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Výlet pro dùchodce

Každý rok plánuje Obec Dlouhoòovice ve 
svém rozpoètu finanèní pøíspìvek na výlet 
dùchodcù. Také letos se uskuteènil 22. 8. 
au tobusový  zá jezd  pod  veden ím                 
p. J. Tydlitáta, který pøipravil pìkný program.

Navštívili jsme Olomoucký kraj. První 
zastávkou bylo arboretum MAK ÈU-PIK ÈU 
u Šternberka, kde bývalá skládka pøímo u 
silnice v hornatém terénu je pøetvoøena a 
vysázena mnoha druhy rostlin, keøíkù, 
skalnièek i z rùzných cizích zemí. Bohužel 
nás tam zastihla deš�ová pøeháòka, která 
naši prohlídku urychlila. Dále jsme navštívili 

v Jiøíkovì u Rýmaøova „Pradìdovu galerii“ 
obøích døevìných soch, rùzných betlémù, 
jejichž postavy jsou v životní velikosti. 
Nìkteré betlémy byly vystavovány a 
ocenìny v Øímì i jinde ve svìtì. Nedaleko 
se nachází hrad Sovinec, který je 
opravován, je v dobrém stavu a jeho 
vyhlídková vìž nabízí krásný pohled do 
kraje. Na závìr byla prohlídka zámku           
v Moravské Tøebové. Každý úèastník tohoto 
výletu si jistì pøivezl nové poznatky a zážitky. 
Hlavnì jsme se š�astnì všichni vrátili domù.

Marie Slaninová
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Sousedské hlídání

Sousedské hlídání bylo od 16. - 20. 7. 2012 
na Chatì Rolba. Moc se nám celý týden líbil, 
hráli jsme rùzné hry a byly pro nás 
pøipraveny zajímavé návštìvy napø. 
návštìva zdravotníkù, hasièù a policistù, 
výroba keramiky, postavièek z kùry, listù a 
klacíkù, které jsme našli pøi procházce         
v lese, potisk trièek a tašek.
Starali se o nás Simona Páchová, David 
Silber a tým Floriánku. Tìšíme se na další 
rok.

Kateøina Koøínková

Sousedské hlídání

V týdnu 16. 7. – 20. 7. probìhlo na Chatì 
Rolba „sousedské hlídání“ dìtí. Sešlo se 
pøibližnì 22 místních dìtí, nejen dìti 
„školkové“, ale také ty školou povinné. 
Stravování bylo zajištìno ze školní jídelny a 
svaèinky jsme pøipravovali svépomocí.
Pøesto, že nám z poèátku pršelo, tak se dìti 
zabavily pro nìkteré trochu netradièními 
èinnostmi. Malovaly trièka, tašky, vyrobily si 
prostírání z rùzných obrázkù, z nasbíraného 
pøírodního materiálu vyrábìly skøítky, 
vyrábìly bambule z vlny. Každý den si tak 
odnesly nìjaký výrobek. V místní tìlocviènì 
sportovaly a soutìžily. Jakmile pøestalo 
pršet, mohli jsme všichni pobývat venku.
Jedno odpoledne nás navštívila zdravotní 
sestøièka, která si s dìtmi pøi obvazování 
panenek a plyšákù povídala o nemocech, 
úrazech a první pomoci.
Jeden den s námi strávil pan Zamazal, který 
nám pøivezl hrneèky a misky pro malování 
glazurou. Ti nejmenší, ale i ti vìtší tvoøítky 
vykrajovali z hlíny rùzné tvary a kdo chtìl a 
mìl odvahu, mohl si vyzkoušet práci          
na hrnèíøském kruhu.
Dìti mìly besedu s èleny místního SDH o 
požární ochranì s následnou ukázkou 
cvièného zásahu pøi hašení požáru. Také 
nás navštívili èlenové státní Policie, kteøí 
dìtem pøedvedli výstroj a výzbroj, které 
potøebují pøi své práci.
Na závìr pobytu dìti èekala stopovaná        

s hledáním pokladu a za nasbírané žetonky -  
„penízky“ si mohly na „pouti“ vybrat odmìnu.
Myslím, že si dìti z pobytu odnesly nejen 
výrobky, ale i nové zážitky, zkušenosti, 
nìkteøí poznali nové kamarády, nìkteøí se 
uèili i samostatnosti a také doufám, že se 
všem na pobytu líbilo.
Závìrem bych chtìla moc podìkovat všem, 
kteøí se na pøípravì a organizaci podíleli a 
vìnovali svùj volný èas nebo i dovolenou 
dìtem.

Petra Kuèerová

Sousedská výpomoc-hlídání dìtí o 
prázdninách na Chatì Rolby

Od pondìlí 16. èervence probíhalo na chatì 
Rolba týdenní sousedské hlídání dìtí 
pøedškolního i školního vìku. Využila jsem 
této možnosti velice ráda, protože prázdniny 
jsou dlouhé a dovolené je málo. O kvalitní 
program se postarali pøíznivci a hlavnì 
èlenky  Floriánka. Dìti se seznámily s prací 
policistù, hasièù i zdravotníkù a urèitì rády 
zavzpomínají na hoøící slámu, jízdu             
v policejním autì, èi na obvazování plyšákù. 
Domù si odnesly krásné výrobky, jako napø. 
prostírání, domovní vizitku, malované trièko, 
tašku a podobnì. Jedno odpoledne se nám 
vrátily domù dokonce i s tetováním. Každý 
den se také øádnì vyvìtraly, a� už na 
procházce nebo pøi dovádìní v okolí u Chaty 
Rolba. Dìti dostávaly kvalitní stravu             
v podobì dopolední a odpolední svaèinky. 
Obìd se dovážel ze školní jídelny                 
v Žamberku a po celý týden se dodržoval 
p i tný  rež im,  což by lo  v  horkých 
prázdninových dnech velmi dùležité. Za 
tento vydaøený prázdninový týden 
Floriánkovi srdeènì dìkuji a doufám, že se  
z prázdninového sousedského hlídání stane 
každoroèní tradice.

