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ètvrtletník obce Dlouhoòovice

Dlouhoòovice on-line

V lednu se na stožáru lyžaøského vleku objevily antény, které umožòují bezdrátový pøíjem internetu 
prostøednictvím firmy Tyhan ze Žamberka. Souèástí systému je i kamera, která snímá èást sjezdovky a 
horní konec obce. Kamera je zapojena do internetového systému a tak na stránkách obce lze najít odkaz 
na kameru a tím získat pohled na Dlouhoòovice, který se aktualizuje každou minutu. Poèítaèový systém 
nabízí prostøednictvím archívu snímkù možnost se podívat až 5 dní zpìt, èi podívat se na sjezdovky v 
okolí.Systém nabízí i informaci o teplotì a vlhkosti v prùbìhu celého dne. Snímky z kamery jsou 
pøedávány i na server  , který zveøejòuje zpravodajství z lyžaøských støedisek a 
turisticky zajímavých oblastí. 

www.infocesko.cz

Snímek z obrazovky poèítaèe tak, 
jak ho vidí uživatel internetu.

Na fotografii je vidìt vysílací a 
pøijímací bod s kamerou.
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Usnesení zastupitelstva 1/07

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce 
Dlouhoòovice è. 1/2007 ze dne 12. 2. 2007

Zastupitelstvo obce
1.      Bere na vìdomí informace:

1.1.  starosty, pøedsedù výborù a komisí: viz 
zápis

1.2. jednatele SSD (Správy sportoviš� 
Dlouhoòovice s.r.o.) o propadu pøíjmù 
z provozu vleku,vzhledem ke špatným 
snìhovým podmínkám

1.3.  o rozhodnutí ministerstva financí È.j.: 
43/116274/2006 - 434 ve vìci 
prominutí odvodu a penále uložené a 
p ø e d e p s a n é  S S D  F i n a n è n í m  
øeditelstvím v Hradci Králové a 
Finanèním úøadem v Ústí nad Orlicí.  

2.     Schvaluje:
2.1. zmìnu složení finanèního výboru 

pøedseda - Ing. Fadrný Pavel
èlenové: Vladislava Rumreichová, 
Karel Weigl

2.2.   provedení zmìny è. 2 územního plánu 
obce Dlouhoòovice v souladu s § 47 až 
50  stavebního zákona è. 183/2006 
Sb.,  o územním plánování a 
stavebním øádu. V souladu  s § 47 a 53 
téhož zákona, schvaluje jako 
urèeného zastupi te le ve vìci  
poøizování  zmìny územního plánu 
obce Dlouhoòovice starostu pana   
Ing. Pavla Smolu 

2.3.   dodatek è. 1 k veøejnoprávní smlouvì è. 
3/2003 uzavøené mezi mìstem 
Žamberk a obcí Dlouhoòovice podle § 
63 zákona è. 128/2000 Sb., o obcích 
ve znìní pozdìjších pøedpisù (viz. 
pøíloha)

2.4.   závazné ukazatele mezi zøizovatelem 
obcí Dlouhoòovice a pøíspìvkovou 
o r g a n i z a c í  M a t e ø s k á  š k o l a  
Dlouhoòovice na rok 2007 (viz. 
pøíloha)

2.5.  
 kraje pro rok 2007, podpora výstavby, 
oprav a rekonstrukcí sportovních 
zaøízení (sportovní kabiny)

2.6.   øidièe služebního vozidla Ford Transit 
Jiøího Havrdu ml.

2.7.  odmìny starostovi a místostarostovi 
podle naøízení vlády è. 37/2003 Sb.     
v  posledním znìní

žádost o grant z rozpoètu Pardubického

2.8.   odepsání     pohledávek    u     osob 
zemøelých a odstìhovaných (viz. 
pøíloha)

2.9.   navýšení      poplatkù    za    odpady 
majitelùm rekreaèních objektù na 
èástku 500,- Kè za objekt a kalendáøní 
rok

2.10. plán kontrol hospodaøení na rok 2007 
(viz. pøíloha)

2.11. dodavatele nových oken pro objekt è.p. 
71  Stavona, spol.s.r.o.Èeské Libchavy

3.     Ukládá
3.1.Starostovi

3.1.1. realizovat body 2.2 a 2.5 
3.1.2. projednat bod è. 2.3

3.2.  stavební komisi posoudit nabídky na 
rekonstrukci zvonièky od firmy 
„Boroko“ a na  rekonstrukci veøejného 
osvìtlení od firmy „Rels“

3.3.   finanènímu výboru posoudit nabídky na 
sbìr a využití zeleného komunálního 
odpadu od firmy Ekola Èeské Libchavy 
a odboru životního prostøedí a 
zemìdìlství MìÚ  Žamberk

3.4.   hospodáøce realizovat body è. 2.7, 2.8. 
a 2.9.

Usnesení bylo schváleno nadpolovièní vìtšinou, 
tj. 8 èleny zastupitelstva obce.
Schùze byla ukonèena v  Dlouhoòovicích dne   
12. 2. 2007 v 19:30 hod. 
Zapsal: Ing. Pavel Smola
Ovìøil: Jan Vych, Jiøí Havrda

Sbìr železného šrotu

Sbor dobrovolných hasièù Dlouhoòovice provede 
dne 20. 4. 2007 od 16.00 hodin sbìr železného 
šrotu obvyklým zpùsobem. Prosíme obèany, aby 
své železo pøipravili až v den svozu. 

Jarní úklid do kontejnerù

V prùbìhu mìsíce dubna bude na obvyklých 
místech umístìn kontejner pro jarní úklid. 
Dùraznì žádáme všechny obèany, aby do 
kontejneru neukládali plasty a sklo, které patøí do 
tøídìného odpadu, stavební su�, vìtve, keøe, 
zbytky sena a další biologický odpad (toto je 
pouze struèný pøehled odpadù, který tam 
pravidelnì nìkteøí ukládají). 
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Oèkování psù a koèek

V pátek 25. kvìtna 2007 od 15.30 do 16.30 hod 

p r o b ì h n e  p ø e d  K u l t u r n í m  d o m e m  v  

Dlouhoòovicích oèkování psù a koèek proti 

vzteklinì.

Stará okna

Od 2. do 13. dubna a v první polovinì èervence 
2007 bude probíhat výmìna oken v objektu 
obecního úøadu a mateøské školy. Domníváme se, 
že nìkterá stará okna mohou najít využití na 
Vašich zahrádkách (skleníky, paøeništì, atd). 
Bude-li mít nìkdo zájem, pøihlaste se na obecním 
úøadu, kde obdržíte podrobnìjší informace. 

Ing. Smola Pavel - starosta

Co nového v tìlocviènì

Èasté pøipomínky sportovcù na nevyhovující 

osvìtlení v sále kulturního zaøízení byly dùvodem 

rozsáhlé výmìny záøivkových trubic, vèetnì 

vyèištìní plastových krytù firmou Rels Žamberk. 

Protože bylo k dispozici mobilní lešení, sportovci 

svépomocí provedli výmìnu ochranné sítì na 

oknech. Podíleli se pánové Podhájecký Vladimír, 

Vítek Václav, Holubáø Michal, Víša Tomáš, kterým 

tímto dìkuji. Bohužel existuje øada sportovcù, 

kteøí nemají kladný vtah k tomuto zaøízení. 

Dùkazem je nepoøádek, který po sobì 

zanechávají. Prázdné PET láhve, obaly od 

potravin, cigaret, nezhasnutá svìtla a dokonce 

neuzamèený hlavní vchod.

