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Výlet pro dùchodce
V minulém èísle našeho „Dlouhoòovického
obèasníku“ si každý mohl pøeèíst pozvánku i
podrobný popis cesty výletu pro dùchodce
na 28. 8. tohoto roku. Je již tradicí, že
každoroènì za finanèní podpory zdejšího
OÚ se takový výlet poøádá. Dìkujeme.
Dnes již mùžeme øíci, že se výlet uskuteènil
a vydaøil. Myslím, že ke spokojenosti všech
úèastníkù. Poznali jsme zajímavá místa
našeho Pardubického kraje, hlavnì
Heømanùv Mìstec s okolím a tímto chci

podìkovat p. J. Tydlitátovi, jako prùvodci
zájezdu za pøipravenost a starost. Také jeho
paní za pohoštìní na závìreèném, hezkém
posezení u rozhledny Barborka, kterou jsme
i zdolali. Pohled do dálky byl sice v mlze,
pøesto však stál za to.
M. Slaninová
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SPOLEÈENSKÁ RUBRIKA
Narození
Dominik Burda
Ester Jägerová
Klára Kozáková
Narozeniny oslaví
v listopadu
Milada Kalousková
Emilie Suchodolová
v prosinci
Jarmila Hubálková
v lednu
Karel Musil
Josef Holubáø
Úmrtí
Jaroslava Zahradníková

83 let
88 let
87 let
91 let
75 let
88 let
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podpisem volièe, v pøípadì zaslání
v elektronické podobì musí být opatøena
uznávaným elektronickým podpisem volièe
nebo prostøednictví datové schránky.
Osobnì – v tomto pøípadì není požadována
žádná písemná žádost, po prokázání
totožnosti je s volièem sepsán úøední
záznam. Osobnì lze o vydání volièského
prùkazu požádat nejpozdìji do støedy 23.
øíjna do 16:00 hodin.
Žádosti je možné podávat již ode dne
vyhlášení termínu voleb, tj. od 28. srpna
2013.
Nejdøíve se budou prùkazy vydávat
ve ètvrtek 10. øíjna 2013.
Pøi ztrátì nebo odcizení volièského prùkazu
NELZE vydat jeho duplikát!!!
Voliè, který se dostaví do volební místnosti
s volièským prùkazem, je povinen tento
prùkaz odevzdat okrskové volební komisi.

PØEDÈASNÉ VOLBY DO POSLANECKÉ
SNÌMOVNY PÈR 2013

Hlasovací lístky vám budou doruèeny
nejpozdìji do 24. øíjna 2013.

Volby na území ÈR se konají ve dvou dnech
a to v pátek 25. øíjna 2013 od 14:00 do
22:00 hod a v sobotu 26. øíjna od 8:00 do
14:00 hod.

Ze závažných (zejména zdravotních)
dùvodù máte možnost ve dnech voleb
požádat okrskovou volební komisi
o hlasování mimo volební místnost
do pøenosné volební schránky.

V Dlouhoòovicích bude zøízen jeden volební
okrsek, volební místnost bude
v Kulturním domì na adrese Školská
è.p. 135.
Hlasování bude umožnìno každému volièi,
který prokáže svoji totožnost a státní
obèanství platným obèanským prùkazem,
nebo platným cestovním, diplomatickým
nebo služebním pasem ÈR. Volièi, který tak
neuèiní, nebude hlasování umožnìno.
V pøípadì, že budete v termínu voleb mimo
své trvalé bydlištì a máte zájem se voleb
zúèastnit, mùžete si zažádat o vydání
volièského prùkazu u obecního úøadu
v místì svého trvalého pobytu.
Písemnì - nejpozdìji do pátku 18. øíjna
2013 do 16:00 hodin (do této doby musí být
žádost doruèena). Žádost v listinné podobì
musí být opatøena úøednì ovìøeným

Lenka Sklenáøová

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA
Opìt v naší obci ve spolupráci s humanitární
organizací Diakonie Broumov poøádáme
sbírku ošacení a nepotøebných vìcí
urèených pro pomoc lidem, kteøí se
z rùzných dùvodù ocitli v krizové životní
situaci.
Sbírka probìhne v pátek 22. listopadu od
16:00 do 17:00 hodin a v sobotu
23. listopadu od 10:00 do 11:00 hodin.
Pøinášet mùžete:
Letní a zimní obleèení /dámské, pánské,
dìtské/
Lùžkoviny, prostìradla, ruèníky, utìrky,
záclony
Látky (minimálnì 1 m2, nedávejte odøezky a
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zbytky látek)
Domácí potøeby - nádobí bílé i èerné,
sklenièky (vše nepoškozené)
Vatované a péøové pøikrývky, polštáøe a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou
Hraèky – nepoškozené a kompletní
Nenoste tyto vìci:
Lednièky, televize, poèítaèe a jinou
elektroniku
Matrace, koberce
Nábytek, jízdní kola a dìtské koèárky - ty se
transportem znehodnotí
Zneèištìný a vlhký textil
Vìci zabalte do igelitových pytlù èi krabic,
aby se nepoškodily transportem
Dovolte mi podìkovat všem, kteøí do této
sbírky pøispìjete.
L. Sklenáøová