Za úèastníky akce Jana Dolejšová a Kubík Dolejš
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Sousedská hlídací výpomoc aneb veselý 
rej na Rolbì

Ani o prázdninách Chata Rolba nezahálela a 
nezela prázdnotou, ale poskytla pøístøeší 
malým, vìtším i nejvìtším a ani my jsme si to 
nenechali ujít. Prožili jsme krásný týden plný 
nových zážitkù, her, zábavy, tvoøení, ale i 
dùležitých informací. Už víme, jaká telefonní 
èísla volat v obtížích, jak se zachovat           
v rùzných situacích a co obnáší práce 
p o l i c i s t ù ,  h a s i è ù  a  z d r a v o t n í k ù .  
Nezapomenutelným zážitkem byla ukázka 
zásahu hasièù u požáru, prohlídka 
policejního auta èi ukázka výstroje. Také 
plyšáky už nebudou bolet packy, dìti je už 
zvládnou ošetøit jako zkušení zdravotníci. 
Každý den jsme odcházeli domù naplnìni 
inspirací, kreativitou (kterou pak kluci 
projevovali i na stìnách a vybavení našeho 
obydlí) a plnou náruèí vlastních výrobkù. A� 
už to byly šátky, tašky, skøítkové, prostírání, 
jmenovky, nádoby na tužky èi další výtvory, 
do jejichž výroby kluci vkládali velkou dávku 
nadšení. Také jsme si mohli vyzkoušet práci 
na hrnèíøském kruhu a uplatnit svùj výtvarný 
talent pøi malování hrníèkù. A to vše pod 
odbornou taktovkou zkušeného keramika 
pana Zamazala, který pro nás vše pøipravil a 
naše díla pak vypálil v peci. Památkou na 
nezapomenutelné dny klukùm budou 
vlastnoruènì namalovaná trièka s logem 
letošního roèníku, která se hned stala 
nejoblíbenìjším kouskem v šatníku. Ani 
tetovací studio nezahálelo a maminky 
malých úèastníkù mìly urèitì radost pøi 
pohledu na tetováním vyzdobená tìla svých 
ratolestí, za která by se nemusel stydìt ani 
zasloužilý námoøník. Nejvíce rozzáøených 
oèí pøineslo hledání pokladu po zdolání 
stezky plné soutìžních úkolù a následná 
výmìna nalezených korunek v obchùdku 
plném neodolatelných lákadel. Moc 
dìkujeme holkám z Floriánka, které se 
postaraly o program, zábavu, ale i plná 
bøíška a pitný režim všech úèastníkù. Díky 
patøí i panu starostovi za skvìlý nápad, 
organizaci a vložený èas. Jen to poèasí si s 
námi pohrávalo, snad se pøíští rok umoudøí. 
Už se tìšíme.

Jakub, Filip a Iva Vítkovi

„Pøímìstský tábor“

V èervenci si dìti z naší vesnice užily hezký 
týden na Rolbì pod vedením Simèi Páchové 
a dalších obìtavých lidièek.
Nìkteré dìti zpoèátku nevìdìly, co mají od 
tohoto tábora oèekávat a snad se jim ani 
moc nechtìlo. Ale jakmile vidìly bohatý 
týdenní program, nechtìlo se jim domù.
Vìtšina akcí probíhala venku. Dìti si mohly 
vyzkoušet malovat na trièka, vyrábìly skøítky 
z kùry, vázièky ubrouskovou metodou, 
mistièky na hrnèíøském kruhu a malování na 
nì. Pìkný program také pøipravili hasièi a 
policisté. Poslední den byl ukonèen 
hledáním pokladu.
Dìtem se celý týden moc líbil a už se tìšíme 
na pøíští rok!

Verèa Musilová

Pochvala našim hasièùm.