Petr Nun - pøedseda sportovní komise

pozvánka pro dùchodce

Dovolujeme si Vás pozvat na tradièní posezení 
dùchodcù se èleny zastupitelstva obce, které se 
uskuteèní v nedìli 27. kvìtna 2007 od 14 hodin na 
sále kulturního zaøízení obce.  
Kulturní program, hudba a pohoštìní zajištìno.

Jitka Chárová - pøesedkynì sociální komise

Výzva

Milí spoluobèané, zejména Vy, kteøí v tomto roce 
oslavíte 25. a 50. výroèí od Vaší svatby. Rádi Vás 
pozveme na spoleèné setkání, kde Vám 
popøejeme ke „støíbrné“ èi „zlaté“ svatbì. Staèí se 
jen pøihlásit na OÚ.

Jitka Chárová - pøesedkynì sociální komise

Informace pro obèany

V pøípadì vyhlášení krizového stavu jsou orgány 
obce povinny zajistit provedení krizových opatøení 
v podmínkách obce. K tomuto úèelu se vydává 
naøízení obce, vyvìšené na úøední desce. Pro 
maximální urychlení proniknutí informace o 
hrozícím nebezpeèí (úniky chemických látek pøi 
prùmyslových haváriích, radiaèní havárie, 
atmosférické poruchy, povodnì atd.) nabízí 
Krajský operaèní a informaèní systém Pardubice 
spolu s odborem obrany a krizového øízení v 
Žamberku informování obyvatelstva pomocí zpráv 
SMS. Žádáme zájemce o tento zpùsob 
vyrozumìní o poskytnutí telefonního èísla,  na 
které chtìjí informace dostávat, Obecnímu úøadu 
Dlouhoòovice. S telefonními èísly bude 
zacházeno v souladu se zákonem è. 101/2000 Sb. 
o ochranì osobních údajù.   

Ing. Smola Pavel - starosta
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Vítání obèánkù
17. 2. 2007 byli slavnostnì pøivítáni noví obèánci 

naší obce Dominika Jedlièková, Jan Stejskal, Jiøí 

Bajt a Marek Silber.
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Upozornìní

Obec Dlouhoòovice jako provozovatel veøejného 

pohøebištì vydala dne 16. 7. 2003 podle zákona è. 

256/2001 Sb. o pohøebnictví obecnì závaznou 

vyhlášku è. 1/2003  øád veøejného pohøebištì. 

Žádáme obyvatele obce  pozùstalé, aby 

dodržovali èl. 4 odst. 2 ve vìci informování 

obecního úøadu o ukládání ostatkù zemøelých a 

vedení evidence o místì a zpùsobu uložení, dále 

èl. 5 odst. 2 propùjèování místa pro hrob nebo 

urnu. Dodržování øádu veøejného pohøebištì 

pøispìje k vylepšení celkového vzhledu høbitova a 

vyvarování se pøípadných nejasností v otázce 

místa posledního odpoèinku nebožtíka.

Audit

Dne 18. 1. 2007 provedla pracovní skupina 

oddìlení interního auditu Krajského úøadu 

Pardubice pøezkoumání hospodaøení obce 

Dlouhoòovice za rok 2006. Naše obec byla první 

obcí Pardubického kraje, která absolvovala v 

tomto kalendáøním roce tuto nároènou kontrolu. A 

s jakým výsledkem? Tradiènì bez závad. Z tìchto 

kontrol již nìkolik let vycházíme s èistým štítem. 

Nejvìtší zásluhu  má hospodáøka obce paní 

Lenka Sklenáøová mající na starost vedení 

úèetnictví. Dovolte mi jí tímto podìkovat. Zároveò 

dìkuji i bývalým èlenùm kontrolního a finanèního 

výboru naší obce za pravidelné a bezchybné 

provádìní prùbìžných kontrol, které napomohly 

dosažení tohoto úspìchu.

Ing. Fadrný Pavel - pøedseda finanèního výboru
Z mateøské školy

V záøijovém èísle Dlouhoòovického obèasníku 

jsem psala o obavách z uzavøení mateøské školy. 

Tyto obavy nadále trvají. Ve vesnici je sice hodnì 

dìtí, øada jich však navštìvuje mateøské školy v 

Žamberku.  

Obec má velký zájem mateøskou školu zachovat. 

Provoz školy stojí nemalé peníze. Pokud se 

nepodaøí zajistit dostateèný poèet dìtí, bude 

školka uzavøena. Vše se ukáže po zápisu dìtí, 

který bude probíhat v mìsíci dubnu a kvìtnu.

i

Narození

Vzpomínáme

Blahopøejeme

23.2. Lukáš Bárta

07.02.2007
28.02.2007
04.03.2007

Eva Dostálková
Marie Hovadová
Marie Jiruchová

77 let
76 let
85 let

13.4.
10.5.
10.5.
22.5.
13.6.

Jaroslav Procházka
Julie Kratochvílová
Marie Hubálková
Anna Vrbová
Jiøina Herzogová

70 let
86 let
75 let
86 let
82 let
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Mateøská škola, tradiènì v lednu spolu s hasièi, 

poøádala Dìtský karneval, kterého se zúèastnilo 

hodnì dìtí, rodièù i prarodièù. Všechny jsme 

pøekvapili výzdobou celého sálu, která by nebyla 

možná, kdyby nám nepomohli ochotní tatínkové. 

Zvláš� musím podìkovat hasièùm a obecnímu 

úøadu za velké pøíspìvky do tomboly a také 

ostatním rodièùm dìtí, kteøí nám finanènì pøispìli. 

Finanèní stránka takové akce není nejdùležitìjším 

hlediskem, ale letos se nám podaøilo vydìlat skoro 

sedm tisíc korun, za které budou pro dìti 

zakoupeny nadstandardní pomùcky. 

Letos jsme mìli plány se zøízením lyžaøského 

kurzu pro naše dìti pod vedením odborného 

lyžaøského instruktora, ale poèasí nám tyto plány 

pøekazilo. Dìti jezdí od ledna do sauny. Tradièní 

plavání nebude, je nás málo do bazénu. 

Nejen pro dìti z mateøské školy ještì chystáme: 

odpoledne pro rodièe a dìti zamìøené na 

velikonoèní výzdobu, velikonoèní výstavku, v 

dubnu den otevøených dveøí a dopravní hry na 

novém dopravním høišti (kluzišti). Termíny 

jednotlivých akcí budou upøesnìny na plakátech.                                       

Tìšíme se na spolupráci 

                                                                            

ZÁPIS DO MATEØSKÉ ŠKOLY  bude probíhat v 

DUBNU - KVÌTNU 

Bereme i dìti mladší tøí let. 

øeditelka MŠ

Klub maminek na mateøské dovolené 

Vloni na podzim se zrodila myšlenka, že by se 

mohly zaèít scházet maminky, které jsou na 

mateøské dovolené. Za pomoci zamìstnancù 

mateøské školky a jejich pøátel, se klub stal 

skuteèností. Pokud to "školce vyhovuje", tak se 

scházíme jednou za ètrnáct dní, vždy ve ètvrtek od 

pùl desáté do pùl dvanácté. Paní kuchaøka nám 

uvaøí výborný èaj a kafe, a k tomu si dáme 

sušenky. Vìtšinou se nás tam sejde kolem 7-8 

maminek a jejich malých ratolestí. Dìti jsou 

nadšené, že mají k dispozici spoustu hraèek a 

maminky si v klidu mohou poklábosit, vymìnit 

zkušenosti a rady. Takže, kdo jste ještì nezavítal 

 mezi nás, jste srdeènì zváni. Pøíští setkání bude 

29. 3. 2007.