SVOZ NEBEZPEÈNÉHO ODPADU
Svoz nebezpeèného odpadu probìhne
v naší obci ve støedu 13. 11. 2013. Èas a
místo sbìru Vám budou sdìleny
prostøednictvím informaèních letákù.
Vážení spoluobèané, pøišel podzim a
zaèala každoroèní starost, kam s padanými
jablky, kam s vìtvemi a starou trávou? Palièi
zaèali pálit a tím zamoøovat obec kouøem,
další nepoøádníci sypou jablka do potoka
(asi krmení pro ryby). Neuvìdomují si, že tím
zadìlávají na problémy pøi velké vodì.
Možná uvìdomují a dìlají to naschvál.
Øádný obèan tento bioodpad odveze do
kompostárny, kde jej zdarma odevzdá.
Náklady na likvidaci bioodpadu hradí obec.
Buïme tedy øádnými obèany a ne tìmi, kteøí
si dìlají z obce smetištì.
David Silber
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MINIZPRÁVY Z MATEØSKÉ ŠKOLY
Zaèátek školního roku jsme zahájili
ve stejném složení stálých pracovníkù
mateøské školy a v plném maximálním poètu
25 pøihlášených dìtí. Letos jsme do školky
pøijali devìt malých nováèkù.
Koncem èervna jsme uspoøádali mnoho
výletù a spousty již tradièních i nových akcí
napø. celodenní pìší výlet do lesa, výlet
vláèkem do Potštejna, výlet autobusem na
Šiklùv mlýn, dìti se také hodnì tìšily na
spaní ve školce a mravenèí olympiádu
s rodièi.
Na co nového se mohly dìti tìšit? Pøed
létem probìhla velká rekonstrukce zahrady.
K již stávajícím herním prvkùm skluzavce a
provazové prùlezce Pavuèinì pøibyly další
prvky kanoe na pružinách, kolotoè a divoké
koøeny. Pro kolobìžky vznikl vydláždìný
betonový okruh, pro letní horké dny jsme
zcela upravili sprchovištì s možností mlžení
èi sprchování a s dìtským pítkem. Ve školce
nyní právì vzniká nový ètenáøský koutek
s volnì pøístupnými knížkami a
encyklopediemi pro dìti v nové knihovnièce
s novou sedací soupravou a stoleèkem. Ale
to již bude pøekvapením k Vánocùm.
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MYŠTÚRA 2013
Letošní Myštúra 2013 mìla téma
,,povolání“. Na stanovištích èekala na dìti
nejrùznìjší povolání s nejzáludnìjšími úkoly.
Úkoly byly pøipraveny i pro dospìláky. Po
zapsání do startovní listiny (letos bylo
zapsáno 88 dìtí) dostaly dìti od Jany a Anet
papírovou medaili s myškou. Na ni dostávaly
myší ocásky pøi každém splnìném úkolu.
První zastávkou byla lukostøelkynì Jana.
Dìti si tu mohly zastøílet z luku. Pro menší
úèastníky mìla Jana pøipravený hod na
Klauna. Druhou zastávkou byly babièky
švadlenky, které si pro dìti pøipravily
pøišívání knoflíku a výrobu
panáèka/panenky z vlny. Tøetí zastávkou byli
hasièi. Dìti støíkaly džberovkou na
plechovky. Hasièi dìtem džberovku
pumpovali, protože to jsou silní chlapi.
Ètvrtou zastávkou byly zdravotnice Iva a
Jana. Dìti si vyzkoušely obvazování
zranìného a mohly si poslechnout, jak tluèe
srdíèko. Pátou zastávkou byla lékárna U
Markù. Koøenáøky Iveta s Luckou mìly lék
na každou bolístku. Dìti a rodièe hádali
názvy bylinek. Šestou zastávkou byla škola.
Pani uèitelka Ája s rozpustilou žaèkou
Ráïou si na dìti pøipravily aktovku plnou
pøekvapení a popletený penál ve kterém
bylo i to, co do školy nepatøí. Pro rodièe mìyi
nachystán vìdomostní test. Sedmou
zastávkou byla Dlouhoòovická pošta, kde se
pošaèce Lence rozházely dopisy a dìti ji je
pomohly roztøídit. Osmou zastávkou byl
cirkus krasojezdkynì Lucky a klauna Báry.
Ti mìli pro dìti a rodièe pøipraveny rùzné
úkoly a pøekážky. A poslední devátou
zastávkou byla železnièní zastávka
s výpravèím Jirkou. Dìti tu mìly za úkol
složit puzzle s mašinkami a pro vìtší dìti si
výpravèí pøipravil 40 dílné puzzle leteckého
pohledu na vlakové nádraží v Žamberku. Po
nasbírání devíti myších ocáskù si dìti došly
pro sladkou perníkovou myšku a dáreèek.
V cíli bylo tetovací studio s Ivou a Ivankou.
Dìkuji všem, kteøí s námi strávili krásné
sluneèné odpoledne a zároveò si udìlali
krásnou procházku po naší vesnièce.
Letošní výtìžek z dobrovolného startovného
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bude odevzdán na veøejnou sbírku obce
Záchlumí ve prospìch sleèny Moniky
Valachové. Celkem se na naší akci Myštúra
2013 vybralo na dobrovolném startovném
3.500,-Kè a stejnou èástku vìnuje obec
Dlouhoòovice. Sleènì Valachové se za
Dlouhoòovice pošle krásných 7.000,-Kè.
Velký dík patøí všem z Floriánku, babièkám
p. Bártové a p. Matušíkové, našim hasièùm a
fotbalistùm za obèerstvení. Další akcí
Floriánka bude Drakiáda, vánoèní výtvarná
dílna a rozsvìcení vánoèního stromu.
Termíny budou na plakátech a stránkách
Floriánka.
S.P.

