po Labi. Abychom naplnili kapacitu lodi, 
pøipojila se k nám ještì MŠ z Nekoøe a ze 
Záchlumí. Z Dlouhoòovic jelo celkem 26 osob (12 
dospìlých a 14 dìtí). Odjezd byl v pùl sedmé ráno. 
Plavba parníkem Arnošt z Pardubic trvala celkem 
hodinu. Dìti mìly v cenì ještì pitíèko a perník. 
Odtud jsme se pøesunuli pøes zámecký park do 
muzea, které je v budovì místního zámku. 
Pøestože bylo pondìlí a památky mají zavírací 
den, vyšli nám tu maximálnì vstøíc a muzeum 
otevøeli jenom pro nás. Shlédli jsme výstavu 
PØÍRODA VÝCHODNÍCH ÈECH, expozici 
hraèek a historii stavebnice Merkur.
V poledne si dìti snìdly v parku svaèinky, které jim 
pøipravily maminky a potom jsme krajské mìsto 
opustili. Poslední zastávkou byl zámecký park v 
Èastolovicích, kde se dìti obèerstvily a protáhly.
Pøíprava podobné akce je organizaènì pomìrnì 
nároèná, ale sbíráme zkušenosti a nápady, 
chybami se pouèíme a budeme se tìšit na další 
výlet.
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Soutìž

Pozor soutìž - kvetoucí okna a balkony, zahrádky 
a pøedzahrádky

Obec Dlouhoòovice znovu vyhlašuje soutìž o 
nejhezèí kvìtinovou výzdobu oken a balkonù, 
zahrádek a pøedzahrádek. V letošním roce je to již 
3. roèník soutìže, vyhodnocení se znovu ujme 
komise pro veøejný poøádek, nyní v èele s p. Jiøím 
Tydlitátem. Na výherce budou na podzim èekat 
pìkné ceny. Všem pøejeme hodnì úspìchù.

Výmìna oken v budovì MŠ

Zaèátkem roku vypsal starosta obce výbìrové 
øízení na výmìnu oken v budovì MŠ. Vítìzná 
firma, Stavona Libchavy, v dubnu bìhem pìti 
dnù vymìnila všech 12 oken a vchodové dveøe v 
pøízemí budovy. Okna v prvním patøe pøijdou na 
øadu v zaèátkem èervence.

Parèík

Jistì všichni obèané Dlouhoòovic znají parèík, 
který je již mnoho let souèástí Hlavní ulice. Døíve 
zde bývaly vývìsní skøíòky, které byly odstranìny 
v minulém roce. V Dlouhoòovickém obèasníku è. 
28/2006 byla vyhlášena soutìž dotovaná èástkou 
5 000 Kè na návrh úpravy parèíku. Hodnotitelská 
komise mìla snadnou práci, protože obdržela 
pouze jeden návrh. A tak vítìzem se stal Mgr. 
Radek Biedla.
O vánocích se zde opìt rozsvítil vánoèní strom. 
Tentokrát za úèasti obèanù s krátkým programem 
dìtí z MŠ a malým obèerstvením V této tradici 
budeme i nadále pokraèovat.
Na podzim roku 2006 pan Netušil, za vydatné 
pomoci pana Jordána, položil obrubníky a nový 
chodník. V dubnu 2007 zahradník pan Svoboda 
ze Žamberka vysadil novou zeleò. Firma Agrostav 
a.s. Žamberk dodala u umístila lavièky. Nerezové 
èásti lavièek jsou darem firmy GAF. Druhého 
kvìtna se pod vedením pana Tydlitáta uskuteènila 
výprava do Kunvaldu s cílem vykopat a pøivést 
kameny do prostoru pøed lavièkami. O dva dny 
pozdìji, za technické pomoci pana Milana Vítka, 
byly dva kulovité balvany z tonalitu uloženy na 
místo.
Jedná se o další zajímavost, které se naší obci 
dostalo. Stáøí onìch balvanù je znaèné a jejich 

Dopravní høištì - podìkování

Již v loòském roce vznikla myšlenka, vybudovat v 
Dlouhoòovicích dopravní høištì pro dìti. Tento 
nápad jsme zaøadili i do programu na podporu 
rozvoje místní  MŠ. Nikdo z nás a le 
nepøedpokládal, že høištì vznikne v tak krátké 
dobì. Jsme velmi rádi, že se nám to podaøilo a 
vzniklo tak další zajímavé místo pro volnoèasové 
aktivity dìtí a mládeže. 
Paní øeditelka Krahulcová celý nápad podpoøila, 
ale to hlavní zùstalo na rodièích. Nejvìtší zásluhu 
má na celé realizaci paní Simona Páchová a Jiøí 
Havrda ml., který je i autorem návrhu. Na výrobì 
dopravních znaèek, malování a pøípravì dìtského 
dne se podíleli i další: Hejkrlíkovi, pan Kalivoda s 
paní Fialovou, paní Jana Havrdová, paní 
Kubíèková s panem Mrázkem, Páchovi, Vítkovi, 
paní Procházková, Musilovi a Koøínkovi. Pokud 
jsem na nìkoho zapomnìla, tak se moc 
omlouvám. Bylo Vás hodnì, kteøí jste pøiložili ruku 
k dílu a patøí Vám velký dík.
Podìkování si zaslouží i sponzoøi: VIKA 
Kamenièná a.s., Marek Helvíkovice, SET-SERVIS 
Helvíkovice, Tyhan Žamberk, Lékárna u Zlaté 
Ko runy,  REPASYne t  Fad rný  a  Obec  
Dlouhoòovice.

i
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Obnova památky

Nedávno jakýsi vandal poškodil památku „Boží 
muka“, stojící u cesty na Píseènou. Protože mezi 
námi nežijí jenom kazisvìti, ale i lidé, kterým není 
lhostejný stav tìchto historických míst, dovolte 
podìkovat panu Zámeèníkovi a èlenùm jeho 
rodiny za provedení opravy a instalaci nového 
pískovcového køíže.

