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DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK
ÚVODNÍK
Vážení spoluobèané,
Dlouhoòovického obèasníku.

ètenáøi

Jistì jste postøehli zmìnu ve vydávání
obèasníku. Vyšel trochu pozdìji než bylo
zvykem, ale má to své dùvody. První tøi
mìsíce roku byly plné zajímavých akcí a
událostí, které by mìly být v obèasníku
zmínìny. Takže obèasník bude vycházet
vždy po ukonèení celého ètvrtletí. Pøi
èetnosti ètyø obèasníkù za rok je to lepší.
Výjimka bude obèasník vánoèní, kde se
budu snažit, abyste ho dostali do Vánoc.
Prosím o trochu shovívavosti a trpìlivosti se
mnou, jelikož s obèasníkem zaèínám a ne
vše mám ještì zabìhnuto. Velice si cením
všech, kteøí posílají èlánky a pøispívají tím k
vìtší rozmanitosti našeho obèasníku.
Budeme otiskovat vaše èlánky bez úprav,
myšleno obsahových. Pokud by mìlo k
úpravì dojít, tak to bude vždy konzultováno
s autorem. Pokud se bude èlánek svým
obsahem dotýkat konkrétních jedincù nebo
skupin a nebudeme mít jejich stanovisko,
bude autor upozornìn na to, že bude dána
pøíležitost dotèeným jedincùm, èi skupinám
na èlánek reagovat. Je to z dùvodu malé
èetnosti vydávání obèasníku. Za chyby
pravopisné a gramatické jednotlivých autorù
neruèíme. Ale budeme se snažit chyby do
oèí bijící opravit.
Pokud budete mít praktické návrhy, co
zlepšit, budu rád za každý Váš názor, který
pøispìje ke zkvalitnìní Dlouhoòovického
obèasníku.
Tìším se na spolupráci s Vámi
David Silber

INFORMACE Z RADNICE
Ne každý starosta mùže psát tyto øádky
Chtìl bych touto cestou
pogratulovat
celému hokejovému týmu za získání
mistrovského titulu. Chci podìkovat èlenùm
fanclubu i ostatním návštìvníkùm všech
hokejových duelù za jejich podporu. A
nejvíce chci podìkovat
trenéru Juraji

(

Hrèkovi, který byl duší i motorem mužstva a
stal se úspìšným lodivodem
dlouhoòovického hokeje. Ne každý starosta
mùže psát tyto øádky.
Zpùsob, jakým hoši dobyli nejvyšší post,
zaslouží uznání a obdiv. Ukazuje se, že
kolektiv hokejistù dokázal
zejména
bojovností a nezlomnou vùlí to, po èem
dlouhá léta toužil.
Mùžu jen dodat:
... klobouk dolù a podìkování za vynikající
reprezentaci naší obce!
Ještì jednou, hoši, diky moc, jsem na vás
hrdý.
Ing. Smola Pavel, starosta obce

Audit
Dne 24. 1. 2011 provedla pracovní skupina
oddìlení interního auditu Krajského úøadu
Pardubice pøezkoumání hospodaøení obce
Dlouhoòovice za rok 2010 s výsledkem bez
závad. Dovolte mi, tímto podìkovat naší
hospodáøce paní Lence Sklenáøové za
kvalitnì odvedenou práci a zároveò dìkuji i
èlenùm kontrolního a finanèního výboru naší
obce za pravidelné a bezchybné provádìní
prùbìžných kontrol, které napomohly
dosažení tohoto úspìchu.
Ing. Smola Pavel, starosta obce

Podìkování za vytváøení bìžeckých stop
mezi Žamberkem a Dlouhoòovicemi
Na základì jednání v závìru loòského roku
za úèasti pana Pavla Lipenského, jednatele
spoleènosti TopKarMoto, s. r. o., starosty
Žamberka pana Jiøího Dytrta a jednatele
Správy sportoviš Dlouhoòovice s. r. o., pana
Jana Vycha
vznikla dohoda o úpravì
bìžeckých stop mezi Žamberkem a
Dlouhoòovicemi. Úèastníci se dohodli na
spolupráci o zapùjèení snìhové rolby firmou
TopKarMoto do ski areálu v Dlouhoòovicích,
který zajistí vlastní úpravu tratí svým
personálem, pøièemž všechny zúèastnìné
strany se budou finanènì podílet na
provozních nákladech.
Z dùvodu nedostatku snìhové nadílky,

4

DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK
která by umožnila èastìjší využití dohody
mezi obcemi Žamberk a Dlouhoòovice a
firmou TopKarMoto, byla tato tra upravena
pouze dvakrát.
Chtìl bych touto cestou podìkovat výše
uvedeným za jejich nabídku a podporu a
vìøím, že v zimním období využijeme této
dohody více ke spokojenosti obèanù mìsta
a okolních obcí.
Jiøí Dytrt, starosta Žamberka

Poctiví lidé mezi námi stále žijí
Dne 16. 2. našla paní Hubálková z èp. 35
ležet na ulici „Hlavní“ penìženku s vìtším
obnosem penìz. Poctivá nálezkynì
odevzdala penìženku na obecním úøadu,
kde se nám podaøilo vypátrat majitele a
nález mu pøedat. Dovolte mi, podìkovat
jménem svým i obce paní Hubálkové za
poctivost a lidský pøístup k neštìstí druhých,
kterým ztráta penìz urèitì je.

(

skuteèné náklady, které v loòském roce
èinily 524,-kè na osobu. Toto èástka nám
ukazuje, že rozdíl musí dotovat obec
z penìz, které by se zcela jistì daly využít
nìkde jinde a zcela úèelnìji.
Mnoha lidem to mùže být sice lhostejno,
nicménì vìøím, že kdyby se každý
zodpovìdný obèan Dlouhoòovic zapojil do
tøídìní odpadù, mohly by se celkové náklady
za svoz komunálního odpadu snížit, nebo
se obci za tøídìný odpad peníze vrací zpìt
do její pokladny. To znamená, èím více
vytøídìného odpadu, tím více penìz zpìt a o
to menší poplatky za svoz.
A nyní ve zkratce, jaké to má výhody pro nás
obèany:
1. Snížení poplatku za svoz komunálního
odpadu
2. Peníze, kterými nyní obec dotuje svoz
mùže využít úèelnìji
3. Šetøíme tím životní prostøedí
4. Dìláme nìco pro své zdraví (vynášením
tøídìného odpadu spalujeme pøebyteèné
kalorie)

Ing. Smola Pavel , starosta obce

A co lze vlastnì tøídit:
Jarní úklid do kontejnerù
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.
Odpady a jejich tøídìní v obci
Dlouhoòovice
Vážení spoluobèané,
rozhodl jsem se zde napsat èlánek ohlednì
tøídìní odpadù v obci Dlouhoòovice.
Vede mì k tomu ta vìc, že rok od roku
platíme èím dál tím vìtší poplatky za odvoz
komunálního odpadu. Nyní se platí 480.- Kè
na osobu a navíc ani tato èástka nepokryje

Papír do modrého kontejneru
ANO: Hodit sem mùžeme napøíklad
èasopisy, noviny, sešity, krabice, papírové
obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy (bez
vazby, pouze vnitøky). Obálky s fóliovými
okýnky sem mùžete také vhazovat,
zpracovatelé si s tím umí poradit. Bublinkové
obálky vhazujeme pouze bez plastového
vnitøku! Nevadí papír s kanceláøskými
sponkami. Ty se bìhem zpracování samy
oddìlí.
NE: Do modrého kontejneru nepatøí uhlový,
mastný, promáèený nebo jakkoliv
zneèištìný papír. Tyto materiály nelze už
nadále recyklovat. Pozor, použité dìtské
pleny opravdu nepatøí do kontejneru na
papír, ale do popelnice.
Sklo do zeleného a bílého kontejneru
ANO: Do zeleného kontejneru mùžeme
vhazovat barevné sklo, napøíklad lahve od
vína, alkoholických i nealkoholických
nápojù, sklenice od keèupù, marmelád èi
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zavaøenin. V nìkterých mìstech sem patøí
také èiré sklo - proto je dùležité sledovat
znaèení na nádobách.
Pokud jsou vedle sebe zelený a bílý
kontejner, vhazujeme do bílého èiré sklo a
do zeleného sklo barevné.
Patøí sem také tabulové sklo z oken a ze
dveøí. Vytøídìné sklo není nutné rozbíjet,
bude se dále tøídit!
NE: Do tìchto nádob nepatøí keramika a
porcelán. Nepatøí sem ani autosklo, zrcadla
nebo tøeba drátované sklo, zlacená a
pokovovaná skla. Vratné zálohované sklo
patøí zpìt do obchodu.

(

zbyteèného vyhazování cenných surovin je
radìji úèelnìji zkompostovali a místo hnojiv,
které jistì používají na svých zahrádkách,
radìji využíli svùj vlastní kompost.
No a to je prozatím tak vše, co jsem mìl na
srdci ohlednì odpadù.
S pøáním pìkného dne a tøídìní odpadù zdar
pøeje
Skalník Milan

Plasty do žlutého kontejneru
ANO: Do kontejnerù na plasty patøí fólie,
sáèky, plastové tašky, sešlápnuté PET
láhve, obaly od pracích, èistících a
kosmetických pøípravkù, kelímky od jogurtù,
mléèných výrobkù, balící fólie, obaly od CD
diskù a další výrobky z plastù. Pìnový
polystyren sem vhazujeme v menších
kusech.
NE: Naopak sem nepatøí mastné obaly se
zbytky potravin nebo èistících pøípravkù,
obaly od žíravin, barev a jiných
nebezpeèných látek, podlahové krytiny èi
novodurové trubky.
Nápojové kartony do oranžového
kontajneru nebo do žlutého kontejneru s
plasty, který má na sobì oranžovou
etiketu, že lze vhazovat rovnìž nápojové
kartony
ANO: Kontejner na nápojové kartony
nemusí být nutnì celý oranžový, dùležité je
opìt oznaèení oranžovou nálepkou na
kontejneru. Pokud najdete oranžovou
nálepku, pak sem patøí krabice od džusù,
vína, mléka a mléèných výrobkù, které je
potøeba pøed vhozením do kontejneru øádnì
sešlápnout.
NE: Nepatøí sem "mìkké" sáèky, napøíklad
od kávy a rùzných potravin v prášku.
Neodhazujte sem ani nápojové kartony silnì
zneèištìné zbytky potravin.
No a dále bych zde chtìl øíci, že i za svoz
biodpadu se platí. Tím chci apelovat hlavnì
na ty z nás, kteøí mají zahrádky, aby místo

Netøídìní odpadu :-(

Compostainery Dlouhoòovice 2011
Svoz vždy ve ètvrtek
Duben
Kvìten
Èerven
Èervenec
Srpen
Záøí
Øíjen
Listopad
Prosinec

7.4.
5.5.
2.6.
14.7.
11.8.
8.9.
6.10.
3.11.
1.12.

