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Hasièský ples

19. 1. 2013 probìhl Hasièský ples. Na 
letošní ples pøišlo trochu ménì návštìvníkù 
než v jiných letech, ale pøesto sál nebyl 
prázdný. Bylo si možno pohodlnì 
zatancovat i posedìt a popovídat si. 
Hudební doprovod veèerem obstarala 
kapela Josefa Kalouska z Píseèné (nevím, 
zda se ještì jmenují Horizont). Byl jsem 
velice pøíjemnì pøekvapen, že pøišlo hodnì 
mladých, ale též mì mrzí, že naopak 
nepøišlo více starších. Døíve bývalo více 
seniorù. To jen takový malý postøeh z velice 
pøíjemného veèera. Dìkuji všem, kteøí se 
podíleli na pøípravì sálu. Hasièùm i  
nehasièùm, kteøí pøišli jako souèást 
Floriánka.

David Silber

Masopust

Letošní masopust probìhl 9. února. 
Zastávek bylo na poèet jako vloni, ale 
drobná zmìna byla. Opìt se šlo za koleje, 
stejnì jako o prvním masopustu. A to díky 
spoluobèanùm z Velkého Hájku, kteøí se 
domluvili a pozvali masopustní prùvod. 
Poèasí bylo trochu mrazivé, ale dalo se to 
vydržet. Veèer zábava na sále, na kterou 
pøišlo pomìrnì dosti lidí. Rád bych 
podìkoval všem, kteøí se podíleli na 
masopustu. Všem, kteøí pozvali a pohostili 
prùvod. Všem, kteøí se pøestrojili za masku a 
šli v prùvodu. Všem, kteøí pøišli veèer na sál a 
podíleli se na zábavì. Dìkuji, že masopust 
probìhl bez problémù a prùšvihù. A zároveò 
se omlouvám tìm, kteøí èekali, že bude 
masopust v Dlouhoòovicích plakátován. 
Poèítal jsem, když už to dìláme nìjaký ten 
rok a poøád ve stejný termín (poslední 
sobota pøed Popeleèní støedou), že už to 
všichni vìdí, nebo si to mezi sebou øeknou, 
pøeètou si obèasník nebo kouknou na 
stránky obce. Pøíští rok plakáty opìt 
vyvìsíme. Tìším se, že se sejdeme v pøíštím 
roce ještì ve vìtším poètu. Dìláme to sami 
pro sebe jako zábavu a ne jako zdroj 
výdìlku. Jelikož veškeré investice, jak 

finanèní, tak materiální se investují zpìt do 
úèastníkù.

David Silber

Velikonoèní dílna

Když se jaro nechce probudit, musíme mu 
trošku pomoct. Øekl si Floriánek a pøipravil 
výtvarnou dílnu pro každého, kdo si chtìl 
pøed Velikonocemi vyzdobit svoje okolí. 
Nápadù bylo dost, tak jsme se do toho 
pustili. Všechen dostupný pøírodní materiál 
se nám hodil, akorát pøíroda nám trošku 
kazila plány. Nakonec to všechno dobøe 
dopadlo. Pøinesli jsme hromady proutkù, 
vìtvièek, skoøápek, kùry, mechu a mnoho 
dalšího a pak jsme jenom zírali, co všechno 
z toho jde vyrobit. S pomocí mašlièek, 
drátkù, provázkù, kvìtináèkù a barevných 
papírù vznikala krásná a originální dílka. 
Všem se výzdoba opravdu povedla a snad 
pøispìla k lepší jarní náladì. Pøíštì se 
budeme tìšit, že mezi nás pøijde ještì víc 
dìtí a dospìlákù a spoleènì si pøipravíme 
hezké dekorace a naladíme se na další 
svátky.