SBÌR VÍÈEK STÁLE POKRAÈUJE
Už jsme sbìrem víèek pomohli malé
Justýnce do Pardubic a Ondrovi z Ostrova –
obec Tøebnouševes u Hoøic. Sbìrná místa
jsou v knihovnì, v hasièárnì, Páchovi èp.
108 a domlouvám ještì obchod v Dlò.
S.P.

PØIVESNICKÝ TÁBOR II. ROÈNÍK
I letos v èervenci si dlouhoòovické dìti mohly
užít krásný týden na Rolbì. Opìt pod
vedením šikovné Simony Páchové, Davida
Silbera a dalších ochotných lidí to byl pro dìti
super týden plný her, vyrábìní, zábavy a
dobrodružství. Všechny dìti si na památku
vlastnoruènì ozdobily žluté trièko, vyrobily
prostírání, keramickou misku nebo hrneèek,
sovièku z ponožky, batikovaly tašku a šátek,
brousily sklenièky, lepily letadélko.
Nechybìlo ani hledání pokladu a nìkolik
tetování. Poèasí bylo celý týden opravdu
letní, proto dìti nadšenì pøivítaly návštìvu
hasièù s cisternou plnou vody. Velký úspìch
také sklidil nápad „Bonbon za každou
vypitou láhev.“ Celý týden na Rolbì jsme si
skvìle užily a už teï se tìšíme na další
roèník našeho pøivesnického tábora o
pøíštích letních prázdninách.
Šárka, Petra a Vìra Koøínkovy
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MYŠTÚRA 2013 – OHLÉDNUTÍ
O prùbìhu letošní Myštúry – doufám zasvìcenìji napíší jiní. Já byl jen „znaèkaø“
tratì a „zamìstnanec“ na posledním
stanovišti.
Chtìl bych se tu zmínit o jejím poèátku. Vše
zaèalo 6. záøí 2008 spolu s „Vítáním
studánky“.
Na slavnostní zpøístupnìní
Urbanovy studánky navázala „Cesta
pohádkovým lesem“ . Akce pro dìti na
ukonèení letních prázdnin. Mnoho zastavení
a rùzných úkolù na celé trase. Mimo jiné i
malování myší na tváøe dìtí. Za splnìné
úkoly se dìtem navazovaly provázky na
papírovou kapku. Akce se velmi zdaøila a už
bylo v oèekávání její pokraèování.
V následujícím roce 2009 už s názvem
Myštúra. To ještì v soubìhu pokraèoval
„Bìh nadìje“, který nahradil od roku 2001
v obci poøádaný „Bìh Teryho Foxe“. Této
akce se poøadatelé zhostili vždy s velkým
nasazením a díky jim obec navštívilo mnoho
významných osobností z kulturního,
sportovního i politického života.
V roce 2010 už tyto dvì akce spolu splynuly
– „Pomáháme staøí mladí“. To byl podtitulek
druhé Myštúry. Pohádkový les, Bìh nadìje.
Jaký byl její prùbìh, popisuje èlánek
v Obèasníku 47/2010. Myštúry spojené
s charitativní sbírkou, kdy má vybraný obnos
vždy konkrétního adresáta, stejnì jako pøi
sbírkách na povodnì, pokraèují až
do dnešních dnù.
Lze lehko spoèítat, že ta letošní,
zapoèítáme-li i „Cestu pohádkovým lesem“,
byla již šestá, Myštúra jubilejní pátá a jako
vždy vydaøená. Od roku 2009 poøádaná
spolkem Floriánek. Ten svému otci svatému
Floriánovi skuteènì ostudu nedìlá.

