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INFORMACE Z RADNICE
Jarní úklid do kontejnerù

Pøívìs

V prùbìhu mìsíce dubna bude na obvyklých
místech umístìn kontejner pro jarní úklid.
Žádáme všechny obèany, aby do kontejneru
neukládali plasty, sklo a papír, které patøí do
tøídìného odpadu, stavební su, vìtve, keøe,
zbytky sena 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!
Pracovníci Ekoly okolí kontejneru neuklízejí.

Obec zakoupí pro potøebu složek krytý
pøívìs, který si budou moci vypùjèit i obèané.
Podrobnosti budou schváleny na zasedání
zastupitelstva obce.

Compostainery Dlouhoòovice 2012
Svoz vždy ve Ètvrtek

Termíny veøejných schùzí pro rok 2012

Oèkování psù a koèek
V pátek 18. kvìtna 2012 od 15.30 do 16.15
hod probìhne pøed Kulturním domem
v Dlouhoòovicích oèkování psù a koèek proti
vzteklinì. Možno aplikovat kombinovanou
vakcínu psùm i koèkám, zakoupit tablety na
odèervení.

úterý 17. 4. od 18 hodin v klubovnì hasièské
zbrojnice
úterý 26. 6. od 18 hodin na Chatì Rolba
úterý 25. 9. od 18 hodin na Chatì Rolba
úterý 11. 12. od 18 hodin v klubovnì
hasièské zbrojnice
Setkání dùchodcù
S pøicházejícím jarem se blíží i tradièní
setkání dlouhoòovických dùchodcù.
Tentokrát jsme ho pøipravili na poslední
kvìtnovou nedìli 27. kvìtna od 14.00 hodin
v Kulturním domì.
Jitka Chárová

Vážený pane starosto,
chtìla bych Vás požádat, abyste toto
podìkování zveøejnil na stránkách vašeho
zpravodaje nebo na webových stránkách
obce. V letošním roce jsme byli s našimi
prvòáèky na zimní lyžaøské škole v pøírodì
ve vaší obci Dlouhoòovice. Pøesto, že jsme
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první termín museli kvùli nedostatku snìhu
odložit a pøijeli jsme v týdnu od 6. 2. do 10. 2.
2012, kdy bylo dost mrazivé poèasí, škola
v pøírodì se všem dìtem velice líbila. Chtìla
bych touto cestou moc podìkovat
manželùm Moravcovým, u kterých jsme byli
ubytováni v penzionu Pod Lipami, za velice
vstøícný pøístup k dìtem a také za vynikající
kuchyni.
Dále bych chtìla podìkovat pánùm
vlekaøùm Luboši Maryškovi a Josefu
Tobiškovi za velkou pomoc pøi prvních
lyžaøských zkušenostech našich prvnáèkù.
Všichni se na Dlouhých Honech nauèili
základy lyžování a dokonce se vìtšina
zúèastnila poslední dopoledne závodù ve
slalomu. Ještì jednou velký dík a za rok
nashledanou.

Masopust
Rád bych podìkoval všem úèastníkùm
masopustu. Díky za to, že se staráte o
pokraèování tradice, která je ještì hodnì
mladá, ale má se èile k svìtu. Jsem rád, že
jste ji pøijali za svou, a protože to dìláte
výbornì, tak jste si jistì všimli, že jsme
inspirací i pro nìkteré okolní obce. Jen tak
dále a pøíští rok opìt v hojném poètu
nashledanou.
Za kulturní komisi David Silber

Mgr. Alena Pospíšilová (roz. Maryšková) a dìti z 1. B a
1. C 6. ZŠ V Mladé Boleslavi.

SPOLEÈENSKÁ RUBRIKA

Došlo k napadení serveru poskytovatele
prostoru pro náš web. Na našich stránkách
se to projevilo smazáním všech døíve
vystavených dokumentù.
Dodnes není web plnì funkèní, proto je tam
možno shlédnout nìkteré informace
neaktuální. Pracujeme s poskytovatelem
prostoru na nápravì.

Narození
15. 12.
29. 12.
11. 01.
29. 02.

Web obce

Amálie Jedlièková
Eliška Luxová
Matouš Doleèek
Klára Vanèurová

Blahopøejeme
09. 05.
10. 05.
22. 05.
06. 06.
13. 06.
24. 06.
10. 07.
12. 07.
19. 07.
24. 07.

David Silber

Marie Dostálková
Marie Hubálková
Anna Vrbová
Zdeòka Nunová
Jiøina Herzogová
Milada Macháèková
Bohumír Zámeèník
Bohumil Krahulec
Hana Bílková
Vlasta Svobodová

83 let
80 let
91 let
81 let
87 let
82 let
80 let
92 let
83 let
80 let

Ludmila Janeèková
Pavel Javùrek
Oldøich Bílek

91 let
47 let
61 let

Úmrtí
04. 02.
06. 02.
18. 02.

Mateøská škola Dlouhoòovice
vypisuje v mìsíci dubnu
ZÁPIS
k pøedškolnímu vzdìlávání. Kritéria
pro pøijetí jsou zveøejnìna v MŠ.
Nabízíme zajímavou vzdìlávací
nabídku, vstøícnou a domácí
atmosféru, rùznorodé sportovní
èinnosti a kulturní aktivity.
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Mini zprávy z naší školky

Masopust výstava

Tyto mìsíce jsme podøídili heslu „Ve
zdravém tìle zdravý duch“. Dìti se
zúèastnily lyžaøského výcviku, pravidelných
návštìv v solné jeskyni a každodenních
procházek na èerstvém vzduchu, což
pøineslo své ovoce, že se nám epidemie
chøipky úspìšnì vyhýbá. (Prozatím.)
Abychom i ducha uspokojili, v MŠ jsme
pøivítali divadelní pøedstavení Divadla
„Štaflièky“ a vystoupení s netradièními
hudebními nástroji L. Hradecké s prvky
muzikoterapie. Také jsme uspoøádali jeden
den karnevalového veselí.

Byl jsem požádán o zapùjèení nìjakých
masopustních masek do Mìstského muzea
v Ústí nad Orlicí, kde je výstava
MASOPUST. Jejich žádosti jsem vyhovìl a
zapùjèil jim masky medvìda a hadráka.

Fotografie je z
jednoho zajímavého
dopoledního vytváøení.
Všem ètenáøùm hezké a sluneèné jaro za
celý kolektiv MŠ pøeje
Zuzana Knápková

David Silber

5

DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK
SMS Rozhlas
Již je zprovoznìn SMS Rozhlas obce
Dlouhoòovice. Nìkteøí se již pøihlásili a
budou dostávat informace pøímo do mobilu.
Kdo má zájem a není registrován, a se
zastaví na obecním úøadì a nahlásí se u
paní Sklenáøové.
Je možné zasílat zprávy též emailem.
Registrace je stejná jako u SMS Rozhlasu.
David Silber

Kalendáø akcí
Duben:
08. 04.
15. 04.
17. 04.
20. 04.
21. 04.
30. 04.

