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ètvrtletník obce Dlouhoòovice

Podìkování a k tomu pár slov
nového starosty obce

Vážení spoluobèané,
chvíli jsem pøemýšlel, jakými slovy zaèít svùj první 
èlánek pro náš èasopis „Obèasník“. Ne snad pro 
nìjaký osobní projev originality, ale proto, že naše 
obec má po šestnácti letech úspìšného 
starostování pana Jana Vycha ve svém èele úplnì 
nìkoho jiného.  Vystøídal jsem èlovìka, který v 
roce 1990 dobrovolnì a ochotnì stanul v èele 
nové, samostatné obce a spoleènì s volenými 

neukládá, ale osobnì se domnívám, že by je 
uvolnìní starostové plnit mìli. Struènì øeèeno, 
uvolnìný starosta má svojí odbornou a pracovní 
èinností šetøit rozpoètové prostøedky obce za 
takové èinnosti, které v minulosti  neuvolnìný 
starosta vykonávat nemohl.
První týdny na obecním úøadu pro mì znamenaly 
seznamování se s bìžnou agendou, úèetními 
záležitostmi, øadou jednání na nejrùznìjších 
úrovních od výbìrových øízeních o firmách, 
systémech dotací po trendy státní správy ÈR. 
Zajímavou oblastí jsou pro mì i negativní 

zastupiteli jako neuvolnìný starosta dosáhl 
výrazných úspìchù, které kolem vidíme.
Zastupitelé „pamìtníci“ mi popisovali skromné 
zaèátky. Co nebylo. Co nefungovalo. Jak s 
pomocí spoluobèanù pøekonávali pøekážky 
byrokratického charakteru, nedostatky finanèních 
prostøedkù, nedostatky zkušeností a další 
nástrahy. Mám z toho dvojí pocit. Za prvé dìkuji, 
že jsem byl zvolen do èela obce, která v regionu už 
nìco znamená. Na tom mají pøedevším zásluhu ti, 
kteøí pro rozvoj obce nìco udìlali a také byli 
ochotni jít k volbám. Druhý pocit má pøíchu� velké 
odpovìdnosti. La�ku nastavil mùj pøedchùdce 
vysoko. Nevím, jestli se mi ji podaøí v prvním nebo 
druhém roce volebního období zvednout, ale vím, 
že ji neshodím. A také vím, že z  pozice 
místostarosty mnì pan Vych pomùže 
zkušenostmi a já je ochotnì pøijmu. Zkušenosti 
rád pøijmu i od dalších zastupitelù a obèanù, kteøí 
se o nì se mnou rádi podìlí.
Jsem prvním starostou naší obce,  který je pro 
výkon funkce uvolnìn a nejsem daleko od pravdy, 
že funkce má profesní charakter. Všemu 
nasvìdèuje i legislativa ÈR, která v blízké 
budoucnosti pøedpokládá u obcí s poètem 
obyvatel vyšším než šest set pøímou  volbu 
uvolnìných starostù. Jsou povinnosti, které nový 
„Správní øád“, platný od 1. 1. 2006, sice pøímo 
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rekonstrukce sportovních kabin - 700.000,-- Kè

podpora sport. oddílùm - 60.000,-- Kè

vlastivìdné tabule a nauèná stezka - 45.000,-- Kè

výmìna radiátorù v restauraci - 25.000,-- Kè

doplnìní kuchynského zaøízení v restauraci  
250.000,-- Kè

opravy kulturního zaøízení - 35.000,-- Kè 

Daòové pøíjmy a poplatky obce budou èinit cca 
5.000.000,-- Kè

Pøíjmy z prodeje zainvestovaných pozemkù cca 
5.000.000,-- Kè

Pøíjmy z pronájmu kanalizace od VAK Žamberk - 
300.000,-- Kè

Kompletní pøehled financování roku 2007 je k 
dispozici na OÚ, nebo na webových stránkách 
obce.

Dovolte mi ještì jedno upozornìní. Vzhledem      

Ing. Pavel Smola
starosta

Napsali o nás

Nový internet jako dárek

Dlouhoòovice - Posledním dárkem odstoupivšího 
zastupitelstva obèanùm vesnice byl veøejný 
internet. Na náklady obecní pokladny byl sice již 
internet zaveden do mateøské školy a hospody, 
nebyl však zajištìn stálý pøístup. Cena 
informaèních kioskù je však pro malou obec 
vysoká a proto bylo zvoleno lacinìjší øešení. Nový 
poèítaè je umístìn v teple kanceláøe obecního 
úøadu, monitor je za oknem a speciální klávesnice 
s myší je venku na parapetu okna. Software 
„hlídá“ nevhodné stránky a oko kamery monitoruje 
chování uživatelù.

Orlický deník - 9.11.2006 (jko)

vzájemné vztahy nìkterých obyvatel, které jsou 
písemnì doloženy ve spisech obèansko-
právních jednání a mají až charakter smìšných 
žabo-myších válek. Úplnì prvním  a zároveò 
nejdùležitìjším úkolem byla pro mì a pro 
finanèní výbor tvorba rozpoètu na pøíští rok. 
Dovolte mi, abych Vás ve struènosti seznámil s 
nejdùležitìjšími akcemi roku 2007, které budou v 
obci realizovány a které se zastupiteli hodláme 
podpoøit:

vybudování infrastruktury pro nové sídlištì 
rodinných domkù nad nádražím (za Tichými) v 
hodnotì cca 6.000.000,-- Kè

výmìna oken v è.p. 71 (mateøská škola, OÚ) - 
300.000,-- Kè

oprava komunikací  200 až 300.000,-- Kè

2. etapa kanalizace, (termín zahájení bude v 
závislosti na pøidìlení dotace)

rekonstrukce veøejného osvìtlení  èást ulice 
Hlavní, (od p. Jordána po kaplièku, sídlištì U 
Vleku a Chaty Rolba) - 340.000,-- Kè

rekonstrukce høbitovní zdi - 100.000,-- Kè

k tomu, že vykonávám uvolnìnou funkci, dojde od 
1. 1. 2007 k rozšíøení úøedních hodin starosty. Tyto 
se budou plnì krýt s úøedními hodinami obecního 
úøadu. V naléhavých pøípadech po telefonické 
domluvì jsem ochoten øešit  záležitosti i mimo 
stanovené hodiny.