Tímto dìkujeme paní øeditelce, že nám umožòuje 

tato setkání.

Silberová Dita

Travní lyžování

Zima skonèila, sjezdovka se zaèíná zelenat a pøed 

námi, travními lyžaøi je nová sezóna. Dìkujeme 

touto cestou obci Dlouhoòovice a Správì 

sportoviš� Dlouhoòovice, s.r.o., že i v letošním 

roce mùžeme sjezdovku využívat k tréninkùm a 

závodùm. 

Ve dnech 26. a 27. kvìtna 2007 se zde pojede 

jeden ze závodù Èeského poháru  slalom, sprint 

slalom. V kategorii žactva oèekáváme zahranièní 

úèast. 
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Jak je to s odpady?

Pøed nedávnem byli obyvatelé obce nepøíjemnì 

zaskoèeni nárùstem cen známek za likvidaci 

obsahu popelnic. Z jednání s øeditelem 

spoleènosti „Ekola Èeské Libchavy, s.r.o.“ panem 

Ing. Èerným vyplynulo, že pøíèinou není zvýšení 

sazby za odvoz a likvidaci, ale znaèný nárùst 

objemu odpadu. Tato situace byla okamžitì 

projednána zastupitelstvem obce a  vzápìtí jsme 

oslovili i sousední obce s cílem zjistit, jaká je 

situace u nich. I oni zaznamenali nárùst TKO. 

Bohužel Dlouhoòovice jsou na tom nejhùøe. 

Požádali jsme proto zástupce firmy Ekola o 

provedení namátkových kontrolních vážení za 

pøítomnosti zástupce obce a pøedkládání 

výsledkù, které se budou zveøejòovat. Naopak 

jsme byli touto firmou upozornìni na ukládání 

odpadu do PET pytlù, které leží vedle popelnic a 

zvyšují celkový objem. Poøízení druhé nebo vìtší 

popelnice (240 l) by bylo možným øešením, jak se 

zbavit povalujících se PET pytlù. Dalším 

nešvarem je plnìní popelnic stavební sutí, 

shnilým ovocem a rùzným bioodpadem nebo 

jejich pøeplòování. Pro zajímavost: v roce 2005 

vyprodukoval v prùmìru obyvatel naší obce 165 

kg a v roce 2006 už 238 kg. Obyvatel Helvíkovic v 

roce 2005 vyprodukoval 212 kg a o rok pozdìji již 

271 kg. Obyvatel Žamberka v loòském roce 259 

kg, Prahy 280 kg a Evropské unie (státy bývalé 

patnáctky) 500 kg. Na adresu EU je tøeba 

pøipomenout, že témìø polovina je tøídìna. V 

Dlouhoòovicích tøídíme necelou desetinu. Proto 

bude zøízeno ještì jedno sbìrné hnízdo 

kontejnerù na Hejnické (Vítkova stodola). Dalším 

pøipravovaným opatøením je separovaný sbìr 

bioodpadu. K dispozici budou dva projekty. Jeden 

z Ekoly Èeské Libchavy a druhý z MìÚ Žamberk. 

Po posouzení bude zvolen samozøejmì ten 

výhodnìjší. Bude se jednat o sbìr zbytkù ovoce a 

zeleniny, listy a natì, kuchyòský odpad, zbytky 

peèiva a obilovin, travní hmota, plevel a listí, 

jemné nebo drcené vìtve. Pravdìpodobnì bude 

realizován nádobový systém, kdy jednotlivé 

domácnosti žijící v rodinných domech jsou 

vybaveny hnìdými plastovými nádobami a 

oznaèeny informací, který odpad do nádob patøí a 

 který do nich ukládat nelze. Bude organizováno v 

období duben až záøí, v pøedem urèených 

termínech, s èetností svozu 1 x za 14 dnù. 

Likvidace takto separovaného bioodpadu bude o 

40% nižší. Podrobnìjší informace budou 

obyvatelùm vèas poskytnuty. Nevýhodou jsou 

vyšší vstupní náklady na tvorbu systému na 

poøízení nádob. Možnost dotace tìchto 

bioodpadových nádob bude obec zjiš�ovat. 

Pøedpokládáme, že uvedená opatøení vèetnì 

pozitivního pøístupu obyvatel k likvidaci odpadu 

budou zárukou pøimìøených nákladù v 

budoucnosti.

Kam s ní?

Tento titulek z „Povídek malostranských“, jsem si 

nevypùjèil od spisovatele Jana Nerudy náhodou. 

Ve své povídce øeší problém s druhem odpadu, 

který už v polovinì 19. století dokázal obyvatelùm 

pražské Malé strany poøádnì zamotat hlavu. 

Uplynulo 150 let, a jsme na prahu tøetího tisíciletí. 

Zjiš�ujeme, že podobný problém trápí i nás. 

Nevím, jak shovívaví k nepoøádku byli radní staré 

Prahy, ale myslím, že Jan Neruda by nesouhlasil 

se zpùsobem likvidace použitého nábytku, který je 

vidìt na fotografii poøízené u bytovky. Pochybuji, 

že tenkrát mìli k dispozici øízené skládky 

komunálního odpadu nebo sbìrné dvory, jako 

máme dnes. Proto rozumný èlovìk využije tìchto 

„vymožeností“ a nezbavuje se nepotøebných a 

starých vìcí zpùsobem, který otravuje ostatní. A 

nevíte-li, kam s ní? Využijte nejbližších služeb 

Sbìrného místa odpadù v areálu TS Žamberk 

s.r.o. nebo skládky TKO Èeské Libchavy.

Ing. Smola Pavel - starosta

Ing. Smola Pavel - starosta
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Test

Odpadky - co vyhodit do které nádoby

Víte, jak má vypadat správnì tøídìný odpad? 
Oddìlovat ho musíte už doma.Pokud se 
rozhodnete tøídit odpad, mìli byste mít v 
domácnosti koše na ukládání papíru, skla a 
plastù. Koše mùže nahradit papírová krabice, do 
které postavíte tøi plastové tašky - na papír, plasty 
a sklo. Do tašky na sklo dávejte radìji jen 
nerozbité sklenice a lahve, rozbité sklo by ji mohlo 
proøezat. Oddìlovat odpad byste ale mìli v 
každém pøípadì už doma. Pøedejdete tak jeho 
smíchání, a tedy i vzájemnému zneèištìní. 
Napøíklad zamaštìný papír už není možné 
zpracovat, a proto ho nemá smysl vyhazovat do 
kontejneru na papír. Co z toho bude? Když už 
èlovìk odpad tøídí, chce vìdìt, že to má smysl. Co 
se tedy stane s vytøídìným odpadem poté, co ho 
svezou k recyklaci? Papír je možné recyklovat 
pìtkrát až sedmkrát. Po zpracování v papírnách 
se používá do smìsí na výrobu papíru pro noviny, 
sešity, lepenkové krabice, obaly na vajíèka nebo 
toaletní papír. Z pùl kilogramu tøídìného papíru se 
vyrobí napøíklad jedna role toaletního papíru. Ze 
dvou kilogramù už mùže být kniha. Vytøídìné sklo 
se vyèistí, rozdrtí a pøidá do smìsi na výrobu lahví 
na minerální vody nebo tøeba pivo. Sklo se dá 