Jiøí Tydlitát

3 ks
9 ks
1 ks

5.000
50

26.674
244

14.500
4.880
2.927
2.723
9.520
1.428

951
8.170

77.067

 tvar vypovídá o dávných geologických dobách.
O tom se podrobnì a odbornì dozvíte z další 
informaèní tabule, která bude v parèíku osazena, 
tak jako je nyní u zvonièky. Jejím obsahem bude 
založení a obnova parèíku, názvy vysazených 
døevin a „rodný list“ zmínìných balvanù.
Co mùžete v parèíku najít?

Cypøišek nutkajský pøevislý
Jalovec sloupovitý
Okrasná slivoò

A protože nic není zadarmo, pøedkládáme Vám i 
pøehled nákladù v Kè:

Návrh parèíku
Kopie návrhu
Materiál na chodník
Dovoz materiálu
Práce
Práce
Odvoz starých obrubníkù
Odpadkový koš + práce
Lavièky
Kamený - dovoz
Kaèírek
Výsadba
Celkem

Na následujících obrázcích si mùžete promìnu 
parèíku pøipomenout:

Dnešní povídání bude krátké a trochu od vìci. 
Nejedná se totiž až tak o strom památný, ale o 
strom, kterých je nebo i bývalo na území našeho 
státu mnoho. Strom, na kterém je umístìn svatý 
obrázek. Nìkde se ví proè, ví se i kdy byl zavìšen. 
My se mùžeme zatím jen domnívat. Vypráví se, že 
v dávných dobách se tak stalo údajnì z dùvodu 
smrtelného úrazu káceným stromem. Nic bližšího 
jsem se zatím nedozvìdìl.
Skøíòka byla v dosti špatném stavu, tak jsem 
nechal zhotovit novou i s novým obrázkem. 

O památných stromech II
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Mezitím ale skøíòku nìkdo opravil, takže mùžete 
vidìt pùvodní. 
Dotyèný strom  borovice ve vìku asi 60  70 let se 
nachází na rozhraní katastru Píseèné a 
Dlouhoòovic, kde se øíká Na Vrchách nebo u 
Svatého obrázku.

Tøeba tam dojdete pøi procházce, nebo na 
houbách.
Jestli nìkdo víte nìco bližšího o pùvodu a 
zavìšení obrázku, dejte vìdìt.

Jiøí Tydlitát

Svojsíkùv závod 2007

Svojsíkùv závod 2007  okresní kolo

Naše obec se probouzela dne 12. kvìtna 2007 do 
proslunìného rána v dobì, kdy se z celého okresu 
sjíždìli ve skautských krojích do našeho 
sportovního areálu skauti z celého okresu Ústí 
nad Orlicí. A proè? Aby v krásné pøírodní lokalitì v 
lesích za lyžaøskou sjezdovkou absolvovaly 5  7 
èlenné hlídky svùj letošní Svojsíkùv závod. Ten 
poøádalo støedisko Èeského Junáka Žamberk a 
uvedenou lokalitu nad Dlouhoòovicemi si vybralo 
pro poøádání obdobné soutìže již ponìkolikáté. 
Poøádání takovéhoto závodu je vždy svìøeno 
vítìzi posledního roèníku závodu.
Co to vlastnì je Svojsíkùv závod? Jedná se o 

 provìøení znalostí a dovedností chlapcù a dívek, 
neboli skautù a skautek sdružujících se v Èeském 
Junáku jako pøedstaviteli èeského skautingu. Tyto 
znalosti a dovednosti získávají a zdokonalují v 
prùbìhu své docházky bìhem celého roku na 
schùzkách družin a oddílù i na letních táborech. 
Získané „duchovno a manuálno“ po té jednou za 
dva roky pøemìøují se svými bratry a sestrami z 
celého okresu, odkud je možno postoupit i do 
krajského a posléze celostátního kola tohoto 
závodu.
Tak, jak je pestrá èinnost skautù, tak pestrý je i 
vlastní závod. V letošním roce navíc okoøenìn 
novinkou, kdy se upustilo od tradièních 
pøedepsaných disciplin, ale pøešlo se k 
variabilnímu výbìru z mnoha navržených námìtù 
ústøední radou. A jako každá novinka má své 
tìžkosti pøi svém zavádìní, o to složitìjší byla i 
pøíprava organizátorù, která zaèala již na poèátku 
bøezna. Dle vyjádøení závodících  hlídek a jejich 
doprovodù se vše vydaøilo.
Pøesnì 09.50 hod dle pøedepsaného programu 
vyrazily na soutìžní okruh hlídky chlapcù a z 
druhé strany v protismìrù hlídky dívek. Tra� v 
èlenitém terénu v kopcích nad Dlouhoòovicemi o 
délce cca 4 km s limitem soutìže 3 hodiny byla 
nároèná a každá z hlídek si bìhem svého pobytu 
na trati vyzkoušela mnohé rozmary èasto 
mìnícího se poèasí od neskuteèného horka až po 
prudký lijavec po poledni. Ale tak jak den zaèal, tak 
i skonèil. Odpolední vyhlašování výsledkù již bylo 
v podveèer opìt za svitu slunce.
A s èím se mohly jednotlivé hlídky na trati potkat? 
Stavba stanu, rozluštìní zajímavého detektivního 
pøíbìhu postaveného na všímavosti hlídek bìhem 
celého závodu, dále je èekaly testy ze znalostí 
pøírodovìdy, skautského hnutí, zdravovìdy, uzle, 
vztahu k vlasti. Dále musely projít provìrkou 
fyzické zdatnosti a to nejen na lanové lávce, 
tábornickými dovednostmi, provìøení z reakcí pøi 
øešení krizových situací, jako je tøeba nahlášení 
požáru èi nehody na èísla tísòového volání, dále 
práce s mapou, odhad vzdáleností, mìr, rozmìrù 
èi váhy. Provìøovala se i bystrost pomocí rùzných 
hlavolamù. Tøi hodiny èasu stráveného na trati 
byly plnì využity.
Po skonèení závodu èekal všechny chutný guláš a 
nápoj v místní restauraci Pod Lipami. Zapoèalo 
poèítání výsledkù a po ètvrté hodinì odpolední se 
již na slavnostním nástupu vyhlašovaly výsledky 
letošního roèníku.
A kdo vyhrál? No pøeci všichni, kteøí mìli odvahu 
postavit se na start a také poøadatelé ze 
skautského støediska Žamberk. Takže díky patøí 
jim a také všem, kteøí pomohli zabezpeèit pro 
závod skvìlé zázemí  Obci Dlouhoòovice za 
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možnost využití KD, zamìstnancùm restaurace 
Pod Lipami za pøípravu stravy i obèanùm obce, že 
strpìli živé štìbetání skautské omladiny.