A na úplný závìr: 
Dìkuji všem, kteøí budou ochotni spolupracovat 
se mnou i s ostatními zastupiteli pøi realizaci 
plánovaných akcí. Pøeji všem obyvatelùm obce 
pøíjemné prožití vánoèních svátkù, hodnì 
zdraví, spokojenosti a pohody v pøíštím roce 
2007.
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Chtìjí postavit kabiny u ledu

Dlouhoòovice - Vedení obce, v jejímž èele stanul 

po volbách nový starosta Pavel Smola, již 

pøipravuje rozpoèet na pøíští rok. „Chceme øadu 

akcí uskuteènit, jako vždy bude záležet na 

financích. Chceme udìlat inženýrské sítì na 

místì stavebních parcel, zamìøíme se na stavbu 

kabin u zimního stadionu. Èeká nás také druhá 

etapa kanalizace po vsi,“ poznamenal k plánùm 

starosta. 
                              Orlický deník  15.11.2006 (jko)

Na sníh a mráz èekají lyžaøi

Dlouhoòovice  - Aèkoliv lyžaøský areál v obci 

neleží vysoko, také tady sledují poèasí, kdy zaène 

snìžit a kdy se sníží teplota, aby se mohlo 

zasnìžovat. Jednatel Správy sportoviš� 

Dlouhoòovice Jan Vych uvedl, že „novinkou je 

kamera, která bude na internetových stránkách 

obce ukazovat momentální stav v areálu.  Na 

parkovišti se nebude platit za parkování, jsme 200 

metrù od hlavní silnice II/312, takže opìt 

pøitáhneme lyžaøe i na bìžecké trasy, které 

budeme v okolí Dlouhoòovic udržovat.“ Trasa 

bude upravena tak, že do stopy nastoupí bìžkaøi 

také v Žamberku.  
                              Orlický deník  21.11.2006 (jko)

Komunální volby

V letošním roce konèilo ètyøleté funkèní období 

pro zastupitelstvo obce. S blížícím se termínem 

voleb se pánové Vl. Vítek, Severýn, Hubálek, 
Havrda, Mgr. Biedla rozhodli svoji práci ukonèit. 

Zastupitelé spoleènými silami sehnali deset 

dobrovolníkù, kteøí souhlasili s kandidaturou do 

nového zastupitelstva. Všem tìmto kandidátùm 

obecní úøad zajistil podání kandidátních listin 

vèetnì petièních archù na MÚ v Žamberku. 

Zároveò jsme oèekávali, že stejnì jako v minulých 

letech se najdou kandidáti, kteøí potøebné doklady 

pøedají na MÚ v Žamberku sami. Nestalo se tak. 

Díky úsilí obecního úøadu se volby mohly 

uskuteènit. Kdybychom se spolehli na èinnost 

politických stran, èekají nás volby v náhradním 

termínu. Polické strany nevyslaly ani své 

zástupce do volební komise. Proto volební komisi 

musel zajistit starosta. Vsadil opìt na mládí a tak 

volební komise ve složení: ing. H. Vychová - 

pøedseda, Ing. J. Chárová - místopøedseda,        

T. Bárta, M. Sklenáø, T. Plundra, L. Sklenáøová  

zapisovatelka, odevzdala volební výsledky na MÚ 

v Žamberku mezi prvními. Výsledky voleb jsou v 

pøiložené tabulce.

Volební komise:
zleva: M. Sklenáø, T. Plundra, Ing. J. Chárová, 
T. Bárta, L. Sklenáøová, Ing. H.Vychová  i
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Poøadí Jméno kandidáta Poèet hlasù

1
2

3
4

5
6

7
8

9

10

Jan Vych
Jitka Chárová

Ing. Pavel Fadrný
Ing. Pavel Smola

Petr Nun
Kamila Biedlová

Jiøí Havrda
Jiøí Tydlitát

Karel Weigel

Jiøí Holeèek

263
262

250
242

232
214

192
172

158

134
Poèet odevzdaných platných hlasovacích lístkù: 
Volební úèast: 

316
51,64%

Volba Starosty

7. 11. 2006 se sešli novì zvolení zastupitelé na 
Chatì Rolba na svém ustavujícím zasedání.

 

Hlavní bod programu, tj. volba starosty a 
místostarosty, pøilákal poèetnou veøejnost. 
Jednání zahájil nejstarší zastupitel ing. Fadrný. 
Po složení slibu byla zahájena volba starosty. 
Dosavadní starosta Jan Vych navrhl na starostu 
ing. Smolu, který v uplynulém volebním období byl 

pøedsedou finanèního výboru. Návrh zdùvodnil 
tím, že po 16 letech strávených v èele obce se cítí 
unaven. Zmìna umožní vykonávat funkci starosty 
na plný úvazek. V tajné volbì byl pan ing. Smola 
zvolen. Okamžikem zvolení se øízení schùze ujal 
nový starosta. Jako první mu blahopøál ke zvolení 
bývalý starosta, který mu na krk nezavìsil plaketu 
se státním znakem, jak to známe z televize, ale 
mobilní telefon ze systému krizového øízení, 
kterým 16 let „øídil“ úøad z terénu. Nový starosta 
ing. Smola podìkoval za dùvìru a v krátkosti 
nastínil pøedstavu o své budoucí práci.  Pro volbu 
místostarosty navrhl ing. Fadrný jako jediného 

i
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kandidáta pana J. Vycha, který byl v následné 
tajné volbì zvolen. Poté ing. Fadrný a Lenka 
Sklenáøová pøedali konèícímu starostovi vìcný 
dar a kvìtinu. Pan Vych podìkoval všem bývalým 
spolupracovníkùm i obèanùm, kteøí ho v práci 
podporovali a popøál hodnì úspìchù novému 
starostovi. V poslední èásti došlo na rozdìlení 
výborù a komisí. Podrobnìjší informace o jejich 
složení je obsahem usnesení z 11. 12. 2006.  

Jan Vych

Zasedání zastupitelstva

11.12.2006 se na chatì Rolba uskuteènilo 
zasedání zastupitelstva obce. Hlavním bodem 
zasedání bylo schválení rozpoètu obce na rok 
2007. Na jednání byly pøedány vìcné ceny 
vítìzùm soutìže „ O nejhezèí zahrádku, okno èi 
balkon“.

