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INFORMACE Z RADNICE
Sraz rodákù a pøátel obce Dlouhoòovice
Dne 10. záøí se v Dlouhoòovicích uskuteènil
sraz rodákù a pøátel obce.
Bylo to druhé setkání, tentokrát po pìti
letech. Pozvání pøijalo 161 hostù, kteøí
v dopoledních hodinách pøicházeli do
Kulturního domu, byli pøivítáni a uvedeni do
vyzdobeného sálu. Se zájmem si prohlíželi
vystavené fotografie dokladující promìny a
události z historie, ale i souèasnosti vesnice.
Po slavnostním uvítání pøítomné oslovil
starosta obce Ing. Pavel Smola. Ve svém
projevu informoval o zmìnách a dìní v obci
za uplynulých 5 let a poté pronesl pøípitek ke
všem pøítomným. Následovalo výborné
pohoštìní, které pøipravili manželé
Moravcovi a dále spoleèné fotografování na
památku setkání. Program pak pokraèoval
taneèním vystoupením dívek ze
žamberského Anima v choreografii paní
Aleny Nìmcové.
Ve stylových kostýmech zatanèily ukázky
orientálních tancù a byly odmìnìny
p o t l e s k e m p ø i h l í ž e j í c í c h . Ve l k ý m
pøekvapením a zpestøením celého dne byl
"vláèek " z Velkých Losin. Poøadatelùm se jej
podaøilo zapùjèit a provozovat díky
vstøícnosti a zainvestování firem - Ekola
È e s k é L i b c h a v y a To p k a r m o t o
Dlouhoòovice. Bìhem 6 hodin se potìšilo
vyhlídkovou jízdou po obci na 630
návštìvníkù a dìtí, kteøí si prohlédli krásná
místa a zákoutí obce doplnìná perfektním
výkladem p. Jiøího Tydlitáta. Ke zdaøilosti
této akce pøispìlo i krásné, teplé podzimní
poèasí. Pøíjemnou atmosféru plnou
vzpomínání, vyprávìní, nostalgie a pohody
umocnila hudba Studio Mix Libchavy, která
hrála k poslechu a tanci do pozdních
veèerních hodin.
Každý úèastník dostal mimoøádný výtisk
pøílohy Dlohoòovického obèasníku Dlouhoòovické novinky, aneb, co zmìnilo
tváø obce 2006 - 2011, pøípadnì si mohl
zakoupit novì vydaný kalendáø s motivy
Dlouhoòovic na r. 2012. To, že se setkání
rodákù a pøátel Dlouhoòovic líbilo, je milým

zadostiuèinìním pro lidi, kteøí od jara
s nadšením a elánem vìnovali svùj volný
èas a energii pøípravám této akce. Dík patøí
též vstøícnosti a podpoøe vedení naší obce.
Jitka Chárová

Výstavba komunikace ve „Velkém Hájku“
pokraèuje
Spoleènost MADOS MT s. r. o., která vzešla
z výbìrového øízení, dokonèuje budování
komunikace v lokalitì „Velký Hájek“.
V souèasné dobì realizuje stavbu chodníkù
a do konce øíjna je pøedpoklad doasfaltování
vozovek.
Ing. Smola Pavel
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Ošetøení zvonièky
Ve dnech 22. a 23. 9. odborná spoleènost
S. P. UNI s. r. o. Choceò chemicky ošetøila
interiér zvonièky a dále provedla venkovní
nátìr. Celkové náklady èinily 29 254,- Kè,
z toho 20 477,- Kè bude pokryto z dotace,
kterou poskytlo „Sdružení obcí Orlicko“.
Zastupitelé uvažují v pøíštím roce i o
rekonstrukci støechy zvonièky, která bude
spoèívat ve výmìnì stávajícího plechu za
vzhledovì hezèí šindele.
Ing. Smola Pavel

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. 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 3. 11. 2011. Èas a místo sbìru
Vám budou sdìleny prostøednictvím
informaèních letákù.
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Vážení,
pøed nedávnem jsem obdržel dopis od
skupiny podepsaných obyvatel sídlištì
Dlouhoòovice, poukazující na nedostatky
v uvedené lokalitì. Dopis je nadepsán:
„návrh na zkulturnìní okolí bytovek“. Dìkuji
za tento podnìt a dovolte mi, abych na
uvedené nedostatky postupnì reagoval.
1) vybudování dìtského høištì
obec Dlouhoòovice v roce 2009 zažádala
„Sdružení obcí Orlicko“ o dotaèní titul na
vybudování dìtského høištì v prostoru mezi
horní a prostøední bytovkou. Byly zajištìny
veškeré podklady a vyjádøení k inženýrským
sítím vèetnì územního souhlasu od
stavebního úøadu. Bohužel v roce 2010 nám
bylo oznámeno, že uvedený dotaèní titul se
z dùvodu nedostatku finanèních prostøedkù
ruší. Podobnou situaci jsme zažili o ètyøi roky
døíve, kdy obec mìla požádáno o dotaci na
dìtské høištì a multifunkèní plochu vedle
stadiónu. Protože i tento projekt byl pro
nedostatek penìz ve státním rozpoètu a
fondu EU zrušen, nechala obec na vlastní
náklady postavit herní prvky pro dìti pøed
vchodem do obchodu a místní restaurace.
Nemusím zdùrazòovat, že to bylo na návrh
tìch, kteøí rádi spojují pøíjemné s užiteèným
a své hrající si dìti rádi kontrolují z pohodlí
pøedzahrádky hospody. Zastupitelé se
budou pøi tvorbì rozpoètu na pøíští rok tímto
problémem urèitì zabývat. Rozsah herních
prvkù bude dán možnostmi rozpoètu obce
pro rok 2012.
2) vybavení sídlištì mobiliáøem
v souèasné dobì je sídlištì majetkovì
tvoøeno tøemi subjekty.
SVJ (Spoleèenství vlastníkù jednotek
Dlouhoòovice) – objekt è.p. 130-132
SBDŽ (Stavební bytové družstvo Žamberk) objekty è.p. 124-126 a 127-129
Obec Dlouhoòovice – pøilehlé pozemky
Nezpochybòuji, že kvalita bydlení na sídlišti
je závislá na vzájemné spolupráci mezi
zmiòovanými
subjekty. To dokazují i
konkrétní podoby jednotlivých èástí lokality –
viz. foto.
Okolí objektu è.p. 130-132 ve vlastnictví SVJ
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je udržováno spoleènì s Obcí
Dlouhoòovice. Na stávající funkènosti
pískovištì, lavièek a výsadbì okrasných
døevin v okolí zmiòovaného objektu se
výraznì svojí pomocí podílí SVJ
Dlouhoòovice, které uhradilo nejen výsadbu
živého plotu a dalších døevin u horní bytovky,
ale zajišovalo i nátìry døevìných èástí
lavièek a hrazení pískovištì.
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Jsem pøesvìdèen, že i zbývající èásti lokality
sídlištì (okolí objektu è.p. 124-126 a 127129) ve spolupráci s SBDŽ mohou
vzhledovì dosáhnout stejné úrovnì, jako
má okolí horní bytovky. Škoda, že stávající
zdevastovaný stav lavièek a torz pískoviš
u družstevních objektù dlouhá léta nikomu
nevadil. Projeví-li SBDŽ ochotu pomoci pøi
zvelebování okolí bytovek stejnì, jako to
provádí SVJ, vìøím, že zastupitelé obce
Dlouhoòovice se zachovají vstøícnì a podají
pomocnou ruku.