ètení se uskuteènilo ve stejný den, tedy
26. øíjna, ale roku 2008. Jestliže je zmìna
èasu dvakrát za rok, tak se už pøeèetla na
Rolbì pìkná øádka knih a vystøídalo se tu i
nìkolik zajímavých hostù.
Tak jestli se vám moje ètení neomrzelo,
mùžete zase pøijít. O celonoèní program se
již tradiènì od roku 2009 stará Floriánek.
Jiøí Tydlitát

VÝZVA
Zaèíná topná sezona. Spalte vše, co hoøí!
Tak to obèas nìkde vypadá. Dlouhoòovice
jsou ale zatím obklopeny krásnou pøírodou,
které si je tøeba vážit. To oceníme nejen pøi
procházkách lesem, na houbách, pozdìji,
bude-li nám zima pøát, i na bìžkách po èistì
bílém snìhu. Pøejme i našim sportovcùm
èistý vzduch a hlavnì našim potomkùm
ukažme, že víme, co je odpad a co palivo.
Mnoho úspìchù s rozluštìním tohoto
hlavolamu. Prospìje nám všem.
Jiøí Tydlitát

PRVNÍ PODZIMNÍ DEN
Tradicí se stalo, že jsme jej vítali výstupem
na výhlednu. Tøikrát a dost! V loòském roce
už nebyla. Ten letošní rok nìjak rychle ubìhl.
Lavièky u Urbanovy studánky se také
budovaly dvakrát. My už jsme v písnièce na
Výhlednì pøece slyšeli „Dìkujeme za
výhlednu, postavte nám ještì jednu“. Tak
neztrácejme nadìji.
Jiøí Tydlitát

Jiøí Tydlitát

O PAMÁTNÝCH STROMECH - èást první
ÈTENÍ U KRBU
Pøi psaní tohoto èlánku už øíjen skoro klepe
na dveøe. V nìm pøechod èasu letního na
zimní. Datum z 26. na 27. To už tradiènì na
chatì Rolba hodiny kukaèky oznámí tuto
zmìnu. Je zajímavé, že první celonoèní

V nìkolika našich Obèasnících jste se
v minulých letech setkávali s èlánky s tímto
názvem. Takových stromù ale v naší obci
nenalezneme, pøestože v blízkém okolí je
jich dostatek. Možná, že se v dalších
Obèasnících o nich rozepíšu. Jen
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pøipomínám, že se o titul Strom roku 2014
uchází i „Vejdova lípa“ v Pastvinách.
Podpoøte její vítìzství svým hlasem. Urèitì si
to zaslouží. Pokraèování dnešního èlánku je
ale spíše o svatých obrázcích umístìných
na stromech. Ty byly v naší obci v minulosti
tøi. Jeden na dubu, našem památném
stromu, na lípì, ta stávala blízko køižovatky
u nového rybníka, a tøetí, který pøeèkal do
dnešních dnù, na borovici Na Vrchách.
Pøeèkal. Opraven byl v roce 2007 (èlánek
v Obèasníku 34/2007). Nepøeèkala ale jeho
nositelka. Bezmála sedmdesátiletá borovice
podlehla bouøce 29. èervence letošního
roku. Klesla k zemi i se svatým obrázkem.
O jeho kvalitní opravì svìdèí to, že zùstal
nepoškozen. Støíška, skøíòka i sklo ve
dvíøkách, vše zùstalo neporušené. V nedìli
8. záøí jsme spolu s majitelem lesa panem
Antonínem Malátkem obrázek pracnì
z vyvrácené borovice sundali a zavìsili na
její sousedku. Borovice, která pøevzala tuto
èestnou funkci, snad nìjakou tu bouøku
pøežije, i když je vìtry už také poznamenaná.
Jiøí Tydlitát