Na snímku starosta obce ing. Pavel Smola pøedává 
ocenìní paní Vìøe Tobiškové.

Usnesení z ustavujícího zasedání 
Zastupitelstva Obce Dlouhoòovice 
è.5/2006 ze  dne 7. 11. 2006

Zastupitelstvo obce
1 )  O v ì ø u j e  p l a t n o s t  v o l e b  d o  
Zastupitelstva obce.
2)     Volí: 
        a) uvolnìným starostou obce pana 

ing.Smolu Pavla
b) místostarostou obce pana Jana Vycha

3)     Schvaluje
         a) Pøedsedy vyborù:    
                 i) kontrolní: Kamila Biedlová

ii) finanèní : Ing.Pavel Fadrný
         b) Pøedsedy komisí pro:                                                                                                              

         i)      kulturu : Jan Vych
ii) sport: Petr Nun
iii) veøejný poøádek: Jiøí Tydlitát 
iv) stavební: Jiøí Havrda
v) sociální: Ing. Jitka Chárová

c) mìsíèní odmìny a pøíplatky 
poskytované èlenùm zastupitelstva 
obce podle pøílohy è.1 k naøízení vlády 
è.37/2003 Sb
d) termín další veøejné schùze na den 
11.12.2006 od 18 hod.
e) temíny pravidelných zasedání 
zastupitelstva obce pro rok 2007: 
       

Usnesení zastupitelstva 5/06

12.únor, 9.duben, 11.èerven, 10.záøí, 
10.prosinec
f) øidièe vozu FORD Transit pro OU: ing. 
Smolu Pavla

4) Ukládá:
a) Pøedsedùm komisí a výborù
     i) pøedložit na pøíští jednání návrh na 
složení komisí a výborù (min.3 èlenné)
     ii) pøedat pøedsedovi finanèní komise 
požadavky na rozpoèet na rok 2007 T: 
13.11.

b) Pøedsedovi finanèního výboru 
pøipravit návrh rozpoètu na rok 2007 T: 
20.11.

Usnesení bylo schváleno nadpolovièní 
vìtšinou, tj.   8     èlenù zastupitelstva 
obce.
Schùze byla ukonèena v 19.00 hod.
V Dlouhoòovicích dne  8. 11. 2006
Zapsala: Sklenáøová

Ovìøil: Chárová, Tydlitát
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Usnesení zastupitelstva 6/06

Usnesení Zastupitelstva Obce Dlouhoòovice 
è.6/2006 ze dne 11. 12. 2006
Zatupitelstvo obce 
1. Bere na vìdomí informace:

2. Schvaluje:
        

1.1.starosty, pøedsedù výborù a komisí: viz 
zápis

rozpoèet na rok 2007 a výhled rozpoètu 
do roku 2012, viz. pøíloha
výbory a komise ve složení
kontrolní výbor: pøedseda - Kamila 
Biedlová
èlenové - Ing. Vladimír Fabián, Ing. Lenka 
Skalníková
finanèní výbor: pøedseda - Ing. Pavel 
Fadrný
èlenové - Vladislava Rumreichová, 
Simona Páchová, Karel Weigl  
komise pro veøejný poøádek: pøedseda -  
Jiøí Tydlitát
èlenové - Mgr. Radek Biedla, Marie 
Kalousková
sociální komise: pøedseda - Jitka Chárová
èlenové - Marie Šilarová, Marie Kulhavá, 
Vlasta Havrdová
kulturní komise: pøedseda - Jan Vych
èlenové - Jaroslav Procházka, David 
Silber, Milan Plundra ml., Lenka 
Sklenáøová 
stavební komise: pøedseda - Jiøí Havrda 
èlenové - Jiøí Havrda st., Oldøich Bílek
sportovní komise: pøedseda -  Petr Nun 
èlenové - Vladimír Podhájecký, Josef 
Tobiška, Zdenìk Koøínek
úøední hodiny uvolnìného starosty, 
pondìlí a støeda 14:00 - 17:00, pátek 
09:00 - 10:00
n a v ý š e n í  p ø í s p ì v k u  T J  H o k e j  
Dlouhoòovice ve výši 5 000,- Kè na 
poøízení nových dresù
mìsíèní odmìny a pøíplatky poskytované 
neuvolnìným èlenùm zastupitelstva obce                       
podle „pøílohy è.1 k naøízení vlády 
è.37/2003 Sb. s úèinností od 1. 11. do 30. 
11. 2006 a za výkon pøedsedy výboru, 
komisí s úèinností od 1. 12. 2006. Mìsíèní               
odmìnu a pøíplatky  poskytnuté 
neuvolnìnému místostarostovi  s 
úèinností od 1. 11.  2006
povodòovou komisi ve složení : pøedseda 
-  Ing. Pavel Smola 
èlenové - Jan vych, Ing. Pavel Fadrný, Jiøí 
Havrda                                                             

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

zveøejnìní výzvy a stanovení podmínek 
sponzorských pøíspìvkù, penìžních darù 
pro zakoupení nového zvonu a opravu 
zvonièky 
zásady pro tvorbu a pravidla èerpání 
p r o s t ø e d k ù  s o c i á l n í h o  f o n d u  
zamìstnancù a uvolnìných èlenù 
zastupitelstva obce, viz. pøíloha
závazné ukazatele mateøské školy 
Dlouhoòovice pro neinvestièní pøíspìvek 
na mzdové náklady, zmìna rozpoètu  
volby do OZ 2006, úpravy rozpoètových 
položek, viz. pøílohy
obsluhu mechanizaèního prostøedku pro 
úklid snìhu a sekání travního porostu: 
Ing. Smola Pavel, Bohumil Jordán
vyhlášení zámìru na prodej parcel èíslo: 
471/8 až 471/24 a dvou tøetin parcely 
493/1 v k.ú. Dlouhoòovice
pokácení 26 kusù odumøelých stromù v 
ulici  „Nádražní“ Technickými službami 
mìsta Žamberk za podmínek náhradní 
výsadby
využití mech. prostøedkù obce pro úklid 
snìhu a seèení trávy ve prospìch 
veøejnosti za úplatu  odhrnování snìhu 
350,- Kè/hod, sekání travních porostù 
200,- Kè/hod s ponecháním travního 
porostu na místì
vyhlášení zámìru na prodej bytu è. 7/131 
Sídlištní 131, žadatelé manželé Mátlovi
zpracování  pro jektu vybudování  
infrastruktury pro pozemek plánovaného 
sídlištì „U Nádraží“
zastupování obce ve spoleènostech s 
majetkovou úèastí obce
Ing. Smola Pavel  VAK - Žamberk, 
sdružení obcí Orlicko
Ing. Fadrný Pavel,  Vych Jan -  
spoleèenství vlastníkù bytových jednotek
Vych Jan  jednatel - SSD. s.r.o.