Dìtský karneval

Dìtský karneval slouží k vyøádìní dìtí a tak 
to bylo i v Kulturním domì v Dlouhoòovicích, 
kde se sešlo plno krásných a nápaditých 
masek. K vidìní tu byly princezny, zvíøátka, 
piráti, skøítkové a mnoho jiných známých i 
ménì obvyklých masek. Všechny dìti si 
mohly užít rùzné soutìže, za které dostaly 
sladké odmìny. Dìti vesele øádily a mezi 
skotaèením rozbalovaly tombolové losy. 
Výhry si chodily vyzvedávat na balkon, kde 
se mohly zároveò se svými rodièi obèerstvit. 
Do hlavního slosování, které probìhlo pøímo 
na sále, sponzoøi vìnovali opravdu hodnì 
krásných cen. Dìti byly spokojené a na 
závìr se vyøádily v papírové koulovaèce, 
která tu má svoji tradici a zároveò obrovský 
úspìch. Všichni si to užili a Floriánka mohl 
høát pocit, že se letošní karneval opìt 
vydaøil. Dìkujeme babièkám, které nám 
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Obec Dlouhoòovice Dlouhoòovice
Teddies Michal Vyhnálek Žamberk
Zemìdìlské družstvo Kamenièná Kamenièná
Generali pojiš�ovna Ústí nad Orlicí
Èeskomoravská stavební spoøitelna a.s. Ústí nad Orlicí
J+J FOGL Elektro Letohrad
Allianz pojiš�ovna Ústí nad Orlicí 
DZ Pharm s.r.o. Janovcová Dana Žamberk
Chladírenský servis Pavel Mrštný Dlouhoòovice
ZEZ SILKO Žamberk
Cukráøská výrobna Letohrad - BEAS, a .s. Letohrad
Lékárna U Kostmy a Damiána Letohrad

Konzum dohlížecí výbor Žamberk
Výroba døevìných hraèek Markovi Dlouhoòovice
Truhláø Pavel Vítek Dlouhoòovice
Cukrárna Ing. Zdenìk Doleèek Letohrad
TopKarMoto Dlouhoòovice
Cukrárna Valachová Žamberk
Správa sportoviš� Dlouhoòovice
Marie Kratochvílová Dlouhoòovice
Repasy Net Pøemek Fadrný Dlouhoòovice
Cappa 2, s.r.o. Letohrad
Lekarna-RNDr. Renáta Štefanská Letohrad
AutoGas Coubal Praha 4

napekly preclíky. Penízky budou použity na další dìtské akce. Velké podìkování patøí našim 
sponzorùm za jejich finanèní a hodnotné dary.

Aerobic maraton

Dne 23. 3. 2013 se v Kulturním domì v Dlouhoòovicích konal jarní maraton aerobicu. Akce 
se opìt zúèastnil cvièitel ze Slovenska - Roman Remen. Spolu s Pavlou Macháèkovou 
vytvoøili pro 15 zúèastnìných výborný program. Atmosféra byla skvìlá a všichni si dobøe 
zacvièili. Kdo si chce také zacvièit, mùže pøijít každé pondìlí a ètvrtek od 18:15 hodin. 

S pozdravem Jana Tøešòáková
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Kulturní dùm v Dlouhoòovicích

Slavnostnì byl otevøen v roce 1987. Na 
zahájení zahrála dìtská dechovka LŠU ze 
Žamberka.
Kulturní dùm je postaven v akci Z, kde zdejší 
obèané odpracovali mnoho hodin také 
zdarma. Nejen sál, ale i restaurace a 
obchod, které jsou souèástí této budovy, 
jsou opravovány zdejším OÚ. Napøíklad 
výmìna oken, dveøí, toalety atd. Údržbou      
v minulém roce prošly také parkety v sále. 
Pøi vstupu a pohledu na lesknoucí se plochu 
parket jsem si vzpomnìla na malý, vlhký sál 
s prkennou podlahou ve zdejším hostinci     
u pana Antonína Dostála.
Vrátím se „o pár let“ zpìt, kdy v naší obci byly 
sály dva. Na horním konci obce v è.p. 1 býval 
hostinec „u Vítkù“ s pìkným, prostorným 
sálem, s parketami a jevištìm. Podle 
vyprávìní tady døíve místní ochotníci hrávali 
divadlo. Já pamatuji, že také žáci zdejší 
dvojtøídní ZŠ zde hráli nìkolik divadelních 
pøedstavení. Jistì si mnozí z nich 
vzpomenou, jak úèinkovali nebo tam zhlédli 
pohádku „Princezna se zlatou hvìzdou na 
èele“. Tento sál je pøestavìn na byty. Ve 
støedu obce stojí dosud budova již døíve 
zmínìného hostince „u Dostálù“.
Zde se promítaly filmy, které byly objednané 
v pùjèovnì filmù v Hradci Králové, vlakem 
posílány na zdejší nádraží. Protože nebyla 
televize, tìšilo se promítání zájmu dìtí i 
dospìlých. V tomto sále se konaly taneèní 
zábavy, plesy, myslivecké leèe a vše bylo 
hojnì navštìvováno mladými i staršími 
obèany. Zábavy to byly sousedské, veselé 
až bujaré. Také veškeré schùze, posezení   
s dùchodci se konaly v tomto sále. Bylo to 
jediné místo, kde se lidé sešli, posedìli a 
bavili. Prostøedí bylo postupem èasu více a 
více nevyhovující a všichni jsme se tìšili na 
nové kulturní støedisko.
Krátce po otevøení kulturního domu jsme se 
my ženy, tehdy nastupující do dùchodu 
rozhodly, že se potøebujeme scházet a 
budeme 1x týdnì cvièit.
2. února 1988, tedy pøed 25 lety bylo 
zahájení. Bìhem let se poèet cvièenek 
pohyboval kolem 20 – 25 žen. Co je však 