O PAMÁTNÝCH STROMECH - èást druhá
Ve zmínìných èláncích s tímto názvem jsme
se doèítali i o stromech novì vysazených.
V této dobì se zdá pøipomínka aktuální.
Odchází støíbrný smrk u autobusové
zastávky v parèíku. Po nìkolik let plnil funkci
našeho vánoèního stromu, který se
v adventní èas rozzáøil elektrickým
osvìtlením. Svojí funkci èestnì plnil do roku
2007. Od Vánoc 2008 pøevzal službu
vánoèního stromu smrk u høištì.
Druhého listopadu byl také u prodejny
vysazen mladý budoucí vánoèní strom. Jak
se to obèas u mladých stává, moc se
nevyvedl. Bude nutné jej pøesadit a nahradit
jiným. A závìr? Ještì v letošním roce bude
umírající smrk u zastávky odstranìn.
V pøíštím roce zøejmì ustoupí sportovišti i
ten souèasný a nový mladý se rozzáøí
u prodejny.
Jiøí Tydlitát

NAUÈNÁ STEZKA
DLOUHOÒOVIC

KOLEM

Èlánek v Obèasníku 34/2007
Rodí se pomalu ale jistì. Zvonièka,
Urbanova studánka, Kamenná stopa,
Svìdek minulosti. To vše jednou bude.
V Kamenné stopì je už témìø hotovo, jen
ještì ono nerudovské – „kam s ním“. Jedná
se o zelený pískovec. Letos ale bude. A
Svìdek minulosti? Už se rodí. Zatím se
mùžete projít „provizorní“ procházkou obcí.
Jiøí Tydlitát

MILÍ A VÁŽENÍ SPOLUOBÈANÉ,
je za námi prvních pár mìsícù vzájemného
okoukávání a seznamování, prvních pár
mìsícù, kdy jsme pøevzali provoz místní
prodejny, restaurace a penzionu. Tedy èas
akorát na to, provést první hodnocení a
podìlení se s prvními dojmy.
Za tu krátkou dobu jsme pøekonali mnoho
malých i velkých pøekážek a mnohému se
nauèili. Byla spousta vìcí, které jsme mìli
v plánu zmìnit a mnohé jsme také zmìnili.
Je ale spousta vìcí, které ještì urèitì
zmìníme. Doufáme, že ke spokojenosti
všech. Snažíme se Vám, našim zákazníkùm
naslouchat a postupnì vìci mìnit. Mnohé,
co jsme zmìnili, bìžný návštìvník ale
nevidí. Je ale zbyteèné se chvástat tím, co
jsme udìlali a co udìláme. Nejdùležitìjší pro
nás je Vaše spokojenost a nejcennìjší jsou
Vaše upøímná slova a kladného èi
záporného obsahu. Zùstáváme tedy
nohama na zemi, vždy jsme na vesnické
hospodì a prodejnì, tedy žádný
velkoprovoz, pøevážnými hosty jste Vy, naši
dlouhoòováci.
Vìøím, že si do hospùdky obèas najde cestu
nejeden místní obyvatel a že nás navštíví i
mnoho pøespolních. Vìøím, že si do obchodu
najde cestu nejedna místní hospodyòka a ti,
jež ráno touží po svaèinì s èerstvým
peèivem, kterého je dost a není na
objednávku. Vìøím, že bude paní øeditelka
školky patriot a bude se snažit nakupovat co
nejvíce u nás.
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A proè tolik mluvím právì o obchodì? Je to
jednoduché: pokud budete do obchodu
chodit, obchod bude žít, rozvíjet se, nabízet
více zboží, bude prostì fungovat. Pokud ale
nebudete do obchodu chodit, obchod
postupnì zanikne. Nechci a nemùžu nikomu
nic naøizovat, jenom pøedkládám názor
k zamyšlení. Takže záleží na Vás, má-li být
obchod v Dlouhoòovicích, nebo ne. Obsluha
prodejny se mùže snažit sebevíce, ale
prosperita Vašeho obchodu je ve Vašich
rukou. Co se týèe cen, pøijïte a porovnejte.
Bohužel, s velkými supermarkety a jejich
dotovaným akèním zbožím se nemùžeme
rovnat.