Starostovi
realizovat body 2.3, 2.11. a 2.14.
projednat bod è. 2.15.
pøedsedùm finanèního a kontrolního 
výboru zpracovat plán èinnosti a kontrol 
na rok 2007
hospodáøce vyvìsit na úøední desku 
dokumenty dle bodu 2.11. a 2.14.
hospodáøce realizovat body è. 2.4. a 2.5.
pøedsedovi komise pro veøejný poøádek 
rozšíøit poèet èlenù o 2 
                                                                                                    

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

3. Ukládá:
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.2.

3.3.

3.4.
3.5.

4. Usnesení bylo schváleno nadpolovièní vìtšinou, 
tj. 8 èleny zastupitelstva obce.

Zapsal: Ing. Pavel Smola
Ovìøil: Ing. Pavel Fadrný, Jitka Chárová

Schùze byla ukonèena v Dlouhoòovicích dne 11. 12. 2006 v 19 hod.
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Zazní nový zvon?

Ing. Smola Pavel
starosta

Nìkolik statistických údajù

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. U 
zrekonstruované zvonièky bude instalována 
stylovì øešená tabule s historickým popisem a 
uvedením jednotlivých sponzorù, kteøí budou mít 
k dispozici jednotnou plochu (7×10 cm)  pro 
reklamu. Potencionálním sponzorùm byla 
nabídnuta „smlouva o reklamì“ a zasláno èíslo 
úètu obce 26620611/0100, na které bude možno 
finanèní obnos zasílat. Jako variabilní symbol 
jsme navrhli uvádìt èíslo smlouvy. Protože 
velikost reklamní plochy bude pro všechny 
subjekty stejná, zastupitelstvo rozhodlo i o 
jednotné výši sponzorského pøíspìvku v èástce 
3000,-- Kè od podnikajících právnických a 
fyzických osob. Výše penìžních darù od 
ostatních obyvatel je dobrovolná! Informace 
poskytne OÚ Dlouhoòovice. Pøedpokládané 
zahájení rekonstrukèních prací je plánováno na 
druhou polovinu roku 2007.  Bylo by milé, kdyby 
nový zvon zaznìl  již v dobì vánoèních svátkù 
2007.

Pøed nedávnem naše obec oslavila 100 let Pevnì vìøím, že oceníte význam této památky a 
založení hasièského sboru a pøi této pøíležitosti sponzorským pøíspìvkem nebo penìžním darem 
probìhlo s velkým ohlasem i setkání rodákù a podpoøíte její dùstojnou obnovu. 
pøátel obce. Zastupitelstvo na svých jednáních 
vyhodnotilo prùbìh oslav, pøipomínky a námìty                                                                                                       
obèanù. Èasté pøipomínky  se týkaly špatného PS: k uzávìrce tohoto èísla jsme již obdrželi první 
stavu jedné z našich památek - zvonièky. Zvon pøíspìvky od tìchto sponzorù
této památky, zbudované roku 1799 mìl vždy        - Dibaq a.s. Helvíkovice
pohnutý osud. V dobì 1. svìtové války musel být        - Autoopravna Veselý, sdružení, Žamberk
odevzdán k vojenským úèelùm. Nový pováleèný        - Agro Žamberk a.s.
zvon vzal za své v roce 1944, kdy zuøila 2. svìtová        - Robert Moravec, restaurace Pod Lipami
válka.  Bohužel po roce 1945 se obec již nového 

Strom života
Vìk   0     5   10   15   20   25   30   35   40   45   50   55   60   65   70   75   80   85   90
Muži 21   18   25   32   43   35   33   22   34   31   28   25   13   12     5     4     6     1     0
Ženy 19   15   25   44   33   42   31   32   42   19   30   20   15   13   13   10     4     7     0

Události v roce 2006
Narození
Úmrtí
Sòatek
Rozvod
Pøistìhování
Odstìhování            
Stìhování v obci

15
5

11
0

26
29
14

Prùmìrný vìk obyvatelstva
Celkem
Muži
Ženy

35,4
34,4
36,3

i



13.1.
14.1.
5.2
11.2.
28.2
23.3.
30.3.

Karel Musil
Pavel Svìdiroh
Rùžena Malátková
František Svoboda
Stanislava Martincová
Karel Šlesingr
Slavomíra Šulcková

84 let
70 let
85 let
80 let
75 let
85 let
70 let

1.10.
18.10.
19.10.
24.10.

Dominika Jedlièková
Jan Stejskal
Jiøí Bajt
Marek Silber

25.11.2006    Vladimír Vítek                         63 let
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Vzpomínka na "Císaøe"

Spoleèenská kronika

Blahopøejeme

Narození

Vzpomínáme

Když jsem se pøistìhoval 
p øed  t ø i ce t i  l e t y  do  
Dlouhoòovic,  na zahrádce 
ve školce dva chlapi 
opravovali døevìný rám 
kolem pískovištì. Znalcùm 
je jasné, že když se jednalo 
o práci se døevem, musel 
být jeden z nich Vladimír 
Vítek. Od té doby jsem se s 
mistrem tesaøem potkával 
na  s tavbách  v  obc i  
pravidelnì. Strávil jsem 

vedle nìj na brigádách mnoho èasu a øadu fíglù 
jsem od nìj okoukal. Po prvních volbách do 
obecního zastupitelstva jsme spolupracovali 
celých 16 let. Nikdy nezapomenu na jeho obrat 
„mìlo by se udìlat…“ Je smutné, že krátce potom, 
co opustil obecní zastupitelstvo, opustil i tento 
svìt.
Myslím, že nejsem sám, komu bude chybìt.                                                                                              

Vám všem, kteøí jste se spolu s námi pøišli 
rozlouèit s panem Vladimírem Vítkem dìkujeme 
za úèast, kvìtinové dary  a slova útìchy. Naše 
díky patøí i zamìstnancùm Pohøební služby         
p. Janaty, kteøí se postarali o bezchybnou 
organizaci posledního rozlouèení, stejnì tak i 
kolektivu pracovníkù Hospody Pod Lipami za 
pøípravu obèerstvení pro smuteèní hosty.                                  