21.4.
19.5.
16.6.
28.7.
25.8.
22.9.
20.10.
17.11

30.6.
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Produkce odpadu:
Celková produkce komunálních odpadù (t)
Celková produkce komunálních odpadù na 1 obyvatele (kg)
Papír (t)
Plasty (t)
Sklo (t)
Bioodpad (t)
Smìsný komunální odpad (t)
Objemný odpad – sbìrný dvùr TS (t)
Nebezpeèné odpady (t)

2008
186,69
243
0,68
5,14
6,38
12,94
151,39
10,16
x

2009
230,43
303
2,64
5,01
7,05
28,29
177,68
9,02
0,74

2010
208,44
274
3,08
4,84
6,56
33,36
152,31
3,42
4,87

Oèkování psù a koèek

Psí výkaly na veøejném prostranství

V pátek 20. kvìtna 2011 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.

Chtìl bych touto cestou upozornit všechny
pejskaøe, že jsou zodpovìdni za svého
psího miláèka. Konkrétnì na to, že by po
svém psu, pokud nìkde na veøejnosti
vykoná svou potøebu, mìli uklidit. A jsou
dokonce i pøípady, že výkaly po psech jsou i
pøímo v místì, kde se nachází Zásobníky a
sáèky na psí výkaly. A tak nech se nad
sebou zamyslí všichni, jichž se to týká, nebo
doma èi na vlastním pozemku èi pøed
vlastními vraty by se jim to zajisté rovnìž
nelíbilo. Takže prosím, uklízejte po svých
psech.
S pozdravem
Skalník Milan

Povinná kontrola komínù
Upozoròujeme spoluobèany na povinnou
kontrolu komínù. Každý komín, který je
pøipojený k funkènímu kotli nebo kamnùm na
vytápìní, musí od ledna 2011 alespoò
jednou za rok podle nového pøedpisu o
požární bezpeènosti zkontrolovat kominík.
Týká se to rodinných a bytových domù, ale
také chat a chalup.
Zatímco doteï kominík pøi èištìní vystavil
jen stvrzenku, novì musí vyplnit zprávu o
kontrole. Mají k tomu pøedepsaný formuláø.
Tomu, kdo dokument nebude mít a vyhoøí
kvùli špatnému komínu, hrozí pokuta až 25
tisíc korun. Navíc se mùže stát, že
pojišovna odmítne zaplatit èást škody. Zda
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èlovìk má doklad o kontrole, nebude nikdo
preventivnì kontrolovat. Kontrola nehrozí až
do doby, kdy špatnì udržovaný spotøebiè a
spalinová cesta ohrozí požárem své
nejbližší okolí.
Nový pøedpis však také znamená úlevu. Teï
bude moci každý komín èistit sám. Zda to
dìlá dobøe, potvrdí roèní kontrola.
Doporuèujeme i dnes si zvát kominíky na
èištìní komínù.
Pro vìtšinu z vás probìhne vyèištìní komína
a jeho kontrola obvyklým zpùsobem, jako v
minulých letech.
Nezapomeòte hlavnì doklad o této kontrole
mít øádnì uschovaný.
Obecní úøad Dlouhoòovice

Ceny kominických prací
Královéhradecký kraj
Èištìní v rodinném domì èi bytì: 80 až 800 Kè
Doprava: O až 13 Kè/km
Nároènìjší èištìní: 250 až 300 Kè/hod.
Kontrola komína: v cenì èištìní, nebo 300 až 1
000 Kè
Použití kamery: 50 až 200 Kè
Obvyklá èekací lhùta: jeden až 14 dní

Pardubický kraj

(

Co budeme stavìt?
Vím, že tomuto vydání „obèasníku“ budou
spíše dominovat èlánky na adresu
vynikajícího výkonu našich hokejistù, pøesto
si dovolím struènì pøipomenout, co nás na
jaøe a v létì èeká v oblasti výstavby a
rekonstrukcí. Nejvìtší investicí by
pøedstavovalo vybudování úèelové
komunikace v lokalitì „Velký Hájek“, které je
v souèasné dobì v jednání a která
pøedpokládá zpøístupnit 17 rodinných
domkù. Následuje rekonstrukce èásti ulice
Hlavní a oprava zimou poškozených cest.
Sportovci se už urèitì tìší na nové mantinely
kluzištì a dobrovolní hasièi zase až budou
mít napojenou hasièskou zbrojnici na novou
kanalizaci. Podkroví zbrojnice bude navíc
zpøístupnìno novým ocelovým schodištìm.
Rovnìž oplocení u nádrže na návsi by mìlo
získat lepší vzhled. Letošních akcí není
mnoho, ale jsou velmi nákladné. Jenom
stavba komunikace „Velký Hájek“ by
v pøípadì realizace pøedstavovala èástku
4 mil. Kè. Množství penìz limituje i další
drobnìjší akce, které jsem nejmenoval.
A protože rozpoèet obce z velké èásti závisí
na státním rozpoètu, doufejme, že v pøíštích
letech nebude hùøe.
Ing. Smola Pavel, starosta obce

Èištìní v rodinném domì èi bytì (vèetnì zprávy):
200 až 1 000 Kè
Èištìní v bytovém domì (vèetnì zprávy): 480 až
1400 Kè
Doprava: 8 až 15 Kè/km
Nároènìjší èištìní: 250 až 350 Kè/hod.
Použití kamely: 200 až 950 Kè
Provedení tlakové zkoušky tìsnosti komína
tlakovým pøístrojem (vèetnì protokolu): 1 500 až
3000 Kè
Obvyklá èekací lhùta: 6 až 10 dní

Upozornìní: Ceny jsou orientaèní a mohou
se individuálnì lišit.
Pøevzato z www.idnes.cz

Mateøská škola Dlouhoòovice

VYHLAŠUJE ZÁPIS
Nabízíme klidné prostøedí, plavecký výcvik,
výuku angliètiny, návštìvu solné jeskynì,
divadelní pøedstavení, výlety do pøírody …
Zájemci o pøijetí do MŠ Dlouhoòovice si
vyzvednou Žádost o pøijetí k pøedškolnímu
vzdìlávání v MŠ. Žádost je tøeba odevzdat
nejpozdìji do konce dubna!
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Pojízná prodejna - MASOEKO
Dobrý den pane starosto,
velice dìkujeme za Váš zájem a podporu jak
Vaší tak ze strany obèanù Vaší obce o naši
pojízdnou prodejnu.
Velice se omlouváme, že jsme museli zrušit
ètvrteèní rozvozy a pøesunout je na pondìlí.
Byli jsme k tomu donuceni z dùvodu
dodávek do prodejen Konzumu. Ústøedí
Konzumu mìlo požadavek, aby naše
pojízdné prodejny nestály pøed jejich
obchody. Bohužel celý ètvrteèní rozvoz byl
na parkovištích pøed Konzumem. Museli
jsme zrušit jak Kunvald tak Slatinu. Nebylo
jiné východisko.

(

Zákazníci si mohou koupit výrobky v
obchodech Konzumu, dodáváme i maso do
tašek vždy ve ètvrtek a v pátek. Nejblíže asi
konzum v Žamberku.
Snažíme se øešit tuto situaci a hledáme
optimální øešení pro všechny hlavnì
v malých obcí. Vaši žádost budeme vést
v patrnosti a pokud to jen trochu pùjde
vyjdeme Vám vstøíct.
S pozdravem
v.z. Hrdinová Masoeko

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Dlouhoòovice è. 1/2011
ze dne 25. 1. 2011
Zastupitelstvo obce
1.

Bere na vìdomí:
1.1. koncepèní návrhy navrhovatele p. Sklenáøe k zadání územního plánu podaných 31. 5. 2010 a
trvá na jejich nezaøazení do návrhu zadání územního plánu Dlouhoòovice v souladu se
schváleným usnesením è.6/2010 ze dne 13. 12. 2010
1.2. navrhované funkèní využití ploch v návrhu zadání územního plánu Dlouhoòovice nemusí
být podpoøeno majiteli dotèených pozemkù
1.3. informaci o tom, že v prùbìhu poøizování územního plánu a souèasnì probíhajícími
pozemkovými úpravami mùže dojít ke zmìnì a náhradnímu øešení týkající se navržených
pozemkù za dodržení povoleného funkèního využití
2. Schvaluje:
2.1 „zadání územního plán obce Dlouhoòovice“
2.2. závazné ukazatele pro Mateøskou školu Dlouhoòovice (pøíloha)
3. Ukládá
3.1. starostovi splnìní bodu 2.1.
Usnesení bylo schváleno nadpolovièní vìtšinou, tj. 8 èleny zastupitelstva obce
Schùze byla ukonèena v Dlouhoòovicích dne 25. 1. 2011 v 18:20 hod.
Zapsal: Ing. Smola Pavel
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Dlouhoòovice è. 2/2011
ze dne 8. 2. 2011
Zastupitelstvo obce
1. Bere na vìdomí informace:
1.1. starosty, pøedsedù výborù a komisí: viz. zápis
1.2. výsledek auditu hospodaøení obce provedeného Kraj. úøadem Pardubice
1.3. podání žádosti o grant z rozpoètových prostøedkù Pardubického kraje v rámci programu
„Podpora poøízení územních plánù v roce 2011“
2.

Schvaluje:
2.1. vyhlášení veøejné zakázky malého rozsahu pro stavební dodávku „rekonstrukce ulice
Hlavní“ a komisi pro posuzování pøedložené nabídky z vyhlášené veøejné zakázky ve
složení: pøedseda – Ing. Pavel Smola, èlenové – Jan Vych, Petr Nun a Ing. Vladimír
Fabián
2.2. vyhlášení veøejné zakázky malého rozsahu pro stavební dodávku „rekonstrukce
mantinelù kluzištì – Dlouhoòovice“ a komisi pro posuzování pøedložené nabídky z
vyhlášené veøejné zakázky ve složení: pøedseda – Vladimír Podhájecký, èlenové Ing.
Pavel Smola, Jan Vych, Petr Nun a Ing. Vladimír Fabián
2.3. prodejní cenu bytových jednotek ve vlastnictví obce Dlouhoòovice pro rok 2011 na
èástku 10 000,- Kè za m2a v pøípadì dalšího prodeje nebo pøevodu ze strany kupujícího,
stanovuje pøedkupní právo pro obec Dlouhoòovice
2.4. pøevod inženýrských sítí (vodovod a splašková kanalizace) v lokalitì „Dlouhoòovice Velký Hájek“ na spoleènost VAK Žamberk v.o.s.
2.5. mìsíèní odmìnu èlenùm zastupitelstva v následující výši: neuvolnìný místostarosta
17.046,- Kè, neuvolnìní èlenové zastupitelstva obce 1.102,- Kè (dle pøílohy è. 1 k
naøízení vlády è. 37/2003 Sb. v platném znìní)
2.6. provedení geodetického zamìøení parc. è. 401/1, 408/1 a 408/2 (areál sportovištì)

3. Ukládá
3.1. starostovi splnìní bodù 2.1, 2.2, 2.4, 2.6
3.2. hospodáøce 2.5.
Usnesení bylo schváleno nadpolovièní vìtšinou 8 hlasù
Schùze byla ukonèena v Dlouhoòovicích dne 8. 2. 2011 v 19:40 hod
Zapsal: Ing. Smola Pavel
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SPOLEÈENSKÁ RUBRIKA
Narození

Vzpomínáme

28.12.
20. 01.
14. 02.