Kopii Vašeho „návrhu na zkulturnìní okolí
bytovek“, vèetnì této odpovìdi, odešlu pro
informaci pøedsedovi SBDŽ panu
Pecháèkovi.
3) obèanské vybavení sídlištì
Lokalita sídlištì je dlouholetým støedem
pozornosti zastupitelstva obce. Patøí mezi
investiènì nejvíce preferovanou oblast. Za
poslední tøi roky zde bylo proinvestováno
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témìø jeden a pùl miliónù korun.
(nejvìtší investicí bylo parkovištì mezi
prostøední a dolní bytovkou, nákup
velkoobjemového kontejneru, tlakové
penetrace vozovky ul. Sídlištní, nákup
kontejnerù pro separovaný odpad, výmìna
plakátové plochy)
Netvrdím, že vzhled úložištì pro kontejner
na tuhý komunální odpad - vèetnì
kontejnerù na separovaný odpad - je ideální,
ale v rámci možností a finanèních prostøedkù
obce je vyhovující a ne odpudivý. Schùdky
ke kontejneru jsme rozhodnuti nechat
opravit i pøes pøipomínky nìkterých
obyvatel, že po opravì budou klouzat. Nový
kontejner je velkoobjemový, nebo šetøí
opakované svozy zvláštì v dobì vánoèních
a velikonoèních svátkù. Na víka kontejneru
urèitì nebudeme instalovat systém „brano
zavírá samo“. Staèí, když se je obyvatelé
sídlištì nauèí zavírat, nebo pøi své
pohodlnosti nebudou s odpadky posílat
malé dìti. I pro nì jsou v kontejneru
umístìny vhazovací otvory.
Nepopírám, že je možno øadu vìcí zlepšit.
Uvítáme každý dobrý nápad, který stávající
stav vylepší.
Dobrý nápad by mìl splòovat následující
podmínky.
mìl by být ufinancovatelný
mìl by splòovat normy legislativy
mìl by být smysluplný a nenarušovat jiné
„dobré“ nápady
Dovolte, abych Vám závìrem sdìlil jeden
svùj pocit. Pøi podrobném proètení podpisù
se nemohu zbavit dojmu, že tato podpisová
akce byla èásteènì vytvoøena umìle. Prostì
nìkdo chodil s archem. Pøevažují podpisy
lidí, kteøí se nikdy nezajímali o komunální
politiku obce. Jsou tam podpisy obyvatel
sídlištì, které témìø každodennì potkávám
a o tomto problému se mnou nikdy
nehovoøili. V minulosti jsem neodmítl
odpovìï na problém, popøípadì jsem
odpovìdìl pozdìji, až po získání podkladù.
Nabízím, aby podepsaní i nepodepsaní
vytvoøili pracovní skupinu, která
s respektováním výše uvedených podmínek
pøedloží návrh zastupitelstvu obce.
Dále pøipomínám, že o rozvoji obce a její
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budoucí podobì rozhodují zastupitelé.
Pokud máte pocit, že obec investuje do Vámi
obývané èásti nedostateènì, budete mít
jedineènou možnost to zmìnit pøi pøíštích
volbách.
Kopii tohoto textu posílám panu Pecháèkovi.
Za obec
Ing. Pavel Smola

Humanitární sbírka
Ve spolupráci s charitativní organizací
Diakonie Broumov se uskuteèní v pátek dne
21. 10. 2011 od 14 do 17 hodin v kulturním
domì tradièní humanitární sbírka.
Co vše mùžete darovat
- letní a zimní obleèení (dìtské, dámské,
pánské)
- lùžkoviny, prostìradla, ruèníky utìrky,
záclony
- látky (minimálnì 1m2, nedávejte odøezky a
zbytky látek)
- domácí potøeby – nádobí bílé i èerné,
sklenièky (zabalené) – vše nepoškozené
- peøí, péøové i vatované pøikrývky, polštáøe,
deky, spací pytle
- veškerou nepoškozenou obuv
Vìci, které vzít nemùžeme
- lednièky, televize, poèítaèe a jinou
elektrotechniku
- nábytek, jízdní kola a dìtské koèárky
- zneèištìný a vlhký textil, matrace, koberce
Plán akcí
Øíjen
29. - Výtvarné odpoledne - keramická dílna
29. - 30. - Ètení s pøechodem èasu
Listopad
5. - Drakiáda
26. - Rozsvìcení stromku
Prosinec
13. - Veøejná schùze Zastupitelstva obce,
od 18 hod v klubovnì has. zbrojnice
31. - Silvestr na sjezdovce
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Výhledna opìt ožila
V sobotu 24. 9. odpoledne se uskuteènil již
3. roèník výstupu na Kalvárii k výhlednì.
Úèastnilo se kolem 50 návštìvníkù. Dìti ze
Základní umìlecké školy v Žamberku pod
vedením paní Mgr. Kaláškové zazpívaly sérii
krásných písnièek. Každý, kdo vystoupil na
vršek, dostal malé štamprlátko rumu a nìco
na zub. Dìti z umìlecké školy obdržely malý
dárek, kterým byl kompas, aby trefily pøíští
rok na 4. roèník výstupu na výhlednu.
Svatému Petrovi patøí podìkování za pìkné
poèasí a manželùm Tydlitátovým za pøípravu
celé akce.
Ing. Smola Pavel

SPOLEÈENSKÁ RUBRIKA
Narození

Vzpomínka

02.09.
10.09.
27.09.

Dne 25. 11. 2011 vzpomeneme 5. výroèí
úmrtí pana Vladimíra Vítka.
Vìnujte mu, prosím, s námi tichou
vzpomínku.

Kateøina Hejná
Veronika Tomanová
Patrik Kozák

Manželka Eva a synové Vladimír a Pavel s rodinami.

Blahopøejeme
17. 11.
27. 11.
12. 12.
14. 12.
14. 12.
29. 12.
13. 01.
14. 01.

Milada Kalousková
Emilie Suchodolová
Jarmila Hubálková
Josef Kalousek
Jana Holeèková
Jaroslava Zahradníková
Karel Musil
Pavel Svìdiroh

81 let
86 let
85 let
87 let
70 let
87 let
89 let
75 let

Vítání obèánkù a výroèí svatby
V letošním roce p. starosta dvakrát vítal nové obèánky. První vítání probìhlo na jaøe 2. dubna
a pøivítáni byli Jáchym Babák, Tomáš Èernoch, Anna Škarková, Jakub Šroler a Kristýna
Vágnerová. Ve stejný den si své významné výroèí – diamantovou svatbu – pøipomnìli
manželé Musilovi. Druhé vítání obèánkù naší obce probìhlo na podzim - 8. øíjna a pøivítáni
byli Lukáš Doleèek, Anežka Frnková, Eliška Hartmannová, Kateøina Hejná a Magdaléna
Thunová.