Zaèátek fotbalové sezony
První fotbal v Dlouhoòovicích
Veøejná schùze zastupitelstva
Hasièi sbìr železa
Floránek výlet
Pálení èarodìjnic

Kvìten:
05. 05. Malátkùv memoriál
19. 05. Okrsková hasièská soutìž - LÍŠNICE
27. 05. Setkání s dùchodci
Èerven:
02. 06. Memoriál Zdeòka Musila
23. 06. Plastic Cup
Venkovní aerobic - datum neupøesnìno
Floriánek - vítání léta - datum neupøesnìno
Masopust
Chtìla bych se vyjádøit nìkolika vìtami
k masopustu. Že se podaøil, pobavil, a už
hostitelské rodiny nebo pøihlížející, to víme
všichni. Chci vyjádøit podìkování všem, kteøí
pøipravovali pohoštìní. Tìch koblížkù,
koláèkù, buchtièek, masíèek, chlebíèkù a
všech tìch mòamek bylo tolik druhù, že to
byla až kuchaøská umìlecká díla. Kdo pøišel
veèer na sál, mohl vše vidìt a ochutnat. Co
se nesnìdlo veèer, to se dojedlo druhý den
pøi úklidu sálu, a že se na úklid tentokrát
sešlo hodnì lidí. Já bych chtìla za všechny
podìkovat za ty dobrùtky a mòamky, které
jste pøipravili, a které byly všechny s chutí

(

snìdeny. A teï ještì otázka pro všechny.
Víte, jak se jmenovali všichni trpaslíci? No
pøece Døímal, Štístko, Rejpal, Stydlín,
Šmudla, Kejchal a Prófa a pochopitelnì
krásná Snìhurka.
Vítkova Eva

Malátkùv Memoriál
5. kvìtna 2012 se uskuteèní již 20. roèník
Malátkova memoriálu v køížovém mariáši.
Od 13:00 hodin v restauraci Pod Lipami.
Floriánek navázal pøátelství s léèebnou
Albertinum v Žamberku
Dne 3. záøí 2011 již po ètvrté pøipravil
Floriánek pro dìti i dospìlé pohádkou cestu.
Tentokrát cestu kolem svìta. Pøišlo 88 dìtí a
65 dospìlých. 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 oznaèené 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.
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
pobytových (sociálních) lùžek pro
seniory v OLU Albertinum. Podruhé se
výtìžek z této akce dostal na správná místa
a potøebné úèely. Pøedminulý rok výtìžek
putoval do nemocnice v Ústí nad Orlicí na
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dìtské oddìlení.
Za 5000 Kè, které v OLU Albertinum
obdrželi, se zakoupilo na pobytová (sociální)
lùžka celkem 15 kusù krásného povleèení a
dále pomùcky pro ergoterapii (hlavolam,
bludištì, karty krasohled, døevìný labyrint,
døevìné hodiny, had na rozvíjení jemné
motoriky, nafukovací míèe ...)

(

Pozvánka na den otevøených dveøí:
V nedìli 10. èervna od 14.00 poøádá
Albertinum, odborný ústav v Žamberku, den
otevøených dveøí. Zváni jsou všichni obèané
zajímající se o zdravotnické a sociální
služby, které OLU Albertinum nabízí.
Tìší se na Vás zástupci vedení ústavu a
personál jednotlivých oddìlení.
Jana Dolejšová

VÁNOÈNÍ BESÍDKA V DÌTSKÉM
DOMOVÌ HORNÍ ÈERMNÁ

Tímto dìkujeme Floriánku a obci
Dlouhoòovice za darovanou èástku, a také
Veronice Musilové (zdravotní sestra v OLU
Albertinum), která celou akci
zprostøedkovala.
Pobytová (sociální) lùžka
jsou urèena pro klienty, kteøí nejsou schopni
samostatného pobytu v domácím prostøedí
a èekají na umístìní do Domova pro seniory.
Více informací Vám ochotnì sdìlí:
Kovalová Dagmar (sociální sestra) 465 677
914
kovalova@albertinum-olu.cz
Dolejšová Jana Mgr. (sociální sestra) 465
677 855
dolejsova@albertinum-olu.cz

Pøišla nám pozvánka od dìtí z Horní Èermné
(DD), kde zvou Floriánka na pøedvánoèní
besídku. Takové pozvání se neodmítá a
proto, i když je 21. 12. a každý má doma
spoustu práce a pøíprav, vyrážíme na cestu.
V médiích hlásají, že budou Vánoce na
blátì, ale dnes sype a sype. Všichni
doufáme, že cesta bude sjízdná a vìøíme
Vaškovi, že se s tou vánicí popere. Na
besídku jsme pøijeli vèas a dìti nás už èekaly.
Pøipravily si moc hezké písnièky, taneèky a
dokonce hranou pohádku. Ocenili jsme taky
vystoupení velkých dìtí, protože pøedvést
vlastní tvorbu a celkovì ukázat, že i v dobì
poèítaèù mají i jiné zájmy, není pro nikoho
jednoduché. Každopádnì se nám to všem
moc líbilo. Po besídce jsme posedìli v
jídelnì a nevìdìli, co máme ochutnat døíve,
všechno vypadalo lákavì a chutnalo ještì
líp. Tak ještì pøipít punèem (samozøejmì bez
alkoholu) na zdraví, pøedat dáreèky od
Floriánka a firmy Teddies Michal Vyhnálek a
mùžeme se tìšit na další spoleèné akce.
Floriánek
KARNEVAL 2012
Jako tradiènì je pro Floriánka první akce
v novém roce Dìtský karneval. Ani letos to
není jinak. Nejprve hodiny a hodiny pøíprav a
potom netrpìlivé oèekávání, jestli se
všechno vydaøí a dìti, pro které je karneval
pøipravován, budou spokojeny. Kolem 13.30
hod. se zaèaly sjíždìt masky a rozzáøené
dìtské oèi nevìdìly, jestli koukat na
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výzdobu, se kterou nám pomohla Speciální
škola ze Žamberka, nebo koukat po
ostatních maskách. Sešlo se jich tu 100 od
úplnì malinkých kominíèkù až po velké
princezny. Všichni byli kouzelní, a proto
nikdo nezávidìl porotì, že má vybrat ty
nejhezèí masky, protože hezké byly
všechny. O krásné pøedtanèení se postarala
dìvèata z TJ Sokol Kamenièná a zaslouženì
sklidila velký potlesk. Dìti vesele tancovaly,
chytaly bubliny, øádily s balonky, jezdily na
autíèkách a netrpìlivì èekaly na vydávání a
losování bohaté tomboly. Tato akce je hlavnì
pro dìti, ale vìøíme, že se líbila i
dospìlákùm. Samozøejmì, že bylo
pøipraveno i obèerstvení a tradièní preclíky.
Dìkujeme všem maskám a rodièùm, že s
námi strávili pøíjemné odpoledne a tìšíme se
na vidìnou na dalších akcích. Také
nesmíme zapomenout podìkovat všem,
kteøí pomohli akci pøipravit a sponzorùm za
krásnou tombolu.
Sponzoøi:
Obec Dlouhoòovice, Velkoobchod hraèky
TEDDEIS Michal Vyhnálek - Žamberk,
Výroba døevìných hraèek
Markovi Dlouhoòovice, Døevomateriál s.r.o. Žamberk, Nehtové studio Hana Richtrová Dlouhoòovice, Procházka Jaroslav Dlouhoòovice, Truhláø Vítek Pavel Dlouhoòovice, DZ Pharm s.r.o. - Žamberk,
Autoopravna VESELÝ - Žambek,
TopKarMoto - Dlouhoòovice, F Plus s.r.o
dùm barev - Žamberk, Cukrárna Valachová Žamberk, Penny Market - Žamberk,
Pastelka Radoslav Zajdl - Rychnov nad
Knìžnou, Chladírenský servis Pavel Mrštný
- Dlouhoòovice, Some Jindøichùv Hradec poboèka Žamberk, Kvìtinový domeèek Jitka
Pavlová - Žamberk, Oldøich Prachaø Letohrad, Manželé Peškarovi Dlouhoòovice, Konzum dohlížecí výbor Žamberk, Letohradské strojírny - Letohrad,
Ski klub - Dlouhoòovice, AutoGas Coubal Praha 4, Marie Kratochvílová Dlouhoòovice, Cukrárna Ing. Zdenìk
Doleèek - Letohrad, Rico Art s. r. o. Žamberk, Pohostinství Pod Lipami manželé Moravcovi, Ekoflora Keprtová Žamberk