takto používat donekoneèna a ušetøí spoustu 
surovin. Na jednu sektovou lahev staèí jen pùl 
kilogramu tøídìného skla. K zpracování plastù se 
používají rùzné technologie podle složení 
materiálu. Z PET lahví se vyrábìjí napøíklad 
vlákna, která se používají jako výplnì zimních 
bund nebo spacákù. Na jednu bundu postaèí 
padesát lahví. Z pùl kilogramu plastu lze zase 
vyrobit jednu pláštìnku. Z vytøídìných plastù se 
také vyrábí odpadkové koše, zahradní nábytek 
nebo tøeba protihlukové stìny u dálnic. Nevíte, 
kam patøí? Vyhodit papír nebo lahev z plastu èi 
skla do správného kontejneru není problém. Ale 
nìkdy je velmi obtížné poznat, z èeho je co 
vyrobeno. Proto jsou na obalech znaèky a šipky s 
èíslem nebo zkratkou, podle kterých poznáte, do 
kterého kontejneru máte odpad vyhodit. 
Nebezpeèný odpad. Vybité baterie nepatøí do 
smìsného odpadu, protože obsahují nebezpeèné 
látky. Nádoby na vyhození baterií najdete 
napøíklad v mnohých prodejnách, u požární 
nádrže v Dlouhoòovicích èi ve školách. Baterie 
také mùže odvézt do sbìrného dvora. Autobaterie 
mùžete odnést do sbìrného dvora nebo je tøeba 
nechat v nejbližším autoservisu. Ve smìsném 
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odpadu by také nemìly být léky, které mùžete 
odnést do lékárny nebo sbìrného dvora. Zbytky 
barev, øedidel nebo motorových olejù nepatøí do 
výlevky, kanalizace nebo smìsného odpadu, ale 
do sbìrného dvora nebo speciálních pojízdných 
sbìren..

Starý papír
Do kontejnerù na papír mùžete vyhodit nejen 
noviny, èasopisy, kanceláøský papír, reklamní 
letáky, knihy a sešity, ale i krabice, lepenku, karton 
a rùzné papírové obaly - napøíklad sáèky a 
skartovaný papír.
Do modrých nádob nepatøí mokrý, mastný nebo 
jinak zneèištìný papír, ale ani papír uhlový a 
voskovaný, protože je už nejde dále zpracovat. 
Také kapesníky, pleny a dámské hygienické 
potøeby tu nemají co dìlat.
Obaly z papíru, které mùžete vyhazovat do 
modrých popelnic, mají pod recyklaèním 
trojúhelníkem zkratku PAP nebo èíslice 20, 21 a 
22.
Z èasopisù a dokumentù nemusíte odstraòovat 
kanceláøské svorky. Ty jsou pøi zpracování 
odstranìny takzvaným rozvláknìním, pøi kterém 
se z papíru stane hladká kaše a tìžší kovové èásti 
jsou ze dna odstranìny pomocí magnetu. Do 
modrých kontejnerù mùžete také vyhazovat celé 
obálky s fóliovým okénkem. Zpracovatelé mají 
totiž zaøízení, která si s fólií poradí.

Sklo barevné i èiré
Do zelených nádob mùžete odhodit lahve od 
nápojù z bílého i barevného skla, sklenìné 
nádoby a sklenìné støepy z tabulového skla.
Keramika, porcelán, ale také autosklo, drátìné 
sklo, zrcadla a sklenìné nádoby od chemikálií 
nepatøí do zelených popelnic, ale do sbìrného 
dvora.
Sklo bývá znaèeno recyklaèním trojúhelníkem a 
èíslicemi 70, 71 a 72, pøípadnì zkratkou GL.
Do kontejneru na sklo mùžete vhodit lahev bez 
uzávìru i s etiketou. Pokud je uzávìr z plastu, pak 
patøí do kontejneru na plast, kovové uzávìry do 
kovového odpadu, pokud se u vás sbírá, nebo do 
smìsného odpadu a v pøípadnì vìtšího množství 
do sbìrného dvora.
Protože sklárny požadují lepší tøídìní sklenìného 
støepu, mìly by postupnì pøibývat bílé kontejnery 
pouze na bílé sklo.

PET lahve, plasty
Do žlutých popelnic mùžete vhazovat sešlápnuté 
PET lahve od nápojù, kelímky, sáèky, fólie, 

výrobky a obaly z plastù a polystyren.
Do plastového odpadu nepatøí PVC (napøíklad 
linoleum, novodurové trubky), které je znaèeno 
èíslicí 3 v symbolu recyklaèního trojúhelníku. Žluté 
popelnice nejsou také urèeny pro obaly od 
nebezpeèných látek, jako jsou motorové oleje, 
chemikálie nebo barvy.
Obaly, které se smìjí vyhazovat do nádob na 
plasty, jsou oznaèeny symbolem recyklaèního 
trojúhelníku a zkratkou PET, HDPE, LDPE, PP, PS 
nebo také èíslicí 1, 2, 4, 5 a 6.
Z lahví nemusíte strhávat etikety. Pøed vhozením 
do kontejneru není tøeba kelímky od jogurtù 
vymývat, ale když tak uèiníte, je to jenom dobøe. 
Zbytky neèistot se odstraní pøi zpracování. To platí 
i pro obaly od kosmetických výrobkù, jako jsou 
mýdla, šampony nebo krémy. Staèí je jen vylít, 
zbytky se doèistí pøi recyklaci.

Pøetištìno z MF Dnes

Pìstitelská pálenice bilancuje

Majitel „palírny“ ing. Hlaváè nám sdìlil tyto údaje:

V provozu od  28. 10. 2006 do  8. 3. 2007

Zpracováno: 

22 136 kg   

18 407 kg   

220 kg        

224 zákazníkù odebralo  2 844 l destilátu výborné 

kvality 

Pøípadné další požadavky na provozovnu nutno 

øešit osobnì.

Tel: 465 613 369, mobil 607 838 392

jablek

švestek

broskví
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bronzová sezóna ...

Bronzová sezóna juniorù v ledním hokeji 

2006/2007

Tøetího bøezna skonèila posledním zápasem 

sezóna juniorù 2006/2207. Pøestože rozvrstvení 

sil manèaftù bylo známé již nìkolik zápasù pøed 

koncem okresního pøeboru, tak  šlo o to, zda 

alespoò jednou pokoøíme juniory Ústí. Opìt se to 

nepovedlo a tak zápas skonèil 0:3 v náš 

neprospìch a s tímto mužstvem jsme bodovali 

remízou pouze v prvním mistrovském utkání 

sezóny. 

Øada utkání byla narušena nepøítomností 

nìkterých vùdèích typù hráèù napø. Martina 

Brožka, který pro zranìní neodehrál první pùli 

sezóny, Ládi Blechy, který si soubìžnì plnil          

s Ondrou Luxem a Mírou Adamcem povinnosti      

v hokejbalovém oddílu v Letohradu a dále hráèù 

zranìných napø. nenahraditelného bojovníka 

Matìje Vaška a snaživého Ondry Kaila. Takže 

jsme, leè posíleni o hráèe Žamberka, opìt zùstali 

pøed branami. Nelze neuvést ještì jednu výraznou 

pøíèinu tohoto výsledku. Absence pravidelných 

tréninkù na vlastním ledu se projevila zvláštì ve 

druhé polovinì soutìže, kde jsme obzvláštì 

Lanškrounským týmem byli poráženi hlavnì 

nerozehraností v zaèátcích zápasù. Stojí proto za 

zamyšlení, jak dál to bude s hokejem                    

v Žambereckém regionu bez krytého zimního 

stadionu, kde by všechny týmy mohly pravidelnì 

trénovat bez cestovních nákladù. Jestliže budou 

zimy takové jako ta letošní nebo loòská, tak tato 

podmínka je nevyhnutelná pro zachování této 

vzrušující podívané a zábavy pro mnoho klukù, 

chlapù, ale i dívek.