bratr Generál
(Ing. Fabián Vladimír)

Výsledky Svojsíkova závodu 2007

Skautky:
 1.  Kosatky Èeská Tøebová 781,4 
 2.  Vlaštovky Lanškroun  779,3 
 3.  Orlice Žamberk  749,3
 4.  Vichøice Žamberk 746,2 
 5.  Kosatky Mach È. Tøebová 641,6 
 6.  Fialky Letohrad  627,0 
 7.  3. oddíl Brandýs n. Orlicí                 607,5 
 8.  Tarantule Letohrad  578,6 
 9.  Lvice Vermìøovice  571,7 
10.  Konvalinky Letohrad  569,1 
11.  Lišky Lanškroun  539,7 
12.  Pomnìnky Èeská Tøebová 537,3 
13.  Srnky Vysoké Mýto  417,0 

Skauti:
1.  Ètvrtci Lanškroun  671,0 
2.  Delfíni Dolní Dobrouè 649,9 
3.  Ostøíži Èeská Tøebová 621,3 
4.  Jestøábi Lanškroun  617,4 
5.  Vlci Žamberk  614,8 
6.  Kanci Letohrad  611,4 
7.  Jestøábi Mistrovice  608,8 
8.  Medvìdi Èervená Voda   diskvalifikace-     

Zprávy ze sjezdovky

Poslední víkend v kvìtnu patøila místní sjezdovka 
travním lyžaøùm. Stejnì jako v minulém roce se tu 
konal jeden ze závodù Èeského poháru.
V sobotu 26. 5. byl pro kategorii mladší a starší 
žáci/žákynì odstartován obøí slalom (OS), pro 
juniory, ženy a muže sprint slalom (SL). V nedìli 
27. 5. startovali všichni závodníci v disciplínì 
sprint slalom. 
Umístìní závodníkù, kteøí na sjezdovce v 
Dlouhoòovicích trénují:

Junioøi
Michal Sklenáø
Filip Mlíèka

Mladší žáci
David Toman

Ženy
Michaela Ducháèková

Starší žákynì
Gabriela Ducháèková

26.5. - SL
7. místo
8. místo

26.5. - OS
2. místo

26.5. - SL
2. místo

26.5. - OS
1. místo

27.5. - SL
5. místo
6. místo

27.5. - SL
2. místo

27.5. - SL
2. místo

27.5. - SL
2. místo

Sjezdovka byla na závod výbornì pøipravená, 
zázemí pro všechny úèastníky závodu nemìlo 
chybu. Ani sobotní pøeháòka nezkazila dobrou 
náladu, která tu vládla po celé tøi dny.