(

Probouzení studánky
Letošní probouzení Urbanovy studánky bylo
ve znamení dvou ètyøek. Ètyøi noci od
prvního jarního dne, poètvrté jsme již s jarem
studánku probouzeli.
Zaèátek byl trochu napínavý. Setkání se
totiž zahajuje procházkou, která zaèíná u
obecního úøadu, pøesnìji u køížku pod
lipami. Èas ve 14.00 hodin. V tuto dobu nás
tam bylo 11! Bylo to docela zklamání, krásné
poèasí a pøitom úèast rovnající se poètu
úèinkujících u studánky. Neradostná
procházka, ale jaké pøekvapení u studánky.
Hezká pohoda, poèasí, milé vystoupení
žákù ZUŠ Petra Ebena ze Žamberka pod
vedením paní uèitelky Kaláškové. Výborná
voda posvìcená jarem, èistá a osvìžující
jako písnièky vìnované dìtmi s láskou a
s peèlivì pøipraveným programem. A ona
obávaná úèast u studánky? Rozdalo se 44
pamìtních plaket studánky a to si pøítomné
rodiny braly jen jednu spoleènou.
Co více si pøát. Vždy si to ta naše studánka
zaslouží. Na zpáteèní cestì nás doprovodilo
i nìkolik jarních kapek z nebe a nesmìlé
první zahømìní.
Dìkuji vám všem, kteøí jste pøišli. Díky vám
už opravdu máme jaro ve vsi.
Pro vás a Urbanovu studánku
Jirka Tydlitát

Ètení s pøechodem èasu
Ze soboty na nedìli se mìnil zimní èas na
èas letní. Na Chatu Rolba pøišlo poslouchat
a pøespat 19 dìtí. Ètení jsme zahájili
divadélkem Štaflièky. Pohádkou Jak straka
Pepina ukradla klíè od jara. Na pøedstavení
se pøišly podívat i dìti, které na Rolbì
nespaly. Celou noc èetl pan Jiøí Tydlitát a pøi
ètení pohádek pro nejmenší i paní Jana
Bártová. Pro nejmenší se èetly knížky
Pohádky èarodìje Archibalda I. Díl první a
druhý. Pøišel se na nás podívat pan Martin
Karlík, reportér èeského rozhlasu
Pardubice. Nìkteré dìti ochotnì a rády
odpovídaly i na jeho otázky. V pøestávce si
dìti, které neusnuly, zahrály soutìž ,,Máš na
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to minutu“. A potom se už pokraèovalo ve
ètení knížky Èerné koráby. Èetlo se do
pøesunu èasu. Ráno se dìti probudily,
napsaly si pøání do lahve a pøeèetly si pøání
z minulého ètení. Nìkterým se splnilo,
nìkteré vìøí dál. Ètení dìti zakonèily snídaní
- èajem, buchtami a punèovým dortem od
pana starosty.
Floriánek

Podìkování seniorkám
Jako každý rok se dlouhoòovické seniorky
zapojily do pøípravy hasièského bálu a
karnevalu. Napekly výborné preclíky.
Dìkujeme. Foto v obrazové pøíloze.

SPORT
Aerobik
Dne 3. 3. 2012 se v Kulturním domì
v Dlouhoòovicích konal jarní maraton
aerobiku. Akce se opìt zúèastnil cvièitel ze
Slovenska - Roman Remen. Spolu s Pavlou
Macháèkovou vytvoøili pro 25 zúèastnìných
výborný program.
Atmosféra byla skvìlá a všichni si dobøe
zacvièili.
Kdo si chce také zacvièit, mùže pøijít každé
pondìlí a ètvrtek od 18:15 hodin.
S pozdravem Jana Tøešòáková

(ds)

FLORIÁNEK SE OPÌT CHYSTÁ
NA VÝLET
Pojedeme 21. 4. 2012 Staré hrady
(www.starehrady.cz)
Odjezd bude v 7.30 hodin od Obecního
úøadu Dlouhoòovice.
Cena zájezdu – doprava pro dospìlé 150,Kè, dìti zdarma (platit s pøihlášením)
Zámecké pohádkové sklepení Pohádka I
Hradní pohádková pùda Pohádka II
Èarodìjná Bestyjola
vstupné dospìlí 180,- Kè
dìti zdarma,
pøespolní dìti 65,- Kè
cena jednotlivých pohádkových okruhù
dospìlí 115,- Kè
dìti pøespolní 35,- Kè
foto a kamera všude zdarma.
Závazné pøihlášky prosím volejte na tel.
736 200 739, nebo na email
simapachova@seznam.cz.