Leè jsme nedostoupali na vrchol, chceme 

podìkovat všem, kteøí nás na cestì k vrcholu 

podporovali. V první øadì obci Dlouhoòovice        

s prozíravými zastupiteli, kteøí se v dnešní dobì 

nebojí vložit èást veøejných prostøedkù na 

podporu  mládežn ického spor tu .  Dá le  

generálnímu sponzorovi firmì RELS a firmám 

Stabyt, Mados, Elo a dalším sponzorùm. Zaslouží 

se podìkovat všem vìrným fanouškùm, kteøí 

vážili cestu do Lanškrouna, všem rodièùm hráèù, 

kteøí vkládají nemalé prostøedky do tohoto 

finanènì nároèného sportu a vedení SK Žamberk 

za spolupráci. Doufáme, že i klubové vedení ve 

složení pøedseda Vladimír Podhájecký,  trenér 

Petr Nun a  vedoucí juniorù a kustod Miroslav 

Keprta odvedlo takovou práci, aby výsledek a  

pocit z herního projevu mužstva byl co nejlepší. 

Všem hráèùm, kteøí se louèí s juniorskou 

kategorií, pøejeme hodnì úspìchù pøi zaèleòování 

do mužstev mužù a hráèùm, kteøí budou pøíští rok 

tvoøit jádro juniorky, aby se pokusili o lepší 

umístìní hrou, která by je naplòovala 

uspokojením a byla odehrána v týmovém duchu, 

tak jako tomu bylo letos.              

Foto: M. Keprta

Horní øada zleva: Pøemysl Keprta, Petr Nun, Marek 
Keprta, Tomáš Plundra, Martin Brožek, Jiøí Kacálek, 
Jakub Šilar, Václav Janoušek a Láïa Blecha
Zleva kleèící: Jan Keprta, Jirka Šlesingr zv. Hugo, Ondra 
Lux a Petr Bøíza zv. Øízek
A ležící gólman Dan Wotawa

Koneèná tabulka okresního 
pøeboru juniorù 2006/07

1.

2.

3.

4.

Lanškroun

Ústí n. Orl.

Dlouhoòovice

Semanín

15

15

15

15

14

10

5

0

0

1

1

0

1

4

9

15

106:25

67:42

58:62

19:121

28

21

11

0
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Statistika hráèù (pro nízký poèet zápasù nehodnoceni: vávra Vít a Wotawa Kryštof)

jméno hráèe

Plundra Tomáš

Kacálek Jiøí

Brožek Martin

Lux Ondøej

Keprta Pøemysl

Vašek Matìj

Keprta Jan

Keprta Marek

Blecha Vladimír

Bøíza Petr

Koèí Martin

Podhájecký Vladimír

Šilar Jiøí

Janoušek Václav

Lipenský Lukáš

Adamec Miroslav

Skála Roman

Kail Ondra

Šlesingr jiøí

odehrané zápasy góly a asistence
celkem

trestné minuty post

12

15

8

7

11

8

15

15

8

11

11

11

11

9

12

13

6

7

6

30

26

21

9

6

6

5

5

4

4

4

4

4

3

3

2

2

1

1

12

24

14

2

4

2

4

26

4

32

10

18

12

4

14

10

4

0

4

útoèník

útoèník

útoèník

útoèník

útoèník

útoèník

útoèník

obránce

obránce

útoèník

obránce

útoèník

obránce

útoèník

obránce

obránce

útoèník

útoèník

útoèník

Tento zpùsob zimy, zdá se mi ponìkud neš�astný

Na úvod jsem si dovolil trochu upravit oblíbené 

rèení majitele øíèních lázní Antonína Dùry z filmu 

Rozmarné léto. Prùbìh této zimy, která byla podle 

statistik nejteplejší za posledních 85 let, máte jistì 

v èerstvé pamìti. Ale my, kteøí se toèíme 30 let 

kolem sjezdovky v Dlouhoòovicích, jsme stále 

porovnávali skuteènost s minulostí. Do pùlky 

ledna jsme vìøili, že je ještì èas, že zima pøijde. 

Jak je vidìt z pøiložené tabulky, èasto se                

v Dlouhoòovicích rozjel vlek pøed Vánocemi, pak 

pøišla vánoèní obleva a znovu zaèal provoz až            

v závìru ledna. Do doby, než jsme zaèali s 

umìlým zasnìžováním, byla nejdelší sezóna v 

letech 2001/2002, kdy se vlek rozjel již 2. prosince 

a po padesáti dnech se zastavil 21. ledna. Další 

úspìšná sezóna byla v letech 1982/83, kdy jsme 

zaèali lyžovat na Silvestra a poslední lyžaøi se 

svezli 14. 3. Nìkteré dny, z dùvodu oblevy, nebyl 

vlek v provozu, pøesto celkem v této sezónì bylo 

48 provozních dnù. Zajímavá zima byla v letech 

1987/1988, kdy se vlek rozjel až 19. února a byl     

v provozu 32 dní do 24. bøezna. Naopak  

následující zimu 1988/1989 se vlek pro veøejnost 

vùbec nerozjel. O nìco „lepší“ byla zima v letech 

1993/1994, kdy lyžaøská zima zaèala 28. prosince 

a po pìti dnech skonèila.

Díky systému umìlého zasnìžování, který byl 

vybudován v roce 2002, se zima v následující 

sezónì 2002/2003 prodloužila na 85 dní. I            

v dalších letech se lyžovalo více jak 63 dnù. 

Historicky nejúspìšnìjší byla loòská zima, kdy 

snìhové dìlo vyrobilo první sníh 28. listopadu, 

vlek se rozjel 1. 12. Po pìti dnech pøišla obleva a 

vlek se zastavil. Pøed Vánocemi zaèalo snìžit a 
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dìlo už nebylo potøeba. Poslední lyžaøi opustili 

kopec po 97 dnech provozu až 2. dubna. 

Letos nám ani technika nebyla nic platná. Pro 

výrobu umìlého snìhu je tøeba nìkolik dnù           

s teplotou pod nulou. Nejdøíve musí alespoò dva 

dny mrznout, aby vychladla zem. Pøi teplotì kolem 
0 - 5 C a suchém vzduchu jsme schopni zasnìžit  

sjezdovku cca 15 cm „snìholedu“ za 40 hodin. Pøi 

vìtších mrazech za dobu kratší. Jenže letos tyto 

podmínky nenastaly. O Vánocích jsme zasnìžili 

za jednu noc prostor u dìtského vleku a tak ve 

dnech 29. 12. - 31. 12. dostaly šanci vyzkoušet 

lyže alespoò malé dìti. 30. prosince, kdy napadlo 

asi 5 cm, byl na pøání veøejnosti v provozu i velký 

vlek. Veèer sjezdovka pøipomínala spíše oraništì. 

V noci zaèalo pršet a vysoké teploty s deštìm 

ukonèily dìtské radovánky a tradièní Silvestr na 

sjezdovce byl tentokrát bez lyží. Druhý pokus 

jsme uskuteènili ke konci ledna. Podaøilo se 

zasnìžit celou sjezdovku a vlek o posledním 

lednovém víkendu  se tìšil velkému zájmu lyžaøù 

celé tøi dny. Pak zaèalo opìt pršet a na jarní 

prázdniny jsme byli bez snìhu. A tak lyžaøská 

sezóna v Dlouhoòovicích definitivnì skonèila.