Dne 5.èervna 2011 vzpomeneme 10. výroèí
úmrtí paní Františky Holubáøové a 19. øíjna
2011 vzpomeneme 27. výroèí úmrtí pana
Josefa Holubáøe z Dlouhoòovic.

Anna Škarková
Tomáš Èernoch
Jáchym Babák

Blahopøejeme
04. 04.
11. 04.
09. 05.
10. 05.
21. 05.
22. 05.
06. 06.
13. 06.
24. 06.

Alena Horníèková
Jiøí Kalousek
Marie Dostálková
Julie Kratochvílová
Kvìtuše Bøízová
Anna Vrbová
Zdeòka Nunová
Jiøina Herzogová
Milada Macháèková

Úmrtí
26. 12. Miloslav Sommer

70 let
70 let
82 let
90 let
70 let
90 let
80 let
86 let
81 let

Vìnujte jim prosím s námi
vzpomínku.

tichou

Dìkuje dcera a syn s rodinami.

67 let

Životní jubileum
Paní Anna Vrbová slaví 22. 5. 2011
narozeniny. Milé mamince pøejeme k
životnímu jubileu 90 let vše nejlepší, hodnì
zdraví a pohody.

Dne 8. 5. 2011 uplyne 25 let od úmrtí pana
Václava Kroula a o mìsíc pozdìji, 8. 6. 2011,
si pøipomeneme jeho nedožité sedmdesáté
narozeniny.
Prosím, kdo jste ho znali, vzpomeòte s námi.

Dcery Jana a Stáòa s rodinami
Manželka Vìra a dìti s rodinami
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ZE ŽIVOTA V OBCI

Dne 30. 12. 2010 jsme se naposledy
rozlouèili s naším milovaným
Ing. Miloslavem Sommerem z Dlouhoòovic.
Dìkujeme všem, kteøí nám byli v tìchto
tìžkých chvílích nápomocni. Zejména
myslivcùm z MS Dubina, Janu Cukorovi,
Danielu Janatovi a jeho Pohøební službì za
profesionální a citlivý pøístup, Michalu

Malátkovi, èlenùm dechové kapely
Žamberk, Davidu Silberovi a Pavlu
Fadrnému za organizaci v obøadní síni,
kolektivu Robina Moravce z Penzionu Pod
Lipami, firmì Rieter a všem pøítomným, kteøí
svou hojnou úèastí projevili úctu a lásku
zemøelému.
Zarmoucená rodina

ZE ŽIVOTA V OBCI
MASOPUST

Ètení s pøechodem èasu

Tak, letošní masopust se nám zøejmì
povedl, paní Müllerová.
Se slovy klasika plnì souhlasím. Fakta: letos
se zúèastnilo 57 masek, opìt se podaøilo
domluvit 14 zastavení a zakonèení tradiènì
na sále.
Rád bych podìkoval všem úèastníkùm. Díky
všem maskám za disciplínu bìhem prùvodu
obcí, nebo prùvod prošel trasu v podstatì
dle èasového rozpisu, který byl vytvoøen
zcela odhadem. Díky všem hostitelùm, za
ochotu a hlavnì odvahu pozvat bandu
rozdovádìných masek. Díky všem, kteøí se
pøišli veèer bavit na sál a pomohli nám
zlikvidovat tu kupu jídla a pití, která se
pøivezla. Díky panu starostovi za povolení k
prùchodu obcí a skvìlou úvodní øeè. Díky
muzikantùm, kteøí doprovázeli prùvod
skvìlou hudbou. Díky holkám za koblihy.
Díky Petrovi Divíškovi za hudbu, kterou nám
pouštìl bìhem veèera. Díky obci za pùjèení
sálu a oøe, který odtáhl ten náklad jídla a pití.
Prostì díky všem, jste úžasní. To, že se
umíte nadchnout a dìlat zábavu pro sebe i
ostatní v dobì, kdy lidé spíš chtìjí, aby je
nìkdo jenom bavil a nic pøitom nedìlat, je
vynikající. Omlouvám se tìm, na které jsem
nevzpomnìl, a pøitom vzpomenout chtìl.

Floriánek dvakrát roènì poøádá na chatì
Rolba ètení pro dìti i dospìlé po celou noc,
vždy s pøechodem èasu. Akce zaèíná vždy v
19 hodin a konèí v 7 hodin ráno. Tentokrát
ètení probìhlo 26. – 27. bøezna 2011.
Pokaždé je zpestøeno i dalším programem:
dìtskou èinností, soutìží, vycházkou,
pøípadnì úvodním povídáním autorù
ètených knih.
To první letošní ètení, na kterém se sešlo
dvacet dva dìtí a devìt dospìlých, uvedli
svým povídáním manželé Haldovi. Paní
Jarmila Haldová – øezbáøka, malíøka a
pøedevším pro naše dìti známá jako
ilustrátorka pohádkových knížek a pan Josef
Halda – botanik, který své botanické
expedice podnikal nejen do Jižní Ameriky,
Mexika, ale i na Kamèatku a na další
botanicky zajímavá místa svìta. Paní
Haldová ochotnì dìtem podepisovala
pøinesené jí ilustrované knížky a kreslila jim i
na volné listy, co si pøály. Letošní pohádky
pro nejmenší byly, jak jinak než o kytièkách a
do jejich ètení se zapojily i dìti. Po noèní
vycházce na výhlednu a po zhotovování
„lapaèù zlých snù“, se až do rána èetlo z
tøídílné knihy Františka Flose Lovci orchideí.
Knihu jsme zavøeli, když kukaèka na
hodinách odkukala sedm hodin a dìtem se
ani domù moc nechtìlo. Vìtšinou by
poslouchaly až do pondìlního rána. Vždy
se také pøeèetl jen první díl. Ostatní dva si
budou muset doèíst doma samy. Dvì z
nejmenších dìtí dokázaly sedìt a
poslouchat až do ètvrté hodiny ranní, ale ani

David Silber
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ostatní toho moc nenaspali. Pøíbìh je dost
zaujal. Celou noc mìli co jíst a pít, díky
maminkám a organizátorùm. Ještì, než si
všichni sbalili své „postýlky“, dostali
upomínku na toto ètení, pøeèetli si, zda se jim
splnilo minulé pøání a napsali si nové do
dalšího ètení. Potom už se svými spacáky,
polštáøky, plyšáky a dalšími nezbytnými
prostøedky na spaní se plní dojmù se svými
rodièi, ti starší sami, rozcházeli do svých
domovù. A nám, kteøí jsme jim noèní zážitek
pøipravili, nastává další pøíjemná povinnost.
Pøipravit další podzimní ètení s pøechodem
èasu: 29. – 30. øíjna 2011.
Jiøí Tydlitát

každoroènì stejné vítìze. Možná se vám to
zdálo nìkdy nespravedlivé. Zkrácenì, ti
nejlepší byli nejlepší každý rok. Myšlenka,
že díky soutìži budou zahrádky a okna
krásnìt a pøibývat každým rokem jako houby
po dešti, byla ve vìtšinì pøípadù mylná.
Chce to èas, nic nejde tak rychle, jak jsem si
pøedstavoval. Proto ta loòská pøestávka. To
jsme se spolu se èleny mojí komise podívali
na zahrádky trochu jinak. Porušili jsme daná
pravidla výbìru a hodnocení a pøekvapivì
jsme se podívali na hodnocené objekty jen v
zimì a v noci. V dobì vánoèní, kdy si svá
zákoutí zdobíte svìtýlky. Bylo skuteènì z
èeho vybírat. Tak tøeba Pod Vlekem to bylo
jako v americké vilové ètvrti – Fadrných,
Grusovi, Chárovi, na Hlavní - Brdíèkovi,
Pìnièkovi, Severýnovi, Nunovi, Langrovi,
Fadrných. V Nádražní - Havrdovi, v Sídlištní
- Hejkrlíkovi, paní Felcmanová, ve Dvorské Bøízovi a mohl bych ještì pokraèovat.
Nakonec i tak je vidìt, že podobnost s
hezkými zahrádkami není náhodná.
Výsledek soutìže roku 2010:
Za okna, balkon - paní Felcmanová
Za zahrádky - Havrdovi, Pìnièkovi a Chárovi

Zhodnocení soutìže o nejkrásnìjší okno,
balkon, zahrádku a pøedzahrádku.
Tuto soutìž jsem pøevzal po zvolení do
zastupitelstva roce 2006 po Mgr. Radku
Biedlovi. Pravidla hodnocení jsem od roku
2008 trochu pozmìnil. Nevybíral jsem první,
druhé a tøetí místo za okna a balkony a
stejnì tak za zahrádky a pøedzahrádky, ale
vždy dva za roèní období – jaro, léto, podzim
a zimu a okna, balkony. Místo „skokana
roku“, za zvelebení veøejného prostranství.
Kdo jste byl v období let 2007 – 2010
vyhodnocen, bylo vždy uvedeno v
Obèasníku následujícího roku. V roce 2008
jsem si posteskl, jak tìžké je vybírat z tolika
hezkých zahrádek jen nìkolik jednotlivcù.
Ještì tìžší to bylo po nastavení nových
pravidel. To ale ve snaze nevybírat

Tím je ukonèeno vyhodnocování soutìže za
minulé volební období. V soutìži a
hodnocení nejhezèích oken, balkonù a
zahrádek budeme nadále pokraèovat podle
stejných pravidel.
Všem, kteøí se snaží o hezký vzhled naší
obce, moc dìkuji.
Pro osvìžení pamìti uvádím všechny
vyhodnocené za pøedchozí období.
2007:
okna, balkony: 1. Šafáøovi, 2. Hejkrlíkovi, 3.
Kuklíkovi
zahrádky, pøedzahrádky: 1. Pražákovi, 2.
Chárovi, 3. Kubíèkovi
veøejné prostranství: A. Tichá, L. Havrda
(Obèasník è. 36)
2008:
jaro: Krahulcovi, Sklenáøovi Dvorská
léto: paní Šilarová, Lamaèovi
podzim: Nunovi, Vítkovi Spojovací
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zima: Biedlovi, Pejchovi
okna,balkony: Jadrníèkovi, Hejrlíkovi
veøejné prostranství: Stejskalovi
(Obèasník è. 40)
2009:
jaro: Dostálkovi Hejnická, Tichých
léto: Kozákovi, Tobiškovi
podzim: Vítkovi Hejnická, Malátkovi
zima: Holeèkovi, Vondruška
okna: Vávrovi
(Obèasník è. 44)

více dodat, snad jen díky za vynikající
zábavu. V nedìli hasièi pomáhali s
poøádáním dìtského karnevalu, který se
taky povedl. Ale to je už námìt pro další
èlánek.
David Silber