Také nás mrzí, že se tady koná málo plesù a
zcela vymizely vyhlášené taneèní. Jednali
jsme s organizátory taneèních, ale naše
lokalita je bohužel už brána jen za rezervu.
O poøádání našich dalších akcí Vás budeme
vèas informovat.
Závìrem bych rád podìkoval všem, kteøí
nás navštívili i tìm, kteøí se nás chystají
navštívit za jejich pøízeò. Také dìkuji panu
starostovi a obecnímu zastupitelstvu za
pomoc pøi øešení provozních a technických
záležitostí.
Za kolektiv provozu Pod Lipami
Josef Veselý

SPORT
SPORTOVNÍ
POSTIŽENÝCH

H R Y Z D R AV O T N Ì

Letos probìhly hry o 14 dní døíve než jiné
roky a to 17. – 18. 8. 2013 v Lanškrounì.
Padla kritika na poøádání her, kde bylo
nìkolik chyb, které se nesmí už opakovat,
protože hrozí, že by skonèily.
Žamberské družstvo skonèilo druhé, ale i já
jsem skonèil druhý v jednotlivcích. Pøi
pìkném poèasí jsme si aspoò zavzpomínali
na døívìjší roèníky, jaké bylo výborné
prostøedí a zábava s povídáním. Uvidíme
pøíští rok, možná.
Dìkuji za penìžní pøíspìvek od Obce
Dlouhoòovice.

HASIÈSKÉ ZÁVODY
Dne 31. srpna se v Klášterci nad Orlicí
konaly závody v netradièním požárním
útoku a soutìž jednotlivcù v nároèném TFA.
Naše družstvo se umístilo z 12 družstev na
8. místì, mezi jednotlivci se na 7. místì
umístil David Tøešòák a na 20. místì Petr
Jelínek.
Doufám, že v následujících letech se
zúèastníme znovu a pøedvedeme lepší
výsledek.
David Tøešòák

KAPØI POTØETÍ VE FINÁLE

Pavel Sochor, Dlouhoòovice 21

V sobotu 3. srpna jsme poøádali na
dlouhoòovickém stadionu již 3. roèník
hokejbalového turnaje – Kapøí pohár.
Zúèastnila se již tradièní mužstva a poèasí
tentokrát vyšlo na jednièku, jak pøes den pro
hráèe, tak i veèer pro návštìvníky grilovaèky
a zábavky. Potøetí jsme se jako poøádají
mužstvo probojovali až do finále a podruhé
jsme odešli poraženi, když Kuòák Team
Žamberk obhájil loòské prvenství. Tøetí
pøíèku vybojovali hokejbalisté SK Žamberk a
ètvrtý skonèil Tìchonín. Králíky obsadily
páté místo a šesté skonèily Rejchartice.
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Nikdo z hráèù se nezranil, a tak panovala
spokojenost a prázdninová atmosféra
u všech pøítomných mužstev.
Po finálovém zápase následovalo tradièní
vyhlášení výsledkù, pøedání pohárù a zaèala
se rozjíždìt veèerní zábava plná hudby,
obèerstvení a bohaté tomboly. Cestu do
Dlouhoòovic si na naši akci našla spousta
návštìvníkù z okolí, pøedevším ze
Žamberka. Jeden stùl veèer obsadili také
místní, což bylo z øad organizátorù trochu
zklamání, ale o to více si pøítomných vážíme.
Jako veøejnì èinná organizace v obci jsme
èastokrát vybízeni k poøádání akcí pro

ZPRÁVA O ÈINNOSTI
DLOUHOÒOVICE

dlouhoòovické obèany, ale je otázkou, zdali
o to je vlastnì zájem ...
Závìrem bychom chtìli podìkovat
sponzorùm tomboly (Plundrovo rybáøství,
Michal Pavelka – Obèerstvení na høišti,
Divadelní restaurace Mathyss, Suroviny
Plundra), p. Koøínkovi za spolupráci
s areálem a p. Silberovi za pomoc s hudbou
a pùjèením zaøízení. Nepochybnì dìkujeme
všem, kteøí se podíleli na organizování
turnaje. Již teï se tìšíme na další roèník,
který se bude konat v sobotu 26. 7. 2014.
(tp)

FC

Pøed podzimní èástí sezóny 2013-14 došlo
ke zmìnám v týmu. Bohužel nedošlo
k nárùstu hráèù, ale i tak jsme rádi. Kádr
opustili Jan Tøináctý a Vít Vávra, kteøí se
vrátili zpìt do 1. FC Žamberk a Jakub
Nastoupil, který putoval zpìt do týmu
Vermìøovic. Nováèky v naší sestavì se stali
Tomáš Honzák z Klášterce nad Orlicí, Jakub
Faltus z Lichkova, Miroslav Durchánek z
1. FC Žamberk a domácí borec Michal
Holubáø. Pozitivní zprávou se stal pøestup
Romana Hynka, který se stal hráèem
Dlouhoòovic.