(j.v.)

Rodiny Vítkovy

Kalendáø akcí

31. 12. 2006    
Silvestr na lyžích ve Ski areálu - poøádá Ski-klub 
Dlouhoòovice
20. 1. 2007    
Hasièský bál v KZ -  poøádá SDH Dlouhoòovice
21. 1. 2007    
Dìtský karneval v KZ -  poøádá SDH 
Dlouhoòovice
09. 2. 2007    
Sprint na lyžích ve sportovním areálu

Z naší pošty

Obdrželi jsme žádost Mysliveckého sdružení 
Píseèná o zveøejnìní.
VÌC: Žádost o pomoc pøi omezování pohybu 
turistù po lese v zimním období
Žádáme Vás tímto pøed nástupem zimní sezóny o 
pomoc pøi omezování pohybu turistù po lese a v 
jeho bezprostøední blízkosti v dobì strádání zvìøe. 
Èiníme tak z dùvodu velkých ztrát na zvìøi z 
loòského zimního období, kdy k nejèetnìjším 
úhynùm zvìøe docházelo právì v lokalitách s 
nejvyšším pohybem turistù po lese. Proto bychom 
na Vás rádi apelovali, abyste se pøi znaèení a 
úpravách bìžeckých turistických tras pokud možno 
vyhýbali lesu a trasy vedli po zemìdìlských 
pozemcích v pøimìøené vzdálenosti od lesa. Naše 
žádost se netýká pouze lyžaøských bìžeckých tras, 
ale také tras pro psí spøežení a jízdy koòmi. V 
krajním pøípadì je možné také dle § 9, odst. 3  
Zákona o myslivosti è. 449/2001 Sb. na žádost 
uživatele honitby omezit nebo zakázat vstup do 
honitby nebo jejích èástí, omezit jízdy koòmi a 
tažnými psy a omezit jiné sportovní nebo zájmové 
èinnosti. K této variantì bychom však neradi 
pøistupovali a vìøíme, že naší žádosti v mezích 
možností vyhovíte.
Dále se v naší honitbì nezøídka setkáváme s 
porušováním zákazu vyplývajícího ze Zákona o 
lesích è. 289/1995 Sb., a to zákazu ježdìní a stání 
motorových vozidel v lese. Tato problematika se 
týká pøedevším jízd terénních motocyklù, terénních 
ètyøkolek a tøíkolek, ale také snìžných skùtrù po 
lesních cestách i mimo nì.
Chtìli bychom Vás proto požádat o zveøejnìní 
tohoto dopisu na vaší úøední desce, pøípadnì také 
ve vašem obecním periodiku. Vìøím, že naší 
žádosti bude vyhovìno, a tím spoleènì pøispìjeme 
k ochranì zvìøe v naší honitbì.
Dìkuji.

Vlastislav Bednáø, pøedseda MS
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Vánoce jsou za dveømi

Do školky pøišel 4. listopadu na besídku Mikuláš. 

Po krátkém programu a rozdání dárkù dìti s rodièi 

pøešly k vánoènímu stromu v centru obce.  Dìti 

pøednesly nìkolik básnièek a byly obdarovány 

sladkostmi. Bìhem krátkého projevu pana 

starosty bylo nabídnuto dospìlým tekuté teplé 

obèerstvení. Po té se rozzáøilo torzo vánoèního 

stromu a novì nasvícená borovice - kleè. 

Fotbalisté informují

Po neúspìšné podzimní èásti, kdy se náš celek 

pohybuje na desátém místì tabulky, se budeme 

snažit zachránit tøetí tøídu. Nyní sice odpoèíváme, 

ale od nového roku jsme si nastavili nároènou 

zimní pøípravu. Trénink bude dvakrát týdnì, a to v 

tìlocviènì a venku. Dále se budeme snažit o 

nìkolik pøípravných zápasù na umìlé trávì v 

Letohradì, a také o víkendové soustøedìní. 

Budeme spoléhat na nové a staronové posily a 

hlavnì na celkový výkon všech.

Co se týèe spoleèenských akcí, uspoøádali jsme 

tradièní zabíjaèkové hody, letos shodou náhod 

vyšly na den, kdy probíhaly volby do obecního 

zastupitelstva. Podìkování za uskuteènìní akce 

patøí p. Macháèkovi, p. Z. Bøízovi, p. Horníèkové, 

sponzorùm p. Moravcovi, p. Peøinovi a všem, kteøí 

nám pomáhali: Petøe a Ríšovi Ferklovým, Jarce a 

Vláïovi Vítkovým, Milanu Vítkovi a Ivetì Markové.

Jelikož konèí rok 2006 chtìl bych touto cestou 

podìkovat sponzorùm: Obci Dlouhoòovice, Raab 

Karcher staviva Tichý, Restauraci Pod Lipami, 

Farmì Opatov, Agru Žamberk, p. Pavlu Mrštnému 

HC Dlouhoòovice - dorost

Zaèala nová sezona 2006-2007 a pro nás i pokus, 

po kterém jsme se slouèili s dorostem Žamberka z 

dùvodu malého poètu hráèù v obou oddílech a tím 

lepšího využití finanèních prostøedkù. Vedoucím 

se stal p. Ing. Miroslav Keprta, mimochodem 

starosta obce Líšnice, trenérem Petr Nun. 

Letní pøíprava probìhla koneènì tak, jak mìla.  Na 

soupisce máme zhruba 24 hráèù, výkonnostnì ale 

hodnì nevyrovnaných. Na zaèátku jsme si dali 

odvážný plán tuto soutìž vyhrát, ale hned první 

pøípravné utkání nás srazilo dolù. S dorostenci 

Lanškrouna jsme prohráli 4:3 a objevily se naše 

spíše tušené nedostatky. Výsledek dobrý, hra 

špatná, ale pøedevším se zranil jeden z  nejlepších 

hráèù kapitán Brožek.  Za týden na to jsme hráli 

první dvojzápas s výsledky 2:2 s Ústím nad Orlicí a 

porazili jsme 7:0 Semanín. Celkem spokojenost 

jen s prvním utkáním, druhé bylo moc jednoduché. 