Rád bych pochválil naše hasièe za jejich 
závodní aktivitu. Vždy� letos už mají za 
sebou (jestli dobøe poèítám), patery závody. 
Je fakt, jenom jedny byly takové ty vážné 
(okrsková soutìž v Líšnici ) a zbytek jsou 
spíše taková legrace, ale to nevadí. 
Zúèastnili se závodù: Okrsková soutìž - 
Líšnice, Závod o pohár starosty - Líšnice, 
Memoriál Zdeòka Musila - Dlouhoòovice, 
Soutìž v netradièním požárním útoku - 
Klášterec nad Orlicí, Soutìž v netradièním 
požárním útoku - Øíèky u Ústí nad Orlicí. 
Michal Holubáø se pøi závodech v Klášterci 
zúèastnil i TFA závodu, pøi kterém musel 
prokázat velikou sílu, vytrvalost a vùli 
dokonèit. Pøestože se závodu úèastnil 
poprvé a netušil, co ho èeká, nedopadl 
nejhùøe. Je to veliká výzva na pøíští roèník. 
Ptáte se, co se to najednou stalo, že je 
taková aktivita? Je to tím, že pøišli do sboru 
mladí kluci, kteøí mají chu� jezdit a závodit. 
Jsem rád, že starší jim jsou oporou a s chutí 
jim pomáhají. Jen tak dále a houš�. 
Abych nemluvil jenom o mladých, rád bych 
též podìkoval skupinì starších hasièù, kteøí 
vzornì reprezentovali náš sbor na výroèí 
125. let trvání sboru dobrovolných hasièù 
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obce Líšnice. Jsem rád, že ne jenom mladí, 
ale i starší se aktivnì zapojují do èinnosti 
sboru.
Málem bych zapomnìl, ne jenom závody 
mají naši hasièi za sebou, ale i dva zásahy 
bìhem léta. První zásah byl na ulici 
Hejnická, kde došlo k velikému zneèištìní 
vozovky a v souèinnosti s hasièi z Hejnic bylo 
vše velice rychle uklizeno. A druhý zásah byl 
výjezd k požáru, který se nekonal. Byla 
spuštìna Dlouhoòovická siréna oznamující 
požár v obci. Hasièi vyjeli, aby zjistili, že 
došlo k nerozumnému pálení bioodpadu, 
který dotyèný uhasil s prvním tónem sirény. 
Ale ukázalo to na pøipravenost našeho 
sboru, nebo� dorazil náš èlen ze Žamberka.
Díky patøí hasièùm za velikou pomoc pøi 
èištìní požární nádrže a pøilehlého koryta 
potoka. Ve spolupráci s panem Holeèkem, 
který postup prací koordinoval, byla 
hasièská nádrž vyèištìna a opravena tak, že 
ji dìti v teplém létì využívaly ke koupání. 
Takže ještì jednou díky, díky, díky. Jen tak 
dále. 

       David Silber

foto: Jana Matyková

foto: Jana Matyková

Sportovní hry zdravotnì postižených

Sportovní hry v Lanškrounì probìhly 24. – 
26. 2012. Poøádání 36. roèníku probìhlo 
poprvé na jiném místì, než jsme byli zvyklí. 
Letošní poèet úèastníkù ze Žamberka byl 7. 
Letos jsme brali jedno druhé a tøi tøetí místa. 
Vùbec nevadí, že se nedaøilo, když se 
podívám zpìt, tak mých 16 prvních míst mi 
už bohatì staèí.
Dìkuji za penìžní podporu od Obce 
Dlouhoòovice.

Pavel Sochor

Pøíprava hokejistù na sezónu 2012-2013

Ménì oblíbená „suchá“ pøíprava hokejistù 
vyvrcholila 3denním soustøedìním. 18 hráèù 
absolvovalo øadu cvièení rozvíjejících 
rychlost, výbušnost, stabilitu a zruènost. 
Novinkou byla cvièení s hokejkou a 
døevìným míèkem velikosti tenisáku, která 
hráèùm zpestøila nároèný program na 
sportovištích v Líšnici. Soustøedìní 
vyvrcholilo provedením mìøených testù       
z všeobecné pøipravenosti dle metodiky 
Èeského svazu ledního hokeje pro tento rok. 
Hráèi soutìžili v jedenácti disciplínách, 
opakovaný bìh na 200 m nebyl z èasových 
dùvodù uskuteènìn. Ze známých disciplín 
byly zaøazeny šplh po lanì, sed-leh, 
pøedklon, sepnutí rukou za zády, pøeskoky 
pøekážky snožmo, benè, šestiskok a 
vyvrcholením byl bìh na 1500 metrù.           
Z netradièních disciplín hráèi absolvovali 
slalom bìh, slalom s hokejkou a míèkem a 
slalom s pøidaným kotoulem a pøekážkou.   
S disciplínami se nejlépe popral Tomáš 
Plundra, na druhém místì skonèil Honza 
Plundra a tøetí umístìní vybojoval Jakub 
Doleèek.  Tím skonèila suchá pøíprava  a na 
bruslích jsme poprvé trénovali následující 
víkend 8. záøí na ZS Lanškroun. V tìchto 
dnech je již znám model soutìže oblastního 
pøeboru, kde bude soupeøit 10 týmù a to TJ 
Èestice, TJ HC Dlouhoòovice, TJ Jiskra 

SPORT
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Králíky, TJ Lanškroun „B“, HC Mìsto 
Rychnov nad Knìžnou, TJ Sokol Øetová, 
HC Sokol Semanín, SK Tøebechovice pod 
Orebem „B“, TJ Vodìrady a SK Žamberk. 
Soutìž bude hrána v základní èásti na dvì 
kola každý s každým. Nadstavbová èást 
bude hrána taktéž dvoukolovì a to ve 3 
skupinách po 3 týmech s anulováním 
dosažených výsledkù v základní èásti. 
Soutìž zahájíme zápasem s mužstvem 
Vodìrad v sobotu 3. listopadu od 16.30        
v Rychnovì a další víkend nás èekají dvì 
tìžká utkání nejprve s Králíky a poté se 
Žamberkem. Bližší informace najdete opìt 
na www.hcdlouhonovice.cz nebo na nových 
stránkách Okresního svazu ledního hokeje 
http://www.oslhuo.cz/

       (mk)