Páté místo hokejistù v sezónì 2011-2012
Zaènu tam, kde jsem poslednì skonèil. První
derby se Žamberkem na jeho zimním
stadionu poznamenala nepøízeò poèasí a
tak byl lepší výsledek „utopen“ v závìjích
padajícího snìhu. Na úvodní dvì branky
domácích bylo z našich øad odpovìzeno
pouze jedenkrát, což na vítìzství nestaèilo.
Dalšího tradièního rivala z Králík jsme
pøivítali na rychnovském ledu a pøesto, že se
zápas nevyvíjel podle našich pøedstav,
pøipsali jsme si cenné vítìzství a museli
vydržet i atak rozvášnìného kralického
funkcionáøe. Následovalo vítìzství nad
Øetovou, které nás posunulo na 3. místo
tabulky. Následnì se nepodaøilo sebrat body
Èesticím a tak jsme po urputném boji utrpìli
povinné vítìzství nad Semanínem. Druhá
èást soutìže zaèala pøedehrávkami, ale
protože poèasí stále neumožòovalo odehrát
domácí zápasy v Dlouhoòovicích, tak jsme
v Rychnovì podlehli Èesticím a následnì i
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posílenému celku Øetové. Následovalo
jednoznaèné vítìzství nad Vermìøovicemi v
Lanškrounì a koneènì pøišla zima a mrazivým
dechem vytvoøila led na vlastním kluzišti. Sice to
nebylo bez problémù, ale nakonec byl 4. února
odehrán s Lanškrounem první mistrovský zápas
na perfektnì pøipravené ledové ploše mezi novými
mantinely. Pøemrzlý led, který vydával
charakteristický køupavý zvuk pod bruslaøskými
noži, nám dlouho pomáhal k vítìzství, které bylo
nakonec vybojováno až v nájezdech. Následovala
malá spoleèenská událost, kdy Jarda Macháèek
byl v Šemberovì divadle ve Vysokém Mýtì
vyhlášen hvìzdou Orlického deníku. Další víkend
jsme mìli naplánovaný dvojzápas, ale protože byli
domácím týmem vždy soupeøi, které se
nepodaøilo pøesvìdèit o odehrání zápasu na ledu
v Dlouhoòovicích, museli jsme vycestovat na jiné
zimní stadióny. Semanín byl poražen, ale s
Rychnovem jsme prohráli na nájezdy, které byly v
této sezónì jeho parádní disciplínou. Domácí
ledová plocha byla využívána k tréninkùm a k
prvním bruslaøským krokùm dìtí z novì vzniklého
sportovního kroužku. Netušili jsme, že turnaj
starých gard byl posledním soutìžním kláním na
skvìle pøipravované pøírodní ledové ploše. Co by
za to jiní dali! Silná motivace „pøivézt“ do
Dlouhoòovic zálohu Chocnì vzala za své s
pøibývajícím snìhem a oteplením. Zápas bohatý
na branky byl odehrán v Rychnovì a naše víra, že
led pod snìhovou pøikrývkou vydrží ještì dva
týdny do derby s Vamberkem, vzala zakrátko za
své. Protrápili jsme se zápasem s Vodìrady, který
mìl vítìzný konec a nadešel èas druhého mìøení
sil se Žamberkem. Infarktový zápas pøinesl
neskuteènou podívanou se šastným koncem pro
nás. Poslední utkání sezóny s Králíky bylo pøímým
soubojem o koneèné 4. místo. Lanškrounská hala
pøinesla více radosti týmu z Králík a pøesto, že náš
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výkon byl dobrý, porážka o gól nás odsunula na
koneènou pátou pøíèku okresního pøeboru.
Výkonnostní cíl, který byl pøed sezónou stanoven,
s pøihlédnutím k úèasti celkù krajského pøeboru na
3. - 5. umístìní, byl splnìn. Porovnáme-li
dosažené výsledky pouze s celky loòského
roèníku, byl by výsledek opìt radostný. Nesbírali
jsme ovšem body favoritùm na rozdíl od nìkterých
týmù, kterým se toto povedlo. Nedaøilo se ustálit
výkonnost a potvrzovat vzestup dobrou hrou. Jako
tým jsme byli kompaktní, ale nedokázali jsme to
vždy pøevést do výkonu na ledì. Urèité zklamání
se dostavilo, ale nelze to charakterizovat jako
„mistrovskou kocovinu“. Pøíprava na sezónu byla
nejkvalitnìjší, jakou pamatuji a rozhodnì letošní
výsledek není maximum tohoto mužstva. Znovu
se potvrzuje, že naopak loòský výsledek byl
jedineèný, ale zøejmì pøišel pøíliš brzy. Na druhou
stranu dosažení 1. místa v této sezónì bylo témìø
znemožnìno týmy Chocnì a Èestic, které
disponují hokejisty na krajské úrovni a tak musíme
být rádi jak za loòské, tak i letošní umístìní.
Sezóna skonèila, ale èekají nás další aktivity oficiální zhodnocení na posledním buly a
neformální posezení na Pastvinách, kde bude
organizaènì naplánovaná další letní èinnost,
napø. 2. roèník Plastic cupu /23. èervna na høišti/,
brigády na høišti, kde plánujeme natøení plochy a
pøeložení osvìtlení a další práce k pøípravì høištì
na další zimu, která jistì bude pøíznivìjší, než ta
letošní.
Závìrem bych rád za celý hokejový tým podìkoval
za podporu, která se hokeji dostává a to
pøedevším od zastupitelù a tedy od celé obce.
Spokojenost a díky patøí také trojici obsluhy
kluzištì ve složení Macháèek, Brdíèek, Dostál,
která v nejednoduchých klimatických podmínkách
letošní zimy pøipravovala ledovou plochu.
(mk)

10

DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK
1. sportovní ples
Jak se naplánovalo, tak se stalo. Lapidárnì
možno øíci o uspoøádání 1. sportovního
plesu TJ Dlouhoòovice. Dlouho byl hledán
termín, který nekolidoval s dalšími
spoleèenskými akcemi nebo koncem
hokejové sezóny a tak byl stanoven na pátek
9. bøezna, kdy byla volná i hudební formace
Brillant band z Rychnova nad Knìžnou.
Pøípravy byly velkolepé a tak zùstávala
nevyplnìná jenom tajenka, kolik že pøijde
lidí. Na vzornì vyzdobeném sále se nakonec
ta vytoužená stovka sešla. Cen jsme mìli
nìkolikanásobnì víc, než bylo poèítáno a
tak z prvních ohlasù byla spokojenost
výhercù velká. Všeobecná spokojenost
zavládla i s hudbou, která je objednaná i na
pøíští rok na 8. bøezna. Tak mùžete hádat,
jaký bude mít 2. sportovní ples podtitul.
Doufáme, že úèast bude narùstat a máme
pøipraveno nìkolik zlepšení a pøekvapení,
která již teï zaruèují vyšší úroveò dalšího
roèníku. Pøíznivci spoleèenského tance a
dobré zábavy by si již teï mìli zaškrtnout
v kalendáøi termín 8. bøezna 2013. Budete
urèitì uvítáni v pøíjemném prostøedí.
Závìrem odkaz na foto z letošního
Sportovního plesu
http://www.zivahudba.eu/fotogalerie/sporto
vni-ples-dlouhonovice-2012/
(mk)

DÌTSKÝ SPORTOVNÍ KROUŽEK
TJ Dlouhoòovice zahájila èinnost
sportovního kroužku zamìøeného na
všesportovní aktivity dìtí. Pøes zimní mìsíce
jsme se scházeli každou sobotu a dìti
využívaly všechny sportovní areály
v Dlouhoòovicích. Dvakrát jsme byli lyžovat
na Dlouhých Honech, dvakrát jsme bruslili
na místním zimním stadionu a po zbytek
jsme cvièili v tìlocviènì.
O jarních prázdninách jsme navštívili ZS
v Rychnovì nad Knìžnou, kde jsme mìli
trénink na ledì pod vedením J. Hrèky.
Potom jsme si prohlédli zákulisí stadionu.
Dìti nahlédly do šatny pøípravky a do