Za týden ale pøišel druhý dvojzápas a my jak s 

Ústím, tak s Lanškrounem 4:1 prohráli. Trochu 

mne zklamal pøístup nejlepších ètyø hráèù, kteøí 

zvolili den pøedem jinou zábavu, která jim v den 

zápasu nedovolila nastoupit. Vše špatné je k 

nìèemu dobré a my jsme vidìli naše chyby, urèitì 

se je budeme snažit odstranit. Je ještì dost èasu 

vše napravit.

za zapùjèení techniky pøi údržbì høištì a všem, 

kdo se podíleli na akcích fotbalového oddílu.
Do Nového roku pøeji všem hráèùm, fanouškùm a 

pøíznivcùm kopané vDlouhoòovicích hodnì štìstí, 

zdraví a mnoho úspìchù.

Zdenìk Koøínek



Bike Hendikep Dlouhoòovice
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V nedìli 22. øíjna se sešlo na 8. roèníku, dnes již 

mohu øíci tradièního závodu BIKE HENDIKEP 

Dlouhoòovice více než tøicet závodníkù. Úèast 

mùžeme hodnotit v dosavadní historii jako jednu z 

nejnižších, pøestože nám i s ohledem na termín 

zcela mimoøádnì pøálo poèasí. Tra� vedla jako 

obvykle po loukách a lesích v blízkosti lyžaøského 

vleku smìrem k Píseèné.

Celkovým vítìzem bez rozdílu vìkových kategorií 

Jiøí Kalousek

Klub pro maminky na mateøské dovolené

V l idstopadu letošního roku zaháj i l  v 

Dlouhoòovicích èinnost KLUB PRO MAMINKY 

NA MATEØSKÉ DOVOLENÉ. Maminky a jejich 

dìti se pravidelnì schází v prostorách MŠ. Mají k 

dispozici veškeré zaøízení a vybavení školky  

vèetnì velké herny, kde ty vìtší tráví vìtšinu èasu.   

Dìti se zapojí do nového kolektivu, nauèí se 

komunikovat s vrstevníky a seznámí se s 

prostøedím, v kterém možná prožijí dva nebo tøi 

roky pøed nástupem do školy. Maminky øeší 

spoleèné problémy, vymìòují si názory, 

zkušenosti a dobré nápady. 

První setkání probìhlo ve støedu 8. listopadu od 9 

hod a sešlo se celkem šest maminek. Druhého 

setkání, které se uskuteènilo 22. listopadu, se 

zúèastnilo již osm maminek. S ohledem na 

velikost naší obce a poèet žen, které jsou právì na 

mateøské dovolené, považujeme tento zájem v 

naší obci za úžasný a maminkám, které náš klub 

již navštívily, bychom chtìli podìkovat. Dìláme to 

pøedevším pro nì a pro jejich dìti. Zároveò zveme 

i všechny ostatní, které náš klub ještì nenavštívily 

nebo se o nìm dozvìdìly právì teï. Pøijïte, rádi 

Kdo tuto zprávu  ètete a máte radost z toho, že 

naši obec mládež reprezentuje minimálnì v 

oblasti okresu, držte nám palce do dalších bojù a 

pokud chcete vidìt zajímavé hokejové zápasy, 

pøijeïte nás podpoøit. Kontakt je buï na obci, nebo 

u mne. (Nun Petr) 

Bohužel, nemáme kde prezentovat náš oddíl, 

protože vývìsky jsou prozatím demontovány, 

což mìlo být asi provizornì øešeno lépe. 

Dìkujeme za podporu Obci Dlouhoòovice a 

našim sponzorùm, do dalšího roku pøejeme všem 

Vám, kteøí ètete tuto zprávu, ale i všem ostatním 

lidem hlavnì pevné zdraví, štìstí, pohodu. S 

laskavostí a úsmìvem pro lidièky okolo sebe 

udìláme urèitì více, než naši ,,politici,,. 

Pøejí Ing. Miroslav Keprta a Petr Nun 

se po pøepoèítání koeficientù vìku, váhy a výšky 

stal závodník ze Žamberka Aleš Dytrt èasem 

54:52. Absolutnì nejrychlejší èistý èas dosáhl 

další Žamberecký závodník Aleš Kestler 45:50. 

Velkým pøíslibem pro budoucí roèníky byl výkon 

domácího závodníka Jakuba Šilara, který by� 

stále junior,  atakoval èasy na stupních vítìzù 

kategorie hlavní 47:35 Na závìr každý závodník 

obdržel v tombole hodnotnou cenu, nejrychlejší z 

jednotlivých kategorií dokonce finanèní prémie.
Za pomoc a podporu tímto dìkuji všem, kteøí 

pomáhali pøi organizaci, šikovným kuchaøkám a 

pekaøkám paní Horníèkové, paní Kalouskové a 

paní Šilarové, jejichž sladké výtvory èekaly na 

závodníky v cíli a samozøejmì i následujícím 

sponzorùm, kteøí pomohli materiálnì i finanènì: 

STABYT s.r.o. Ústí nad Orlicí, ORLING Ústí nad 

Orlicí, SKLENÁØ transportní systémy s.r.o., 

Plundra sbìrné suroviny, ELEKTRA Jordán, 

ANIMO dùm dìtí a mládeže Žamberk, TESSUTI 

sport a v neposlední øadì obci Dlouhoòovice.
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Vás uvidíme. 

V letošním roce poslední setkání klubu  tak trochu 

pøedvánoèní - probìhne ve støedu  13. prosince. 

Vstupné do klubu je pouze 10,- Kè. Bližší 

informace získáte u zamìstnankyò MŠ na tel. 465 

614 098. O další èinnosti KLUBU budeme 

prùbìžnì informovat i v dalších èíslech 

obèasníku.

Nejen maminkám, ale i všem ostatním pøejeme 

pøíjemné prožití vánoèních svátkù.

Biedlová Kamila

Kurz zdobení perníèkù

Ve støedu 6. prosince probìhl v MŠ v Dlouhoòovicích 

kurz zdobení perníèkù. Sešlo se nás celkem 13. 

Užili jsem si pøíjemné odpoledne plné vánoèní 

atmosféry, ale hlavnì jsme si odnesli vlastnoruènì 

ozdobené perníèky, které nám doma udìlají spoustu 

parády.