Dìtský karneval

A která zahrádka nám rok od roku nejvíce
krásní? No pøece ta na návsi u bývalé
hospody.
Jiøí Tydlitát

Ètvrté setkání – tøetí Probouzení
Urbanovy studánky.
Od znovuzvelebení a prvního veøejného
zpøístupnìní Urbanovy studánky dne 6. záøí
2008 jsou to již ètyøi roky. Od té doby se u
studánky setkáváme každoroènì nejbližší
sobotu k prvnímu jarnímu dni. Nejinak tomu
bylo i letos. 19. bøezna 2011. Procházka
zaèíná u Obecního úøadu ve 14 hodin a je
završena hudebním vystoupením Základní
umìlecké školy Petra Ebena ze Žamberka
pøímo u studánky. Pøes pøedchozí nepøízeò
poèasí se nás u studánky sešlo vèetnì
úèinkujících ètyøicet jedna. I sluníèko se
ukázalo, a tak jsme jaro skuteènì pøivítali.
Jarní kvìty na zahrádkách a mokrých
loukách toho jsou dùkazem.
Díky všem, kteøí jste se letošního
Probouzení studánky úèastnili.
Jiøí Tydlitát

Hasièský ples
V sobotu 22.1.2011 se konal tradièní
hasièský ples, který trval do brzkých ranních
hodin. Úèast byla hojná, pøišlo cca 230
platících úèastníkù. O hudební pohlazení se
starala kapela Horizont. Bohatá tombola. Co

I letos spolek Floriánek pøichystal pro dìti
karneval. Konal se 23. ledna 2011 v KD
Dlouhoòovice zaèátek byl od 14 hodin, ale
natìšené dìti se nám zaèaly scházet už po
13 hodinì. Karneval již po ètvrté zahájily
taneènice z TJ Sokol Kamenièná a po
vystoupení následovala promenáda 120
masek. Ano, opravdu se sešlo takové
množství masek, nebylo jednoduché vybrat
tu nejhezèí. Ale pomocí hlasovacích lístkù se
to zdaøilo. Všechny masky byly pìkné, proto
pozornost dostala každá z nich
Potom už následovalo tanèení a soutìže.
Poøídili jsme pro dìti novou soutìž a to
balanèní desky, kde si dìti mohly vyzkoušet
svoji stabilitu a trpìlivost, nebo na desce je
bludištì s kulièkou. Jako každý rok i letos
jsme mìli opravdu krásnou, bohatou
tombolu, která by nemohla být bez našich
milých a hodných sponzorù. Cen bylo
opravdu mnoho a losování bylo dlouhé. A tak
na pøíští rok plánujeme zmìnu ve výdeji
tomboly.
Co øíci na závìr? Velice dìkujeme
pøíznivcùm Floriánka za pomoc a èas
strávený pøípravou. Dìkujeme dìtem a
uèitelkám
ze Speciální základní školy
Žamberk za krásnou výzdobu s hasièskou
tématikou, vyrobenou ve velmi krátkém
èase. Sál jsme vyzdobili už v pátek a tak
výzdobu mìli možnost zhlédnout i
návštìvníci hasièského plesu.
Podìkování našim milých sponzorùm:
Obec Dlouhoòovice,
Jaroslav Procházka – Dlouhoòovice,
Teddies Michal Vyhnálek – Žamberk,
DZ Pharm s.r.o. – Žamberk,
CZ LOKO – Letohrad,
U Marušky - èistírna odìvù a opravy Marie
Kratochvílová – Dlouhoòovice,
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Pastelka Radoslav Zajdl - Rychnov nad
Knìžnou,
Truhláø Pavel Vítek – Dlouhoòovice,
Výroba døevìných hraèek Markovi –
Dlouhoòovice,
Nehtové studio
Hana Richtrová Dlouhoòovice
Autopomoc Petr Halbrštát – Žamberk,
Manželé Šafáøovi – Žamberk,
Cukrárna Valachová - Žamberk
Gaf s.r.o. - Dlouhoòovice,
Konzum-dohlížecí výbor - Ústí nad Orlicí,
Místní akèní skupina Orlicko
Klass Nekoø a.s. - Nekoø,
Penny Market – Žamberk,

(

RCG-Agromex s.r.o.-prodej traktorù Fend,
Ski klub – Dlouhoòovice,
Repasy Net Pøemek Fadrný –
Dlouhoòovice,
Rico Art s.r.o. - Žamberk,
Marek s.r.o. zemìdìlská technika –
Helvíkovice,
Chadírenský servis Pavel Mrštný Dlouhoòovice
Èeská spoøitelna,
Some Jindøichùv Hradec s.r.o. - poboèka
Žamberk,
Vika a.s. Kamenièná
Kvìtinka Jitka Pavlová

ZPRÁVY ZE SPORTU
Vítìzství s Tisovou a pøeborníky po 19.
letech
Druhou polovinu okresní soutìže zaèali
hokejisté jednoznaèným výsledkem nad
celkem Tisové 7:3, ale prùbìh utkání tomu
neodpovídal. Za pøíznivých klimatických
podmínek jsme se pøipravovali na zápas
s Králíky na domácím ledì. Touha po
vítìzství pøed skvìlou diváckou kulisou byla
zmrazena prvními rychlými góly v naší
brance. Co se nedaøilo našim borcùm, tak
Králickým se daøilo. Domácí výprask 2:9
nás naplnil obavami, které nás doprovázely
na odvetné utkání do Králík. Zvítìzili jsme na
nájezdy 6:5, což se ukázalo jako jeden z
rozhodujících faktorù celkového prvenství v
soutìži. Z Králík se totiž vítìzství nevozí.
Utkání na pøírodních ledech s Králíky nám
umožnily pøedehrávku s Lanškrounem, kde
jsme nakonec slavili výhru 8:3 , i když vývoj
utkání tak jednoznaèný nebyl. V dalším
utkání jsme si neporadili s Vodìrady, které
nás pøehrály 5:2 a potvrdily vzestup tabulkou
na 1. místo po uzavøení prvního kola
soutìže.
A èekalo nás 2. kolo soutìže a derby se
Žamberkem na jeho domácím ledì. Ve
vylepšených provizorních podmínkách
žambereckého zimního stadiónu,
vybaveného naší èasomírou, která byla
provizornì umístìna na vysokozdvižné

plošinì, se odehrálo další DERBY, pøed
oèekávanou kulisou 500 divákù. Druhé
vítìzství v sezónì na vìèným rivalem nám
opìt vlilo sebevìdomí do dalších bojù. Po
dalším povinném vítìzství nad Ústím 8:3
následovalo neèekané drama s hokejisty
Vermìøovic, které pro nás dopadlo šastným
výsledkem 5:4. Oèekávaná odveta s
Øetovou sice nebyla odehrána tak tvrdì jako
první zápas, ani nám nepøinesla vítìzství
jako v 1. kole a prohráli jsme 6:4. V pøímém
souboji o první místo jsme nastoupili proti
hokejistùm Vodìrad a vítìzstvím 4:3 jsme si
zajistili další boj o celkové prvenství. V
posledním zápase sezóny nám šlo opravdu
o celkové vítìzství, ze kterého jsme se mohli
radovat pouze když Tisovou porazíme.
Choceòský zimák byl svìdkem našeho
vítìzství, naší exploze štìstí to vše pøed
n a d š e n ý m i a v ì r n ý m i f a n o u š k y.
Nezvládnuté pøedání pohárù a medailí ze
strany okresního svazu bylo nahrazeno
medailemi od fanouškù a spoleèným
slavením nejenom v Chocni, ale následnì i v
Dlouhoòovicích.
Sezóna vyšla po všech stránkách. Trenérovi
Juraji Hrèkovi se povedlo za pùldruhé
sezóny a po 19 letech pøivést mužský tým
Dlouhoòovic opìt na vrchol okresního
hokeje. Mužstvo semknuté okolo støelecky
nedostižného kapitána Jardy Macháèka
splnilo cíl na 300 procent. Bezejmenní se
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stali slavnými se zaslouženými výhrami, ale i
prohrami, které nás pouèily. Slavnostní
setkání s fanoušky na rychnovském zimním
stadionu spojené s pøedáváním pohárù a
medailí bylo dalším bonbónkem vydaøené
sezóny. Poslední bully a oslava s fans
26. bøezna je vítìznou teèkou za roèníkem
2010-2011 a do dalšího roku vìøme tomu, že
ne výjimeènou sezónou party 30 lidí, kteøí
obìtovali pro úspìch vše co mohli, aby zažili
pocit vítìzství, pocit být u toho … být
na vrcholu.
Tìšte se s námi z úspìchu a pøijmìte
pozvání na pokraèování v nové sezónì
2011-2012. Na další milá setkání u ledové
plochy s pøíznivci hokeje a fanoušky našeho
klubu se tìší Mirek Keprta.
Mirek Keprta