Grass ski Dlouhoòovice

Zpráva o èinnosti hokejistù

Celému tomuto období se øíká ,,okurková sezóna. 
Hokejové období skonèilo s výsledky mužù na 
pøedposledním místì a dorostencù na tøetím 
místì v okrese. Od konce sezóny v bøeznu jsme 
mìli nìkolik schùzek s hokejisty Žamberka ve 
snaze dohodnout další spolupráci. Toto se 
podaøilo a i o tom Vás budu v další èásti 
informovat. Dùvodem zmìn je zlepšení chodu 
oddílu a výsledkù. Sezóna zaène v èervenci první 
seznamovací schùzí se všemi hráèi, kde budou 
seznámeni s plánem na pøíští sezónu a úkoly, 
které nás èekají. 
U mužstva mužù nastala zmìna na postu trenéra, 
kde nastoupí p. Martin Šolc a u mužstva dorostu 
zùstane Petr Nun a  Miroslav Keprta. Dorost z 
dùvodù nákladù a kvality hráèského kádru 
zùstane po dohodì s HC Žamberk  spojen s tímto 
oddílem a hrát bude pod hlavièkou Dlouhoòovic. 
Zaèínají nám chybìt mladí hráèi a tak po dohodì s 
oddílem Žamberka bude založeno družstvo žákù, 
kde budou mladí kluci jak ze Žamberka tak z 
Dlouhoòovic  a hrát budou pod hlavièkou 
Žamberka.
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Tento zpùsob je je lepší, než pro mladé nedìlat v 
obci nic, ale poøád tomu chybí to hlavní  umìlá 
ledová plocha.
Tato by pøilákala více mladých klukù a oddíly naše 
i v okolních obcích by mìly pøísun mladých 
hokejistù a lepší úroveò. 
Letos obec investuje do rekonstrukce kabin 
nemalé peníze, toto zázemí slouží jak hokeji a 
fotbalu, ale je i zázemím  pro konání jiných akcí, 
za což všichni dìkujeme. Horší je to s údržbou a 
ochranou tohoto zaøízení, kde nám mládež 
soustavnì devastuje práci, která pøes danì je i 
Vaší prací. Rádi bychom pøivítali vìtší všímavost a 
starost i Vás všech v obci v tom, aby se tomuto 
zamezilo. Jelikož jde o nezletilé, je trochu problém 
u donucovacích prostøedkù, ale toto bychom 
museli øešit pøes jejich rodièe, kteøí by tyto škody 
mìli za opomenutí lepší výchovy svých ratolestí 
nahradit.
Zpìtnì se oklikou dostanu k tomu o èem píši v 
pøedešlé èásti a to, že se pokoušíme o lepší využití 
volného èasu
pro mladé v rùzných sportovních oddílech. V 
hokeji nám ale chybí to podstatné a to je umìlá 
ledová plocha. Snad se jednou v nìjaké podobì 
tohoto doèkáme.
Do hokeje vloni vstoupil sponzor, který nám 
pøislíbil pomoc i letos a pìtinou nám pomùže v 
nákladech na celou sezonu, dìkujeme firmì Rels. 

Všechny Vás zvu 1. záøí 2007 na bìh Terryho 
Foxe u nás v obci, který poprvé poøádají sportovní 
oddíly. Snažíme se zajistit osobnosti jak naší 
obce, kterým bychom chtìli dát prostor, aby se 
více pøedstavily, napø. p. Jiøí Kalousek ml., dále je 
na dobré cestì úèast Antonína Panenky atd., 
bude obèerstvení, hudba, tombola atd., hlavním 
motem je ale vzpomenout na tohoto Kanaïana a 
jeho životní pøíbìh, který v boji s touto nemocí 
ukázal, že se nesmíme ani v takové tìžké životní 
zkoušce vzdávat. Vaše úèast bude malou kapkou 
v moøi v tom, abychom tuto nemoc jednou pokoøili.  

Historie bìhu Terryho Foxe

Pozvánka na BTF

za oddíl ledního hokeje a 
poøadatele bìhu Terryho foxe 

Petr Nun

Mladý muž  s jednou zdravou a jednou umìlou 
nohou  bìžící po transkanadské dálnici s 
doprovodem ve voze  smrtelnì nemocný, 
zoufalý… Tak je Terry Fox znám snad na celém 
svìtì.
Nechtìl se smíøit se svým krutým osudem, a proto 
do posledních sil s obrovským úsilím, odvahou a 
odhodláním bojoval proti rakovinì. Letos je to již 
26 let, co Terry Fox opustil tento svìt. Lidem na 
celém svìtì však zanechal odkaz nadìje a síly. 
Svým jedineèným èinem dokázal pøimìt miliony 
lidí k tomu, aby aspoò na chvíli pøestali myslet na 
sebe, aby udìlali nìco i pro druhé, ale zároveò 
možná i zpìtnì pro sebe. Terry Fox spustil lavinu 
lidské sounáležitosti, kterou zatím nikdo 
nedokázal zastavit. 
„Ty jsi zaèal, my si neodpoèineme do té doby, 
dokud Tvùj sen najít lék proti rakovinì nebude 
uskuteènìn.“
To øekl Isidor Sharp, kterého je možno považovat 
za realizátora Terryho snu a tedy vlastnì 
zakladatele nejkrásnìjší, nejhumánnìjší a 
nejlidovìjší celosvìtové akce  Bìhu Terryho Foxe.

28.6.1958 Terry Fox se narodil ve Winipegu v 
Kanadì
29.3.1977 Lékaøi zjiš�ují, že Terry má zhoubný 
nádor v pravé noze. Rakovina kosti zpùsobuje 
amputaci nohy nad kolenem. V 18 letech Terry 
poznává bolest a utrpení nejen své, ale i mnoha 
dalších lidí
Únor 1979 Po impulzu od svého basketbalového 
kouèe pøijímá Terry rozhodnutí zaèít trénovat na 
svùj „Maraton nadìje“  etapový bìh napøíè 
Kanadou
15.10.1979 Terry si zajiš�uje podporu kanadské 
Spoleènosti proti rakovinì pro sponzorování 
svého bìhu
12.4.1980 St. Louis: po symbolickém ponoøení 
své umìlé nohy do Atlantiku zaèíná obrovský, 
neuvøitelný sportovní výkon mladého muže, který 
zavelel k útoku proti rakovinì  bìh všemi 
kanadskými provinciemi se souèasnou sbírkou na 
onkologický výzkum. Výkon vzbuzující údiv a úctu 
každého zdravého èlovìka i trénovaného 
sportovce. S protézou a smrtelnou nemocí v tìle 
ubìhl dennì neuvìøitelných 24 mil
1.9.1980 Záliv Thunder Bay v Ontáriu: soupeø 
nebyl soupeøem  byl zákeøným nepøítelem, 
zhoubná nemoc se šíøila po celém tìle a Terry 
musí vysílením bìh ukonèit. Za 143 dny zdolal 
3339 mil  5565 km !!!
9.9.1980 Televizní sí� organizuje poøad Hvìzdy 
pro Terryho. Trvá pìt hodin a ve sbírce je více než 
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18.9.1980  Terry se stává nejmladším 
spoleèníkem „Order of Canada.“ V jeho rodišti je 
organizován zvláštní ceremoniál
1.2.1981 Akce „Terryho nadìje“  1 dolar od 
každého Kanaïana  vynáší 24,1 mil. $
28.5.1981 Terry Fox umírá jeden mìsíc pøed 
svými 23. narozeninami v Královské kolumbijské 
nemocnici
13.9.1981 Na mnoha místech Kanady bìží tisíce 
lidí Bìh Terryho Foxe. Vybírá se 3,5 mil. $. 
Zároveò je tento den vyhlášen Dnem pro výzkum 
rakoviny ve svìtì.