Pøipraveno bylo obèerstvení (èaj, káva, sušenky a 

slané peèivo), ale i recepty na cukroví, zdobící sáèky 

i samotné perníèky. Doufáme, že akce se všem 

zúèastnìným líbila a dìkujeme jim, že nám dali 

pøednost pøed rozsvìcením vánoèního stromu v 

Žamberku. 

Podobných odpoledních kurzù pro maminky, 

babièky a pøípadnì i tatínky pøipravujeme ještì celou 

øadu, napø. aranžování suchých kvìtin, ubrouskovou 

techniku, pøípravu velikonoèní výzdoby, batikování 

aj.

Tìšíme se na Vás i v pøíštím roce.
Biedlová Kamila

V palírnì mají napilno

Letošní rok byl úrodný pro všechny druhy ovoce, a 

tak v dlouhoòovické pìstitelské pálenici, které 

místní neøeknou jinak než „palírna“, je živo. K 

dnešnímu dni zde pøevzali 20 000 kg jablek a  

3000 kg švestek. Z kvasu pøipraveného drobnými 

pìstiteli bylo již vydáno 496 litrù 50% pálenky, 

která je konzumenty velmi dobøe hodnocena. 

Použitím ultrazvuku dochází k èištìní, zjemòování 

chuti a stárnutí destilátu o 5 let. Na hodnocení 

destilátù na Floøe Olomouc se pálenka z 

Dlouhoòovic umístila na pøedních místech.
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Jaké bylo poèasí

ZÁØÍ 2006

Poèátek mìsíce byl provázen výrazným 

høebenem vysokého tlaku vzduchu, který pøinesl 

sluneèné a suché poèasí s pomìrnì vysokými 

teplotami kolem +20 až 25°C. Pøíliv velmi teplého 

vzduchu ukonèila studená fronta. Srážky se na ní 
2vyskytly jen slabé do 1 mm/m . Fronta byla 

provázena nárazy vìtru kolem 12 m/s a na horách 

kolem 25 m/s. Za studenou frontou se citelnì 

ochladilo a to hlavnì v ranních hodinách, kdy 

teplota klesla na 1°C v pøízemní vrstvì. Podle 

lidových pranostik lze usuzovat na „Jiljské 

ochlazení“, které se dostavuje jako „pozdní léto“ 

kolem I. a II. dekády mìsíce. Tlaková výše se v 

dalších dnech pøesunula nad Karpaty a tam 

mohutnìla. U nás se postupnì opìt oteplovalo na 

20° až 25°C. Srážky byly zanedbatelné.

Od poloviny záøí vliv tlakové výše postupnì slábl a 

do poèasí u nás zaèala promlouvat oblast nízkého 

tlaku vzduchu nad západní Evropou. Studená 

fronta pøinesla jen nepatrné ochlazení a srážkové 

úhrny sotva dosáhly na 1 mm srážek, s výjimkou 
219. záøí, kdy pøi bouøce napršelo pøes 20 mm/m .

Konec mìsíce patøil oblasti vysokého tlaku 

vzduchu se stabilním sluneèným poèasím. S tím 

byl spojen návrat poèasí, které mìlo charakter 

„babího léta“ s teplotami nad +20°C.

Záøí bylo suché a teploty se pohybovaly asi o +2°C 

nad dlouhodobým teplotním normálem. Minulý 

rok se záøí teplotnì dostalo jenom na +0,6°C nad 

svùj normál.

teplota:

prùmìr za mìsíc: +12,1°C (+1,9 °C nad 

normálem)

maxima: +25,5 °C (7.9.)

minima: +2,9°C (10.9), v 5 cm nad zemí: -0,8°C

srážky: 
233 mm/m  (46% normálu)

sluneèní svit: 

214,5 hodiny (168% normálu)

 maximální náraz vìtru 18 m/s, ze severozápadu 

(4.9.)

 8 deštivých dnù

 30 dnù s rosou

 4 dny s bouøkou

 

ØÍJEN

I na poèátku øíjna pøetrvávala obdobná situace a 

charakter poèasí jako na konci záøí. Pokraèovalo 

teplé poèasí s teplotami kolem 17°C. Zmìnu v 

poèasí pøinesla nevýrazná studená fronta s 

mírným ochlazením v první dekádì. Srážky byly 
2vìtšinou slabé do 4 mm/m . Zaèaly se vyskytovat 

pøízemní mrazíky do 4°C. Pozdìji poklesly i 

minimální ranní teploty ve 2 metrech nad zemí na  

4°C a v pìti centimetrech až na 9,5°C.

Zaèátek druhé dekády byl provázen nasouvající 

se tlakovou výší od jihozápadu, která navrátila tzv. 

„babí léto“, provázené ranními mlhami a 

sluneèným poèasím v odpoledních hodinách. V 

polovinì druhé dekády nás ovlivnila po pøední 

stranì tlakové výše nad Skandinávií slabá 

studená fronta, která pozdìji pøinesla výrazné 

ochlazení. Odpolední teploty spadly z +18°C na 

jen +10°C.

Na závìr mìsíce se nad východním Atlantikem a 

Britskými ostrovy prohloubila oblast nízkého tlaku 

vzduchu. Vytvoøilo se stabilní jihozápadní 

proudìní, které pøinášelo jen slabé frontální 

systémy. Do støední Evropy proudil teplý vzduch. 

Maximální teploty dosahovaly hodnot  pøes 

+19°C. Maximální teploty pøekraèovaly dosavadní 

nejvyšší zaznamenané hodnoty. Srážkové úhrny 

byly výraznìjší pouze ve dnech 28. - 29. øíjna, kdy 
2napršelo kolem 30 mm/m . Sluneèný øíjen byl 

suchý a teplý bez výrazných zmìn v poèasí.

teplota:

prùmìr za mìsíc: +9,3°C (+1,9°c nad normálem)

maxima: +19,6 °C (3.10.)

minima: -4,2°C (17.10.), v pøízemí: -9,5°C

srážky: 
239,4 mm/m  (78 % normálu)
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sluneèní svit: 

146,2 hodin (142 % normálu)

maximální náraz vìtru: 17 m/s ze smìru 

severozápad (29.10.)