Naše soutìž se letos hraje ètyøkolovì, takže
se s každým soupeøem setkáme 2x na
podzim a 2x na jaøe. Pro nás zaèala soutìž
vítìznì, když jsme pøehráli libchavskou
rezervu. Bohužel od té doby jsme nevyhráli.
Velká marodka sužuje náš kádr a co se týèe
kvality hry, není to žádná sláva. Jeden fakt je
už nyní znám. Vydržíme se soupeøem hrát
jen prvních 20 minut a to je málo. Navíc se
støelecky nedaøí a když nenastoupí
R. Hynek, jsme takøka bez støel na bránu.
Snad se už koneènì všichni vyléèí a my
snad zaèneme stoupat v tabulce.
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DLÒ – LIBCHAVY B
KLÁŠTEREC – DLÒ
DLÒ – JEHNÌDÍ
DLÒ – ALBRECHTICE B
DLÒ – NÌMÈICE

3:1 Èernoch, Jakubec, Hynek
5:0
3:6 Hynek 3x
0:1
1:2 Veverka

zbývá odehrát
D.TØEŠÒOVEC – DLÒ
LIBCHAVY B – DLÒ
DLÒ – KLÁŠTEREC
ALBRECHTICE B – DLÒ
NÌMÈICE – DLÒ
DLÒ – D. TØEŠÒOVEC

22. 9.
29. 9.
6. 10.
27. 10.
3. 11.
10. 11.

16:00
16:30
16:00
14:30
14:00
14:00

NE
NE
NE
NE
NE
NE

STARÁ GARDA
O prázdninách se naši døíve narození fotbalisti zúèastnili na turnaji v Mistrovicích, kde
zvítìzili. Dále na turnajích v malé kopané v Èeské Rybné a Píseèné a v obou pøípadech
obsadili ètvrtá místa.
Za FC Dlouhoòovice Z. Koøínek

HOKEJISTÉ JSOU V PLNÉ PØÍPRAVÌ NA
NOVOU SEZÓNU
Hokejové mužstvo HC Dlouhoòovice prošlo
po minulé sezónì nìkolika významnými
zmìnami. Pøedevším došlo ke zmìnám
v realizaèním týmu, novým trenérem se stal
Jiøí Kulhavý ze sousední Píseèné. Tento
zkušený trenér dovedl mužstvo Dlouhoòovic
na poèátku devadesátých let k titulu mistra
okresního pøeboru a následnì ho úspìšnì
vedl dvì sezóny v krajské soutìži.
Asistentem hlavního trenéra bude Jaroslav
Macháèek st., který u týmu také již nìkolikrát
pùsobil. Vedoucím mužstva se stal
dlouholetý hráè mužstva Václav Šegita.
Nový hokejový roèník jsme odstartovali
24. srpna, kdy jsme poøádali nepøíliš
vydaøenou zábavu. Od úterý 27. 8. se hráèi
pravidelnì schází dvakrát týdnì na
trénincích v Dlouhoòovicích, kde se pod
vedením nového realizaèního týmu zamìøují
pøedevším na získání potøebné síly,
vytrvalosti a kondice. Druhý záøijový víkend
probìhlo v domácích podmínkách na
stadionu v Dlouhoòovicích soustøedìní,

když mužstvo stihlo 3 tréninkové jednotky a
poté spoleènì grilovalo. V sobotu 21. 9.
zajíždí hráèi k prvnímu tréninku na ledové
ploše a tím odstartují druhou èást pøípravy.
Do soutìže se letos pøihlásilo 9 týmù a první
zápasy jsou na programu zaèátkem
listopadu. My máme však hned první hrací
víkend volný los, a tak první mistrovské
utkání sehrajeme v nedìli 10. 11. od 16:30
proti Èeské Tøebové. Veškeré aktuality a
dìní okolo mužstva mùžete sledovat na
našem webu www.hcdlouhonovice.cz, nebo
na našem facebookovém profilu
www.facebook.com/HCDLN.
Je dùležité, že po rozpaèitém závìru minulé
sezóny se chod oddílu stabilizoval a uvedl
zase do správných kolejí. Nyní jsou všichni
plni oèekávání pøed novou sezónou, která
bude nesmírnì tìžká a díky novým
soupeøùm zase o krùèek kvalitnìjší. O to
vìtší nám všem mùže pøinést radosti a
spoleèné zábavy.
(tp)
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Obecní úøad Dlouhoòovice
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Dlouhoòovice
ze dne 23. 9. 2013
5/2013 Zastupitelstvo obce
Bere na vìdomí: informace starosty, místostarosty a pøedsedù výborù a komisí, viz zápis.

Pro: 6,

Zdržel: 0, Proti: 0

6/2013 Zastupitelstvo obce
1.