Zpráva o èinnosti FC Dlouhoòovice, aneb jak se žije v „pralese“

Letní pøestávku jsme zahájili úèastí na fotbalovém turnaji ve Slatinì nad Zdobnicí, kde jsme 
zvítìzili. Následovaly další tréninky, kde jsme se snažili zlepšit kondièní a herní dovednosti. 
Sehráli jsme pøípravné utkání s mužstvem AFK Kunvald, které jsme prohráli 5:6. Zdálo se, že 
vše pùjde podle plánu a my zúroèíme naše snažení. Bohužel opak byl pravdou. Mistrovská 
utkání jsme zahájili doma s celkem Vermìøovic B a prohráli  2:3. Další zápas s Ústeckým 
„céèkem“ dokonce 2:6 a bylo po iluzích. Utkání v Albrechticích bylo po herní stránce dobré, 
ale pro nás bez gólu a tudíž i bez bodù. Prohra 0:2 byla dost potupná. Poslední odehraný 
zápas jsme koneènì vyhráli. Pøálo nám štìstí, vìøíme, že jsme mu šli naproti a porazili jsme 
kerhartickou rezervu 3:2. Doufáme, že si pocit vítìzství pøipomeneme i v dalších zápasech. 
Vše o dìní ve fotbale najdete na našich webových stránkách.

odehrané zápasy:
DLÒ – VERMÌØOVICE B 2:3
ÚSTÍ N. O. C – DLÒ 6:2
ALBRECHTICE B – DLÒ 2:0
DLÒ – KERHARTICE B 3:2

zbývá odehrát:
D. TØEŠÒOVEC – DLÒ NE 16. 9. 16:00
DLÒ – JEHNÌDÍ NE 23. 9. 16:00
NÌMÈICE – DLÒ NE 30. 9. 16:00
DLÒ – TATENICE B NE 7. 10. 16:00
LIBCHAVY B – DLÒ NE 14. 10. 15:30

STARÁ GARDA
mužstvo starších pánù se zúèastnilo turnaje v Mistrovicích, kde po vítìzstvích 5:3 nad 
Mistrovicemi a 3:0 nad Jablonným n. O. celý turnaj vyhrálo. 22.  9. odehrajeme další turnaj, 
tentokrát v Èervené Vodì.

Za FC Dlouhoòovice Z. Koøínek
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SPOLEÈENSKÁ RUBRIKA

Narození
01. 06. Nela Šrolerová
17. 07. Jan Vágner

Blahopøejeme
17. 11. Milada Kalousková 82 let
27. 11. Emilie Suchodolová 87 let
12. 12. Jarmila Hubálková 86 let
14. 12. Josef Kalousek                88 let
29. 12. Jaroslava Zahradníková 88 let
13. 01. Karel Musil                90 let

Úmrtí 
29. 7. Stanislaw J. Lobaza 66 let
23. 8. Jaroslav Procházka 75 let

Dopis pro Jardu Procházku

„Milý Jardo,
víme, že jsi nechtìl, aby na Tvém pohøbu 
znìly patetické projevy.
Víme, že jsi nechtìl, aby se pøipomínalo, co 
všechno jsi pro vesnici udìlal, co všechno by 
bez Tebe nebylo.
Aby se pøipomínalo, kolik svého èasu jsi 
vìnoval dlouhoòovickým dìtem. Co 
všechno jsi s nimi procestoval, co všechno 
jsi jim  ukázal, o èem vyprávìl, co všechno je 
nauèil.
Aby se rozebíralo,  že jsi kdykoliv   
komukoliv pomohl a to tøeba o pùlnoci
Aby se mluvilo o tom, jak velkou oporou jsi 
byl pro svoji rodinu,  pro Marušky,  jakým 
kamarádem jsi byl pro sousedy. 
Nechtìl jsi, aby se vìdìlo, jak fandíš 
Floriánkovi a pøispíváš bez dalších 
komentáøù a publikace na jeho èinnost. 
Pøesto víme, že jsi ze všeho, co jsi  dìlal pro 
druhé, mìl radost.  Ti nejskromnìjší jsou 
vìtšinou málo slyšet, ale  zároveò  je toho za 
nimi nejvíce vidìt..
Zvedáme proto sklenici dìlnického køiš�álu s 
ománkovým vínem. Tím vínem, kterým jsi 
nás èasto  hostil, které tak výbornì chutnalo, 
vínem, u kterého bylo dobøe.  Všem nám 
bylo  dobøe – s Tebou.“ 

Marie a Honza Vychovi

OSTATNÍ

Podzimní úklid do kontejnerù

V prùbìhu mìsíce øíjna bude na obvyklých 
místech umístìn kontejner pro podzimní 
úklid. Žádáme všechny obèany, aby do 
kontejneru neukládali plasty, sklo a papír, 
které patøí do tøídìného odpadu, stavební 
su�, vìtve a další biologický odpad, který je 
možné odvést na skládku bioodpadu a 
nebezpeèný odpad. Pokud se Vám stane, že 
kontejner je již plný, vyèkejte na jeho 
vyprázdnìní a umístìní na nové stanovištì. 
Neukládejte odpad vedle ani nevytahujte     
z kontejneru ten, který by mohl zrovna pro 
ten Váš odpad udìlat místo. Pracovníci 
Ekoly okolí kontejneru neuklízejí.

Svoz nebezpeèného odpadu

Svoz nebezpeèného odpadu probìhne        
v naší obci 1. 11. 2012. Èas a místo sbìru 
Vám budou sdìleny prostøednictvím 
informaèních letákù.