hlavní, že cvièíme od té doby nepøetržitì a 
souèasnì je prùmìr 15 žen, nìkteré z nich 
cvièí celých 25 let.
Rády se scházíme, také oslavujeme 
vìtšinou svoje životní jubilea ve zdejší 
restauraci. Vždy pozveme naše bývalé 
cvièenky, které již ze zdravotních dùvodù 
nemohou s námi cvièit. Èlovìk potøebuje 
spoleènost, ale i pohyb a jsem ráda, že je     
v obci takové pìkné zaøízení, které všem i 
nám poskytuje tyto možnosti sportovat a 
také se pobavit.

Marie Slaninová

Jarní ètení s pøechodem èasu 

Každoroènì, když se mìní èas, ožije 
spoleèenská místnost na Rolbì. Zde se od 
devatenácté hodiny scházejí dìti na 
tradièním „ètení u krbu“. Letos byl oheò krbu 
opravdu pøíjemný, protože jaru se nìjak 
nechce. Nechtìlo se ani dìtem. Úèast byla 
nejmenší za celou dobu tìchto akcí. A že je 
co hodnotit. Vždy� jsme se tu na ètení sešli 
už podesáté. Celé setkání trvá od 
devatenácti hodin do sedmé hodiny ranní, 
takže na jaøe jedenáct hodin a na podzim 
tøináct. Vždy dle posunu èasu. Každé ètení je 
provázeno i doprovodným programem, na 
k te rém uv í táme nì jakého  hos ta .  
Spisovatele, ilustrátora, botanika, divadlo, 
tvùrce veèerníèkù. 
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Tentokrát bylo ètení doplnìno návštìvou 
pana Petra Hynka, který pobýval rok            
v Indonesii a dìtem poutavì pøiblížil tuto 
ostrovní zemi. Pøednáška s promítáním byla 
velmi zdaøilá. O tom svìdèila i pozornost 
všech pøítomných. Moc dìkujeme. 
A co se èetlo? Z poèátku pohádkové 
povídání pana Rudolfa Pivce o povìstech 
blízkého okolí. O lese Krikvaldy, O hradu 
Litice, O Kunšovì kameni v Divoké Orlici a 
pohádka z tohoto Obèasníku. Od 22:00 
hodin do rána pak pøíbìhy E. T. Setona z knih 
Z lesního království a Stopy v divoèinì. 
Povídky Pírko – pøíbìh šedého veverèáka a 
Domino – životopis støíbrného lišáka. Dìti si 
ráno odnesly domù vlastnoruènì vyrobené 
lucernièky jako upomínku na jubilejní desáté 
ètení. 
Všem, kteøí tuto tradièní noc pøipravili, tedy 
hlavnì Floriánkovi a ještì jednou panu Petru 
Hynkovi, patøí podìkovat. 
Na shledanou pøi podzimním pøechodu 
èasu.

Jiøí Tydlitát 

O naší knihovnì

Dlouhoòovická obecní knihovna má již 
mnohaletou tradici. O její historii a místech, 
kde se knihy pùjèovaly, by se dalo mnohé 
napsat. Snad nìkdy pøíštì. 
Tímto èlánkem bych rád upozornil na dvì 
možnosti, které nám pøítomnost naší 
knihovny nyní mùže poskytnout.
Tedy - samozøejmostí je -  vypùjèit si knihu. 
Naší knihovnu vede paní Procházková pøes 
patnáct let. Knihovna je umístìna v pøízemí 
bývalé školy, dnes Mateøské školky a 
Obecního úøadu. Výpùjèní doba je každou 
støedu od 17:00 do 19:00 hodin. 
Další službou je, díky ochotì paní 
Procházkové, zøízení police na knihy, které 
již doma nechcete mít, s tou možností, že si 
je mùže nìkdo jiný vzít, nebo vymìnit za 
svoje, které sám už nechce. Toto je již ve 
svìtì bìžné a podobné „knihovny“ vyrùstají i 
na ulicích, kde jsou nepøetržitì dostupné bez 
knihovníka. U nás to zkusíme zpùsobem, 
který jsem popsal. Navíc máte možnost 
vypùjèit si i ty registrované. 