Zpráva o èinnosti FO

Výsledky podzimní èásti sezóny 2006/2007:
DLOUHOÒOVICE - TÌCHONÍN 1 : 2
LIBCHAVY B - DLOUHOÒOVICE 4 : 1
DLOUHOÒOVICE - D.DOBROUÈ 1 : 2
D. ÈERMNÁ -  DLOUHOÒOVICE 0 : 0
DLOUHOÒOVICE -  D. TØEŠÒOVEC 3 : 0
KUNVALD - DLOUHOÒOVICE 5 : 1
DOBØÍKOV B - DLOUHOÒOVICE 2 : 2
DLOUHOÒOVICE  - È. HEØMANICE 2 : 3
BOØÍKOVICE -  DLOUHOÒOVICE 5 : 3
DLOUHOÒOVICE - ØETOVÁ                  3 : 1
ZÁLŠÍ - DLOUHOÒOVICE                    4 : 1

Po neúspìšném podzimu, kdy jsme získali jen 
osm bodù a obsadili devátou pøíèku tabulky, to s 
námi nevypadalo dobøe. Nejlepším støelcem se 
stal MILAN VÁCLAVEK, který vsítil sedm branek 
z osmnácti.
Zimní pøípravu jsme proto zahájili již 
zaèátkem ledna a to venku a tìlocviènì v 
Píseèné. Letos zaèali chodit i žáci, kterých se 
ujali p. Pavel Karvai, p. Štefan Švec, p. 
František Štajner. Absolvovali jsme 
soustøedìní v Roudnici nad Labem, kde jsme 
odehráli dva zápasy. Dále jsme sehráli dvì 
utkání na umìlé trávì v Letohradì. Do 
sestavy pøišla nová brankáøská dvojice, Jan 
Vrba a Jaroslav Macháèek, který se vrátil po 
zranìní. Dále jsme získali na hostování 
Aleše Machovièe z 1. FC Žamberk. Díky 
letošní zimì jsme zkusili udìlat trénink na 
kolech, který se všem líbil. Mužstvo, až na 
pár výjimek, celou zimu pracovalo podle 
pøedstav trenérù Vl. Marka a Š. Švece a 
vytvoøilo dobrou partu, která se chce udržet 
ve tøetí tøídì. Vše tomu nasvìdèovalo, ale 
bohužel výsledky se zatím nedostavily. Díky 
nízké gólové produktivitì se posun tabulkou 
nekoná.

Výsledek jarní èásti sezóny:
DLOUHOÒOVICE  - ZÁLŠÍ                 
TÌCHONÍN  - DLOUHOÒOVICE            
DLOUHOÒOVICE - LIBCHAVY B           
D. DOBROUÈ - DLOUHOÒOVICE          
DLOUHOÒOVICE  - D. ÈERMNÁ 
D. TØEŠÒOVEC - DLOUHOÒOVICE
DLOUHOÒOVICE - KUNVALD 
DLOUHOÒOVICE - DOBØÍKOV B  
È.HEØMANICE - DLOUHOÒOVICE

Zbývající utkání:
DLOUHOÒOVICE - BOØÍKOVICE
ØETOVÁ - DLOUHOÒOVICE

0 : 1
2 : 0
2 : 0
0 : 0
0 : 0
3 : 0
2 : 0
4 : 5
1 : 1

Závìrem bych chtìl podìkovat všem pøíznivcùm, 
kteøí nás podporují, všem fanouškùm, kteøí nás 
nikdy nezklamou. Dále bych podìkoval tìm, kteøí 
pomáhali pøi organizaci letošních èarodìjnic, 
holkám z aerobiku, které èarodìjnici vyrobily a 
tìm, kteøí se letos starali o høištì.

za fotbalový oddíl Zdenìk Koøínek

Sbìr starého železa

Dne 20. 4. 2007 se v obci uskuteènil sbìr starého 
železa, který organizoval Sbor dobrovolných 
hasièù. Zájem obèanù byl znaèný, jak 
dokumentuje fotografie.
Vybralo se 6192 kg suroviny po 4,- Kè/kg a 150 kg 
suroviny po 30,60 kè/kg. 