Pálím, pálíš, pálíme

Vážení spoluobèané,
vím, že zvyk je železná košile, a že se na 
vesnici vždycky pálilo a asi pálit bude. Ale 
zkuste se zamyslet, zda je to pálení (mínìno 
pálení vìtví, sena, listí a natí a ne igelitù, 
pneu a dalšího nepoøádku) vìc tak nezbytná 
pro vaše hospodaøení. Vždy� i vy palièi si rádi 
otevøete veèer okno a doma vyvìtráte, rádi si 
usušíte venku prádlo a jste rádi, když vám 
voní po použitém pracím prášku a ne jako 
uzené senem. Spousta z vás má doma 
popelnici na bioodpad, využijte ji. Ano, už to 
slyším, vždy� je malá, moc se toho do ní 
nevejde. Ale proè to všechno cpát              
do popelnice, když máme pøece za kopcem 
kompostárnu, kde mùžete zcela zdarma 
svùj bioodpad uložit. Ano je to zadarmo, 
uložení totiž hradí obec za své obèany. Ti 
ohleduplní již tuto možnost využívají. Jistì 
mi budete oponovat, že pálení vás nic 
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nestojí, nemusíte investovat do odvozu, je    
s tím ménì práce. Pravdu máte jenom 
èásteènì. Stojí vás to dobré sousedské 
vztahy, to není málo. Mùžete také svým 
pálením vystrašit sousedy tak (zvláštì, když 
neuváženì pálíte ve dnech velkých veder a 
nulových srážek), že spustí požární alarm. 
Pak nastane ta pravá sranda. Vytáhnete 
celou obec ven z postele, hasièi honem letí, 
aby vèas zasáhli a škody byly co nejmenší. 
Když budete mít štìstí, tak vyjedou jenom 
ochotní dobrovolní hasièi, které tím okradete 
o èas strávený s rodinou èi spánek, který 
potøebují k odpoèinku po své normální práci. 
Pokud tolik štìstí mít nebudete, tak pøijedou 
profesionálové a budete platit pìknì tuènou 
pokutu. Taky se mùže stát, že své pálení 
neuhlídáte a bude problém. Škody             
na majetku? Zranìní nebo mrtví?  Poøád 
myslíte, že to je v poøádku?
Když už máte tu nevyslovi te lnou 
pyromanskou touhu a jdete pálit - nahlaste to 
hasièùm, aby mìli váš oheò registrovaný a v 
pøípadì hlášení požáru k nìmu nevyjíždìli 
zbyteènì. Lze hlásit i pøes internet.
Pokud byste rádi svùj bioodpad odvezli      
do kompostárny a nemáte èím, nebo to 
nezvládáte fyzicky, zavolejte nám na obec a 
domluvíme se, jakým zpùsobem vám 
mùžeme pomoci. Buï zapùjèením obecního 
p ø í v ì s u ,  n e b o  v á m  p o m ù ž e m e  
zprostøedkovat dopravu. Pokud by vám 
staèila druhá popelnice na bioodpad, 
poradíme, kde nakoupit levnìji (vyvážení 
máte od obce zdarma).

Takže sousedé, když pálit, tak jenom            
v kamnech, aby bylo teplo doma, malý 
ohníèek na opeèení špekáèkù nebo zatopit  
v grilu a ogrilovat nìjakou tu flákotu. 

S pozdravem David Silber

Pohádka

Naše zvonièka byla v loòském roce opatøena 
novým ochranným nátìrem. Ještì letos by 
se mìla doèkat pùvodní šindelové krytiny, 
která nahradí tu dnešní plechovou. Pozornì 
si jí prohlédnìte, zjistíte, že pohádka o ní je 
pravdivá.