(

strojovny. Ke konci bøezna je pøihlášeno 24
dìtí. Vìková hranice zaèíná u pøedškolákù a
dále je neomezená. Tímto bych chtìl pozvat
i ostatní dìti z Dlouhoòovic a okolí, které by
mìly zájem trávit více èasu na høištích, než
doma u PC. Závìrem musím podìkovat
Správì sportoviš, správci ZS Dlouhoòovice
za zapùjèení areálù, D. Brdíèkovi za výrobu
chodítek pro malé bruslaøe, J. Hrèkovi za
zprostøedkování bruslení v Rychnovì n. K. a
vedení tréninkù a všem, co se podílejí na
èinnosti tohoto kroužku.
(zk)

Dlouhoòovice - oáza zimních sportù
Letošní zima se opìt po nìkolika letech
ukázala tak, jak jsme ji znali jako dìti. Mrzne
až praští a snìhu je také relativnì dost.
Vedení Správy sportoviš Dlouhoòovice,
s.r.o. zajistilo jako každý rok vzornou
obsluhu a údržbu sjezdového areálu, na
jejich prosbu o lepší pøípravu svahu uslyšela
i obec a bylo zakoupeno další zaøízení na
zasnìžování. Klasické lyžování má jedno z
nejlepších využití v okolí. Správa sportoviš
spoleènì s firmou TopKarMoto zajistila
úpravu stop pomocí speciálnì upravené
rolby. Denní využití je vysoké, vyhovuje jak
nám amatérùm, tak tìm pokroèilejším. Práci
rolbaøùm a zážitek lyžaøùm kazí neukáznìní
pìšáci a lyžaøi se psy. Jako vždy i zde
výchova nezaèíná u psa.
Další možností, jak se sportovnì vyžít, je
areál zimního stadionu, který je pod
dohledem správce pana J. Macháèka st..
V sobotu od 9:00 se zde konal již šestý
roèník hokejového turnaje hráèù nad 40 let.
Zúèastnilo se ho 53 hráèù a doprovodu. Za
pìt hodin byly odehrány tøi zápasy a po nich
vzešlo toto poøadí:
1. Žamberk
2. Dlouhoòovice – Vermìøovice
3. Nekoø
V jednotlivcích nutno vyzvednout
nejstaršího 70 letého hráèe. Turnaj v této
kategorii je vždy úspìšný, pakliže se nic
nestane a že se letos hrálo korektnì, tak se
toto pravidlo potvrdilo. Z dalších - nejlepší
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brankáø Jaroslav Jironè, støelec Žamberka
Mir. Resler, obránce Václav Vaníèek a cenu
,,hrubián,, si odnesl Standa Vítek
z Dlouhoòovic.
Akce byla ukonèena pøedáním poháru a
dalších sedmi ocenìní za úèasti
místostarosty p. Jana Vycha a pøedsedy HC
Dlouhoòovice p. Vladimíra Podhájeckého.
Podìkování patøí rozhodèím Jaroslavu
Macháèkovi ml., p. Hrèkovi a Vladimíru
Podhájeckému ml. Na èasomíøe Davidu
Silberovi a Zdeòku Koøínkovi. Za vzornou

HVÌZDA ORLICKÉHO DENÍKU
V úterý 7. února došlo v Šemberovì
d i v a d l e v e Vy s o k é m M ý t ì k e
každoroènímu vyhlášení ankety O
nejúspìšnìjšího sportovce za rok 2011
v okrese Ústí nad Orlicí a zároveò byla
vyhlášena Hvìzda Deníku.
O tom, kdo zvítìzí, rozhodovaly hlasy
ètenáøù.
Letošním vítìzem se stal hokejista
okresního pøeboru, Jaroslav Macháèek
(34), hrající v barvách HC
Dlouhoòovice, který jen o dva body
„porazil“ mistra svìta v horských kolech
Jaroslava Kulhavého.
Jardo, gratulujeme a pøejeme Ti další
skvìlé sezóny.
(zk)

pøípravu obèerstvení správci Jaroslavu
Macháèkovi st. a jeho kolektivu. Za pøípravu
ledu a celého zázemí p. Brdíèkovi a
p. Dostálovi. Dík patøí i sponzorùm celé
akce: Obci Dlouhoòovice, B+B Jiøí Babák.
Uvidíme, kde se sejdeme za rok. Pakliže to
bude opìt v Dlouhoòovicích, zase tuto akci
pøipravíme s tím, aby všichni zúèastnìní byli
spokojeni.
Dìkuji všem.
Petr Nun
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Sportovní zima nebude pochválena
Lyžaøská sezona 2011/12 skonèila. Letošní
zima k nám lyžaøùm nebyla na sníh pøíliš
štìdrá. V prosinci na pár dní klesla teplota
mírnì pod nulu, ale sníh nikde. Pøesto
zaèalo huèet ve ski areálu snìhové dìlo.
Podaøilo se zasnìžit dvì tøetiny sjezdovky a
zas tu byla pravidelná vánoèní obleva. Po
Štìdrém dni jsme pøemístili dìtský vlek na
zasnìženou èást a èekali na lyžaøe. Ale 25. a
26. prosince dali lyžaøi pøednost návštìvám
u pøíbuzných. Pak by možná pøišli vyzkoušet
nové lyže – dárky pod stromeèkem - ale ski
areál navštívil intenzivní déš’t. Sníh pomalu,
ale jistì mizel. Na Silvestra jsme pro skalní
pøíznivce vlek rozjeli, ale úèast byla
minimální. Pak jsme jen èekali a èekali. Když
v polovinì ledna udeøily mrazy, jelo snìhové
dìlo Areco na plný výkon. Pøi výrobì snìhu
pomáhala snìhová tyè Gemini, kterou jsme
narychlo zakoupili. A tak 21. 1. vypukla
sezóna naplno. Teplé poèasí vystøídaly
arktické mrazy, které návštìvì mnoho
nepøály. Pøesto za tìchto drsných podmínek,
kdy ráno bylo kolem minus 20 °C, se
uskuteènilo 5 sportovních dnù škol ze
Žamberka a okolí. V tìchto podmínkách i
naše MŠ uskuteènila týdenní lyžaøský výcvik
a stejnì tak MŠ a ZŠ z Mladé Boleslavi. Po
mìsíci pøišla další obleva a 27. 2. se vleky
zastavily. 7. bøezna jsme vytátá místa
zahrnuli, v noci napadlo 5 cm snìhu a
8. bøezna byly podmínky témìø ideální. Ale
lyžaøi už nepøišli a po noèním dešti jsme
11. 3. provoz po 273 hodinách definitivnì
ukonèili.
Pøes nepøízeò zimy se podaøilo 5x upravit
bìžecké stopy. Díky spolupráci s firmou
TopKarMoto jsme mohli využít pronajatou
rolbu a vytvoøit pro bìžkaøe z Dlouhoòovic,
Žamberka a okolí výborné podmínky jak pro
klasické „bìžkování“, tak pro bruslení.
Bìžecká stopa spojila nejen ski areál se
Žamberkem, ale podaøilo se stopu
protáhnout i do Píseèné. Podle množství
bìžkaøù na tratích a také podle jejich
vyjádøení bylo patrné, že se jim u nás líbí a
tak práce a èas, které jsou s pøípravou stop
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spojeny, nebyly marné. Doufáme, že
úspìšná spolupráce s firmou TopKarMoto
bude pokraèovat i v pøíštím roce, že další
zima k nám bude pøíznivìjší, co se délky a
snìhu týèe a my opìt budeme moci
v Dlouhoòovicích pøivítat nejen sjezdové
lyžaøe, ale také znovu nabídnout pìknì
vykrojené stopy pro milovníky bìžek.
Jan Vych