Vážení pøíznivci ledního hokeje
v Dlouhoòovicích,
dovolte mi, abych zde shrnul práci HC
Dlouhoòovice. První akcí byla brigáda v
mìsíci srpnu na našem zimním stadiónu,
kde jsme spravovali mantinely a zároveò je
natírali barvou. Miroslav Keprta s nìkolika
hráèi polepili gumou schody do kabin, aby se
zde bez problémù dalo chodit s bruslemi.
Ke konci mìsíce srpna jsme pomohli zajistit
akci Myštùra (Floriánek), zajišovali jsme
obèerstvení. 1. záøí jsme s panem starostou
Smolou podali druhou žádost na dotaci na
umìlohmotné mantinely.
Dvojice Jura Hrèka a Miroslav Keprta
pøipravili na zahájení nové sezóny na dny
10. - 12. záøí soustøedìní hráèù
v Pastvinách. Zde byli hráèi ubytování a mìli
na každý den program na zvýšení jejich
fyzické kondice a samozøejmì obratnost .
Každý veèer byla samozøejmì
nìjaká
kulturní akce na zpestøení pobytu. Další
víkend 17. 9. již naši hráèi mìli trénink na
ledové ploše na zimním stadiónu v Chocni.
Zde trénovali až do zaèátku sezóny i
v prùbìhu sezóny. Další naší akcí byla opìt
brigáda na ZS, kde byly provedeny poslední
práce pøed provozem našeho zimního
stadiónu. Po této brigádì v týž den
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následovala
pøíprava na posvícenskou
zábavu. Zábava se konala
6. listopadu,
hrála skupina 4 Waty. Úèast byla pìkná,
180 lidí. Tedy i zisk byl velmi pøíznivý. Za
pøípravu, úklid a zajištìní celé akce chci
podìkovat všem hráèùm, ale hlavnì Jurovi
Hrèkovi a jeho celé rodinì.
V polovinì
mìsíce prosince jsme zaèali dìlat led.
Zpoèátku jsme trochu váhali, ponìvadž
hlásili oteplení. Pøedpovìï se naštìstí
nevyplnila. Navezli
jsme 60 m3 vody
fekálem a po nìkolika dnech se nám
podaøilo udìlat velmi kvalitní ledová plocha.
Tato ledová
plocha sloužila hlavnì
veøejnosti, dále našim hráèùm k tréninkùm.
Pronajímali jsme ji školám a dalším složkám.
Samozøejmì tím, že se rozjela umìla ledová
plocha v Žamberku, jsme pøišli o další
klientelu.
Jak jsme se již zmínili, naše mužstvo
využívalo ledovou plochu pro své tréninky.
Byly zde naplánovány nìkteré zápasy jak
mistrovské tak i pøátelské. Podaøilo se nám
odehrát jenom jeden mistrovský zápas
s Králíky. Na pøípravu tohoto zápasu se
zapojil celý realizaèní tým a další hráèi, kteøí
pomáhali. Jarda Macháèek st. a Jan Dostál
pomáhali s dolaïováním
ledu a
s lajnováním. Miroslav Keprta dokonale
rozmístil a zavìsil sítì. Jura Hrèka na vše
dohlížel a též se zapojil. Na tento zápas bylo
vše perfektnì pøipraveno, pøišlo 300 divákù.
Bohužel zklamali nás hráèi a nepodali
patøièný výkon a prohráli 2:9 s Králíky. Ale
mùže nás tìšit, že tuto porážku z èásti
v Králíkách Králíkùm vrátili. Dále jsme
uspoøádali Silvestrovské bruslení, kterého
zúèastnilo asi 25 bruslaøù. Po zaèátku
nového roku nás opìt zaskoèila obleva a byli
jsme dva až tøi týdny bez ledu, Až ke konci
mìsíce ledna se nám podaøilo ledovou
plochu obnovit a opìt se zde bruslilo. Chtìli
jsme zde odehrát turnaj Starších pánù, ale
poèasí nás opìt zklamalo. Turnaj jsme mìli
naplánován na 5 . února za úèasti mužstev,
ale bohužel z pátku 4. února na sobotu,
pøišla obleva a bylo po všem. Bohužel jsme
to mìli hrát o týden døíve. Byl v tom, ale velký
háèek, ponìvadž jsme v tu sobotu hráli
s rivalem Žamberkem. Zde jsme pùjèovali
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èasomíru, pomáhali s lajnováním a
zajišovali další vìci pro zdárný prùbìh
tohoto velkého zápasu. 5. února nám zaèal
led roztávat a bohužel nám roztál až na
asfaltovou plochu. Ke konci února jsme
zaèali opìt plochu obnovovat, ale bohužel již
marnì. Dále chci podìkovat Janu Dostálovi
a Jardovi Macháèkovi st. za støíkání ledu a
lajnovaní. Podhájeckému Vl. ml. za dovoz
vody a úpravu ledu, Romanu Páchovi a
Václavu Vítkovi za úklid snìhu. A
samozøejmì nesmím zapomenout na
Zdeòka Koøínka, našeho sportovního
radního, který nám zabezpeèil umístìní
èasomíry se Zdendou Hynkem a též
ovládání èasomíry na našich dvou
mistrovských utkání. Dále chci podìkovat
panu starostovi Smolovi a panu Vychovi za
pøípravu dokumentace. Dìkujeme všem
sponzorùm za jejich pøíspìvky bez nich by
se oddíl neobešel.
Též nesmím zapomenout na Petra Nuna,
který v letních mìsíc realizoval anketu na
podporu obèanù pro naše mantinely a
zároveò podìkovat za opravu osvìtlení
v Dlouhoòovich a seøízení v Žamberku. A na
závìr musím vysoce vyzvednout práci
dvojice Jura Hrèka a Miroslav Keprta, kterým
pomáhal dle možností Jarda Macháèek st.
Tato dvojice odvedla obrovský kus práce.
Podaøilo se jim mužstvo stmelit a hlavnì
nabudit. Stálo je to hodnì èasu a elánu.
kterého jsou stále nabitý. V letošní sezónì
se nám podaøilo to co ne za uplynulých
19 rokù. Máme 25 hráèù v manèaftu. Tento
poèet nemá nikdo na okrese. Juro a Míro
dìkují Vám za první místo a tìž dìkuji
celému mužstvu za první místo.
Pøejí Vám hodnì elánu a zdraví do další
práce.
Za oddíl LH
Podhájecký Vladimír

Slavnostní zakonèení vítìzné sezóny
V sobotu 26. bøezna zakonèili hokejisté
úspìšnou sezónu posledním bully s
následným vyhodnocením nejúspìšnìjších
jednotlivcù pøed fanoušky týmu. Slavnostní
odpoledne zaèalo poøízením fotografií

16

(

portrétù všech èlenù vítìzného týmu. Za
pøítomnosti pozvaných trenérù, kteøí se
historicky zasloužili o rozvoj a úspìchy
dlouhoòovického hokeje, vyhodnotil trenér
Juraj Hrèka dosažené výsledky hokejového
týmu a souèasnì s pøedstavením posil,
kterými se stanou Jakub Doleèek s Radkem
Luxem, pøedstavil i plány na pøípravu
mužstva pro pøíští roèník okresního pøeboru.
Vyhodnocení individuálních výkonù a
pøedání cen bylo organizováno spolu s
fanoušky. Hráèi 1. útoku obsadili první tøi
místa kanadského bodování a po zásluze
obdrželi Honza Plundra, Tomáš Plundra a
Jarda Macháèek poháry za 3., 2. a 1. místo.
Za nejvìtší pøínos mužstvu obdržel cenu
David Hrèka a souèasnì byli odmìnìni i
gólmani Martin Lakota a Ondra Šolc.
Putovní dresy si navlékli Pavel Víša za
nejtrestanìjšího hráèe a Michal Holubáø za
nejoblíbenìjšího hráèe týmu. Všem
trenérùm, kteøí jsou spojeni se 40letou
historií hokeje v Dlouhoòovicích, byly
pøedány upomínkové sošky a kšiltovky s
o z n a è e n í m t r e n é r. P ø e d á n í b y l o
doprovázeno slovy díkù a uznání pánùm J.
Šolcovi, J. Kulhánkovi, M. Malátkovi a J.
Tomanovi. Nepøítomným M. Šolcovi, P.
Hubálkovi a P. Nunovi budou upomínkové
pøedmìty pøedány dodateènì.
Nejvýznamnìjší ocenìní dostali hráèi za
reprezentaci Dlouhoòovic, když starosta
Pavel Smola pøedal Jardovi Macháèkovi šek
na 15 tisíc korun.
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Hráèi obdrželi od fanouškù vskutku veliké a
originální medaile, naopak hráèi pro fans
pøipravili dres a sadu vítìzných pukù sezóny
z obou vyhraných derby se Žamberkem a
posledního vítìzství s Tisovou. Starosta
obce obdržel od týmu podepsaný dres a
realizaèní tým obdržel klubové dresy ve
dvojím vyhotovení.

Historické foto z hokeje

Horní øada zleva: Hubálek P., Nun P., Dostálek K,
Kratochvíl F., Kulhavý J., Bøíza, Malátek M.,
Jordán Milan, trenér Šolc Jaroslav
Dolní øada zleva: Krejèí J., Doskoèil J., Musil K.,
Babák J., Babák F., Kalousek J., Mitvalský P.

Kapøi Dlouhoòovice prožili úspìšnou
první sezónu

Další ocenìní pøevzal T. Plundra za
administraci klubového webu. Slavnostní
veèer byl zakonèen spoleènou diskotékou,
doprovázenou promítáním nejzajímavìjších
zábìrù toliko úspìšného roèníku 2010-2011.
(mk)

První sezónu má za sebou novì vzniklý
hokejový tým Kapøi Dlouhoòovice. Úèastník
ústecké hokejové ligy, kterou hrají
registrovaní a neregistrovaní hráèi, si jako
nováèek nevedl vùbec špatnì. Pøestože
jsme se pøes polovinu soutìže v podstatì
neustále seznamovali s menšími rozmìry
kluzištì, trochu rozdílnými pravidly a hlavnì
se sehrávali, tak jsme se nakonec
probojovali do 2. ligy. V této lize jsme
odehráli pìt utkání, ve kterých jsme
pøedvádìli hokej na slušné úrovni koneènì
po celý zápas, což se nám v pøedešlých
utkáních nedaøilo. Výsledkovì byla pro nás
2. liga úspìšná, protože až na výpadek s
Olbenou Lukavice (3:7) jsme neprohráli.
Porazili jsme Popeláøe Libchavy (5:2) a
Žraloky D. Èerná (5:3). Zbylá dvì utkání
jsme remizovali s Adbou Ústí nad Orlicí a TJ
Sokolem Libchavy shodnì 4:4.
Tyto výsledky nám zaruèily umístìní na tøetí
pøíèce ve 2. lize, což znamená celkové
deváté místo z celé soutìže, které se letos
zúèastnilo 24 mužstev. Tím jsme s rezervou
splnili pøedsezónní cíl skonèit v první
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polovinì tabulky a bronzové umístìní ve 2.
lize bylo už jen tøešnièkou na dortu.
Sezóna týmu Kapøi Dlouhoòovice byla
financována ze tøí zdrojù, a to hráèskými
pøíspìvky, hlavním sponzorem Milanem
Plundrou a obcí Dlouhoòovice. Tímto
bychom chtìli, všichni èlenové týmu,
podìkovat p. Plundrovi a zastupitelùm obce
za to, že i v takto nelehké ekonomické dobì
finanènì podpoøili sportovní klub v obci,
který by bez jejich prostøedkù nemohl
fungovat.
Kostru mužstva tvoøili hráèi David Hrèka,

(

Míra Musil, Tomáš Plundra, Honza Plundra,
Martin Koèí, Ondra Kail, Jakub Šmirous,
Milan Šarík, Lukáš Krejsa, Tomáš Krejsa,
brankáø Ondra Šolc a vedoucí mužstva
Kuba Rudolecký. V nìkolika zápasech
doplnili kádr Michal Holubáø, Ondra Hubálek
a Láïa Podhájecký a brankáø Jiøí Øízek.
Náš tým má i plán pro letní mìsíce, které
sice nejsou typické pro lední hokej, ale i
pøesto bude dùvod se sejít. Dohodli jsme se
totiž, že v èervenci budeme poøádat na
dlouhoòovickém stadionu turnaj v
hokejbale.