8

DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK
Napínavý pøíbìh z 20. 7. 2011
a výprava 7. 9. 2011
Nejdøíve den první. Ve støedu 20. 7. v 8 hodin
jsem jako pøedvoj vyjel pøed plošinou
s hydraulickou rukou, zaøízením pana
Majvalda z Lukavice, do Litic nad Orlicí. Tam
nás èekal darovaný kámen – žula. Pøi
pøedchozí prohlídce místa nakládky pan
Majvald usoudil, že tato technika na
pøepravu staèí. Váhu kamene odhadoval asi
na tøi tuny. Drama ale zaèalo hned po
uvázání kamene. Nosnost zaøízení je ètyøi
tuny a kamínek trochu pøibral. Nakonec si
ruèka dala øíct a žula byla na plošinì. Kámen
ale nesedìl. Kolébal se ze strany na stranu.
Musel se proto znovu složit a otoèit na jinou
plochu, ale otáèejte takovým kolosem.
Nakonec byl znovu naložen a pøivázán a
dramatické podrobnosti s odstupem dvou
mìsícù vyprchaly.
Pan Milan Vítek pøivezl podloží – žulový
štìrk, pan Jiøí Holeèek zajistil a pøivezl skruž
– obrubu. V 10.45 hod byla žula usazena a
lana vytažena.
Nakládka byla velmi napínavá, pøeprava
z Litic krokem. Teï už sedí na svém místì u
nás a velmi jí sluší i noèní osvìtlení.

Výprava za dalšími kameny, opìt ve støedu,
ale 7. 9., byla neménì napínavá. Zvláštì,
když technika na nakládku byly dva páry
rukou. Vyhlédnuté slepence se nezdály tak
tìžké, k pøepravì obou mìl staèit nákladní
pøívìs za osobní auto. Nestaèil. S prvním
kamenem jsme jen mírnì pohnuli. Druhý se

(

nám bez rozdrcení vlastních údù a bez
poškození pøívìsu podaøilo naložit a pøevézt
do Dlouhoòovic. Oba dva by stejnì pøívìs
nezvládl. U nás ale již musela zasáhnout
technika. Vlastní síly a navíc v dešti už na
vyložení nestaèily.
Tak vám kluci moc dìkuji za pomoc. Bez vás
by slepenec v Sídlištní netrùnil. Jeden musí
staèit.
S vlastní manipulací jsme zaèali v 15.30 hod
a v 16. 45 hod dopadl na trávník.
Jiøí Tydlitát

Geologická stezka – Kamenná stopa
Den pøed Setkáním rodákù a pøátel obce
Dlouhoòovice se „zrodily“ první informaèní
tabule k nauèné stezce historií naší obce a
dávnou geologickou minulostí našeho okolí.
Tedy - po èem šlapeme, o co zakopáváme,
co vyènívá z povrchu zemì. Po naší obci je
již roztroušeno pìt rùzných kamenù
svezených z nejbližšího okolí. Slepenec
v Sídlištní, tonality v parèíku, žula u prodejny,
køemeny u zvonièky, opuka u potoka na
návsi. Èervený pískovec u kaplièky zatím
schází. Zelený pískovec na návsi bude
umístìn, až se místo uložení doèká lepšího
vzhledu.
Informaèní tabule u kamenù nejsou jen
pouèením o geologickém podloží, ale
zároveò využitím k seznámení s historií
daného místa. Nìkdy je to doba zcela
nedávná, jako v Sídlištní, ale kdo si pøesnì
pamatuje, kdy tato výstavba zmìnila tváø
obce a zdvojnásobila poèet našich obyvatel.
Zatím tedy dlužíme dva kameny a dvì
informaèní tabule. U kaplièky snad bude
ještì letos, ale na návsi až po její celkové
rekonstrukci snad v pøíštím roce. Tak nám
držte palce a máte-li další nápady, pøijïte,
pište, nebo zavolejte.
Jiøí Tydlitát
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Myštúra
Bìhem posledních nìkolika let se v naší obci
zaèaly poøádat rùzné nové akce jak pro dìti,
tak pro dospìlé. Vznikly proto, že se lidé
chtìjí bavit, chtìjí zajímavou èinnost pro své
dìti. A už je to Masopust, Èarodìjnice, ètení
na Rolbì èi podzimní Myštúra. Ne každý
máme pro organizaci schopnosti, odvahu,
nakonec i chu, protože je pravda, že všem
lidem se èlovìk nezavdìèí a ne každý z nás
nad kritikou dovede mávnout rukou. O to
vìtší uznání patøí tìm, kdo tu odvahu mají.
Už jsme si zvykli na to, že ve vesnici velmi
dobøe pracuje s dìtmi Floriánek. Jeho
Myštúra nahradila døívìjší bìh Terryho Foxe.
Výtìžek pøíspìvkù úèastníkù je adresnì
poslán tam, kde je potøeba. V loòském roce
napøíklad na dìtské oddìlení nemocnice
v Ústí nad Orlicí, letos pak na geriatrii
v Albertinu.
Myštúra je poøádána pøedevším pro dìti a
jejich rodièe, stejnì tak jsou zváni i ostatní
obyvatelé obce. Letos jsme pozvání pøijali i
my s manželem a zkusili si celou trasu projít.
Jednotlivá stanovištì pøedstavovala rùzné
státy, úèastníci dostali úkoly, které více èi
ménì s onou zemí souvisí. Pøednì mohli
složit rozstøíhanou mapu státu, odpovìdìt
na rùzné otázky, ale mohli si také zkusit
støílet z luku, uplést z provázkù „vánoèku“,
namalovat do rýžové tabulky slovo myš
obrázkovým písmem, èi se vyhnout ledové
berle dìdy Mrazíka. V cíli jsme dostali stejnì jako ostatní - medaili a pìkný
perníèek, který pekly, kdo jiný, zase
organizátorky. Krásné poèasí dodalo
atmosféru velmi vydaøené akci. Nevím, kolik
bylo úèastníkù, jak velký obnos byl poslán na
geriatrii v Albertinu, ale i bez toho patøí
podìkování a obdiv tìm, kteøí celou Myštúru
pøipravili. Øada z nich má menší dìti a tak
jsou jim odmìnou jejich radost a rozzáøená
oèka, ale mezi poøadateli byly i mamky,
jejichž dìti jsou dávno odrostlé a vnouèky
ještì nemají. Pøesto se oblékly do
indiánských kostýmù èi na hlavu posadily
východní klobouèek a vìnovaly spoustu
èasu pøípravì toho svého stanovištì. A nejen
mamky. Na Kalvárku si pan Tydlitát prý
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vynesl „v teplých“ i stùl. Jim všem patøí obdiv
a já doufám, že se podìkování doèkali od
tìch, pro které všechno pøipravili.
Bylo to opravdu moc pìkné a tak bych chtìla
pro pøíští rok pozvat všechny, kteøí váhali,
zda se vydat èi ne. Bìh Foxe nahradila akce
jiná, akce bez oficiálních projevù, ale i ona
pøináší finanèní pomoc potøebným. Pøi vìtší
úèasti dospìlých bude tøeba pøíští rok i
vybraný finanèní pøíspìvek vìtší. Pøijïte,
stojí to za to. Na túøe zažijete legraci a taky
možná budete pøekvapeni, kolik lidí
z vesnice je ochotných se do realizace
zapojit. Ještì jednou podìkování a
pomyslný klobouk dolù pøed všemi, kteøí
nìjak patøí k Floriánkovi a Myštúru pøipravili.
Marie Vychová