Na zimním stadionu byla situace ještì horší. 

Jeden pokus o výrobu ledu skonèil neúspìšnì a 

tak jsme zde nemìli možnost vidìt ani jeden 

zápas.

Vìøme, že se doèkáme v letech pøíštích skuteèné 

zimy.

Pozn. Správa sportoviš� Dlouhoòovice s.r.o., 

která je v majetku obce a provozuje všechna 

sportovištì, letos nevydìlala. Ale obec ušetøila na 

zimní údržbì. Proto pøípadné opravy na 

sportovištích bude muset letos uhradit obec.

Jan Vych - jednatel spoleènosti

1987/1988

1988/1989

1989/1990

1990/1991

1991/1992

1992/1993

1993/1994

1994/1995

1995/1996

1996 - 1998

1998/1999

1999/2000

2000/2001

2001/2002

2002/2003

2003/2004

2004/2005

2005/2006

2006/2007

19.2.

10.12.

25.11.

6.12.

21.12

31.12.

28.12.

3.1.

4.1.

29.12.

23.12.

31.12.

2.12.

14.12.

19.12.

19.12.

1.12.

29.12.

11.12. - 14.2.

10.12. - 14.2.

7.2. - 21.2.

7.1. - 31.1.

7.1. - 14.2.

30.1. - 20.2.

5.1. - 3.2., 6.2. - 23.2.

2.1. - 5.1.

5x

24.12. - 19.1.

5.12. - 20.12.

31.12. - 25.1.

24.3.

8.1.

20.2.

24.2.

24.2.

14.3.

25.1.

16.3.

10.2.

24.2.

1.3.

20.1.

11.3.

28.2.

17.3.

2.4.

29.1.

32

2

13

16

25

48

5

22

32

39

33

19

50

85

63

65

97

6

Sezóna zahájení pøerušení ukonèení poèet dní

Pøehled zimních sezón v Dlouhoòovicích v posledních dvaceti letech
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Zpráva o èinnosti TJ HC Dlouhoòovice

V letošní sezónì reprezentovaly obec 

Dlouhoòovice dvì družstva. Družstvo mužù a 

dorostu, které se spojilo se žamberským 

dorostem. Na zaèátku sezóny jsem byl dost v 

rozpacích, protože družstvu mužù chybìl trenér a 

brankáø. Vedení mužstva mužù mi pøislíbil Josef 

Toman ze Žamberka, ale ze zdravotních dùvodù 

nastoupil až v prùbìhu sezóny. Také brankáø 

Martin Lahota pøislíbil, že ještì tuto sezónu setrvá 

v Dlouhoòovicích. Po odchodu kapitána Jaroslava 

Macháèka, který v minulé sezónì vstøelil 25 gólù a 

druhého nejlepšího støelce Jiøího Eliáše mužstvu 

vznikl dosti velký problém. Nemìl kdo dávat góly, 

takže jsme dostávali, ale mnohým hráèùm chybìl 

patøièný klid ke vstøelení branky.

V základní skupinì se nám podaøilo porazit pouze 

celek Nekoøe. Proto jsem požádal trenéra Martina 

Šolce o pomoc s trénováním družstva mužù. Po 

výhøe nad Vermìøovicemi se zdálo, že se blýská 

na lepší èasy. Bohužel disciplína a vìtší nasazení 

našich hráèù nám nepøinesly další radost. Mezi 

nejlepší hráèe patøili Tomáš Plundra a Tomáš Šilar. 

Naše výsledky jste si pøeèetli v novinách, ale 

nebyly vùbec uspokojivé. Když se ohlédneme 

zpìt, že ještì v sezónì 2003 - 2004 hráli finálovou 

skupinu a poslední dva roky jsme u dna tabulky, 

což nás burcuje udìlat reorganizaci celého 

mužstva mužù, abychom v pøíští sezónì našim 

fanouškùm zaèali dìlat radost. Zároveò jim chci 

podìkovat za jejich úèast na vìtšinì zápasù.      

17. bøezna odehrají na závìr sezóny naši 

hokejisté pøátelské exhibièní utkání v ÈEZ arénì v 

Pardubicích s družstvem žen HC Pardubice.

Pøíští sezónu bude trénovat muže Martin Šolc, 

který má již nyní jasno s pøípravou mužstva na 

soutìž okresního pøeboru, ve kterém se každý rok 

zvyšuje nároènost pøíchodem nových kvalitních 

družstev.

V letošní sezónì nám zima vùbec nepøála, led 

jsme mìli jenom jeden víkend. Trénovat jsme 

museli jenom na umìlém ledì. Využívali jsme 

stadion v Rychnovì nad Knìžnou. 

 

Též musím podìkovat panu starostovi a 

zastupitelùm obce Dlouhoòovice za podporu 

tohoto sportu, kterým je hokej. Vždy� i v letošním 

roce pøispìjí nemalou finanèní èástkou na 

vybudování nového sociálního zaøízení v našich 

kabinách v prostoru sportovního areálu.

V nejbližších dnech budou koneènì nainstalovány 

reklamy našich sponzorù. Závìrem chci 

podìkovat všem našim sponzorùm, kteøí 

pomáhají naší èinnosti a bez nich bychom tento 

sport nemohli dìlat.

Mezi sponzory patøí:

Obec Dlouhoòovice

Firma Mados

Stabyt Ústí nad Orlicí  - M. Šilar

Prodejna nápojù Letohrad - Jiøí Babák

Gaf Dlouhoòovice

Sbìrné suroviny - Milan Plundra

Sbìrné suroviny -  Jaromír Plundra

Stavební firma Staps - Jiøí Musil

Stavební firma - Brdíèek Daniel

Pohostinství Pod Lipami

Rels - Martin Nyklíèek

Døevomateriál - Vladimír Vítek

23. èervna 2007 poøádáme Pivní slavnosti, 

hraje skupina „Bladex“.

Blíží se 40. výroèí založení oddílu ledního hokeje v 

Dlouhoòovicích. Proto musí být naší snahou 

zkvalitnìní výkonnosti našich hráèù, které zaène 

již týdenním soustøedìním na ledì v mìsíci srpnu.

Na konec dìkuji trenérùm: Petru Nunovi, Josefu 

Tomanovi a Martinu Šolcovi a dále manažerovi 

dorostu Miroslavu Keprtovi za jejich pøíkladnou 

práci.

za oddíl HC - Vladimír Podhájecký

Po uzávìrce:

Utkání s družstvem žen HC Pardubice skonèilo 
vítìzstvím Dlouhoòovic 10:4. Za ženy nastoupila 
Vìrka Podhájecká. Více informací uveøejníme v 
pøíštím èísle.
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Památné stromy

Z knihy "Staré a památné stromy na Žambersku, 

Králicku a Rokytnicku v Orlických horách" od 

Františka Hrobaøe z roku 1949.

Z úvodu: "Obdivujeme se síle, kráse a 

architektonice stavby koruny. Mnohý bedlivì si 

prohlédne starý strom a vìøte, že se pouèí. 

Vnímavý pozorovatel a obdivovatel pøírody nauèí 

se od nìho vytrvalosti, odvaze nepovolnosti a síle. 

Povìst pak, která se vztahuje k památnému 

stromu, svým smyslem potìší hloubavého 

myslitele." Je aktuální i v dnešní dobì.