Horní øada zleva:
Ondøej Šolc, Jakub Rudolecký, Vladimír Podhájecky, Jan Plundra, Ondøej Hubálek,
Jakub Šmirous, Michal Holubáø, Lukáš Krejsa
Prostøední øada:
zleva zleva: Tomáš Plundra, Milan Šarík, David Hrèka, Tomáš Krejsa, Martin Koèí,
Ondøej Kail
Dolní øada:
Jiøí Øízek
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Tento zpùsob zimy, zdá se mi ponìkud
nešastný.
Titulek i první èást èlánku jsem již použil v
roce 2007. Ale opakování je matka
moudrosti.
Na úvod jsem si dovolil trochu upravit
oblíbené rèení majitele øíèních lázní
Antonína Dùry z filmu Rozmarné léto.
Prùbìh této zimy máte jistì v èerstvé pamìti.
Slibný nástup zimy v prosinci vystøídala v
lednu obleva. Praha hlásila snìhovou
kalamitu a tady ani vloèka. Do pùlky ledna
jsme vìøili, že je ještì èas, že zima pøijde. Do
d o b y, n e ž j s m e z a è a l i s u m ì l ý m
zasnìžováním, byla nejdelší sezóna v
letech 2001/2002, kdy se vlek rozjel již 2.
prosince a po padesáti dnech se zastavil 21.
ledna. Další úspìšná sezóna byla v letech
1982/83, kdy jsme zaèali lyžovat na Sivestra
a poslední lyžaøi se svezli 14. 3. Nìkteré dny
- z dùvodu oblevy - nebyl vlek v provozu,
pøesto bylo v této sezónì celkem 48
provozních dnù. Zajímavá zima byla v letech
1987/1988, kdy se vlek rozjel až 19. února a
byl v provozu 32 dní do 24. bøezna. Naopak
následující zimu 1988/1989 se vlek pro
veøejnost vùbec nerozjel. O nìco „lepší“ byla
zima v letech 1993/1994, kdy lyžaøská zima
zaèala 28. prosince a po pìti dnech skonèila.
Díky systému umìlého zasnìžování, který
byl vybudován v roce 2002, se zima v
následující sezónì 2002/2003 prodloužila
na 85 dní. Historicky nejúspìšnìjší byla
zima 2005/2006, kdy snìhové dìlo vyrobilo
první sníh na konci listopadu. A pak už
nebylo potøeba. Poslední lyžaøi opustili
kopec po 97 dnech provozu až 2.dubna. V
zimì 2006/2007 nám ani technika
nepomohla, prostì nebyl potøebný mráz.
Letos jsme systém zasnìžování rozšíøili o
chladicí vìž, která nám teplotu vody cca
7st.C z vodovodního øádu srazila na 1 st. A
tak hned na zaèátku prosince jsme systém
spustili a 4. prosince jsme mohli zahájit zimní
sezónu - ve stejný den jako v Øíèkách.
Návštìvnost do Vánoc nebyla valná, ale
Vánoce se vydaøily. Na silvestrovské noèní
lyžování pøišlo kolem stovky lyžaøù. Pøed
pùlnocí se svah vyprázdnil a na novoroèní
pøípitek jsme zùstali na sjezdovce ètyøi.
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V novém roce se poèasí pokazilo a 9. ledna
se vlek zastavil. Pøi ochlazení jsme opìt
zaèali zasnìžovat a vlek byl v provozu od 22.
1. do 6. 2. Pøišla další obleva a tak už jsme
byli rozhodnuti sezónu ukonèit. Když však
na konci února pøišly mrazy, riskli jsme to a
dìlo bylo opìt v provozu. 23. února jsme
provoz obnovili. Pøesto, že kvalita snìhu
byla vynikající, sluneèné poèasí pøálo, lyžaøù
bylo málo. S vidinou blížících se jarních
prázdnin jsme sjezdovku udržovali v
provozu. Ale ani o prázdninách nebylo lyžaøù
mnoho. A tak v nedìli 13. 3. byl vlek v
provozu naposled. Ti co pøišli, jezdili
zadarmo.
Kromì pravidelného provozu využily
sjezdovku 4x školy ze
Žamberka a
Letohradu v rámci sportovních dnù.
Budeme vìøit, že pøíští rok bude lepší …
Musíme se zamìøit na zvýšení atraktivity
areálu a hledat, jak snížit provozní náklady.
Jan Vych

Na SnowShow12 poøádaném firmou TopKarMoto
se v soutìži rolbaøù Pepa Tobiška ze Ski areálu
Dlouhoòovice umístil na 2. místì.
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FC

Zimní pøípravu jsme zahájili po domluvì s
hráèi až v polovinì února. Jednalo se o
posilování v tìlocviènì a o venkovní bìh.
Díky virovému onemocnìní byla úèast
slabší. Pøípravné zápasy jsme odehráli s
týmem Doudleb B a to na høišti v Kostelecké
Lhotì a na umìlé ploše v Rychnovì n. K. V
jarní èásti bychom rádi navázali na úspìch
našich hokejistù. Na první místo ztrácíme 6.
bodù, ale jinak je to celkem vyrovnané.
Bohužel i na pøíèkách pod námi. Po
podzimní èásti jsme na 6. místì a podle slov
trenéra Š. Švece by koneèné 3.místo bylo
úspìchem.
LOS JARNÍ ÈASTI:
ŽICHLÍNEK – DLÒ
DLÒ – RYBNÍK
KRÁLÍKY È.V – DLÒ
DLÒ – KUNVALD
LICHKOV – DLÒ
DLÒ – KLÁŠTEREC
BOØÍKOVICE – DLÒ
DLÒ – KERHARTICE
MISTROVICE – DLÒ
RUDOLTICE – DLÒ
DLÒ – D. TØEŠÒOVEC

10.4.
17.4.
24.4.
1.5.
7.5.
15.5.
21.5.
29.5.
4.6.
11.6.
19.6.

NE
NE
NE
NE
SO
NE
SO
NE
SO
SO
NE

16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00

Cvièení Dlouhoòovice
Pokud nechcete po veèerech vysedávat u
televize a radìji byste udìlali nìco pro své
zdraví, dovoluji si vás pozvat na cvièení,
které se koná každé pondìlí a ètvrtek od
18:15 do 19:15 v naší tìlocviènì. Pøedcvièují
Pavla Macháèková a Zdena Talacková. S
radostí Vám také mohu oznámit, že pro
letošní rok byl díky finanènímu daru od obce
Dlouhoòovice zakoupen mikroport. Tímto
bych tedy ještì jednou ráda podìkovala obci
za finanèní podporu. Vstupné na jedno
cvièení èiní 25 Kè a z vybraných penìz jsou
postupnì dokupovány další cvièební
pomùcky, které již nìkolik let používáme.
Tímto bych ráda pozvala každého, komu je
alespoò trochu bližší aerobik a celkové
protažení tìla. Tìším se na Vaši úèast
Jana Tøešòáková

za FC Dlouhoòovice Z. Koøínek

Cvièební maraton
V sobotu 19.3. 2011 v sále kulturního domu v
Dlouhoòovicích probìhl maraton cvièení,
který trval tøi hodiny. První dvì hodiny se
cvièil aerobic pod vedením Pavly
Macháèkové a Romana Remena a tøetí
hodinu se posilovalo s Pavlou
Kalouskovou.Pøišlo si zacvièit asi 20 žen.
Všem se cvièení moc líbilo a už se tìšíme na
další s pozdravem
Jana Tøešòáková
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POZVÁNKA NA AKCE
Kalendáø akcí

MALÁTKÙV MEMORIÁL

15. 4. 2011 - Sbìr starého železa
30. 4. 2011 - Pálení èarodìjnic
07. 5. 2011 - Malátkùv memoriál ve køížovém
mariáši
21. 5. 2011 - Hasièské závody
29. 5. 2011 - Setkání dùchodcù
19. 6. 2011 - Uzávìrka obèasníku
25. 6. 2011 - Vítání léta
25. 6. 2011 - Pivní slavnosti

Zveme vás na turnaj v køížovém mariáši v
Dlouhoòovicích.

Sbìr starého železa a soutìž
V Pátek 15. 4. 2011 v odpoledních hodinách
se uskuteèní sbìr starého železa.
Dne 22. 5. 2011 se koná okrsková soutìž v
požárním sportu na zimním stadionu v
Dlouhoòovicích.
Tìšíme se na Vaši návštìvu.
Líšnický puchýø
TJ Sokol Líšnice poøádá v sobotu
23.4.2011Turistický pochod: Líšnický
puchýø
X. roèník: Za mystikou plochých návrší
Trasy: 4-8-16-32 km pìšky i na kolech,
64 km asfalt - kolka
Start: sokolovna Líšnice 8:00-10:00
Cíl: tamtéž do 19:00, startovné 30 Kè
Každý úèastník obdrží oplatek a èaj na trase
U sokolovny bude pøipraveno posezení s
možností obèerstvení
Na málé i velké turisty se tìší poøadatelé
Informace na:
www.pochody.cz www.obeclisnice.cz
Orlické hory tady máme
krajem rádi chodíváme
s radostí a bez nudy
i po desáté jinudy.
Lesem zvaným Sekýøí
trasy delší zamíøí
k plochým kopcùm tajemným
v kraji našem pøítomným.
.

Koná se v sobotu 7. kvìtna od 13.hodin.
Hospoda Dlouhoòovice.
Srdeènì zvou poøadatelé.