Richard Ferkl



DLOUHOÒOVICKÝ obèasník 13

Po nás potopa

Po nás potopa aneb spalujte, co hoøí
Èasto láteøíme na komíny prùmyslových podnikù a 
mnohdy oprávnìnì. Je však kouø vycházející z 
našich vlastních komínù ménì škodlivý? Je možné, 
že právì z toho vašeho vesele unikají látky 
podobné nebezpeèným bojovým plynùm. Mìli 
bychom proto vìdìt, co do kamen a kotle patøí, 
nechceme-li sobì, svým dìtem i vnukùm znièit 
život. Pøi spalování v kotlích vzniká mnohem více 
škodlivin než v prùmyslové spalovnì, a to díky 
nízké teplotì a nedokonalému okyslièování, pøi 
kterém hoøení probíhá. Spalováním odpadù se 
vytváøejí nebezpeèné látky fenoly, èpavek, kyanidy 
aj. Tyto látky zpùsobují dlouhodobá onemocnìní 
horních cest dýchacích, oslabování imunitního 
systému a rakovinu. Pøi spalování plastù    (napø. 
sáèky, igelitové tašky, kelímky, elektroizolaèní 
materiál, textilní vlákna, polystyrénové tácky aj.) se 
uvolòují do ovzduší tìžké kovy usazující se v krvi, 
jedovatý oxid uhelnatý, etylén, který ve vysokých 
koncentracích zpùsobuje narkózu, propylen s 
narkotickými úèinky a negativním vlivem na krevní 
obìh a styren, který je rovnìž jedovatý. 
Nejnebezpeènìjší je spalování PVC, ze kterého se 
vyrábí novodurové trubky, podlahové krytiny, pláštì 
do deštì, ubrusy, hadice a láhve na èistící 
p r o s t ø e d k y.  H o ø e n í m  v z n i k á  k y s e l i n a  
chlorovodíková, která silnì dráždí horní cesty 
dýchací. Spálením 1 kg PVC se uvolní 1,5 litru 37 % 
kyseliny chlorovodíkové bìžnì prodávané v 
obchodech. Rovnìž se uvolòuje fosgen a plynný 
chlór, jež se používaly v 1. svìtové válce jako 
bojové nervové plyny. Pøi pálení døevotøísky se 
rozkládají a uvolòují formaldehyd a fenoly. Jedná se 
o nebezpeèné jedy (rakovinotvorné látky) se silným 
dráždivým úèinkem. Divit se èastému onemocnìní 
našich dìtí je pokrytectví. Prostøedí, ve kterém 
vyrùstají, jim nièíme velmi nevybíravým zpùsobem 
sami. Všechno je v našich rukou. Mùžeme si vybrat: 
cestu pohodlí, nebo cestu života Zkusme se zaèít 
chovat tak, aby se za nás nemusely stydìt. Po nás 
nepøijde potopa, ale naše krev.

Pøevzato ze zdroje MZP

Zmìna sídla

Zmìna sídla operaèního støediska Hasièského 
záchranného sboru Pardubického kraje

Dne 1. 4. 2007 bylo v Ústí nad Orlicí zrušeno 
operaèní a informaèní støedisko Hasièského 
záchranného sboru s ohlašovnou mimoøádných 
událostí. Tísòová linka byla z celého okresu Ústí 
nad Orlicí pøesmìrována na krajské operaèní a 
informaèní støedisko do Pardubic. V Ústí nad 
Orlicí nadále zùstává územní odbor HZS. Pro 
obèany se pøi ohlašování mimoøádné události nic 
nemìní, stále funguje jednotná telefonní sí� s 
tísòovým voláním 150 a 112. 

Pøipomínám postup pøi oznámení mimoøádné 
události:
1. adresa události (pokud možno co nejpodrobnìji 
i s místními názvy)
2. druh události (požár, dopravní nehoda, živelná 
pohroma nebo jiná mimoøádná událost)
3. bližší údaje o události potøebné pro jednotku 
(ohrožení a poèet osob, charakter objektu atd.)
4. jméno osoby podávající zprávu, telefonní èíslo 
a adresu odkud je voláno
5. obsluha provede zpìtný dotaz na osobu 
podávající zprávu o události.

Velitel HZS Žamberk
Ing. Libor Dušek

Povolení k septikùm

Koncem roku zanikají také povolení k 
septikùm
Zatímco zánik povolení k odebírání vody ze 
studen je v denním tisku probírán ze všech stran, 
podobná situace u septikù zùstává mimo zájem 
veøejnosti. Bude se však zøejmì týkat vìtšího 
poètu obèanù než u studní. V pøípadì vypouštìní 
odpadních vod do vod povrchových nebo 
podzemních je pøelomovým datem 1. 1. 2008, kdy 
zanikají povolení vydaná podle døíve platných 
právních pøedpisù. Povolení vydaná podle novìjší 
legislativy zùstávají v platnosti i nadále. Úderem 
ledna 2008 však rozhodnì nenastane 
katastrofická situace, jak naznaèují nìkterá 
média. Není tøeba budovat nové domovní èistírny 
nebo tzv. moderní septiky (což je samo o sobì 
protimluv). Nevzniká také nìjaká nová povinnost 
mít povolení k vypouštìní odpadních vod. Tato 
povinnost je u nás zakotvena v zákonì o vodním 
hospodáøství od roku 1955. Proto by se každý, 
kdo odpadní vody vypouští bez povolení, mìl co 
nejrychleji postarat o legalizaci, a to bez ohledu na 
datum 1. 1. 2008.

i

i
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Pokud tedy máte k k provozu septiku povolení, 
vydané pøed 31. 12. 2001, poèítejte s tím, že jeho 
platnost skonèí k 1. 1. 2008. Abyste i nadále byli v 
souladu s legislativou a nevypouštìli odpadní 
vody bez povolení, musíte do 1. 7. 2007 požádat o 
jeho prodloužení. Jestliže v místì, kde vypouštíte 
vody, nedošlo k nìjakým závažnìjším 
hydrologickým nebo ekologickým zmìnám, mìl 
by vodoprávní úøad povolení bez problémù 
prodloužit. Pokud se to nepodaøí, je tøeba požádat 
o povolení nové. Všechny žádosti o prodloužení a 
zmìny by mìly být vyøízeny do konce roku a je 
tøeba poèítat se správními lhùtami na vyøízení a 
pøípadná odvolání. Nebude-li ke dni 1. 1. 2008 
pravomocnì povolení udìleno, nelze po tomto 
datu odpadní vodu vypouštìt. Pokud vám tedy 
nestihnou žádost vyøídit, protože jste ji odevzdali 
pozdì, dostanete se po 1. 1. 2008 za hranice 
zákona o  vodách. 
MŽP zøídilo webové stránky, kde lze najít 
vyèerpávající informace, vztahující se ke studnám 
i septikùm, stáhnout dokumenty a formuláøe, najít 
vysvìtlení èastých otázek  návody k jednání: 
www.zanikpovoleni.cz .