FC Dlouhoòovice
Jarní èást 2011 - 2012
Klášterec : Dlouhoòovice
Ne
08.04.
16:00
Dlouhoòovice : D. Tøešòovec
Ne
15.04.
16:00
D. Èermná : Dlouhoòovice
So
21.04.
17:00
Dlouhoòovice : Boøíkovice
Ne
29.04
16:00
Rudoltice : Dlouhoòovice
So
05.05.
16:00
Dlouhoòovice : Helvíkovice
Ne
13.05.
16:00
Kerhartice : Dlouhoòovice
So
19.05.
17:00
Albrechtice : Dlouhoòovice
So
26.05.
17:00
Dlouhoòovice : Luková
Ne
03.06.
16:00
Rybník : Dlouhoòovice
So
09.06.
16:00
Dlouhoòovice : Králíky È.V.C
Ne
16.06.
16:00
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Prùbìh poèasí na meteorologické stanici

OSTATNÍ
Autobusová doprava
Vážení spoluobèané,
prosíme Vás, aby jste informovali obecní
úøad, pokud budete svìdky nevhodného
chování øidièe autobusu, který projíždí obcí
Dlouhoòovice. Prosíme, sdìlte nám i
nedodržení trasy autobusu, stanovené
jízdním øádem. Pøi hlášení sdìlte datum a
èas jízdy, smìr jízdy, ideální je èíslo linky a
jméno øidièe.
Dìkujeme za spolupráci na zkvalitòování
dopravní obslužnosti v obci.
(ou)

POÈASÍ
Prosinec 2011
Oproti listopadu nastala zmìna, poèasí se
pøemìnilo na frontální, ale velmi teplé. Zima
do nížin stále a stále nezavítala. Na horách
vládla zima po celý mìsíc, obèas se tam ale
také více oteplilo. Nicménì sníh tam ležel,
ale jeho výška byla nízká, pøevažoval
technický sníh a kvalita se mìnila. Vìtšinou
byla špatná èi velmi špatná. Vládlo velmi
teplé nadprùmìrné poèasí s èastými
srážkami vydatnìjšími na horách v podobì
vìtšinou snìhové. Tlaková níže "Joachim"
pøinesla i silnou vichøici, do hor orkán a to
kolem 16. prosince 2011. Vánoce a Silvestr
byly v nížinách na blátì, bylo 5 až 10°C od
24. do 26. 12. 2011, maximálnì na
"poprašku", který v krátkém chladném
období staèil napadnout.
TEPLOTY: 1,1 °C (2,6 °C nad dlouhodobým
normálem), maxima: 10,2 °C (5.), minima:7,7 °C (20.), v pøízemí: -11,3 °C.
Srážky: celkem 90,6 mm/m2 (123 %
normálu)
Sluneèní svit: 18 hodin (62 % normálu)
Statistiky: poèet dnù s mlhou: 5, srážkami:
26, kouømem: 8, snìhovou pokrývkou: 15,
nárazovitým vìtrem: 13, nejvyšší náraz
vìtru: 18,0 m/s (8. 12.), ze smìru: západ,
maximální snìhová pokrývka: 10 cm, 8 dnù
s prùmìrnou teplotou nižší než 0 °C