Národními parky západního pobøeží USA
Po pìti letech jsem mìl možnost opìt
navštívit USA. Tentokrát se jednalo o
turistickou cestu na západní pobøeží po
národních parcích. Letìli jsme pøes Brusel a
Atlantu do Los Angeles, kde jsme pobyli den
v Hollywoodu. Tam jsme si vypùjèili auto a v
následujících 20 dnech jsme navštívili:
Grand kaòon, Monument Valley, Antelope
kaòon, NP Arch, Yellowstone NP, Solné
jezero, Bryce kaòon, NP Zion, 2. nejvyšší
pøehradu svìta Hower Dam, Las Vegas,
Údolí smrti, Yossemitský NP, San Francisko
s pevností Alcatraz. Celkem jsme ujeli 6 000
km. Natoèili jsme cca 10 hodin videa a
pøivezli 1 000 fotek. Tìším se na dùchod,
abych mohl materiál zpracovat!
Množství dojmù nedovoluje v tomto èlánku
poskytnout ucelený pohled na náš pobyt.
Zamìøím se pouze na nìkteré zajímavosti.
Hollywood – nijak zajímavé mìsto. Chodník
slávy, který ukazují v televizi, má pouze
kousek z mramoru a zbytek je asfaltová
imitace. Lemují ho budovy všech možných
stylù, pøipomínající nejslavnìjší americké
filmy. Veèer ožije množstvím barù, ráno je
plný odpadkù a zapáchá moèí. Ètvr boháèù,
Beverly Hils, odpovídá zábìrùm ze slavného
seriálu.
Grand kaòon – nepøedstavitelné rozmìry:
délka 446 km, šíøka 500 m až 24 km, max.
hloubka 1600 m. Ubytování ve stylových
srubech, nefungují mobilní telefony, ale v
nákupním centru volný internet. Pøi sestupu
do kaòonu teplota 35 °C, následuje bouøka,
kroupy a ráno na silnici leží sníh.
M o n u m e n t Va l l e y – m n o z í z n á t e
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z westernových filmù, osamocené skalní
útvary, kolem písek, prach a vedro.
Antelope kaòon – úzká jeskynì, kde voda a
vítr vytvoøily bizardní tvary v pískovcovém
podloží. V kombinaci se sluneèním svìtlem
– úchvatná podívaná.
Yellowstounský NP – snad nejznámìjší NP,
plno gejzírù, vodopádù, bizonù, ale i
medvìdù. Je èerven, ráno snìží, pøes den 3
st.C, vítr. Odpoledne snìhová vánice. Druhý
den kvùli snìhu uzavøena silnice na sever.
Jedeme tedy na jih, slunce pálí a veèer
máme spálené oblièeje.
Las Vegas – nepøedstavitelný mejdan
každou noc
Hower Dam – svého èasu nejvyšší pøehrada
na øece Colorado
Údolí smrti – 83 m pod hladinou moøe, písek,
písek, písek a 43 st.C ve stínu
Yossemitský NP – vysoké hory, nejvyšší
vodopády, stìna El Capitano (ráj horolezcù),
obrovské sekvoje
San Francisko – špinavé velkomìsto se
starými tramvajemi, obrovským mostem
Golden Bridge a bývalou vìznicí na ostrovì
Alcatraz, ze které pravdìpodobnì nikdo
útìk nepøežil
Spoleèné postøehy:
Silnice ve výborném stavu. Drtivá vìtšina
øidièù dodržuje pøedepsané rychlosti, policie
je vidìt. Za celou dobu jsme vidìli jedinou
nehodu a to až v San Franciscu.
Alkohol. Nesmí se pít na veøejnosti. V
bistrech není k dispozici ani pivo, v
restauracích ano. Prodává se ve speciálních
obchodech a jen osobám starším 21 let, což
prodávající pravidelnì ovìøují podle
dokladù.
Národní parky (NP), všude absolutní
poøádek, na parkovištích WC, žádné
odpadkové koše mimo parkovištì, zákaz
konzumace potravin mimo vymezené
piknikové plochy, množství správcù
(rangerù) a také turistù. Vynikající
návštìvnická centra.
Ubytování. Využívali jsme pøedevším motely
M6 èi podobné, cena za dvoulùžkový pokoj
40 až 80 dolarù, vìtšinou s internetem.
Pouze v exponovaných oblastech jsme mìli
ubytování zajištìno již pøed cestou, zbytek
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jsme objednávali internetem s jednodenním
pøedstihem.
Pokud byste chtìli slyšet více a vidìt i nìjaké
fotky, pak Vás zvu na chatu Rolba ve ski
areálu. Pravdìpodobný termín 2. kvìten
2011. Upøesnìní bude na plakátech a webu
obce.
Jan Vych