Èást 1. O zaniklých památných stromech. "U køíže 

vedle školy v Dlouhoòovicích na louce byly 

vysazeny tøi lípy v roce 1833 na památku 

posvìcení novì zøízené budovy školní. Byly však 

nepøimìøenì a pravdìpodobnì nìkolikráte 

uøezány tak, že nepøispívají k okrase okolí a bylo 

by podle mého názoru lépe, kdyby byly nahrazeny 

novými stromky, které by se nechaly volnì rùsti. 

Podobným neodborným zpùsobem zašla jedna 

ze dvou lip u kaplièky v téže obci. Uvedený pøípad 

nech� je výstrahou, že každý zásah má své 

omezení, i když lípa jest ze stromù, které mírný øez 

v korunì dobøe snášejí." Dùkazem je, že lípy u 

køíže dosud žijí.

Èást 2. Soupis pozoruhodných památných stromù 

..... z roku 1941. "Soupis a zajištìní starých a 

památných stromù na Žambersku mi usnadnili 

uvìdomìlí jejich majitelé, kteøí je prohlásili 

dobrovolnì a ochotnì za stromy chránìné. 

Pøesvìdèil jsem se opìtnì, že je pevnì zakotvena 

úcta a láska k starým a památným stromùm a jsem 

si zcela jist, že tato ušlechtilá a výchovná tradice 

bude plniti svoje poslání i v budoucnu." 

Z popisu stromù: "Dub letní (Quercus robus L.) 

obvod 3 m, výška 16 m, stáøí asi 100 let (1941!)     

v louce pøi silnici vedoucí od nádraží v Žamberku 

do Dlouhoòovic, Jana Kalouska, rolníka è.15. 

Zdravý strom na nìmž zasklený obrázek, jest ve 

výši 3 m rozdvojený a jeho koruna jest pravidelná, 

široce kulovitá. Je to význaèný strom orientaèní." 

Tolik ze zmínìné knihy, pøíštì již z místních zdrojù. 

Jiøí Tydlitát - pøedseda komise pro veøejný poøádek

Farní úøad v Žamberku potvrdil termín svìcení 

zvonu zvonièky na nedìli 27. kvìtna 2007 od 

13.00 hod a zároveò tento termín potvrdilo i 

zvonaøství, které bude zajiš�ovat zavìšení zvonu 

a jeho zprovoznìní.  A jak bude zvon vypadat?

Zvon tónové výšky D3, spodního prùmìru 360 

až 370 mm, hmotnosti cca 31 - 35 kg.

Po obvodu pod úderovým vìncem nápis „Tento 

zvon byl poøízen ze sbírky obèanù a rodákù 

obce Dlouhoòovice“.

Z jedné strany vìtvièku túje s letopoètem 1797 a 

motivem „Kristus na køíži“, z druhé strany 

vìtvièku túje s letopoètem 2007 a znakem obce 

Dlouhoòovice.

Se spoleèností ÈEZ a firmou Rels  Nyklíèek je 

øešen pøívod elektrického proudu do zvonièky pro 

elektrický pohon zvonu s lineárním motorem a 

napájením spínacích programovatelných hodin 

øízených pomocí rádiového signálu. S majiteli 

okolních pozemkù zajištìní poøádku. Celkové 

náklady na zvon a vìci s ním související se budou 

pohybovat kolem 120 000,- Kè. K dnešnímu dni 

sponzorský pøíspìvek ve výši 3000,- Kè již zaslaly 

tyto firmy a spoleènosti: Dibaq a.s., STAPS s.r.o., 

Autoopravna Veselý, Robert Moravec  Hospoda 

Pod Lipami, Agro Žamberk, Šmídl s.r.o. doprava, 

Helia Trade, spol. s r.o., Ing. Bohumír Zámeèník, 

Jan Parish  Správa Parishových lesù, Žamberk. 

Obyvatelé a pøátelé Dlouhoòovic pøispìli zatím 

èástkou 7000,- Kè. Dìkuji tímto všem, kteøí již 

pøispìli nebo se ještì pøispìt chystají.

Co nového v akci "Zvon pro Zvonièku"
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O èem se hovoøí?

V poslední dobì, hlavnì na venkovì, je plno 
diskuzí ohlednì odbìru povrchových a 
vypouštìní odpadních vod. Pøesné informace 
Vám poskytnou na Mìstském úøadu v Žamberku. 
Z internetových stránek Ministerstva Zemìdìlství 
ÈR zveøejòujeme nìkteré dotazy a odpovìdi.
Jsem fyzická osoba nepodnikající a mám u své 
nemovitosti studnu postavenou nìkdy kolem 
roku 1925. Musím žádat o nové povolení?
Nemusíte. Odbìr podzemní vody ze studny 
vybudované pøed 1.1.1955 se považuje za 
povolený, nehledì na to, že v listinné podobì 
žádné rozhodnutí vydáno být nemuselo. Pokud 
zároveò odbìr podzemní vody slouží, podle 
prohlášení odbìratele, k individuálnímu 
zásobování domácnosti pitnou vodou (tzn. napø.  
k vaøení, splachování WC, zalévání zahrady, mytí 
vozidla, napájení zvíøat apod.), považuje se odbìr 
za povolený i po 1.1.2008 a o žádné nové povolení 
není tøeba žádat. Není podstatné, zda se jedná o 
zásobování domácnosti v místì trvalého bydlení 
nebo jinde, napø. v místì rekreaèní chaty èi 
chalupy.
Jsem fyzická osoba nepodnikající a mám u své 
nemovitosti studnu postavenou v roce 1975. 
Žádné povolení k odbìru vody nemám. Mám o 
nìco žádat?
Odebírat podzemní vodu ze studny vybudované 
po 1.1.1955 lze pouze na základì platného 
povolení pøíslušného správního orgánu 
(vodohospodáøského orgánu, popø. dnes 
vodoprávního úøadu). Pokud o vydání povolení 
nebylo v minulosti požádáno a povolení nebylo 
vydáno, je nezbytné co nejdøíve o vydání povolení 
požádat povìøený obecní úøad. Jejich seznam 
naleznete na tìchto stránkách.
Jsem fyzická osoba nepodnikající a mám u své 
nemovitosti studnu postavenou v roce 1995. 
Vše mám øádnì povoleno  musím žádat o nové 
povolení?
Nemusíte žádat, pokud jde o odbìr urèený pro 
individuální zásobování domácnosti pitnou 
vodou. Za odbìr podzemní vody ze zdroje 
urèeného pro individuální zásobování domácnosti 
pitnou vodou se považuje odbìr podzemní vody, u 
nìhož je úèelem nakládání s vodami odbìr vody 
pro zásobování domácnosti pitnou vodou nebo je 
použita jiná formulace vyjadøující tento úèel 
(uvedeno v platném povolení k odbìru podzemní 