Floriánek
Letos již po ètvrté pøipravil Floriánek pro dìti i
dospìlé pohádkou cestu. Tentokrát cestu
kolem svìta. Už týden pøed akcí se sešly
holky z Floriánka v hasièské zbrojnici a
vpodveèer se šíøila odtud nádherná vùnì
perníèkù zhotovených v podobì myšek a
lokomotiv. Ozdobené byly opìt nádhernì.
3. záøí 2011 se pøed druhou hodinou
odpolední ve sportovním areálu zaèali
scházet první cestovatelé. Pøišlo 88 dìtí a 65
dospìlých. Poèasí bylo nádherné. Na malé i
velké po cestì dlouhé asi 4 km èekala
stanovištì s urèitým státem a rozstøíhanou
mapou státu, kterou bylo nutné složit. Každý
stát mìl úkol a stanovištì bylo oznaèeno
vlajkou. Slovensko - pletení korbáèkù,
Rusko – chùze s berlí. Zde se dospìlý
doprovod, který se bál závrati, mohl posilnit
typicky ruským lektvarem. Dále se
pokraèovalo smìr Polsko - tady dìti urèovaly
svìtové strany. Francie - stavba Eiffelovy
vìže, Nìmecko - jízda trabantem, Rakousko
- jízda na lyžích, Amerika - støelba z luku,
Indie - malování zvíøátek, Èína - chùze po
èínské zdi, Holandsko - jízda mezi sýry a
vyjmenovat složení tulipánu. Poslední
stanovištì mìlo hasièskou tématiku. V cíli
každý dostal døevìnou medaili, perníkovou
myšku, nebo lokomotivu a malý dáreèek.
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Celkem se vybralo 2.608 Kè a obec tuto
èástku dorovnala na 5.000 Kè. Tento výtìžek
z dobrovolného startovného byl odevzdán
na zvýšení komfortu sociálních lùžek pro
seniory v Albertinu. Podruhé se výtìžek
z této akce dostal na správná místa a
potøebné úèely.
Dìkuji všem, kteøí se podíleli na pøípravách
této akce. Holky z Floriánka ochotnì vìnují
svùj volný èas a pøipravují pro dìti další a
další zábavu. Dìkuji oddílu fotbalistù za
zajištìní obèerstvení, se kterým ochotnì
pomohli manželé Macháèkovi.
Další akcí Floriánka je Drakiáda, výtvarná
dílna a rozsvìcení vánoèního stromu
s vánoèním programem nejen pro dìti.
Za Floriánka Simona Páchová

(

Vesnice v klidu
Ve dnech 22. - 24. èervence se v naší obci
konala recesistická akce, která se
inspirovala a trochu parodovala akci Mìsto
v pohybu, konané v Ústí nad Orlicí. Páteèní
program tvoøil „dlouhoòovický audiostop“,
kde se soutìžilo v hudebních vìdomostech.
Dále následoval „krátký pøedfilm“, asi
hodinový, ze života ve vsi. Závìr dne patøil
noèní promítaèce, která se „moc líbila“.
Druhý den byl vìnován sportu, respektive
naší staré gardì, která se utkala s mužstvem
Mistrovic. Na høišti se sešlo celkem poèetné
obecenstvo, které prožilo pøíjemné
odpoledne. Jídla a pití bylo dost, zábava
nevázla a vydržela až do pozdních hodin.
Nedìle mìla být v duchu sluneèních lázní
nebo tanci v dešti, ale poèasí bohužel
zklamalo. Slunce nesvítilo a ani nepršelo a
tak jsme byli ochuzeni o mnoho atrakcí.
Úèastníci si mohli posedìt s kytarou,
zaházet kladivem na cíl atd. Vyvrcholením
byl seskok „parašoustù“, který mìl takový
úspìch, že jej nikdo neèekal. Jelikož vesnice
v klidu mìla velký ohlas, bude nutné
podobnou akci zopakovat i v pøíštím roce.
Za DRS D. Silber a Z. Koøínek

ZPRÁVY ZE SPORTU
Zpráva o èinnosti FC Dlouhoòovice
Po špatné jarní èásti soutìže 2010 – 2011
vedení klubu øešilo zásadní otázky. A to
jakým stylem, jak a kdo bude trénovat.
Hledal se nový trenér, ale nakonec vzešel
z vlastních øad. Hlavním trenérem se stal
Š. Švec, který se k mužstvu vrátil. Jeho
asistentem se stal Z. Koøínek a vedoucím
mužstva je Vl. Marek. Došlo i k jednání
s hráèi o tom, jakým zpùsobem se bude
pokraèovat a kdo bude hrát. Z mužstva
odešel Jakub Nastoupil, kterému skonèilo
hostování, ze stejného dùvodu kádr opustil
Radek Fišer, nejlepší støelec pøedešlé
sezóny Jaroslav Macháèek ukonèil
fotbalovou kariéru a Zdenìk Koøínek pøešel
na post asistenta trenéra. Do mužstva se
vrátil Michal Drhlík a na hostování pøišli

Martin Havlíèek z Chroustovic, ze Slovenska
Miroslav Stanko a ze Žamberka Vía Vávra.
Kapitánem se stal Míra Musil. Pøed
mistrovskými zápasy jsme odehráli dvì
pøípravná utkání a to s celky Mistrovic a ze
Sopotnice. Po šesti odehraných zápasech
jsme získali 7 bodù a jsme na 8. místì
tabulky.
DLÒ – KLÁŠTEREC
D. TØEŠÒOVEC – DLÒ
DLÒ – D. ÈERMNÁ
BOØÍKOVICE – DLÒ
DLÒ – RUDOLTICE
HELVÍKOVICE – DLÒ

3:0 (Tøináctý J., Václavek M., vlastní)
4:0
0:4
0:2 (Plíva J., Musil M.)
0:2
1:1 (4:2 PK) (Tøináctý J.)