Schvaluje: Smlouvu o zøízení vìcných bøemen na splaškovou kanalizaci v ulici Doleèka mezi Obcí
Dlouhoòovice, firmou NO+BL ŽAMBERK spol. s r.o., manželi Hanou a Zdeòkem Záøeckými a firmou
JOSEF STRNAD spol. s r.o..

2.

Pro: 6,

Povìøuje: Starostu podpisem pøíslušné smlouvy.

Zdržel: 0, Proti: 0

7/2013 Zastupitelstvo obce
1.

Schvaluje: Smlouvu s firmou Grana s.r.o. na dodávku lanového herního prvku.

2.

Povìøuje: Starostu podpisem pøíslušné smlouvy a kontrolou realizace.

Pro: 6,

Zdržel: 0, Proti: 0

8/2013 Zastupitelstvo obce
1.
Schvaluje prodloužení smlouvy na úklid snìhu s panem Milanem Vítkem pro zimní sezónu 2013/14.
2.
Povìøuje: Starostu podpisem pøíslušného dodatku.
Pro: 6,

Zdržel: 0, Proti: 0

9/2013 Zastupitelstvo obce
1.
Schvaluje smlouvu na rekonstrukci rozvadìèe veøejného osvìtlení a výmìnu svítidel v ulici Sídlištní s
firmou Petr Nastoupil – Žamberk.
2.
Povìøuje: Starostu podpisem pøíslušné smlouvy a pana Petra Nuna kontrolou realizace.
Pro: 6,

Zdržel: 0, Proti: 0

10/2013 Zastupitelstvo obce
1.
Schvaluje: dodavatele betonové skeletové dvougaráže, firmu UNISORT. s.r.o..
2.
Povìøuje: Starostu uzavøením pøíslušné smlouvy, starostu a pana Petra Nuna zajištìním podkladù pro
zpracování projektu, Petra Nuna a Zdeòka Koøínka kontrolou realizace.
Pro: 6,

Zdržel: 0, Proti: 0

11/2013 Zastupitelstvo obce
1.
Schvaluje: Nákup nového obecního vozidla pøes firmu Petr Jedlièka.
2.
Povìøuje: Pana Zdeòka Koøínka výbìrem auta ve spolupráci s firmou Petr Jedlièka a starostovi zajistit
pøepis auta na obec.
Pro: 6,

Zdržel: 0, Proti: 0
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12/2013 Zastupitelstvo obce
1.
Schvaluje: Rozpoètové zmìny, pøesuny mezi položkami
2.
Povìøuje: Hospodáøku realizací.
Pro: 6,

Zdržel: 0, Proti: 0

13/2013 Zastupitelstvo obce
1.
Schvaluje: Zámìr prodeje obecního auta Ford Tranzit obálkovou metodou, kde minimální nabízená
cena je 35.000,-Kè
2.
Povìøuje: Místostarostu realizací prodeje obecního auta.
Pro: 6,

Zdržel: 0, Proti: 0

14/2013 Zastupitelstvo obce
1.
Schvaluje: Smlouvu na rekonstrukci plochy pøed rozluèkovou síní na høbitovì s firmou Milan Lukesle ,
Èeské Libchavy
2.
Povìøuje: Starostu podpisem pøíslušné smlouvy a kontrolou realizace.
Pro: 6,

Zdržel: 0, Proti: 0

15/2013 Zastupitelstvo obce
1.
Povìøuje: Pana Petra Nuna pøípravou podkladù pro vytvoøení strategického plánu obce Dlouhoòovice
Pro: 4,

Zdržel: 2 (K. Biedlová a P. Nun), Proti: 0

16/2013 Zastupitelstvo obce
1.
Schvaluje: Èástku 3500,-Kè jako pøíspìvek na veøejnou sbírku obce Záchlumí ve prospìch Moniky
Valachové.
2.
Povìøuje: Hospodáøku pøevodem penìz na pøíslušné konto veøejné sbírky obce Záchlumí, starostu
kontrolou realizace.
Pro: 5,

Zdržel: 1 (P. Nun), Proti: 0

17/2013 Zastupitelstvo obce
1.
Schvaluje: Smìnu pozemkù mezi obcí Dlouhoòovice, paní J. S. a paní H. V., narovnání stávajícího
stavu obecní cesty u zvonièky.
2.
Povìøuje: Starostu realizací krokù s tím spojených.
Pro: 6,

Zdržel: 0, Proti: 0
Prodej obèasníku: prodejna a hospoda Pod Lipami, Obecní úøad Dlouhoòovice
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. 2013
Tisk a design: Color studio, Helvíkovice 30, www.color-studio.eu
Úøední hodiny Obecního úøadu Dlouhoòovice:
Pondìlí a støeda: 14:00 - 17:00, Pátek: 9:00 - 10:00

3)

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