Za tuto výjimeènou službu a pochopení 
dìkuji paní Procházkové.

Jiøí Tydlitát

Neztrácejme poslední špetku zdravého 
selského rozumu

Máme tu nový rok. Sláva. Lidstvo konec roku 
2012 pøežilo. Pomalu se probouzí jaro, ale 
mnì to pøece jen nedá a musím se vrátit       
k oslavì tohoto nového roku, tedy k 
Silvestru. Do jeho oslav rok od roku investují 
naši obyvatelé èím dál tím vìtší èástky. 
Ostatnì stejnì jako všude jinde. 
Super, užíváme si to. ALE!!! 
Proboha s rozumem! Trocha ohleduplnosti 
by neškodila. Ne všem dìlají petardy            
v bezprostøední blízkosti dobøe, zvláštì 
nìkterým starším lidem, zvíøatùm, rodinám   
s nejmenšími miminky. Rachejtle získávají 
rok od roku na razanci, množství odpálených 
kusù se také rok od roku zvyšuje. Zeptali jste 
se nìkdy sousedù, zda jim nebude vadit, 
když jim budete pálit v bezprostøední 
blízkosti jejich domù? A to už vùbec 
nemluvím o bezpeènosti a nebezpeèí 
požárù. Však mnozí jistì vìdí, o èem se 
zmiòuji.
A další konina (jinak to nazvat nelze): 
Pøipadalo by vám úplnì normální stoupnout 
si pár desítek metrù k vratùm do stáje a pálit 
tam rachejtle? Co ta zvíøata, a co seno?       
S nejvìtší pravdìpodobností zaplatilo tenhle 
šok nìkolik zvíøátek životem.
V žádném pøípadì nechci nikomu kazit 
zábavu. Co vím, spousta lidí je ohleduplných 
a chodí slavit na volná prostranství - k vleku, 
na vyhlídku, ke høbitovu atd. atd. Nechcete 
se pøíštím rokem zaøadit mezi nì? Dokonce 
jsem zaslechla i docela dobrý nápad, že by 
nebylo od vìci dát plánované investice do 
petard na hromádku, a než mnoho 
nemastných neslaných odpalù, nahradit je 
j edn ím po øádným p ro fes ioná ln ím 
ohòostrojem. Jak se vám ten nápad líbí? 
Mnì moc. Vesnice se mùže sejít na jednom 
místì, popøát si, užít si to, a víc už nechám 
na vaší fantazii.
Pìkný tento rok s rozumem v hrsti nám všem 
pøeje Lenka Zámeèníková
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Podìkování

V minulém obèasníku jsme chválili upravené 
dìtské hroby na místním høbitovì. Všimli 
jsme si nejen my, ale øada Vás dalších a tak 
se nám záhy „doneslo“, že hroby upravila 
paní Marešová z bytovek. Mùžeme tedy 
podìkovat adresnì a to nejen za sebe, ale 
za všechny, kteøí stejnì jako my si všimli, ale 
nevìdìli, kdo se o výzdobu zasloužil. 
Dìkujeme paní Marešová.

Vychovi

Co jsme na letošní rok pøipravili pro 
dlouhoòovské dùchodce?

Jako každoroènì v kvìtnu nás èeká setkání 
se zastupiteli obce v Kulturním domì. 
Zveme vás na nedìli 26. 5. 2013 od 14:00 
hodin. Tentokrát vás, mimo jiné, èeká poprvé 
pohoštìní v režii pana Veselého.
Na srpnovou støedu 28. 8. 2013 pro vás 
plánujeme výlet. Tak jako v loòském roce, 
program peèlivì pøipravuje Jirka Tydlitát. 
Jeho náplò je zatím  pøekvapením, 
upøesníme na pozvánkách. Vìøím, že se vše 
vydaøí k vaší spokojenosti a budete mít 
pìkné zážitky a vzpomínky.