Naše stará garda odehrála dva zápasy a to
16. èervence v Mistrovicích a 23. èervence
odvetný zápas na domácím høišti. 28. záøí se
zúèastní turnaje starých gard v Rokytnici
v O. h.
Za FC Z. Koøínek

DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK
Kapøi si doslova doplavali pro vítìzství
prvního roèníku Kapøího poháru
v hokejbale
Poslední èervencovou sobotu probìhl
v Dlouhoòovicích první roèník Kapøího poháru
v hokejbale. Zaèátek turnaje byl okoøenìný
slavnostním otevøením novì
zrekonstruovaného zimního stadionu, na
kterém byly bìhem jarních mìsícù vybudovány
nové mantinely. Dlouhoòovický starosta
Ing. Pavel Smola symbolicky pøestøihl pásku a
následnì on, zastupitelé obce a èlenové
realizaèního týmu HC Dlouhoòovice si
slavnostnì pøipili a pokøtili mantinely.
Hokejbalového turnaje se zúèastnilo šest týmù,
které byly nalosovány do dvou skupin. Ve 13:30
hod bylo vhozeno bully prvního zápasu, ve
kterém se proti sobì postavily týmy Kanci
Žamberk a Meteors Žamberk. Po vyrovnaném
prùbìhu se radovali z vítìzství 1:0 Kanci.
Ve druhém zápase se pøedstavili domácí Kapøi,
kteøí nastoupili proti HC SPV Tìchonín a
prohráli 1:3. Následnì Kanci nestaèili na tým
z Rejchartic a odešli poraženi 1:0. Ve ètvrtém
utkání turnaje se poprvé pøedstavily také
Králíky, které prohrály 0:1 s Kapry. Poté Tygøi
Rejchartice zvítìzili nad Meteors 3:1 a zajistili si
tak postup do semifinále z prvního místa
skupiny A. Ze druhého místa postoupili Kanci.
V posledním zápase základních skupin porazil
Tìchonín 3:0 Jiskru Králíky a s pøehledem
vyhrál skupinu B. Ze druhého místa postoupili
do semifinále Kapøi.
Bohužel poèasí se nechtìlo stále umoudøit a
hráèi se tak èím dál tím více museli soustøedit
na vodu, které na høišti pøibývalo. V prvním
semifinále zvítìzili Kapøi nad Rejcharticemi 2:1
a ve druhém Tìchonín porazil 1:0 Kance. Poté
pøišly na øadu boje o umístìní. V zápase o páté
místo Meteors Žamberk zaslouženì zvítìzil
nad Jiskrou Králíky 2:0. Utkání o bronz mezi
Kanci Žamberk a Rejcharticemi skonèilo
v základní hrací dobì bez branek, a tak pøišly
na øadu samostatné nájezdy, ve kterých byli
úspìšnìjší Kanci. Ve finálovém duelu proti
sobì nastoupila mužstva, která se potkala již
v základní skupinì, domácí Kapøi
Dlouhoòovice a HC SPV Tìchonín.
V bojovném utkání se diváci branky nedoèkali a
zápas skonèil 0:0. V následných nájezdech byli
šastnìjší Kapøi a mohli se tak radovat
z vítìzství v celém turnaji.
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Poté pøišlo na øadu vyhlášení výsledkù, pøedání
cen a pohárù jednotlivým týmùm a hráèùm za
individuální úspìchy. Nejlepším støelcem a
zároveò vítìzem kanadského bodování se stal
Filip Paukrt a nejlepším nahrávaèem byl
Vlastimil Janoušek, oba z Tìchonína.
Nejlepším brankáøem turnaje poøadatelé
vyhlásili Stanislava Kalouska z týmu Meteors
Žamberk.
Nìkteré týmy spolu s poøadateli a vytrvalými
diváky poté spoleènì užívali sobotního veèera
plného jídla a rùzných druhù nápojù. Všem
zúèastnìným týmùm, poøadatelùm a
návštìvníkùm turnaje patøí obrovský dík, že i
v tak deštivém poèasí byl turnaj odehrán a vše
probìhlo bez komplikací. Konec koncù, co by
to bylo za kapra, kdyby nemìl v èem plavat. :-)
(tp)

DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK
Valná hromada TJ Dlouhoòovice
Dne 2. 9. 2011 se konala valná hromada TJ,
na které probìhly volby do výkonného
výboru a revizní komise. Dále došlo ke
schválení stanov TJ a nového uspoøádání
TJ. Nové uspoøádání tvoøí oddíly HC
Dlouhoòovice, FC Dlouhoòovice, Kapøi
Dlouhoòovice a Aerobic Dlouhoòovice.
Sportovní hry zdravotnì postižených
V Lanškrounì se konaly sportovní hry
zdravotnì postižených 26. 8. - 28. 8. 2011.
Za krásného poèasí se zúèastnilo 10
závodníkù ze Žamberka. V družstvech jsme
skonèili druzí, kde se mi nepodaøil takový
výsledek, jaký jsem chtìl. V jednotlivcích
jsem si to vynahradil a zvítìzil i celkovì jako
jednotlivec.
Hry se vydaøily, pìkné ceny, akorát rozhodèí
trochu nepodali profesionální pøístup.
Pøíští rok už bude 36. roèník. Dìkuji Obci
Dlouhoòovice za finanèní pøíspìvek.
Sochor Pavel, Dlouhoòovice 21