O zkroucené zvonièce
Bylo to jedné bezmìsíèní noci, kdy jsem 
procházel vesnicí. U zvonièky mì zaujal 
jakýsi tmavý pøedmìt na schodu pøede 
dveømi. Jdu blíž a vidím dvì svítící oèka, 
která se na mì upøenì dívají. „Èièí, 
kocourku, na co tu èekáš?“ Ptám se potichu 
a natahuji ruku k pohlazení. „Prsk, nejsem 
žádná koèka!“ Tak tohle bych neèekal, 
ucuknul jsem ruku, ale nemohl jsem se 
pøekvapením pohnout z místa. Ta uhranèivì 
svítící oèka se do mì pøímo zabodávají. 
Nevím, jak dlouho jsme se vzájemnì 
prohlíželi, ale tvor na schùdku nemínil odejít 
a èekal, až zmizím já. To odhodlání mnou 
pronikalo, tak jsem se zeptal. „A kdo tedy jsi 
a co tu dìláš?“ V tu chvíli mì jeho pohled 
hypnotizoval, že mi vùbec nepøipadalo 
divné, že spolu mluvíme. Nebo jsme snad 
ani nemluvili? To si dnes už vùbec nedovedu 
vybavit, pøestože mám celý pøíbìh stále pøed 
oèima.
„Jsem èertík, docela malý, poøád malý a 
hroznì neš�astný, abys vìdìl, když už tady 
tak tvrdohlavì stojíš.“ Teï už docela dobøe 
vidím, že má asi pùl metru výšky, možná 
ménì. „Když jsi tak neš�astný a smutný, 
mùžu si k tobì sednout?“ Ptám se konejšivì. 
„Když musíš, tak sedni.“ Ale to už byl docela 
pøátelský tón. Posadím se na opaèný konec 
schùdku a vybízím ho, a� poví, proè je 
neš�astný. „Když se mi svìøíš, uvidíš, že se ti 
ulehèí a nebudeš tak neš�astný. Smutný 
život musí každého tvora utrápit nemyslíš?“ 
Zase ten uhranèivý pohled, jiskøièky v oèích. 
„Jsi hodný, když mì považuješ za tvora, ale 
já jsem tak neš�astný už pøes dvì stì let.“     
A dal se do vyprávìní.
Pøed dávnými lety, když tady postavili 
zvonièku a poøídili do ní zvon, pøišel pan faráø 
z nadøízené farnosti s ministrantem, aby 
zvonièku i se zvonem posvìtili. Ministrant 
ale cestou zakopl, upadl a svìcenou vodu 
vylil. Byl si vìdom, jaké neštìstí zpùsobil, a 
tak v nestøeženém okamžiku nabral vodu     
z potoka. Vždy� voda jako voda. Pan faráø 
nemùže nic poznat a svìtit se bude. Vše se 
odbylo s náležitou slávou a obøadností a 
zvonièka, ozdoba celé obce, zaèala sloužit 
svému úèelu.
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Jednoho dne, v noci, si pod pøíèným trámem 
vlevo ode dveøí udìlal pelíšek ježek. Dlouho 
tu ale nevydržel. Ranní, polední a veèerní 
zvonìní ho vždy hroznì vydìsilo. Tlapièky 
má moc krátké, aby si mohl zacpat uši, tak 
suchý a teplý pelíšek radìji opustil.
Ten pak objevil náš tuláèek èertíèek. 
Svìcení tam necítil a ježèí blechy pøed ním 
utekly. Tam bylo krásnì, voòavo, teplouèko, 
obèas pøi noèních vycházkách našel nìjaké 
to slepièí nebo husí peøíèko, tak si pelíšek 
ještì vylepšil. Když se pøišlo zvonit, uslyšel 
vrzající dveøe, a než zvoník odvázal provaz, 
už mìl uši zacpané. Ta tøi probuzení             
z celodenního lenošení mu vùbec nevadila. 
Alespoò vìdìl, že po tøetím zvonìní bude 
brzo èas na šmejdìní po vsi. 
Až jednoho veèera se to stalo. Po klekání, 
když zvoník zamkl dveøe, nastalo krásné 
lenošivé ticho a v tom „Crr, cvrè! Crr, cvrè! “ 
Co to je! Co je to za hrozný zvuk?               
Do zvonièky pøišel na noc nový nájemník – 
cvrèek! Nikým nezván. A je po klidu. Malý 
ïáblík se tak rozbìsnil, že ve snaze vyhnat 
vetøelce zaèal vztekle lítat po trámech 
nahoru, dolù, zleva a doprava, až celou 
zvonièku nahnul a zkroutil. Na cvrèka si ale 
nepøijdeš. Takové mrnì ve tmì nechytíš. 
A co na to dlouhoòováci, když si všimli 
zkroucené a trochu nahnuté zvonièky? 
Dùvod se našel. Døevo na stavbu asi nebylo 
dostateènì vyschlé, tak se trámy 
sesycháním zkroutily. Proto máme ve vsi 
vzácnost, která nemá v èeských zemích 
obdoby. O pravé pøíèinì zkroucení ale nikdo 
neví. 
A èertík? Ten tím rozèílením nejen že zkroutil 
zvonièku, ale už také nikdy nevyrostl. Cvrèka 
se dosud nezbavil. 
Tak pozor! Když cvrèek koncertuje, sedí 
neš�astný èertíèek na schodu a sní o svém 
teplém a suchém pelíšku.
A je to pravda, to mnì vyprávìl.

Jirka Tydlitát

Souèasná situace s pøípravou výstavby 
pøivadìèe k R35

V tomto roce schválila naše obec svùj 
Územní plán Dlouhoòovic. Zároveò bylo 
založeno Obèanské sdružení Dlouhoòovice 
a institut Zástupce veøejnosti za  úèelem 
úèinnìjší obrany spoluobèanù pøed 
schválením navrhované varianty Územního 
plánu Pardubického kraje. (Tímto jsou 
všichni spoluobèané v OS Dlouhoòovice 
vítáni).
Pro rekapitulaci - návrh Územního plánu 
Pardubického kraje poèítal s výstavbou 
pøivadìèe k R35 katastrem Dlouhoòovic, 
konkrétnì ul icí  Hejnická. V dobì 
schvalování jednotlivých úsekù zaslal 
Zástupce veøejnosti jménem našich 
spoluobèanù Vìcnì shodnou pøipomínku k 
projednávanému úseku. Ing. Kalivoda         
z krajského úøadu, odboru strategického 
rozvoje kraje, odpovìdìl na tuto pøipomínku, 
ž e  z m i ò o v a n ý  ú s e k  n e n í  z a t í m                      
v projednávání. Dle posledních informací se 
mezitím všechna jednání ohlednì úseku 
pøivadìèe pozastavila.
S dalšími aktivitami tedy poèkáme až         
na další projednávání zmiòovaného úseku.