 11 deštivých dnù

 9 dnù s mlhou

 27 dnù s rosou

 3 dny s jíním

LISTOPAD

     

Zaèátkem listopadu k nám pronikl arktický vzduch 

od severu, který pøinesl snìhovou nadílku i do 

nížin. Možná to byl pøedèasný „Martin na bílém 

koni“. Snìhová pokrývka dosahovala výšky od 2 

cm v nížinách po 5 cm ve støedních polohách  a na 

horách do 45 cm. Konec první dekády pøinesl opìt 

výrazné oteplení. První dekáda byla nejdeštivìjší 
2z celého listopadu. Spadlo kolem 64 mm/m  vody.

Na poèátku druhé dekády se mírnì ochladilo. 

Vyskytly se i pøízemní mrazíky do 6°C. Postupnì 

pøebralo vládu teplé jihozápadní až západní 

proudìní. Maximální teploty vyšplhaly na +15°C, 

obèasné srážky na zaèátku dekády nebyly 
2výrazné, spadlo jen kolem 20 mm/m . 

15. listopadu se nad Itálií vytvoøila oblast 

vysokého tlaku vzduchu, která k nám posílala ve 

vyšších hladinách atmosféry teplý vzduch. 

Vytvoøila se teplotní inverze se sluncem na horách 

a s mlhou v údolích. Teploty byly rozdílné. Pod 

inverzí kolem  +10°C a nad oblaèností až +18°C. 

Inverzní charakter poèasí narušila 20. listopadu 
2studená fronta, která pøinesla do 10 mm/m  

srážek. Inverzní poèasí se velmi rychle obnovilo a 

vydrželo až do konce listopadu.

Letošní listopad byl druhým až tøetím nejteplejším 

od roku 1961.

teploty:

mìsíèní prùmìr: +5,6°C (+4°C nad dlouhodobým 

teplotním normálem)

maxima: +14,9°C (15.11.)

minima: -8,0°C (4.11.), v 5 cm: -13,8°C

srážky: 
2 93,9 mm/m  (157 % normálu)

sluneèní svit: 

35,4 hodin (90 % normálu)

 7 dnù s mlhou

 7 dnù s nárazovitým vìtrem

maximální náraz vìtru 19  m/s, dne 5. 11., ze 

severozápadu

 17 deštivých dnù

 5 dnù s rosou

 maximální snìhová pokrývka: 5 cm(2. 11.)

 2 dny se snìhovou pokrývkou

 2 dny s jíním

 zámrz pùdního profilu: 0-2cm (4.11.)

poèet dnù s prùmìrnou denní teplotou nižší než 

0°C: 2

Martin Balík

Z kroniky obce

Opis kroniky obce Dlouhoòovice z roku 1945  -
pokraèování ètvrté

Vážení spoluobèané, po roèní pøestávce se s vámi 
podílím o další zápisy z obecní kroniky, které 
zaznamenal mùj otec Jan Kalousek a navazuji na 
poslední zápis vytištìný v Obèasníku è. 28.
Krytina støech stodol u osmi je azbest, u sedmi 
lepenka a u šesti tašky a jedna šifrová. Ostatní 
budovy mají 36 støech azbestových, sedm 
taškových, 40 lepenkových, jedna šifrová a dvì 
šindelové, celkem 80 stavení. Ze 205 budov 
ce l kovì  j e  s t øech  azbes tových  107 ,  
lepenkových71, taškových 20, šifrových 5 a 
šindelové 2.
Èíslování domù. Popisná èísla domù byla trojí. 
Prvé oèíslování bylo naøízeno za císaøovny Marie 
Terezie kolem roku 1760, druhé za císaøe Josefa 
II., kolem r. 1770 a tøetí kolem r. 1805, které trvá do 
dnešní doby. Pøi druhém oèíslování mìla naše 
obec 17 èísel domù a pøi tøetím již 33 èísel 
domovních. Èíslo 1 mìla rychta pøi druhém i tøetím 
èíslování. Pøi druhém oèíslování byla obydlí v 
tìchto místech èp. 1(1), 3(2), 4(3), 7(4), 8(5), 9(6), 
13(7), 15(8), 16(9), 17(10) dvùr, 24(11), 25(12), 
26(13), 29(14), 31(15), 32(16) a 33(17). V závorce 
èíslo domu z druhého èíslování. 

Pozn.: Tøístránkový seznam jednotlivých èísel 
popisných i s obyvateli je zájemcùm k dispozici na 
obecním úøadì.

Božena Severýnová
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Zámìr prodeje pozemkù

Obec Dlouhoòovice v souladu s ustanovením    

§ 39 odst. 1 zákona è. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zøízení), ve znìní pozdìjších pøedpisu 

oznamuje zámìr prodat pozemky

Název nemovitého majetku: pozemky pro 

výstavbu 17 - ti rodinných domkù

pozemek èíslo 471/8, výmìra 915 m

                        471/9,            915 m

                        471/10,          914 m

                        471/11,          870 m

                        471/12,          897 m

                        471/13,          897 m

                        471/14,          973 m

                        471/15,         1188 m

                        471/16,         1188 m

                        471/17,         1100 m

                        471/18,         1150 m

                        471/19,         1084 m

                        471/20,           986 m

                        471/21,           918 m

                        471/22,           962 m

                        471/23,           949 m

                        471/24,           876 m

Orientaèní cena nemovitého majetku: 

320,- Kè/m

Umístìní nemovitého majetku: 

k.ú. Dlouhoòovice, u nádraží ( Velký hájek) 

Navrhovaný úèel využití: 

výstavba rodinných domkù

Navrhovaný zpùsob prodeje:

podle poøadí doruèených žádostí

Poznámka: pro výstavbu RD budou platit 

nìkterá omezení vycházející z územního plánu. 

Jedná se o výstavbu pøízemních objektù s 

obytným podkrovým, sedlovými nebo valbovými 

støechami s orientací hlavního høebene severo - 

jižním.

Bližší informace poskytne Obecní úøad 

Dlouhoòovice.

2

Typy støech:

sedlová

valbová

polovalbová

Ing.Smola Pavel

starosta obce

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
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Pøíloha k zámìru prodeje pozemkù: katastrální mapa 



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. bøezna 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

DLOUHOÒOVICKÝ obèasník

Klidné prožití vánoèních svátkù

a mnoho osobních i pracovních

úspìchù v novém roce

pøeje

OBEC DLOUHOÒOVICE

Správa sportoviš� Dlouhoòovice, s.r.o.

 

PF 2007

ilustraèní foto
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