Pøevzato ze zdroje MŽP

Jaké bylo poèasí

Bøezen 2007
Zpoèátku mìsíce pršelo vydatnìji, spadlo pøes 20 

2mm/m  srážek. V okolí Šumavy a Krkonoš pršelo 
víc a srážky zde zvedly hladiny øek až na II. SPA. 
Vyskytly se i první výraznìjší bouøky. V polovinì 
první dekády nastoupil anticyklonální charakter 
poèasí, který pøinášel rùst teplot. Tak tøeba hned 7. 
bøezna padaly v Èechách teplotní rekordy, 
Ostrava 17,9°C, Brno 17,2°C a Dlouhoòovice 
16,5°C.
I druhá bøeznová dekáda zaèíná teplým a 
sluneèným poèasím. V oblasti stabilní tlakové 
níže se daøilo vysokým teplotám, které se u nás v 
Dlouhoòovicích šplhaly ke 20°C. Opìt padaly 
teplotní rekordy. Pro zajímavost uvádím, že pøed 
rokem v tuto dobu jsme mìli kolem 60 cm snìhu a 
odpolední teploty -3°C v maximu. Za celou druhou 

2dekádu spadlo jen kolem 12 mm/m  srážek. 
Koncem II. dekády došlo ke zmìnì cirkulace. 
Oblast vysokého tlaku vzduchu zeslábla a moci se 
ujalo svižné západní až jihozápadní proudìní. Vítr 
potrápil mnoho lidí. Jeho nárazy pøesahovaly 21 
m/s a na horách pak kolem 33 m/s (120 km/h). 
Studená fronta pøinesla ochlazení, které bylo 
doprovázeno i slabým snìžením. To v kombinaci 
se silným vìtrem vytváøelo na otevøených 
prostranství  snìhové jazyky a závìje 
(Kamenièná). Napadlo kolem 2 cm snìhu, které 

ale velice rychle roztály. Ale tøeba na 
Èeskomoravské vrchovinì napadlo za noc až 35 
cm snìhu.
V poslední bøeznové dekádì pøevládalo suché a 
chladné severní až severovýchodní proudìní. 
Srážek bylo za celou dekádou velmi málo, spadlo 
sotva do 1 mm srážek. Teploty vlivem pokroèilého 
roèního období již v odpoledních hodinách 
nabývaly na síle. Slunce bylo oproti zimnímu 
období na obloze výš a snáze už dokázalo prohøát 
zemský povrch. A tak maxima v odpoledních 
hodinách šplhala k +16°C. Naopak rána byla 
chladná. U zemì klesly teploty až na 8°C.
Mìsíc bøezen jako celek byl teplotnì slabì 
nadnormální. Srážkovì se pohyboval slabì pod 
svým dlouhodobým normálem.
teploty: prùmìrná mìsíèní teplota +4,3°C  

(+2,5°C nad normálem)
                 max.: +19,6°C (13.3.)
                 mini.: -4,9°C (11.3.), v 5 cm: -8,4°C

2srážky:    49,1 mm/m  (87 % normálu), maximální  
2srážka 12,7 mm/m  (3.3.)

 I. dekáda: 36,3         
II. dekáda: 12,1      
III. dekáda: 0,7

sluneèní svit: 137,7 hod.(150 % normálu), 
nejdelší den se sluneèním svitem 11,1 hod. (26.3.)
statistiky: poèet dnù s mlhou: 1, minimální 
relativní vlhkost: 13 % (13.3.), maximální náraz 
vìtru 21 m/s, ze severovýchodu, poèet dnù s 
nárazovitým vìtrem: 9, jasných dnù: 1, se 
srážkami: 17, s jíním: 13, maximální snìhová 
pokrývka: 2cm (20.,21.3.)

Duben
První dubnová dekáda byla témìø beze srážek s 
vcelku vysokými teplotami. Odpolední maxima se 
šplhala na +18°C. Za to rána byla ještì velmi 
chladná a to hlavnì v pøízemní vrstvì, kdy teploty 
klesaly na -10°C. Poèasí u nás ovlivòovala 
rozsáhlá oblast vysokého tlaku vzduchu nad 
západní Evropou. Èeská republika se nacházela 
na její pøední stranì. Po severním okraji tlakové 
výše postupovaly pøes severní Evropu jednotlivé 
frontální systémy, které se pouze otíraly o ÈR a pøi 
svém postupu dále k východu slábly. 
Zaèalo být sucho, které bylo zpùsobeno malým 
množstvím vláhy v zimním období s nedostatkem 
snìhu a málo vydatnými srážkami koncem 
bøezna.
Druhá dubnová dekáda pokraèuje suchým a 
sluneèným poèasím. Postarala se o to stabilní 
tlaková výše, která se udržovala nad západní 
Evropou. Maximální teplota se vyšplhala nejvýše 
k 23°C. Za celou II. dekádu pršelo jen jednou a 