Jitka Chárová

Hasièi Dlouhoòovice - Okrsková soutìž

Dovolujeme si Vás pozvat na okrskovou 
soutìž v hasièském sportu, která se bude 
konat 25. kvìtna 2013 v Žamberku. Souèástí 
závodù budou i oslavy Hasièského sboru 
Žamberk.

Kalendáø akcí

19. 4. Hasièi – sbìr železa
27. 4. Výlet s Floriánkem
30. 4. Pálení èarodìjnic (pro dìti od 17 hod.)
  4. 5. Malátkùv memoriál
25. 5. Hasièi – okrsková soutìž v Žamberku
26. 5. Setkání s dùchodci

Oèkování psù a koèek

V pátek 18. kvìtna 2013 od 15:30 do 16:15 
hod probìhne pøed Kulturním domem          
v Dlouhoòovicích oèkování psù a koèek proti 
vzteklinì. Možno aplikovat kombinovanou 
vakcínu psùm i koèkám, zakoupit tablety      
na odèervení.

Výlet s Floriánkem do ZOO Olomouc

27. 4. 2013 odjezd v 7.00 hodin od Obecního 
úøadu Dlouhoòovice
Závazné pøihlášky do 15. 4. se zálohou     
150 Kè. Dìti z Dlouhoòovic mají výlet 
zdarma. Dospìláci autobus 150 Kè vstup do 
ZOO 110 Kè. Pøespolní dìti autobus zdarma 
vstup do ZOO 80 Kè.  
Pøihlášky se zálohou pøijímá Simona 
Páchová.
Dlouhoòovice 108
 simapachova@seznam.cz
 tel 736200439
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Odpadové hospodáøství

Od letošního roku již nebude pøistaven kontejner pro jarní a podzimní úklid. Všichni mají 
možnost odvést velkoobjemový odpad do sbìrného dvora Technických služeb Žamberk.

Pokud nìkterému z obèanù v prùbìhu roku vznikne situace, že mu nevystaèí nádoba na 
odpady, jsou na obecním úøadu k vyzvednutí igelitové pytle, které svozová firma odveze. 
Mají potisk Marius Pedersen, jiné nebudou odváženy.
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Spoleèenská rubrika 

Narození 
Natálie Makulová

Narozeniny oslaví
v kvìtnu
Marie Dostálková
Marie Hubálková
Zdeòka Pražáková
Anna Vrbová
v èervnu
Zdeòka Nunová
Jiøina Herzogová
Milada Macháèková
v èervenci
Zdenìk Hynek
Bohumír Zámeèník
Bohumil Krahulec
Marie Kalousková
Hana Bílková
Jiøí Biedla
Vlasta Svobodová

Úmrtí 
Václav Kozák
Jitka Lamaèová
Josef Kalousek

84 let
81 let
80 let
92 let

82 let
88 let
83 let

80 let
81 let
93 let
80 let
84 let
70 let
81 let

84 let
42 let
88 let
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SPORT
JUNIOR DLOUHOÒOVICE

Pøed rokem zahájila TJ Dlouhoòovice 
èinnost sportovního kroužku se zamìøením 
na volnoèasovou aktivitu chlapcù a dívek od 
pìti let. Snahou je seznámit dìti se všemi 
dostupnými sporty, ctít jeden druhého, 
pracovat pro tým a zlepšovat jejich sportovní 
dovednosti. Takže si trochu zabilancujeme. 
Scházeli jsme se jednou týdnì, ale pro velký 
zájem jsme se rozhodli pro schùzky dvakrát 
týdnì. „Tréninková jednotka“ trvá 1 hodinu. 
Bìhem této hodiny stihneme provést cvièení 
na koordinaci, reakèní cvièení formou 
soutìží, cvièení s míèem a míèové hry. 
Jelikož kroužek navštìvuje prùmìrnì 15 
dìtí rùzného vìku je to dost nároèné a bez 
pomoci rodièù si to nedovedu pøedstavit a 
tímto všem dìkuji. Využíváme všechna 
sportovištì v obci. Bìhem letního období 
jsme cvièili na fotbalovém høišti a asfaltové 
ploše zimního stadionu. V zimì støídavì 
chodíme na sjezdovku a led. Lyžaøský areál 