POÈASÍ
Prùbìh poèasí v roce 2010
Leden
Po pøechodu tlakové níže pøes støední
Evropu se otevøelo chladnìjší
severozápadní až severní proudìní
vzduchu. Teploty kolem 4 °C se zaèaly
pomalu snižovat. Chladné proudìní
vzduchu pokraèovalo i v dalších dnech.
Teploty se dále snižovaly na -10 °C a
vyskytovaly se dny s celodenním mrazem.
Snìhová pokrývka pøibývala. Na zaèátku
mìsíce nebyla žádná a koncem dekády už
leželo 10 cm snìhu. Pùdní profil byl zamrzlý
do hloubky 7 cm. Slunce svítilo pouze jeden
den v dekádì. Koncem dekády se nad Itálií
prohloubila tlaková níže, která pøinášela
výrazné oteplení do jižní a východní Evropy.
Teplotní rozhranní leželo na pomezí Èech a
Slovenska. Teploty se pohybovaly
v Dlouhoòovicích kolem -2 °C, na Slovensku
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kolem 15 °C. Obleva do poèasí u nás
nezasáhla. Vyskytl se pouze silnìjší vítr,
který zvíøil sníh a ten zavál silnice, hlavnì v
horských polohách. Krátce se vyskytl
mrznoucí déš a ledovka. Teploty se
udržovaly v normálu. Snìhových srážek
spadlo kolem 170 % normálu. Slunce svítilo
pouze 1 den v dekádì.
4. ledna se vyskytovaly snìhové kalamity a
následnì povodnì v Británii, Francii
Španìlsku. Naopak v Austrálii tou dobou
zažívaly sucho s teplotou kolem 47 °C. 8.
ledna pøišla do Evropy další snìhová
kalamita, kterou pøinesla tlaková níže
jménem Daisy. Zasáhla i ÈR. Koncem 1.
dekády ledna se v Rusku vyskytly silné
mrazy -47 °C. Mrazy byly i na Floridì.
Pøevážnì východní až severovýchodní
anticyklonální proudìní vzduchu pøinášelo
do ÈR poèasí s velkou oblaèností v údolích a
jasnou oblohu na horách. Inverzní poèasí
narušila slabá frontální vlna postupující po
okraji tlakové výše nad severní Evropou.
Pøinesla další snìhové srážky. Na konci
dekády leželo kolem 30 cm snìhu. Vodní
hodnota snìhové pokrývky dosahovala 47
mm/m2 vody. Minimální teploty byly nejnižší
na zaèátku dekády -9 °C a ke konci dekády
se mírnì oteplilo na 1 °C. Slunce vysvitlo
pouze 1 den v dekádì. Pùdní profil zamrzal
do hloubky 5 cm. Teploty se pohybovaly 0,3
°C nad normálem. Snìhových srážek spadlo
85 % normálu. 17 ledna se v ÈR vyskytla
další snìhová kalamita. Silný vítr opìt
zafoukal silnice snìhem.
Východní až jihovýchodní proudìní vzduchu
pøinášelo oblaèné poèasí, bez srážek.
Vlivem noèního vyjasnìní, snìhové
pokrývce a pøílivu chladného vzduchu,
klesaly teploty k -22 °C. Situace se zmìnila
ke konci dekády. Proudìní se zmìnilo na
severní až severozápadní. Pøibylo
oblaènosti i snìhových srážek. Snìhová
pokrývka se zvýšila na 42 cm. Vodní
hodnota snìhové pokrývky obsahovala 75
mm/m2 vody. Pùdní profil promrzal do
hloubky 5 cm. Teploty se zaèaly postupnì
mírnì zvedat. Výraznìji pøibylo sluneèního
svitu.
Celkovì se teploty za dekádu
pohybovaly -6,4 °C pod dlouhodobým
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teplotním normálem. Srážek spadlo 85 %
normálu.
24. a 27. ledna se v ÈR vyskytly silné mrazy.
Teploty klesaly na -25 °C a v pøízemí na -27
°C. Do teï, za celou zimu, zemøelo na
následky podchlazení nebo umrznutí 24 lidí.
Leden se srážkovì pohyboval kolem 111 %
normálu, teplotnì vykazoval odchylku 2,1 °C
pod dlouhodobým teplotním normálem a
sluneèní svit dosahoval 99 % normálu.
Únor
Zpoèátku dekády se vyskytovalo chladné
severozápadní proudìní vzduchu.
Pøevažovalo zataženo se snìžením. Výška
snìhové pokrývky se pohybovala kolem 65
cm. Pozvolné oteplení pøinesla zmìna
cirkulace. Od západu pøicházel teplejší a
vlhèí vzduch. Srážky zeslábly a snìhová
pokrývka zaèala odtávat. Pùdní profil
zamrzal do hloubky 5 cm. Vodní hodnota
snìhové pokrývky obsahovala 107 mm/m2
vody. Teploty se pohybovaly 1,8 °C pod
normálem. Nejvyšší teplota 4,8 °C a nejnižší
-16,8 °C. Srážek spadlo 142 normálu.
Na zaèátku druhé dekády pøinášelo
východní proudìní vzduchu spíše
chladnìjší poèasí se snìžením a teplotami
kolem -5 °C. Ke konci dekády se nad Itálií
vytvoøila tlaková níže, která pøinášela teplé
poèasí do støední Evropy. Teplotnì se
dekáda pohybovala 0,3 °C pod normálem.
Maxima kolem 3 °C a minima -11 °C. Srážek
spadlo 50 % normálu. 11 února se na
Rychnovsku vyskytla snìhová kalamita z
navátého snìhu. Kalamity se vyskytly i v jižní
a západní Evropì. 19. února se na Urale
vyskytl silný mráz -56 °C.
Ve tøetí dekádì pøevládalo teplé jihozápadní
proudìní vzduchu s dešovými srážkami.
Snìhová pokrývka zaèala vlivem vyšších
teplot ubývat z 34 na 19 cm. Vodní hodnota
snìhové pokrývky obsahovala 87 mm/m2
vody. Tání snìhové pokrývky pøinášelo
letošní první povodnì. Teploty se
pohybovaly 2,3 °C nad normálem. Maxima
kolem 9 °C a minima -10 °C. Srážek spadlo
68 % normálu.
25. února se vyskytly povodnì v Nìmecku,
Polsku, Rakousku a na Slovensku.
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25. února se ve Švédsku a Norsku vyskytl
silný mráz kolem -30 °C a napadlo zde velké
množství nového snìhu.
Únor se srážkovì pohyboval kolem 84 %
normálu, teplotnì 0,2 °C nad normálem a
sluneèní svit dosahoval
60 % normálu.
Bøezen
Pøevládalo chladné a vlhké Sz proudìní
vzduchu. Vyskytovalo se poèasí se
snìhovými srážkami do 20 cm. Teploty místy
klesaly k -16 °C. Od 18. bøezna se zaèalo
výraznìji oteplovat. Teploty se pohybovaly
kolem 18 °C. Jarní práce se vlivem teplého
Jz proudìní rozbìhly v plné síle. Snìhová
pokrývka roztála a srážky ve formì deštì,
byly jen obèasné. Pùdní profil byl zmrzlý do
20. bøezna do hloubky 8 cm. Vodní hodnoty
snìhové pokrývky byly vysoké. V 15 cm
snìhové pokrývky se vyskytovalo 64 mm/m2
vody. Jarní tání snìhu bylo nejintenzivnìjší
na jižní Moravì, kde øeky dosáhly na 3.
stupeò povodòové aktivity.
Bøezen se srážkovì pohyboval kolem 88 %
normálu, teplotnì 0,2 °C nad normálem a
sluneèní svit èinil 138 % normálu.
Duben
Výrazný extrém v podobì 17 až 30
centimetrù snìhové nadílky, pøi denních
teplotách kolem 13 °C, se objevil hned na
zaèátku mìsíce. Teploty se pøitom
pohybovaly veèer kolem 5 °C. Pøevládala Sz
cirkulace. Teplota pùdy v 10 cm byla kolem 6
°C. Sníh byl mokrý a tìžký. Sníh ležel jen
krátce, druhý den po nìm nebylo ani
památky. Vyskytly se i první bouøky a
krupobití. Dále pøevládalo anticyklonální
poèasí s promìnlivou oblaèností, obèasnými
srážkami a teplotami od -4°C po 24 °C pøes
den. Na nìkolik dnù mezi 17. a 19. dubnem
se nad Evropou uzavøel vzdušný prostor sopeèný popel a prach z Islandské sopky.
Duben se srážkovì pohyboval kolem 176 %
normálu, teplotnì 1,4 °C nad normálem a
sluneèní svit èinil 172 % normálu.
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Kvìten
Severní cirkulace vzduchu. Pøevládalo
poèasí s velkou oblaèností, èastým deštìm a
nízkými teplotami. Výrazné tlakové níže
postupovaly 17. až 19. kvìtna pøes støední
Evropu a svými srážkami ovlivòovaly
pøedevším Moravu a Slezsko. Na Lysé hoøe
spadlo bìhem tøech dnù pøes 330 mm/m2
srážek a pøi nízkých teplotách zde napadlo
50 centimetrù snìhu. Na Moravu se
povodnì vrátily po tøinácti letech. Pøeplnìné
pøehrady byly bez možnosti úèinné regulace
vody. Na mnohých místech byly pøekroèeny
3. SPA. Voda si vzala 6 lidských životù.
Následovaly sesuvy pùdy. Druhá vlna
pøívalových srážek postihla Moravu mezi 20.
až 23. kvìtnem. Zasaženy byly i okolní státy.
Pøevládalo severozápadní proudìní
vzduchu.
Kvìten se srážkovì pohyboval kolem 219 %
normálu, teplotnì 0,3 °C pod normálem a
sluneèní svit èinil 58 % normálu.
Èerven
Pøevládalo teplé a suché poèasí s místními
bouøkami. Anticyklonální poèasí pøinášelo
bohatý sluneèní svit. Výjimeèné studené
fronty pøinášely jen slabé a pøechodné
ochlazení. Nejvíce srážek spadlo ve 2.
dekádì, naopak ve 3. dekádì nepršelo
vùbec.
Èerven se srážkovì pohyboval kolem 51 %
normálu, teplotnì 2,3 °C nad normálem a
sluneèní svit èinil 157 % normálu.
Èervenec
Do 14. èervence se nad Evropou udržovala
oblast vysokého tlaku vzduchu. Sluneèné a
teplé poèasí ukonèila výrazná studená
fronta, která pøinesla hlavnì 17. èervence
výrazné srážky do oblasti Èeskomoravské
vrchoviny. Meteorologická stanice Seè
zaznamenala úhrny srážek kolem 150
mm/m2. V Žamberku to bylo „jen“ 50
mm/m2. Frontální systém byl provázen
nárazy vìtru o síle 32 m/s (Pøimda). Silné
bouøky zapalovaly obydlí. V závìru mìsíce
pøevažovalo chladnìjší západní až
severozápadní proudìní vzduchu s deštìm.
Èervenec se srážkovì pohyboval kolem
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126 % normálu, teplotnì 3,1 °C nad
normálem a sluneèní svit èinil
138 % normálu.
Srpen
Po celý mìsíc pøevládal smíšený charakter
proudìní vzduchu s èetnými pøeháòkami a
bouøkami. Nejvýraznìji se poèasí projevilo
7. srpna povodnìmi v Èechách, kde místy
napršelo 300 mm/m2 vody. Další vlna
povodní zasáhla severovýchod Moravy.
Postiženy vodou byly i okolní státy.
Výraznìjší ochlazení na konci mìsíce
pøineslo sníh do Alp a Vysokých Tater, ve
kterých zahynuli dva turisté. Teplota se zde
bìhem ochlazení pohybovala kolem -5 °C a
napadlo 70 centimetrù snìhu.
Srpen se srážkovì pohyboval kolem 189 %
normálu, teplotnì 0,8 °C nad normálem a
sluneèní svit dosahoval 96 % normálu.
Záøí
V první dekádì pøevládalo sluneèné poèasí,
místy se srážkami a teplotami kolem 17 °C.
Ve druhé dekádì pøibylo více mlh po ránu a v
odpoledních hodinách se vyskytovaly místní
slabé pøeháòky. Teploty se udržovaly kolem
23 °C. Postupnì se snižovaly na 17 °C.
Teplé a sluneèné poèasí skonèilo v polovinì
tøetí dekády. Zaèalo se ochlazovat a pršet. V
západním proudìní vzduchu 26. záøí
napršelo 26,2 mm/m2vody. Na severu Èech
spadlo místy až 170 mm/m2 srážek bìhem
72 hodin. Na Snìžce napadlo 5 cm snìhu.
Záøí se srážkovì pohybovalo kolem 116 %
normálu, teplotnì 0,9 °C nad normálem a
sluneèní svit èinil 131 % normálu.
Øíjen
V první dekádì øíjna pøevládalo teplé
západní proudìní vzduchu se sluneèným
poèasím. Pìkné poèasí pokraèovalo i ve
druhé dekádì, kdy se nad Evropou
vyskytovalo jižní anticyklonální proudìní.
Ráno se vyskytovaly mlhy a jíní. I v poslední
dekádì se nad Evropou udržovalo
anticyklonální poèasí se sluneènou oblohou.
Ráno se vyskytovaly silné pøízemní mrazíky
do -11 °C.
Øíjen se srážkovì pohyboval jen kolem 24 %
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normálu, teplotnì 1,6 °C pod dlouhodobým
teplotním normálem a sluneèní svit èinil 126
% normálu.
Listopad
Jihozápadní proudìní vzduchu se zmìnilo
na severozápadní a pøinášelo poèasí s
velkou oblaèností a srážkami. Ve druhé
dekádì bylo promìnlivo, obèas zapršelo. Ve
tøetí dekádì se výraznì ochladilo a severní
proudìní pøinášelo snìžení. Napadlo kolem
18 cm snìhu. Zaèala zima.
Listopad srážkovì vyšel kolem 119 %
normálu, teplotnì 3,4 °C nad normálem a
sluneèní svit èinil 87 % normálu.
Prosinec
V chladném severním až severovýchodním
proudìní pøevládalo poèasí s velkou
oblaèností a slabým snìžením. Vyskytly se
nejnižší teploty za celý mìsíc -17,8 °C.
Výška snìhové pokrývky byla kolem 17 cm.
Ve druhé dekádì pøevládalo vlhké a chladné
severozápadní proudìní vzduchu s èetnými
srážkami. Za 24 hodin místy i pøes 20
mm/m2. Zpoèátku se jednalo o srážky
dešové a smíšené, pozdìji snìhové. Ve
tøetí dekádì se na zaèátku vyskytla slabá
obleva, která zasáhla i Štìdrý den. Poté se
prosadilo severní proudìní s pøílivem
chladného vzduchu a následnì oblast
vysokého tlaku vzduchu, která se nad
Evropou udržovala do konce mìsíce.
Snìhové srážky byly jen slabé, jen do 13 cm
snìhu. Pùdní profil zamrzal støídavì do
hloubky 4 cm.
TEPLOTY: -5,0°C (3,5 °C pod dlouhodobým
teplotním normálem), maximální teplota: 7,1
°C (24.), minima: -17,8 °C (3.), v pøízemí:
-21 °C.
SRÁŽKY: celkem 78,3 mm/m2 (106 %
normálu).
Sluneèní svit: 10 hodin (34 % normálu).
Statistiky: poèet dnù s mlhou:2, srážkami:
24, kouømem: 17, snìhovou pokrývkou: 31,
Nárazovitým vìtrem: 8, nejvyšší náraz vìtru:
16,0 m/s (9. 12.), ze smìru: západ,
maximální snìhová pokrývka: 22 cm, 26 dnù
s prùmìrnou teplotou nižší než 0 °C,
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20. prosince byla vodní hodnota snìhové
pokrývky 50 mm/m2pøi 22 cm snìhu.
Prosinec vyšel srážkovì kolem 106 %
normálu, teplotnì 3,5 °C pod normálem a
sluneèní svit èinil 34 % normálu.
Celkovì rok vyšel: teplotnì 0,7 °C pod
normálem, srážkovì 118 % normálu a
sluneèní svit se pohyboval kolem 92 %
normálu.
LEDEN 2011
Zpoèátku mìsíce pøevládalo chladnìjší
severní proudìní se snìhovými srážkami. V
polovinì první dekády se zaèalo mírnì
oteplovat. Jihozápadní vítr rychle rozpouštìl
snìhovou pokrývku. V dalších dnech se nad
støední Evropu nasunulo anticyklonální
poèasí. Bohužel pøevládalo poèasí s nízkou
inverzní oblaèností. Jasno bylo pouze na
horách. V polovinì tøetí dekády se nad
východní Evropou udržovala rozsáhlá oblast
vysokého tlaku vzduchu. Po její zadní
stranì k nám zaèal pronikat chladnìjší
vzduch od východu až severovýchodu. Opìt
nasnìžilo a noèní teploty se vrátily na -19 °C.
Teploty: -2,1 °C (1 °C nad normálem),
maxima: 9,5 °C (14.), minima: -19,4 °C (31.),
v pøízemí: -22,8 °C.
Srážky: 74,1 mm/m2 (117 % normálu).
Sluneèní svit: 22,9 hodin (60 % normálu).
Statistiky: poèet dnù se srážkami: 23,
nárazovitým vìtrem:4, maximální náraz
vìtru: 16,0 m/s (6.),
z Jv, poèet dnù se sluneèním svitem: 11,
kouømem: 18, se snìhovou pokrývkou: 22,
maximální snìhová pokrývka: 17 cm,
jasných dnù: 1, s mlhou: 13, poèet dnù s
prùmìrnou teplotou nižší než 0°C: 19. Vodní
hodnota snìhové pokrývky 27 mm/m2 (3.) a
20 mm/m2 (31.).
ÚNOR 2011
Po celý mìsíc pøevažoval anticyklonální ráz
poèasí. Noèní teploty vlivem vyjasnìní
klesaly na -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
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9 hodin. Srážek spadlo v únoru velice málo,
jen kolem 28 % dlouhodobého srážkového
normálu. Pùdní profil byl zmrzlý do 20 cm
hloubky.
Teploty: -2,3 °C (0,3 °C pod normálem),
maxima: 11,8 °C (28.), minima: -17,6 °C
(24.), v pøízemí: -21,6°C.
Srážky: 14,8 mm/m2(28 % normálu).
Sluneèní svit: 101 hodin (164 % normálu).
Statistiky: poèet dnù se srážkami: 14,
nárazovitým vìtrem: 5, maximální náraz
vìtru: 14,0 m/s (12.), ze severozápadu,
poèet dnù se sluneèním svitem: 17,
kouømem: 7, se snìhovou pokrývkou: 5,
jasných dnù: 6, poèet dnù s prùmìrnou
teplotou nižší než 0 °C: 17, s jíním: 3, s
ledovkou: 1.
Martin Balík

Prodej obèasníku:
prodejna a hospoda Pod Lipami,
Obecní úøad Dlouhoòovice,
Infocentrum Žamberk
Celoroèní pøedplatné
možno zajistit na Obecním úøadì
Vypracovala
redakèní rada v èele s Davidem Silberem,
v nákladu 150 výtiskù.
Redakèní rada neodpovídá za obsah pøíspìvkù.
Uzávìrka
pøíštího èísla 19. èervna 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

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