2spadlo jen kolem 5 mm/m  vody. Srážky byly 
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spojeny s pøechodem studené fronty od západu, 
na které se vyskytla i bouøka.Vlhkost pùdního 
profilu se pohyboval kolem 59 %. Ke konci II. 
dekády se po studené frontì výraznìji ochladilo, 
hlavnì v ranních hodinách. Teploty u zemì klesaly 
na -10°C.
Zaèátek i konec III. dekády dubna byl velice 
chladný. Mohl za to propad studeného a suchého 
vzduchu od severu až severovýchodu, který 
proudil kolem rozsáhlé tlakové výše nad 
Nìmeckem. Ranní minimální teploty klesaly na -
6°C a v pøízemí ještì níže, na -11°C. Naopak 
nejtepleji ve III. dekádì bylo skoro na konci, 
teplotami pøes 24°C. Hned druhý den pøišlo 
ochlazení o 10°C. 
Ve III. dekádì se srážky témìø neobjevily. Pouze 
10.,17. a 23. dubna. Jednalo se pouze o pár 
milimetrù srážek. Pokraèovalo suché a sluneèné 
poèasí. Snìhová pokrývka se vyskytovala již 
pouze na horách v polohách od 1000 m.n.m. 
Duben byl teplotnì slabì nadnormální, srážkovì 
pak velice podnormální. Sluneèní svit dosahoval 
hodnot pøes 200 % normálu.
teploty: prùmìrná mìsíèní teplota: +8,9°C 

(+2,6°C nad normálem) 
                 max.: +24,5°C (28.4.)
                 min.: -6,3°C (5.4.), v 5 cm: -10,7°C 

2srážky:    5,4 mm/m  (11 % normálu), maximální
2                srážka: 4,7 mm/m  (17.4.)

                I. dekáda: 0,2      
                II. dekáda: 4,7             
                III. dekáda: 0,5
sluneèní svit: 279,5 hod. (231 % normálu), 
nejdelší den se sluneèním svitem 12,8 hod. (30.4.)
statistiky: minimální relativní vlhkost: 17 % 
(13.4.), maximální náraz vìtru 15 m/s, ze 
severozápadu, poèet dnù s mlhou: 3, s 
nárazovitým vìtrem: 9, jasných dnù: 2,  se 
srážkami: 4, s jíním: 10, s rosou: 18 a s bouøkou: 1

Kvìten
Tlaková výše se støedem nad Norskem k nám na 
zaèátku kvìtna posílala studený a suchý vzduch 
od severu. Pršet zaèalo až 5. kvìtna. Postarala se 
o to tlaková níže pøicházející z Alpské oblasti. Za 
první dekádu spadlo kolem 30 mm srážek. Na 
teplotách se studený vzduch projevil nejvíce 2. a 
3. kvìtna, kdy ranní minima v 5 cm klesla na -7°C. 
V Plzni pak minima klesla ve 2 metrech nad zemí 
na -11°C. Nejteplejším dnem I. dekády byl 7. 
kvìten s teplotou 21,1°C. 8. kvìtna se na studené 
frontì vyskytla slabá bouøka s nárazovitým vìtrem 
kolem 20 m/s. Na Snìžce dokonce snìžilo.
Ve II. kvìtnové dekádì postoupila z oblasti Alp do 
støední Evropy tlaková níže a pøinesla s sebou 
vydatné bouøky s krupobitím, pøedevším na jih a 

sever Èech. Zde spadlo pøes 35 mm srážek. 
Výraznìji se ochladilo. Teploty spadly z 26°C na 
13°C. Nejnižší teploty ve druhé dekádì byly na 
konci, kdy v 5 cm nad zemí byla teplota -4,3°C. Ve 
II. dekádì spadlo nejvíce srážek dne 15.5. 15 

2mm/m . 
Ve III. dekádì se více projevuje výbìžek vyššího 
tlaku vzduchu, který se pøesouval pøes støední 
Evropu. Pøevládalo sluneèné poèasí. Maximální 
teploty se pohybovaly pøes 31°C. Srážky se 
vyskytly až ke konci dekády a jednalo se 
pøedevším o bouøky, ve kterých spadlo kolem 10 
mm vody. Konec kvìtna byl chladný. Vyskytly se i 
pøízemní mrazíky do -1,3°C.
teploty: prùmìrná mìsíèní teplota: +14,3°C  
                (+2,4°C nad normálem)
                max.: +31,3°C (25.5.)
                min.: -3,3°C (2.5.), v 5 cm: -6,5°C

2srážky:   67,0 mm/m  (103% normálu), maximální  
2                srážka 14,8 mm/m  dne 15.5.

                I. dekáda: 33,6
                II. dekáda: 24,4  
                III. dekáda: 9,0
sluneèní svit: 228,9 hod.(178 % normálu), 
nejdelší den se sluneèním svitem:13,6 hod.(19.5.)
statistiky: minimální relativní vlhkost: 23 % (1.5.), 
poèet dnù se srážkami: 16, jasných dnù. 2, s 
bouøkou: 9, s rosou: 21, s kroupami: 1, s mlhou: 2 a 
s nárazovitým vìtrem: 11, maximální náraz vìtru 
20 m/s.
 
Pøeji Vám všem krásné a høejivé léto a na podzim 
nashledanou.

Martin Balík

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

Infocentrum Žamberk

Celoroèní pøedplatné možno zajistit na Obecním úøadì

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

Uzávìrka pøíštího èísla 10. èervna 2007

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

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

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

e-mail: urad@dlouhonovice.cz
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Pøipomenutí událostí ve fotografiích:

Svìcení zvonu probìhlo v nedìli 27. 4. 2007

Hasièi i letos pøipravily pálení èarodìjnic

Dlouhoòovice mají nové dopravní høištì Tøídìný odpad stále mnoha lidem nic neøíka
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