jsme navštívili v roce 2013 osmkrát. V 
sobotu máme celý skiareál pro sebe, ale 
osmá ranní hodina dìlala nìkterým dìtem a 
rodièùm problémy. Ledovou plochu jsme 
díky nepøíznivému poèasí stihli jen tøikrát. 
Když je úplnì nejhùø, chodíme do tìlocvièny. 
Letošní rok navštívilo kroužek aspoò jednou 
39 dìtí, což je pìkné. Nejvíce musím 
podìkovat dìtem za jejich píli, chu� se 
rozvíjet a hlavnì si HRÁT. A jaké jsou plány 
na letošní rok? Chtìli bychom se zúèastnit 
alespoò jednoho turistického pochodu, 
u s p o ø á d a t  „ p r v n í  d ì t s k o u  
DLOUHOÒOLYMPIÁDU“, pro starší dìti 
plánuji jednodenní cyklovýlet a samozøejmì 
rozšíøit pravidelné schùzky o nové hry. 
Veškeré informace o nás naleznete na 
http://junior-dlouhonovice.webnode.cz 

S pozdravem „sportu zdar“ Zdenìk Koøínek
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Sjezdovka

Letošní zima byla sice na poøádný sníh 
skoupá, ale vlivem nízkých teplot a 
obìtavosti tìch, kdo se o lyžaøský areál 
starají, se podaøilo zasnìžit kopec tak, že se 
lyžovalo skoro ètyøi mìsíce – od 8. prosince 
do tìchto dnù – témìø nepøetržitì. Ještì       
v období Velikonoc si pøišli zalyžovat nejen 
místní, ale øada dalších návštìvníkù. 
Nejvíce pak na koledu, kdy jsme nabídli 
lyžování zdarma. Bìhem zimy se vlivem 
støídání teplot sjezdovka èasto mìnila          
v ledovou horu, ale díky rolbì se zadní 
frézou se podaøilo zajistit bezpeèné 
podmínky pro lyžování. Je škoda, že nebylo 
možné vyjet stopy pro bìžkaøe, malé 

nedovolilo. Kromì bìžné veøejnosti byl vlek 
k dispozici také dìtem ze školky, které se 
uèily týden lyžovat pod vedením instruktora. 
Nìkolikrát se na svahu také sešly dìti, které 
chodí pravidelnì cvièit pod vedením           
p. Koøínka. Sjezdovka sloužila i pro trénink 
malých sjezdaøù z lyžaøského oddílu z Ústí 
nad Orlicí. V pøíštím roce plánujeme 
pøesunutí dìtského vleku k chatì Rolba a 
vìtší využití druhé strany sjezdovky pro 
veøejnost. Dìkujeme za pøízeò Vám všem a 
tìšíme se na další sezónu.
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Hokejisté bilancují

Tak sezóna je u konce. Produktivita vynesla 
Jardu Macháèka a Tomáše Plundru na 
vrchol individuálních statistik celé soutìže, 
ale rozèarování zavládlo z celkového 
umístìní. Sedmou pøíèku po základní èásti 
jsme neudrželi a v nadstavbovém mini 
turnaji tøí posledních týmù jsme nakonec 
skonèili na druhém místì, tedy celkovì na 
osmém. Kde hledat pøíèiny? Je jich víc a tak 
zaènu od obráncù. Zranìním elitního 
obránce Jakuba Doleèka se kamsi vytratila 
jistota a sehranost, která se projevovala       
v poèátku sezóny. Obránci zaèali vytváøet 
neuvìøitelné chyby, ze kterých byli „na 
prášky“ hlavnì gólmani a nervozita se 
zaèala vnášet do celého týmu. Navíc 
pøibývali zranìní Honza Plundra, Míra Musil 
a další univerzální hráè Mára Keprta, 
pracovní vytížení omezovalo nasazení 
Tomáše Šilara. Osm porážek v øadì nás 
pøikovalo do spodních pater tabulky. Když už 
se zdálo, že se výkon zvedá, znovu jsme 
prohráli a vrátili se do hlubokého útlumu. 