Za naše spoluobèany Biedlovi a Zámeèníkovi
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KVÍZ

Tentokrát, jsem si pro Vás pøipravil kvíz, který zahrnuje otázky týkající se èeské populární 
hudby. Protože jste se skoro všichni zúèastnili letošní OBCE V KLIDU, tak to bude hraèka. 
Spousta otázek se øešila v obou roènících „dlohoòovického audiostopu“. Tak Vám pøeji 
mnoho úspìchù pøi øešení kvízu.
SPRÁVNÉ ODPOVÌDI ZASÍLEJTE NA ADRESU david@silber.cz nebo PØEDEJTE        
NA OBECNÍ ÚØAD. Nezapomeòte napsat jméno, pøíjmení (popø. ml., st. atd.), správnou 
odpovìï na kvízovou otázku a výsledek kvízu, a na obálku nápis kvíz.

1 - ptáme se na frontmana skupiny MIG 21
I - Richard Krajèo
J - Jiøí Macháèek 
G - David Matásek

2 - jaké je køestní jméno vítìze letošního dlouhoòovického audiostopu?
E - Eva
L - Lucie
I - Iva

3 - víte, ve kterém roce emigroval zpìvák, herec a muzikant, jehož iniciály jsou WM?
R - 1984
Ø - 1986
S - 1987

4 - kdo je autorem písnì o pøíšeøe, která žila ve vlhkém prostøedí plném bláta?
Í - Ivan Mládek
T - Tomáš Klus
I - Ivan Hlas

5 - ptáme se na zpìvaèku, která se narodila 2. února 1960 v Opoènì?
JAN - Lucie Bílá
NAD - Bára Basiková
VEJ - Vìra Martinová

6 - který z muzikálù patøí M. Davidovi?
DR - Drákula
DÌ - Dìti ráje
BÍ - Bídníci

7 - jaké je rodné jméno autora spartakiádní písnì „Poupata“?
LEK - Vladimír Štancl
T - Michal Kludský
ÈEK - Ladislav David  

VÝSLEDEK  KVÍZU :  ____________________________

KVÍZOVÁ OTÁZKA  
Ptáme se na název díla tohoto autora, se kterým jste se mohli setkat pøi letošní OBCI V 
KLIDU?

Zdenìk Koøínek



DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK (10

Gymnázium Žamberk

Gymnázium Žamberk nabízí svým studentùm takové vzdìlání, že naši absolventi 

nemívají problém se složením pøijímacích zkoušek na VŠ. Dokonce v nich v mnoha 

pøípadech excelují. V posledních letech máme spoustu pøijatých na lékaøské fakulty. Další 

dùvody pro studium u nás:

· Každoroèní oceòování nejlepších studentù

Sdružení Maturitas pøi Gymnáziu Žamberk ve spolupráci s dárci finanènì 

oceòuje nejúspìšnìjší studenty. Jedná se o nejvyšší místa  v olympiádách a 

soutìžích v humanitních a pøírodovìdných oborech. Podobnì úspìšné 

týmy ve sportovních meziškolních soutìžích obdrží sladkou odmìnu. 

· Školní jídelna

Naši studenti mají možnost docházet na obìdy do výborné školní jídelny, kde si 

mohou dát obìd skládající se z polévky, hlavního jídla (možnost výbìru ze tøí 

možností), pití a zeleninových nebo ovocných salátù (saláty jsou zdarma). Do 

jídelny mohou chodit i studenti s bezlepkovou dietou!

· Vlastní sportovní hala

Škola má vlastní sportovní halu, kde probíhá výuka tìlesné výchovy, sportovních 

her a další školní akce. Studenti nemusí na TV nikam docházet a tak neztrácejí 

èas z výuky.

· Mnoho sportovních aktivit

Díky výborným podmínkám a vstøícnosti uèitelù pro sportovní vyžití studentù 

mùžeme nabízet pøed i po vyuèování mnoho sportovních kroužkù. Studenti si u 

nás mohou zahrát volejbal, basketbal, futsal, florbal, mohou chodit do 

posilovny. V rámci výuky poøádáme povinné lyžaøské a sportovnìturistické 

kurzy.
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· Studentský majáles

Každý rok se ve škole koná pøehlídka všech tøíd  a volí se král a královna, 

princ a princezna majálesu. Na prvního máje se v prùvodu s koèárem 

pøesouvají všichni žáci na námìstí, kde se koná festivalová pøehlídka 

vystoupení nejen našich žákù.

· Zahranièní partnerství 

Gymnázium udržuje styky se školami v USA a v Nizozemsku. Každý rok odlétají 

dva studenti na roèní studijní pobyt do Rice Lake v USA a jeden roèník odjíždí na 

týdenní pobyt do Wöerdenu v Nizozemí.

· Pìvecký sbor Corale

Na škole pùsobí v okolí velmi dobøe známý pìvecký sbor Corale, který letos na 

podzim slaví 20 let. Sbor se prezentuje nejen na školních akcích, ale i na akcích 

mìsta, poøádá vánoèní koncerty pro veøejnost, vydává vlastní CD a dokonce 

èasto vyjíždí zpívat do zahranièí!

· Zvládnutí celé klávesnice hmatovou metodou

V rámci výuky informatiky všichni studenti projdou i výukou psaní na pc všemi 

deseti prsty, což je dovednost, která v dnešním technickém svìtì plném 

poèítaèù nabývá stále více na významu. 

· Výpoèetní technika

Díky zapojení uèitelù do projektu EU peníze støedním školám postupnì 

inovujeme technické vybavení uèeben. Jako první pøišla na øadu kompletní 

obnova poèítaèového parku v uèebnì výpoèetní techniky, teï tam jsou již 

nové stroje s LCD panely a OS Windows 7.