POÈASÍ
Èerven 2011
Smíšená cirkulace, pøevážnì cyklonálního
charakteru s èastými høebeny vysokého
tlaku vzduchu nad Evropou, zpùsobila
teplotnì nadnormální hodnoty. Celkovì o
2,7 °C. Sluneèní svit byl slabì nadnormální.
Srážky byly v normálu.
teploty: prùmìrná mìsíèní teplota 17,4 °C
(2,7 °C nad normálem), maxima: 28,1 °C
(22.), minima: 4,9 °C, v pøízemí: 0,8 °C (11.)
srážky: celkem 87,8 mm/m2 (103 % normálu)
sluneèní svit: celkem 211,1 hodin (134 %
normálu)
statistiky: poèet dnù se srážkami: 19,
s bouøkou: 9, s rosou: 16, s mlhou: 2,
s nárazovitým vìtrem: 9, maximální náraz
vìtru 14 m/s dne 6. èervna z jihovýchodu.
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Èervenec
Pøevážnì cyklonální poèasí nad støední
Evropou zpùsobilo jeden výrazný extrém
ve 3. dekádì, kdy napršelo kolem 45 mm/m2
vody. Celkovì pøevládalo zataženo se
srážkami, které byly silnì nadnormální.
Teploty se udržovaly kolem svého
dlouhodobého normálu. Sluneèní svit byl
slabì pod normálem.
teploty: prùmìrná teplota: 16,6 °C (0,1 °C
nad normálem), maxima: 30,1 °C (13.),
minima: 7,2 °C(6.), v pøízemí: 2,4 °C (23.)
srážky: celkem 160,3 mm/m2 (174 %
normálu)
sluneèní svit: celkem 177,3 hodin (92 %
normálu)
statistiky: poèet dnù se srážkami: 19,
s bouøkou: 7, s rosou: 16, s mlhou: 1,
s nárazovitým vìtrem: 7, maximální náraz
vìtru 15 m/s dne 22., 23. èervence
ze severozápadu.
Srpen
Západní oceánské proudìní zpùsobovalo
èasté srážky nad støední Evropou. Ve tøetí
dekádì se více projevilo teplé jižní proudìní
vzduchu z jižních smìrù. Sluneèní svit a
teploty se celkovì pohybovaly slabì nad
normálem. Úhrn srážek dosahoval polovinu
svého dlouhodobého normálu.
teploty: prùmìrná teplota: 17,8 °C (1,7 °C
nad normálem), maxima: 32,0 °C (26.),
minima: 3,1 °C(31.), v pøízemí: -1,9 °C (31.)
srážky: celkem 46,6 mm/m2 (54 % normálu)
sluneèní svit: celkem 230,3 hodin (120 %
normálu)
statistiky: poèet dnù se srážkami: 13,
s bouøkou: 8, s rosou: 24, s mlhou: 5,
s nárazovitým vìtrem: 4, maximální náraz
vìtru 13 m/s dne 19., 25. srpna z jihozápadu.
Letní mìsíce vyšly celkovì teplotnì i
srážkovì slabì nad normálem s bohatým
sluneèním svitem.
Martin Balík
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OSTATNÍ
Školství v Pardubickém kraji vracíme ke
zdravým koøenùm Pozitivní zmìny jsou
patrné i ve vašem regionu
Pardubice - Naši žáci a studenti podle
prùzkumù zaostávají za svými vrstevníky
z vyspìlých zemí pøedevším ve schopnosti
uplatnit nabyté vìdomosti v praxi. Dùvodù je
celá øada. Mimo jiné jsou to roztøíštìnost
oborù v našem støedním školství èi
dlouhodobé pøehlížení potøeb trhu práce. Za
souèasnými problémy je tøeba vidìt také
podcenìní dopadù nepøíznivého
demografického vývoje v naší zemi a
klesající úroveò vzdìlání ve všeobecnì
vzdìlávacích oborech.
Na situaci ve školství se díváme
racionálnì
Souèasná krajská vláda se do øešení tìchto
problémù pustila s velkou odpovìdností a
rozvahou, a to ve spolupráci s øediteli škol,
z á s t u p c i m í s t n í c h s a m o s p r á v,
zamìstnavateli a dalšími organizacemi.
Snahou všech optimalizaèních krokù je
zlepšit úroveò a kvalitu škol, podpoøit
technické školy a uèòovské školství, snížit
oborovou roztøíštìnost škol, dosáhnout
úspory provozních nákladù, zlepšit
vybavenost škol uèebními pomùckami a
mzdovými úsporami navyšovat platy
pedagogù stávajících škol. Po nelehkém
období, kdy zmìnám nebyla naklonìna èást
veøejnosti a kdy k racionálnímu pohledu na
vìc mnohdy nepomohla ani média, se ze
škol ozývají první pozitivní signály.
K optimalizaci sítì støedních škol již pod
tíhou nezpochybnitelných argumentù sáhly
všechny kraje a vyzval k ní rovnìž ministr
školství.
Zmìny probìhly také na Orlickoústecku
a Svitavsku
V roce 2009 bylo pøevedeno Gymnázium
Králíky na zøizovatele Mìsto Králíky
(k 30. 6. 2009), v roce 2010 byly pøevedeny
Domy dìtí a mládeže a Základní umìlecké
školy na obce (k 31. 12. 2010), bylo slouèeno

Støedisko praktického vyuèování Žamberk
se Støední odbornou školou obchodu,
øemesel a služeb (k 1. 9. 2010), byl schválen
útlum ekonomických oborù (Ekonomika a
podnikání) ve støedních odborných školách
od školního roku 2011/2012 (snížení poètu
otevíraných tøíd v kraji o 10), schválen byl
rovnìž útlum Technických lyceí ve støedních
odborných školách od školního roku
2011/2012 (snížení poètu otevíraných tøíd
v kraji o 3) a slouèena byla Základní škola pøi
nemocnici Ústí nad Orlicí se Speciální
základní školou v Ústí nad Orlicí (k 31. 12.
2010). V letošním roce pak byly
slouèeny
Støední škola zahradnická Litomyšl a Vyšší
odborná škola a Støední odborná škola
technická, Litomyšl, (k 1. 4. 2011), Støední
odborná škola a Støední odborné uèilištì
technických oborù, Èeská Tøebová, Skalka
1692 a Vyšší odborná škola a Støední
odborná škola Gustava Habrmana, Èeská
Tøebová, Habrmanova 1540, (k 1.7. 2011),
Støední zemìdìlská škola, Lanškroun, Dolní
Tøešòovec 17 a Školní statek zemìdìlské
školy Lanškroun (k 1.7. 2011), Obchodní
akademie, Choceò, T. G. Masaryka 1000 a
Støední škola cestovního ruchu Choceò
(k 1.8. 2011), slouèena byla Základní škola
speciální Bystré se Speciální základní
školou Polièka, Jiráskova 825 (k 1.7. 2011).
Vedle zmìn v oborové nabídce se již kraj
dohodl s øediteli støedních odborných škol a
zástupci místních samospráv na útlumu
ekonomických oborù a v pøípadì vyšších
odborných škol, kterým v roce 2016 skonèí
akreditace, na jejich užší spolupráci
s univerzitami. Deklarujeme, že žák studium
dokonèí tam, kde jej zahájil.
Jakkoli jde o nepopulární kroky, sluèování
škol je jedinou cestou k tomu, abychom
udrželi oborovou nabídku v kraji a pøípadnì
pomohli vzniku nových oborù, které si žádá
pracovní trh. Chceme tu ekonomicky silné a
oborovì vyhranìné støední školy
s optimálním technickým vybavením, kde
žáky vyuèují kvalitní pedagogové.

DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK
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Chceme zvýšit zájem mladých lidí
o technické obory
Snažíme se zvýšit zájem mladých lidí o
technické obory vzdìlání, po jejichž
absolventech je velká poptávka na trhu
práce. Z tohoto dùvodu jsme zavedli systém
stipendií v oborech, které si trh práce žádá
nejvíce – tedy oborech blízkých
stavebnictví, kovoobrábìní, potravináøství
(Øezník – Uzenáø) èi v oboru Kominík. Pøi
hodnocení klademe nejvìtší dùraz na
úspìšnost žákù v praktických
dovednostech.