Nadstavbovou èást jsme nehráli o pøední 
umístìní, ale o poslední místo. Nejhorší 
výsledek za posledních 5 let. Vnitøní napìtí 
vyvrcholilo odstoupením trenéra v závìru 
základní èásti. A tak vyhodnocení celé 
sezóny probìhlo v netradiènì kritickém 
duchu bez vìtšího jásotu. Slabou náplastí je 
1. Místo Jardy Macháèka a 3. Tomáše 
Plundry v kanadském bodování celé 
soutìže po základní èásti. Co napsat 
závìrem? Je nezbytné podìkovat vìrným 
fanouškùm za trpìlivost. Rozhodnì na tom 
hokejisté již byli hùø než v letošním roèníku 
soutìže. Po tøech vydaøených sezónách 
nastává èas zmìny, která by dodala impuls 
mužstvu do dalšího roèníku Oblastní 
hokejové ligy, soutìže, která pøinesla vyšší 
kvalitu a tím i vyšší nároky na hráèe. Pøejme 
jim štìstí do nastávající sezóny jak               
v týmovém výkonu, tak v novì se tvoøícím 
realizaèním týmu.

Nejproduktivnìjší hráèi Oblastní hokejové ligy Jarda Macháèek vpravo a Tomáš Plundra (asi ví, na 
jaké místo v soutìži se mužstvo posune …)
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Kapøi obsadili první místo

Hoke jové  mužs tvo  Kap rù  h ra j í c í  
Ústeckoorlickou hokejovou ligu obsadilo 
první místo v tabulce druhé ligy a 
zaznamenalo tak nejvìtší úspìch na ledové 
ploše za své tøíleté pùsobení v této soutìži. 
Po základní èásti, která byla dohrána            
v polovinì prosince minulého roku, jsme se 
kvalifikovali do 2. ligy, kde jsme v deseti 
odehraných zápasech nepoznali hoøkost 
porážky, když jsme zaznamenali devìt 
vítìzství v normální hrací dobì a jedno po 
prodloužení. Tento skvìlý týmový úspìch byl 
nakonec  j eš tì  vý raznì  pod t r žen  
individuálními trofejemi, když Tomáš 
Plundra obsadil první místo v kanadském 
bodování soutìže a Venda Dvoøák se stal 
nejlepším støelcem soutìže. Poslední zápas 

jsme odehráli v nedìli 24. 2. 2013 nezvykle 
již v dopoledních hodinách. Pøed zápasem 
jsme mìli jisté první místo, ale nechtìli jsme 
pøijít o neporazitelnost. Utkání nakonec 
dospìlo za stavu 8:8 do prodloužení, kde 
jsme ale rozhodli o našem desátém vítìzství 
v øadì. Poté jsme se všichni pøesunuli na 
spoleèný obìd, pøi kterém jsme sezónu 
patøiènì zhodnotili a uzavøeli. 
Nyní èeká Kapry nìkolik týdnù hokejového 
odpoèinku a od dubna se zaèneme peèlivì 
pøipravovat na svou tøetí sezónu v Oblastní 
lize in-line hokeje. 
Závìrem bych rád podìkoval všem, kteøí se 
podíleli na letošní úspìšné hokejové sezónì 
a dvojnásob pak našim sponzorùm Obci 
Dlouhoòovice a Plundrovu rybáøství.
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Pohádka opravdu pohádková

Zastavte se u starého buku, který roste u 
obecní cesty do zadního údolí. Když se 
podíváte na spodní cestu, za poslední 
dlouhoòovickou usedlostí, uvidíte už 
zarostlou prudkou strž èervené skály. Snad 
se tu pøed lety tìžil èervený písek. Nebo také 
ne. Snad tady také døíve rostl starý buk a strž 
je jen zavalený vchod. Tak ètìte, nebo 
poslouchejte.