 povolení dnem 1.1.2008 nezaniká.
Mám jako fyzická osoba nepodnikající zahradu 
u potoka a vodou zalévám pøes léto zeleninu. 
Musím mít nìjaké povolení?
Pokud není k odbìru povrchové vody (tj. napø. 
voda v potoku, v rybníku, v øece apod.) využíváno 
zvláštní technické zaøízení (napø. èerpadlo), ale 
voda je odebírána napø. pøímo konví, pak žádné 
povolení není tøeba. Pokud je k odbìru povrchové 
vody využíváno zvláštní technické zaøízení (napø. 
èerpadlo, trkaè apod.), pak je tøeba povolení 
pøíslušného povìøeného obecního úøadu 
(vodoprávní úøad), a to bez ohledu na množství 
odebrané vody.
Musím mít povolení k odbìru podzemní vody, 
když mám na zahradì studnu, kterou vùbec 
nevyužívám ?
Nemusíte. Povolení k odbìru podzemní vody by 
mìl mít pouze ten, kdo podzemní vodu skuteènì 
odebírá. Pokud podzemní vodu neodebíráte, 
nemusíte mít žádné povolení a studnu nikam 
nenahlašujete.
Co mám dì la t  jako  fyz ická  osoba 
(nepodnikám), pokud mám studnu po roce 
1955 a mám ji uvedenou pouze v kolaudaèní 
rozhodnutí k domu ?
Pokud je uvedené rozhodnutí pouze kolaudaèním 
rozhodnutím Vašeho domu, mìl byste neprodlenì 
požádat pøíslušný vodoprávní úøad, kterým je 
povìøený obecní úøad, o vydání povolení k odbìru 
podzemní vody z Vaší studny. Formuláø žádosti 
(„Žádost  odbìr domácnost“) je k dispozici na 
portálu nebo v listinné 
podobì na vodoprávním úøadu, kde Vám v 
pøípadì potøeby s jeho vyplnìním pomohou.
Jak mám doložit, že studna byla vybudovaná 
pøed 1.1.1955 ?
Zjednodušenì lze øíci, že k doložení stáøí mùže 
postaèit napø. i dokumentace ke stavbì, u které je 
studna umístìna. Jako v každém jiném øízení je 
možné k provedení dùkazù užít všech dùkazních 
prostøedkù, které jsou vhodné ke zjištìní stavu 
vìci (tj. prokázání stáøí studny) a které nejsou 
získány nebo provedeny v rozporu s právními 
pøedpisy. Jde napø. o listiny èi svìdeckou 
výpovìï.
Potøebuji povolení k zachytávání deš�ové 
vody do sudu na zalévání zahrady?
Žádné povolení k takovému zachytávání vody 
nepotøebujete.

www.zanikpovoleni.cz 
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Jaké bylo poèasí

Prosinec 2006

V první dekádì pøevažuje spíše inverzní ráz 

poèasí s èastými mlhami a inverzemi. Teploty se 

šplhají vysoko nad svùj dlouhodobý prùmìr.

II. dekáda pøináší ochlazení a sníh i do nížin, opìt 

se ale obnovuje inverze, která je podporována 

mohutnou tlakovou výší. Ta se u nás projevuje až 

témìø do konce prosince.

Èasté støídání vzduchových hmot zapøíèinilo malé 

množství snìhové pokrývky.

teploty: prùmìr: +2,2°C (+3,7°C nad normálem)

             max: +11,6°C (9.12.)

             min: -6,6°C (28.12.)
2srážky: 50,8 mm/m  (69 % normálu)

sluneèní svit: 17,9 hod ( 62 % normálu)

výskyt rosy: 7 dnù, snìhová pokrývka do 6 cm, 

poèet dnù se snìhovou pokrývkou 4, zámrz 

pùdního profilu 0-3 cm (27.  31.12.)

Prùbìh poèasí v roce 2006

Zaèátek roku 2006 byl provázen bohatou 

snìhovou pokrývkou, která trvala až do dubna.    

V lednu se výška snìhové pokrývky pohybovala 

kolem 45 cm,v únoru 70 cm, v bøeznu 25-60 cm a  

v dubnu do 15 cm (1.-24.4.). Èasto se vyskytovaly 

snìhové kalamity a pod tíhou snìhu se bortily 

konstrukce støech. Vodní hodnota obsažená ve 

snìhové pokrývce se pohybovala kolem          
2170 mm/m . Také teploty byly 3°C pod svým 

dlouhodobým normálem. Po krátkém oteplení na 

konci dubna pøišlo výrazné ochlazení, kdy se 

teploty dostaly až na -10°C pod svùj dlouhodobý 

teplotní normál. V kvìtnu a èervnu se ještì 

vyskytovaly èetné mrazíky do -4°C. Léto bylo 

rozpùlené. V jeho první èásti se vyskytovaly 

tropické teploty s minimem srážek. Druhá 

polovina byla srážkovì nadprùmìrná a teplotnì 

podprùmìrná. Na podzim se zdálo, že se zima 

ujme své vlády velice rychle a nesmlouvavì. Opak 

byl pravdou. Po krátkých vpádech studeného 

vzduchu se opìt otepluje a mírná zima trvá až do 

konce roku 2006.

Leden 2007

Zaèíná teplým, ale deštivým poèasím, které trvá 

 celou I. dekádu. Pøedevším zaèátek mìsíce byl 

provázen vìtrným poèasím na horách. Koncem  

II. dekády se nad Atlantikem prohloubila tlaková 

níže a její støed postoupil nad Evropu. Naše území 

se tak dostalo do zhuštìného tlakového pole, vítr 

opìt  udeø i l  svými  n iè ivými  úè inky.  V 

Dlouhoòovicích byl zaznamenán náraz kolem 31 

m/s (Snìžka 216 Km/h, 60 m/s). Pøechod fronty 

byl spojen s bouøí a krupobitím. Škody byly 

plošné. Studený vzduch k nám pronikl 23.1. 

Napadlo kolem 2 až 15 cm snìhu. Chladnìjší 

severozápadní proudìní vydrželo až do konce 

mìsíce.

teploty: prùmìr: +2,7°C (+6°C nad dlouhodobým 

teplotním normálem)

             max: +13,9°C (19.1.)

             min: -15,7°C (26.1.)
2srážky: 98,8 mm/m  (157 % normálu)

sluneèní svit: 35,6 hod (94 % normálu)

maximální náraz vìtru 31 m/s ze smìru ZJz 

(18.1.), bouøka 18.1., maximální snìhová 

pokrývka do 15 cm, poèet dnù se snìhovou 

pokrývkou 7, zámrz pùdního profilu 0-3 cm (17.1.)

Únor 

V první  dekádì pøevládá západní až 

severozápadní proudìní s teplotami do +8°C. 

Snìhová pokrývka dosahuje výšky sotva do 3 cm. 

Tento typ proudìní pøevažoval po celou dobu 

mìsíce. Snìhová pokrývka se ve støedních 

polohách témìø nevyskytuje. Hory mìly snìhu 

víc, ale byl prachový, nesoumìrnì navátý a pro 

lyžování nemìl pevný podklad. Na konci února se 

vyskytly 2 bouøky. Nakrátko napadl sníh ještì    

26. 2. a snìhová pokrývka dosahovala výšky do    

6 cm.

teploty:  prùmìr: +2,2°C (+4,2°C nad normálem)

              max: +8,8°C (10.2.)

              min: -3,4°C (24.2.)
2srážky: 67 mm/m  (128 % normálu)

sluneèní svit: 41,9 hod (68 % normálu)

poèet dnù s rosou 2, s bouøkou 2, snìhová 

pokrývka do 6 cm (26.2.), poèet dnù se snìhovou 

pokrývkou 4   

Martin Balík



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

Infocentrum Žamberk

Celoroèní pøedplatné možno zajistit na Obecním úøadì

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

Uzávìrka pøíštího èísla 10. èervna 2007

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

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

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

e-mail: urad@dlouhonovice.cz
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Smutné fotovtipy

Pøece si nerozjezdím dvorek, když mùžu znièit 
nový obecní chodník.

Protože neprodukuji žádné odpady, platím si 
øídký svoz.

Pøestože naše obec byla nemalým finanèním nákladem plynofikována, vypadá v podveèer takto:

Fotografováno 9. 3. 2007 v 17.55 hod.

Bohužel to není jediný obrázek, který máme. Pøíštì zveøejníme další pokraèování.
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