LEDEN 2011
Od 1. do 5. ledna pøevládalo meridionální
proudìní se snìhovými srážkami. Od 6. do
15. ledna se proudìní zmìnilo na zonální s
pøílivem teplejšího vzduchu od jihozápadu.
Vítr rychle rozpouštìl snìhovou pokrývku. V
dalších dnech se nad støední Evropu
nasunula tlaková výše. Anticyklonální
poèasí vydrželo témìø do konce mìsíce.
Bohužel pøevládalo poèasí s nízkou inverzní
oblaèností. Jasno bylo pouze na horách. V
polovinì tøetí dekády se nad východní
Evropou udržovala mohutná oblast
vysokého tlaku vzduchu. Po její zadní stranì
k nám zaèal pronikat chladnìjší vzduch od
východu až severovýchodu. Po okraji
tlakové výše nás zasahovaly èásteènì
frontální systémy. Opìt nasnìžilo a noèní
teploty se vrátily na -19 °C. Výška snìhové
pokrývky byla 17 cm. Pùdní profil byl zmrzlý
støídavì do hloubky 7 cm.
Zimní poèasí pøes Nový rok vydrželo jen v
Èechách, jinde již sníh roztál. Teplejší poèasí
na Moravì vládlo již od vánoèních svátkù.
Výraznìjší oteplení pøišlo spoleènì se
srážkami. Ledové jevy na øekách v Èechách
dìlaly problémy zpoèátku mìsíce, poté se
ledy hnuly a sledovaly se toky opìt bedlivì,
protože se mohly tvoøit ledové bariéry. Poté
se ale øeky z dùvodù stále tajícího snìhu i z
okolí Šumavy a Èeského Lesa rozvodnily a
zejména povodí Berounky a Sázavy èi Ohøe
zaznamenávalo 3. SPA a místní rozlévání
tokù do krajiny èi do rekreaèních oblastí,
ojedinìle i do obytných domù. To bylo tání
snìhu 2011.
Teplota se pohybovala 1°C nad normálem,
srážky èinily 117% normálu a sluneèní svit
60% normálu.
ÚNOR
Po celý mìsíc pøevažoval anticyklonální ráz
poèasí. Jihovýchodní až východní proudìní
pøinášelo noèní teploty kolem -17 °C a
naopak pøes den vystupovaly ke 12 °C.
Snìhová pokrývka se vyskytovala jen na
zaèátku mìsíce. Její výška byla 16 cm.
Sluneèní svit byl bohatý. Nejdelší den se
sluneèním svitem dosahoval 9 hodin.
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Srážek spadlo v únoru velice málo. Pùdní
profil byl zmrzlý do 20 cm hloubky. Únor byl
nechladnìjším mìsícem roku.
V únoru pøineslo poèasí již minimum zimy.
Na horách vìtšina snìhu odtála také v lednu
a snìhu byl nedostatek. Teploty sahaly
vysoko, objevovala se i teplotní inverze a
kouømo èi mlhavo, v nìkterých èástech ÈR i
smogová situace. Pøed koncem dubna nás
ještì pøikvapily mrazy, ale bìhem pár dnù se
staèilo opìt oteplit na 8 °C. Bylo tedy celkem
hodnì promìnlivo.
Teplota se pohybovala -0,3 °C pod
normálem, srážky èinily 28 % normálu a
sluneèní svit 164 % normálu.
Bøezen
Po celý mìsíc pøevažovalo spíše poèasí s
teplou složkou anticyklonálního poèasí. Tato
situace byla jen místy narušena krátkými
vpády severního cyklonálního proudìní.
Pøevládalo teplé poèasí s bohatým
sluneèním svitem a minimem dešových
srážek. Kolem 10. a 17. bøezna se vyskytla
snìhová pokrývka do výšky 2 cm. Pùdní
profil byl zamrzlý do hloubky 20 cm, pøibližnì
do poloviny mìsíce. Den s velmi nízkou
vlhkostí, kolem 18 %, se vyskytl 7. bøezna.
Žádné jarní tání, jen roztávaly zbytky snìhu
z horských poloh. V bøeznu již teploty
stoupaly nad 15 °C, koncem mìsíce i na
18,5 °C. Takže bylo spíše teplo a jaro zaèalo
v plné síle. Nedostatek snìhu ale zpùsobil
místy trochu i nedostatek vláhy, pùda se
nenasytila vodou ze snìhu ani ve støedních
polohách. Sice nebyly již povodnì, ale
koncem mìsíce, kdy déle výraznìji
nepršelo, bylo i sušeji. Jednalo se o období
od 19. 3. 2011 až do poèátku dubna, kdy už
teploty byly pøímo rekordní.
Teplota se pohybovala 0,9 °C nad
normálem, srážky èinily 44 % normálu a
sluneèní svit 196 % normálu.
Duben
Do 11. dubna pøevládalo jižní anticyklonální
proudìní s teplotami do 22 °C. Ve dnech 4. a
5. dubna se nakrátko ochladilo a pøibylo
srážek. Od 6. do 22. dubna pøevažovalo
východní až jihovýchodní anticyklonální
poèasí beze srážek. Teploty se pohybovaly
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kolem 23 °C. Ranní minima dosahovala v
pøízemí místy ještì k -8 °C. Mezi 23. a 26.
dubnem bylo poèasí u nás pod vlivem
výškové tlakové níže s obèasnými srážkami.
Poslední dubnovou dekádu pøibývalo
bouøek, ojedinìle se vyskytly i kroupy.
Poèátek mìsíce rekordní, až 26 °C.
Teplota se pohybovala 3,7 °C nad
normálem, srážky èinily 74 % normálu a
sluneèní svit 153 % normálu.
Kvìten
Východní cyklonální situace na zaèátku
mìsíce zpùsobila, že se 3. kvìtna výraznìji
ochladilo a na studené frontì se vyskytlo
výraznìjší snìžení, které pøineslo poprašek
do nížin a souvislou pokrývku na hory. Dále
pøevažovala spíš zonální cirkulace støídána
putujícími anticyklonami.
Vyskytovaly se pøeháòky, místy bouøky a
ojedinìle i kroupy. Ráno se èasto
vyskytovaly èetné pøízemní mrazíky do -7
°C. Srážek spadlo nejvíce v bouøkách. Díky
odpolední kupovité oblaènosti ubývalo
sluneèního svitu.
Teplota se pohybovala 1,2 °C nad
normálem, srážky èinily 103 % normálu a
sluneèní svit 154 % normálu.
Èerven
Meridionální cirkulace, pøevážnì
cyklonálního charakteru s èastými høebeny
vysokého tlaku vzduchu nad Evropou,
zpùsobila teplotnì nadnormální hodnoty.
Teplota se pohybovala 2,7 °C nad
normálem, srážky èinily 103 % normálu a
sluneèní svit 134 % normálu.
Èervenec
Pøevážnì cyklonální poèasí nad støední
Evropou zpùsobilo jeden výrazný extrém ve
3. dekádì, kdy napršelo kolem 45 mm/m2
srážek. Celkovì pøevládalo zataženo se
srážkami, které byly silnì nadnormální.
Teploty se udržovaly kolem svého
dlouhodobého normálu. Sluneèní svit byl
slabì pod normálem.
Teplota se pohybovala 0,1 °C nad
normálem, srážky èinily 174 % normálu a
sluneèní svit 92 % normálu.
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Srpen
Zonální proudìní vzduchu zpùsobovalo
èasté srážky nad støední Evropou. Ve tøetí
dekádì se více projevilo teplé proudìní
vzduchu z jižních smìrù. Maximální teploty
dosahovaly 32 °C. Koncem mìsíce se
vyskytl pøízemní mráz do -2 °C.
Letní mìsíce vyšly celkovì teplotnì i
srážkovì slabì nad normálem s bohatým
sluneèním svitem.
Teplota se pohybovala 1,7 °C nad
normálem, srážky èinily 54 % normálu a
sluneèní svit 120 % normálu.
Záøí 2011
Kolem tlakové výše nad støední Evropou k
nám pronikal teplý vzduch od jihu. Teploty
vystupovaly k 28 °C. Na mnoha stanicích
padaly teplotní rekordy. Slabì nadprùmìrné
teploty potom pøevažovaly i ve druhé
polovinì záøí. Pozdìji v západním proudìní
zaèaly nad Evropu postupovat jednotlivé
frontální systémy. Nejdeštivìjším dnem bylo
5. záøí, kdy na stanici Žamberku spadlo
bìhem bouøky až 40 mm/m2 srážek. Ve
Slatinì nad Zdobnicí spadlo v bouøkách
dokonce 115 mm/m2 srážek ve velice krátké
dobì. V Javornici byl dosažen 3. SPA.
Koncem mìsíce zaèalo krásné „babí léto“.
Teplota se pohybovala 1,7 °C nad
normálem, srážky èinily 124 % normálu a
sluneèní svit 161 % normálu.
Øíjen
Zpoèátku se nad Evropou se udržovala
oblast vysokého tlaku vzduchu, která 7. øíjna
zeslábla a do poèasí zaèalo promlouvat
chladnìjší severní a postupnì západní
proudìní vzduchu. To vydrželo jen krátce.
Již od 9. do 23. øíjna byla naše oblast opìt
pod vlivem oblasti vysokého tlaku vzduchu
nad západní Evropou. V závìru mìsíce se
více projevilo jihozápadní proudìní, které
bylo støídáno výbìžky vysokého tlaku
vzduchu.
Teplotnì nadprùmìrný byl zaèátek i konec
mìsíce. 1. øíjna vystoupila maximální teplota
v Žamberku na 25 °C a již 17. øíjna se na
stanici vyskytl mráz do -6 °C.
Teplota se pohybovala -0,3 °C pod
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normálem, srážky èinily 80 % normálu a
sluneèní svit 114 % normálu.
Listopad
Nad Evropu zasahoval okraj mohutné
tlakový výše nad Ruskem. Kolem ní k nám
pronikal teplejší vzduch od jihu až
jihovýchodu. Její vliv na poèasí u nás
postupnì zesiloval. Pozdìji se støed tlakové
výše pøesunul nad Evropu a její pùsobení
ovlivòovalo poèasí u nás po vìtšinu mìsíce.
Listopad jako celek byl opìt teplotnì blízko
normálu. Chladno bylo hlavnì kvùli inverzi.
Nížiny mìly teploty mírnì podprùmìrné,
naopak hory zase mírnì nadprùmìrné. Na
jižní Moravì v prùbìhu mìsíce docela èasto
mrholilo, zde zaznamenaly srážky. Na øadì
meteorologických stanic za celý mìsíc
nepršelo. Pøevládalo sucho.
Teplota se pohybovala 0,3 °C nad
normálem, srážky se nevyskytovaly a
sluneèní svit 204 % normálu.
Prosinec
Teplé poèasí s nadprùmìrnými teplotami a a
obèasnými srážkami, které byly støídavì
dešové a snìhové. Ve 2. dekádì se pøes
Evropu pøehnala silná vichøice jménem
"Joachim. Vánoce a Silvestr byly v nížinách
na blátì.
Teplota se pohybovala 2,6 °C nad
normálem, srážky èinily 123 % normálu a
sluneèní svit 62 % normálu.
Celkovì rok 2011 vyšel teplotnì 1,3 °C nad
normálem, srážkovì 91 % normálu a
sluneèní svit se pohyboval kolem 135 %
normálu.
Více o poèasí na:
http://meteozamberk.webnode.cz/
Martin Balík

DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK
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Líšnický puchýø 2012
Orlické hory tady máme
krajem rádi chodíváme
s radostí a bez nudy
každým rokem jinudy
Z Líšnice Oborou k Šedivci
vyšlápnou pochodu pøíznivci
Mistrovskou krajinou hor
krásného domova vzor

TJ Sokol Líšnice poøádá v sobotu 21. 4. 2012
Turistický pochod: Líšnický puchýø
XI. roèník: Mistrovskou krajinou hor
Trasy: 4-8-16-32 km pìšky i na kolech, 44-66 km asfalt-kola
Start: sokolovna Líšnice 8:00-10:00
Cíl: tamtéž do 19:00, startovné 30 Kè
Každý úèastník obdrží oplatek a èaj
U sokolovny bude pøipraveno posezení s možností obèerstvení
Na malé i velké turisty se tìší poøadatelé

Informace
www.pochody.cz www.obeclisnice.cz
Trasy Líšnický puchýø 2012
4 km pìšky i na kole:

Sokolovna Líšnice - èást Raèovice - Sokolovna Líšnice

8 km pìšky i na kole:

Sokolovna Líšnice - les Obora - Nekoø - Sokolovna Líšnice

16 km pìšky i na kole:
Sokolovna Líšnice

Sokolovna Líšnice - les Obora - Šedivec - Bredùvka - Nekoø

32 km pìšky i na kole:
Sokolovna Líšnice - les Obora - Šedivec - Orlice - Tvrz Orlice Vermìøovice - Mistrovice - Bredùvka - Nekoø - Sokolovna Líšnice
44 km asfalt - kola: Sokolovna Líšnice - Žamberk - Lukavice - Letohrad - Orlice Tvrz Orlice Vermìøovice - Dolní Èermná - Horní Èermná - Bystøíèko - Mistrovice - Bredùvka - Nekoø - Sokolovna
Líšnice
66 km asfalt - kola: Sokolovna Líšnice - Žamberk - Lukavice - Letohrad - Orlice Tvrz Orlice Vermìøovice - Dolní Èermná - Horní Èermná Nepomuky - Výprachtice - Èenkovice - Orlièky
Jablonné nad Orlicí - Bystøíèko - Mistrovice - Bredùvka - Nekoø - Sokolovna Líšnice

Sokolovna Líšnice: start a cíl Vašeho putování
Na vidìnou v Orlických horách
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KVÍZ
Na letošní rok jsem si pro Vás pøipravil kvízová cvièení. Dnešní je vìnovaný
Dlouhoòovicím a okolí.
Zakroužkujte správné odpovìdi:
Kolik obcí v okrese Ústí nad Orlicí má ve svém názvu „Ò“?
M
JEDNA
O
DVÌ
P
ÈTYØI
Která lokalita má vìtší nadmoøskou výšku?
Á
ROZÁLKA (ŽBK)
Í
KARLOVICE
O
NÁDRAŽÍ (vlakové)
Jak se jmenoval zakladatel rodu, po kterém nese naše obec jméno?
S
DLÚHOÒ
T
DLUHOÒ
K
DLOUHOÒ
Víte, kolik máme pøibližnì obyvatel?
J
700
K
750
L
850
Jak se jmenuje pomník u tøí lip?
E
SV. VÁCLAVA
I
SV. ANTONÍNA
O
SV. SALVÁTORA
Která z øek má delší tok?
V
TICHÁ ORLICE
N
DIVOKÁ ORLICE
B
ORLICE
Výška hráze v Pastvinách mìøí pøibližnì
I
30 M
E
40 M
A
50 M
Jak se jmenuje rybník na dolním konci obce?
A
PLUNDRÙV
B
VELKÝ
C
NOVÝ
Nachází se tento nerost na naší geologické stezce?
SPRÁVNÉ ODPOVÌDI ZASÍLEJTE DAVIDU SILBEROVI - david@silber.cz, popøípadì je
zanechte na obecním úøadì v obálce s nápisem KVÍZ - SILBER.

DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Dlouhoòovice è. 1/2012
ze dne 7. 2. 2012
Zastupitelstvo obce
1. Bere na vìdomí informace:
1.1. místostarosty, pøedsedù výborù a komisí: viz. zápis
2.

Schvaluje:
2
2.1. prodej pozemku parc. è. 471/28 (výmìra 2796 m , kupní cena 279.600,- Kè)
v k. ú. Dlouhoòovice, nabyvatel K. S., Letohrad
2.2. smlouvu o zøízení vìcného bøemene èíslo: IV-12-20022787/VB/01 ve
prospìch ÈEZ Distribuce, a.s. se sídlem Dìèín, pro pøístup na el. kabelové
vedení na pozemcích v majetku obce Dlouhoòovice v lokalitì Velký Hájek,
poz. parc. 471/25, 459/6
2.3. postoupení plné moci advokátní kanceláøi JUDr. K. Košti ve vìci øízení o
vyklizení bytu proti V. J., Sídlištní 130
2.4. smlouvu s Úøadem pro zastupování státu ve vìcech majetkových o
bezúplatném pøevodu pozemkové parcely parc. è.240/1 v k. ú. Dlouhoòovice
ve prospìch obce Dlouhoòovice

3.

Neschvaluje:
3.1. dohodu o odborné pomoci mezi obcí Dlouhoòovice a Mìstskou knihovnou
v Žamberku

4.

Ukládá:
4.1. starostovi splnìní bodu: podpis smlouvy dle bodu 2.1., 2.2., 2.4.
4.2. místostarostovi splnìní bodu 2.3.

5.

Deleguje:
5.1. pana Jiøího Tydlitáta jako zástupce obce na veøejné projednání upraveného a
posouzeného návrhu ÚP Dlouhoòovice dne 16. 2. 2012 Žamberku

Usnesení bylo schváleno nadpolovièní vìtšinou 5 hlasù
Schùze byla ukonèena v Dlouhoòovicích dne 7. 2. 2012 v 18.45 hod
Zapsal: Jan Vych

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 15. 6. 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

3)

www.dlouhonovice.cz
tel./fax: 465 614 791
e-mail: urad@dlouhonovice.cz

19

(

20

DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK

(

VÍTÁNÍ OBÈÁNKÙ 8. 10. 2011

Ètení s pøechodem èasu

Ètení s pøechodem èasu

Masopust

Peèení pro hasièský bál a dìtský karneval

Otvírání studánky

Otvírání studánky

Igelitové zátiší se stavební sutí

Jarní kouø