Drak Rok
Je to už víc jak dva tisíce let, já si to pamatuji, 
jsem už starý kmet. Žil za naší obcí drak a 
jmenoval se Rok. Ten hrozný drak mìl 
dvanáct hlav a zle škodil lidem. Nežral sice 
princezny, kde by se také v naší obci vzaly. 
On trápil lidi snad ještì hùø a všechny bez 
rozdílu. Z té svojí díry ani nevylézal. Celé 
okolí bylo èervené, to je dodnes. A není to od 
krve sežraných obìtí, ale od jeho hrozného 
poèínání. Tak hrozného, že až hory 
zèervenaly. Ptáte se, co tak strašného dìlal? 
Ani si to dnes už nedokážete pøedstavit.
Jak už jsem psal, mìl dvanáct hlav a právì 
tìmi zle škodil lidem. Ty hlavy mají hroznou 
moc. Staèilo, když se jednou z nich podíval 
na svìt, když jednu z díry vystrèil. V tu chvíli 
nastalo veliké horko. Tráva a pìstované 
plodiny v tom horku usychaly. Když se jinou 
hlavou z díry rozhlédl, obloha se zatáhla a 
pøívaly vod z prudkého deštì úrodu vyplavily. 
Jinou hlavu, když z díry vystrèil, tøeskutý 
mráz uspal potoky, øeky a rybníky a za chvíli 
sníh celý kraj zasypal. 
Tak lidi trápil hlad, zima i sucho. Nevìdìli kdy 
zasít, sklidit, seno sušit. Dìti se šly do 
rybníka v tom velkém horku vykoupat, ale už 
se domù nevrátily. V rybníce zamrzly. Tak ten 
drak týral všechny. Celý daleký kraj. Až 
jednou.
Malý Jirka se rozhodl, že to tak nenechá. 
Vypravil se na stráò proti draèí sluji, sedl si 
pod starý buk a pøemýšlel. Bylo takové 
nijaké poèasí, sluníèko nesvítilo. Zima 
nebyla, drak zrovna spal. Jirka si hned vìdìl 
rady. „Jak vystrèí drak hlavu z díry, vezmu 
kámen a zabiju ho“. Pøipadalo mu to tak 
jednoduché. A drak spal. Za chvíli se to už 

ale Jirkovi tak jednoduché nezdálo. 
Pøemýšlí. Když vystrèí drak první hlavu         
z díry, bude všude jen mráz a sníh, jak táta 
nasází brambory, co budeme jíst? Když 
vystrèí sedmou hlavu z díry a já ho praštím, 
bude poøád jenom horko, všechno uschne, 
studánka èasem vyschne, co budeme pít?  A 
tak tam sedí a poèítá, jak se nedávno ve 
škole nauèil. Pøemýšlí, nahlas poèítá. Tak se 
do toho poèítání a pøemýšlení zabral, že ani 
nezpozoroval, že se drak probudil. Ten drak 
jen tak po oèku ze svého pelechu Jirku 
pozoruje, ani èenich žádné hlavy nevystrèí. 
Co to ten kluk poøád drmolí? Až mu to došlo, 
vždy� on poèítá moje hlavy! To je pøece 
hroznì zajímavé, to chci taky. 
Tak tam Jirka dlouho sedìl, než se drak své 
hlavy poèítat nauèil. Už vìdìl od kamaráda 
Jirky, jak všem ubližoval. Teï už je pøece 
vzdìlaný drak, když si svoje hlavy dokáže 
spoèítat. Je to pøece tak jednoduché. První 
hlava, druhá hlava, tøetí hlava, osmá? „Ne, to 
by ti nevyšlo, poèítej znova“. Jo, jo, už to vím. 
Teï to všem ukážu. Uvidíš. A ukázal. Dlouho 
mu ale trvá, než si vzpomene, že druhá je po 
první, nebo že za osmou je devátá. Celý 
mìsíc si to rozmýšlí, než chlubivì hlavu       
z díry vystrèí, tak, jak ho Jirka nauèil. A lidi? Ti 
si na jeho poèítání zvykli a hlavy si 
pojmenovali. Jak? No pøece podle poèasí.
První hlava leden, druhá hlava únor, tøetí 
hlava bøezen, ètvrtá duben, pátá kvìten, 
šestá èerven, sedmá èervenec, osmá srpen, 
devátá záøí, desátá øíjen jedenáctá listopad 
a dvanáctá prosinec. Nìkdy se pøece trošku 
splete, hned to ale napraví, vždy� to pøece 
všichni poznají. Lidi mu to ale odpustí. Tak 
jsou jeho hlavy dodnes naše mìsíce a celé 
té dobì podle draka øíkáme rok.
Když ta jeskynì zaèala padat, drak odletìl 
jinam. Kdo ví, ze které díry teï svoje hlavy 
strká. Zatím se mu daøí a snaží se dál. Tak to 
je.

Jirka Tydlitát
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Prodej obèasníku: prodejna a hospoda Pod Lipami, Obecní úøad Dlouhoòovice, 
Infocentrum Žamberk

Celoroèní pøedplatné možno zajistit na Obecním úøadì

Vypracovala redakèní rada v èele s Davidem Silberem, v nákladu 150 výtiskù.
Redakèní rada neodpovídá za obsah pøíspìvkù.

Uzávìrka pøíštího èísla 10. 6. 2013

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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