Pro zájemce o studium uvádíme kontakty: www.gyzamb.cz, email: 
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O Z N Á M E N Í

o dobì a místì konání voleb do Zastupitelstev krajù

Dle ustanovení § 27 odst. 1 zákona è. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajù a        

o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, 

o z n a m u j i :

l.    Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje se uskuteèní:

      v pátek dne 12. øíjna 2012 od 14:00 hodin do 22:00 hodin 

      a v sobotu dne 13. øíjna 2012 od 8:00 hodin do 14:00 hodin

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku è. l je volební místnost pro hlasování          
v pøedsálí Kulturního zaøízení, ul. Školská, Dlouhoòovice pro volièe s adresou místa 
trvalého pobytu v Dlouhoòovicích.

3. Volièi bude umožnìno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní 
obèanství Èeské republiky (platným obèanským prùkazem, cestovním, 
diplomatickým nebo služebním pasem ÈR, cestovním prùkazem ÈR. Neprokáže-li 
uvedené skuteènosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožnìno.

4. Každému volièi budou dodány nejpozdìji 3 dny pøede dnem konání voleb hlasovací 
lístky do místa trvalého pobytu. Spolu s ním obdrží voliè informaèní leták s údaji 
potøebnými pro realizaci volebního práva. Pokud voliè z rùzných dùvodù hlasovací 
lístky neobdrží, budou mu vydány pøímo ve volební místnosti.

David Silber
starosta
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Obecní úøad Dlouhoòovice
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Dlouhoòovice è. 5/2012

ze dne 25. 9. 2012

Zastupitelstvo obce

1. Bere na vìdomí informace

1.1. starosty, místostarosty a pøedsedù výborù a komisí, viz zápis

2. Schvaluje

2.1. vymáhání dlužné èástky, která èiní k 31. 8. 2012 celkem 170.072,- Kè (112 472,-Kè nájem a 

služby + 57 600,- Kè úroky z prodlení), právní cestou po panu **

2.2. jako zhotovitele pro akci "Dìtského høištì u paneláku v Sídlištní ulici " firmu TR Antoš s.r.o.

2.3. jako zhotovitele pro akci "Ocelové schodištì - Hasièská zbrojnice" firmu Pragocivil 

Holeèek

2.4. jako zhotovitele pro akci "Zpevnìné venkovní plochy v MŠ" firmu Pragocivil Holeèek

2.5. závìreèný úèet Sdružení obcí Orlicko 

2.6. vyhlášení zámìru prodeje obecního pozemku na parcelách 454, 471/26 a 69/2, o celkové 
2výmìøe cca 2 034 m . Pozemek bude rozdìlen na dva. Prodej bude obálkovou metodou. 

Minimální cena za metr ètvereèný je 320,- Kè .

2.7. prodej bytové jednotky è. 3/130, 1+4 obytné místnosti, o celkové výmìøe 77,07 m2, ulice 

Sídlištní 130, Dlouhoòovice, PSÈ 564 01 za cenu 10.000,- Kè za metr manželùm **

2.8. úpravy rozpoètu na rok 2012 - pøesuny mezi položkami a paragrafy a zmìnu rozpoètu è. 87 – 

dotace na úhradu výdajù spojených s volbami

2.9. opravu svìtel na hokejovém høišti ve výši 43 000,-Kè

2.10. pøíspìvek hokejistùm na nové dresy ve výši 12 000,-Kè

2.11. pøíspìvek na dìtské oddìlení Orlickoústecké nemocnice ve výši 2 500,-Kè

2.12.vypsání výzvy na zajištìní zimního úklidu obce. Výzvu zaslat firmám: VIKA Kamenièná 

a.s., Technické služby mìsta Žamberka, Milan Vítek - Dlouhoòovice, Vladimír Podhájecký 

- Dlouhoòovice, Ing. Jan Køivohlávek - Žamberk

2.13.vypsání výzvy na zhotovení nových webových stránek obce

3. Ukládá

3.1. hospodáøce realizovat èinnosti spojené s body 2.8. a 2.11.

3.2. místostarostovi realizovat èinnosti spojené s body 2.1., 2.5., 2.7.

3.3. starostovi uzavøít smlouvy pro akce 2.2., 2.3., 2.4., realizovat èinnosti spojené s body 2.6., 

2.12. a 2.13. 
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3.4. Petru Nunovi a Zdeòku Koøínkovi kontrolu realizace: 

3.4.1. opravy osvìtlení na hokejovém høišti dle bodu 2.9.

3.4.2. výroby nových hokejových dresù dle bodu 2.10.

Usnesení bylo schváleno nadpolovièní vìtšinou, tj. 6 èleny Zastupitelstva obce

Schùze byla ukonèena v Dlouhoòovicích dne 25.  9. 2012 v 19:30 hod

Zapsal: D. Silber

Ovìøil: Z. Koøínek, J. Tydlitát

Vyvìšeno: Sejmuto:

**Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona è. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zøízení) 
k nahlédnutí v zápisu na obecním úøadì v Dlouhoòovicích.

3)

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

Celoroèní pøedplatné možno zajistit na Obecním úøadì

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

Uzávìrka pøíštího èísla 7. 12. 2012

Tisk a design: Color studio, Helvíkovice 30, www.color-studio.eu

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

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

e-mail: urad@dlouhonovice.cz
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