Investujeme do škol a školských zaøízení
Rozpoèet Pardubického kraje na rok 2011
pro oblast školství byl schválen ve výši 311
812 tis. Kè, z toho výdaje na investice jsou
ve výši 25 mil. Kè. V prùbìhu roku dochází
ke snížení rozpoètu o 3 % – s ohledem na
hospodaøení a celkovou finanèní situaci
kraje.
V letošním roce byly do odvìtví školství
pøevedeny mimoøádné finanèní prostøedky
(7,265 mil. Kè) z prodeje majetku (jedná se
o nevyužívané nemovitosti uvolnìné z
dùvodu organizaèních zmìn ve školství).

Rozšiøujeme nabídku o nové obory
Od nového školního roku se v kraji rozšiøuje
nabídka o nìkolik nových oborù vzdìlání –
Mechanik strojù a zaøízení (se zamìøením
Mechanik plastikáøských strojù), Montér
vodovodù a kanalizací a obsluha
vodárenských zaøízení, Požární ochrana,
Prùmyslová ekologie a Chemik. Již druhým
rokem budou otevírány obory Vodaø a
Kominík. Jsme potìšeni, že zájem o tyto
obory roste. Pardubický kraj vydává
každoroènì brožuru s nabídkou oborù,
podle kterých mohou dìti a jejich rodièe
vybírat školu s ohledem k budoucímu
povolání. Proškolováni jsou také výchovní
poradci, aby dokázali žákùm odpovídajícím
zpùsobem poradit.

Nejvýznamnìjší investièní akce v kraji
Mezi nejvýznamnìjší investièní akce
realizované Pardubickým krajem ve školách
v tomto roce patøí výstavba
sportovního
areálu Dašická v Pardubicích, stavební
úpravy v SPŠ chemické v areálu
Podìbradská v Pardubicích a ve Støední
škole potravináøství a služeb, Pardubice,
rekonstrukce školní kuchynì a jídelny na
Gymnáziu, Dašická, Pardubice, pøístavba
šaten a rekonstrukce Domova mládeže ve
Vysokém Mýtì spolufinancované mìstem
Vysoké Mýto, rekonstrukce sociálního
zaøízení na Gymnáziu, Mozartova,
Pardubice, rekonstrukce støech Integrované
støední školy Moravská Tøebová a pøístavba
bezbariérového výtahu v Odborném uèilišti a
Praktické škole Žamberk.
Bìhem letošních letních prázdnin kraj
investoval do zkvalitnìní podmínek
slouèených škol a na další rekonstrukce cca
120 mil. Kè.

Vracíme gymnáziím prestiž
Prioritou Pardubického kraje je též zvýšit
prestiž gymnázií a zajistit jejich další
existenci. Pardubický kraj letos poprvé
analyzoval zkušenosti s jednotnými
pøijímacími zkouškami na støední školy
s maturitními obory. Pilotní roèník mìl za
úkol pøedevším zmapovat úroveò žákù
základních škol a provìøit organizaci
zkoušek. Díky tomu, že byly pøijímací
zkoušky jednotné, jsou i jejich výstupy
hodnotným materiálem a vodítkem pro další
po-stup. Na základì zjištìných negativ
budou ve školním roce 2012 - 2013
stanovena jednotná pravidla pro druhé a
další kola pøijímacích zkoušek.

Ing. Jana Pernicová
èlenka Rady Pardubického kraje, zodpovìdná za
školství, kulturu a památkovou péèi

V í c e n a w w w. p a r d u b i c k y k r a j . c z ,
www.janapernicova.cz
Skuteèné kvality èlovìka dokonale provìøí
obvykle až vypjaté životní situace. Mladí lidé
nás již mnohokrát pøesvìdèili o tom, že jejich
generace není zkažená, jak ji pod tíhou
osobních zkušeností vidí nìkteøí z nás.
V dobì živelních pohrom, pøi záchranì
životù u tìžkých dopravních nehod èi
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za jiných, neménì dramatických okolností
mladí lidé dokazují dostatek rozhodnosti,
rozvahy i nezbytných znalostí a dovedností.
Ukrývají v sobì obrovský potenciál, který je
však zapotøebí dále rozvíjet a dìlat vše pro
to, aby jej mladí lidé mohli uplatnit. A
nemluvím nyní jen o vypjatých životních
situacích, ale pøedevším o realitì všedních
dnù. Napomáhat by tomu mìla celá naše
spoleènost, v prvé øadì naše školství, které
je nutno vrátit k jeho zdravým koøenùm.
Veøejnì pøístupná mezinárodní soutìž žákù
v øemeslných dovednostech ØEMESLO /
SKILL 2011 se uskuteèní ve dnech 20. až 22.
záøí ve Vysokém Mýtì.
Soutìž v kategoriích Zedník a Zednické
práce se pøipravuje ve spolupráci s místní
radnicí a Vyšší odbornou školou a støední
školou stavební Vysoké Mýto v rámci
podpory a propagace technického støedního
školství Pardubického kraje.
Záštitu nad ní pøevzala krajská radní Jana
Pernicová, starosta Vysokého Mýta a Svaz
podnikatelù ve stavebnictví v ÈR.
Ètení nejen pro ženy
Tajemství ve jménech ukrytá:
Adamec, Adamcová:
Jedná se o druhé nejrozšíøenìjší pøíjmení od
písmene A. V Èeské republice žije zhruba
sedm tisíc nositelù tohoto pøíjmení. Pøíjmení
Adamec je možné vykládat nìkolika
zpùsoby. Tím nejèastìjším je odvození od
køestního jména Adam. Protože pøípona –ec
na konci slova má funkci zdrobòující, je
možné oznaèit pana Adamce (alespoò podle
pøíjmení) za malého Adama.
Slavní nositelé tohoto jména:
- Jiøina Adamcová (grafièka a ilustrátorka)
- Jozef Adamec (bývalý ès. fotbalový
reprezentant)
Literatura: Mates, Vladimír: Jména tajemství zbavená
(KK, Praha 1998)

(

Krása a zdraví: povídání o medu I.
Po desetitisíce let byl med v mnoha zemích
jediným dostupným zdrojem cukru a
univerzálním sladidlem. Starovìké civilizace
pohlížely na med jako na zázrak.
A jak vlastnì med vzniká? Dnes víme, že
med vzniká z nektaru, který medonosné
vèely sbírají z kvìtù. Nektar je vlastnì sladká
tekutina produkovaná kvetoucími rostlinami,
na které láká hmyz. Med obsahuje daleko
ménì tekutiny než pùvodní nektar. Asi 80%
procent medu tvoøí cukr, ponejvíce ovocný a
hroznový.
Pro ohodnocení medu jsou dùležité vùnì a
pøíchu, barva a hustota. Vùnì a pøíchu jsou
dány druhem kvìtù, z nichž je nektar sbírán.
Hustota medu záleží na tom, s jakou
obratností je med stáèen z plástù. Akátový
med má barvu vodovì bílou a voòavou,
sladkou chu. Jetel dává v mnoha zemích
nejvyšší výnosy medu a vytváøí zelenkavì
bílý med. Med z pomeranèových kvìtù
(ze Španìlska èi Izraele) je krémovì bílý
s jemnou a výraznou chutí.
Recept: Hrušky v medu
4 hrušky, 4 lžíce medu, 300 ml vody, 2 lžíce
citrónové šávy, vanilkový cukr, 2 lžíce
sekaných oøíškù nebo strouhané èokolády a
šlehaèka na ozdobení
Oloupané hrušky pøekrojíme, zbavíme je
jaderníkù a vložíme do hrnce. Med, vodu,
citrónovou šávu a vanilkový cukr (nebo
vanilkový lusk) uvedeme do varu a vzniklým
sirupem hrušky v hrnci pøelijeme. Pøikryjeme
je a za stálého podlévání sirupem dusíme
hrušky až zmìknou. Podáváme je studené,
posypané oøíšky a ozdobené šlehaèkou.
(Moje poznámka: hrušky jsou dobré i teplé,
zvláštì v zimì. Mùžete použít i hruškový
kompot, ale pak hrušky dusíte jen krátce.)
Literatura: Normanová J.: z anglického originálu THE
LITTLE LIBRARY - HONEY (Londýn, 1990)

1- pokolení, 2 - druhá èást tajenky, 3 - zvrat, èást grilu, 4 - pøedložka, amatéøi 5 - iniciály autora køížovky, èeské mìsto,
pøedložka 6 - naivní èlovìk, zkratka technického prùkazu, anglicky „já jsem“, 7 - chemická znaèka hliníku, vlhké místo,
8 - vous, citoslovce smíchu, jedna (rozpoèitadlo) 9 - èeský spisovatel, tøpyt 10 - restaurace a jídelny, druh ovoce, 11 - tenisový
úder, násep, zkratka obèanského prùkazu 12 - ukazovací zájmeno, polní plodina, druh látky 13 - koroze (mn.è), malá ryba
14 - záchod, malý banán 15 - tlít, název písmene, øímských 551 16 - naše mìna, zkr. elektrorevizí, anglicky „lež“ 17 - podnik v
Odolené Vodì dva 18 - anglicky „sada“ , zkratka gynekologického nálezu 19 - dodavatel energie

A - erb, èást ruky, kout B – Chem. znaèka zinku, špinavá, øeka Jižní Ameriky, C - mužské jméno, první èást tajenky, èeský herec
D - znaèka plastových oken, chemický prvek, druh zeleniny (hovorovì), akumulátor E - pøedložka, druh opice, tøetí èást
tajenky, øímský vládce, ukazovací zájmeno F- ratolesti, olympijská disciplína, veèírek (paøba), druh paliva vozidel, chemická
znaèka dusíku G - podnosy, znaèka pneumatik, apaè H - pleš, lyžaøský pozdrav, druh zeleniny I - ženské jméno, ètvrtá èást
tajenky, SPZ Karviné

S pozdravem David Silber a køížovkáøský guru Zdenìk Koøínek.

tak tu máme druhou køížovku. Tajenku odevzdávejte stejnì jako minulém èísle. Na obec nebo posílejte na email
david@silber.cz a nebo si mì osobnì odchytnìte. Výsledky a odmìny budou ve vánoèním èísle.

Vážení Luštitelé,

DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK
(
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STOLNÍ KALENDÁR DLOUHOÒOVICE 2012
Obec Dlouhoòovice vydala pro rok 2012 stolní kalendáø,
který si mùžete zakoupit na Obecním úøadì.
Cena: 99,- Kè

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. 12. 2011
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

3)

www.dlouhonovice.cz
tel./fax: 465 614 791
e-mail: urad@dlouhonovice.cz
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Dlouhoòovice è. 5/2011
ze dne 20. 9. 2011
Zastupitelstvo obce
1. Bere na vìdomí informace
1.1. starosty, pøedsedy výborù a komisí: viz. zápis
1.2. o prùbìhu pøípravy stavebních akcí „rekonstrukce èásti ulice Hlavní“,
„rekonstrukce mantinelù kluzištì“ a budování komunikace „Velký Hájek“
1.3. pøipomínky p. J. a J. S. k projednávanému územnímu plánu Dlouhoòovice s jejich
vyøízením poøizovatelem takto:
1.3.1. požadavek poz. p.è. 2287/2 plocha lesní a p. è. 2287/1 – 2/3 plocha lesní, 1/3
plocha rekreace bude akceptována, nebo se jedná o zmìnu
pozemkù v souvislosti s provedenými pozemkovými úpravami.
1.3.2. návrh na využití pozemkù p. è. 453/1 a 452/1 pro výrobu a skladování nebude
akceptován
1.3.3. zrušení požadavku zalesnìní poz. p. è. 84/4 a 84/5
1.4. zaøazení parcel è. 1037/1;10001/65; do ploch bydlení v projednávaném územním
plánu
1.5. informaci o zaøazení návrhu zmìny jízdního øádu autobusù (ranní školní spoj.)
1.6. žádost o vybudování dìtského høištì
1.7. informaci místostarosty o prùbìhu soudních sporù mezi obcí a Pozemk. fondem ÈR
2. Schvaluje:
2.1. doplnìní pasportu místních komunikací ve vlastnictví Obce Dlouhoòovice (LV10001)
o komunikace ppè. 288 (17c) a 240/1 (16c)
2.2. vypovìzení nájemní smlouvy panu L. M. a paní P. M. na poz. parc.è. 454 a 69/2
(urèených k pìstování ovoce a zeleniny a chovu drobného zvíøectva) ve vlastnictví
Obce Dlouhoòovice s 1- roèní výpovìdní lhùtou k 1. 10. 2012
2.3. úplné znìní stanov sdružení obcí Orlicko k 28. 6. 2011
2.4. smlouvu o poskytnutí pøíspìvku od „Sdružení obcí Orlicko“ na realizaci projektu
“Malé památky Orlicka – ošetøení zvonièky“
2.5. prodej bytu 1+2 obytné místnosti è.10/130 (60,95 m²) ulice Sídlištní 130,
Dlouhoòovice panu R. P. za cenu 10 000,- Kè/m²
2.6. poskytnutí penìžitého daru ALBERTINUM, odborný léèebný ústav v Žamberku –
oddìlení sociálních lùžek ve výši 2 392,- Kè
2.7. úpravu rozpoètu – pøesuny mezi jednotlivými položkami a paragrafy dle èerpání,
rozpoètové opatøení è.106 – grant na územní plán
2.8. návrh plánu spoleèných zaøízení v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú.
Dlouhoòovice
3. Ukládá
3.1. starostovi splnìní bodu: 2.1, 2.2, 2.4,2.5,
3.2. hospodáøce: 2.6, 2.7,
Usnesení bylo schváleno nadpolovièní vìtšinou, tj. 8 èleny zastupitelstva obce
Schùze byla ukonèena v Dlouhoòovicích dne 20. 9. 2011 v 19:30 hod.
Zapsal: Ing. Smola Pavel
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VÍTÁNÍ OBÈÁNKÙ 2. 4. 2011
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VÍTÁNÍ OBÈÁNKÙ 8. 10. 2011
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