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Vážení spoluobèané,

rád, bych Vám popøál do roku 2013 více 
pohody, ménì stresu. Vím, že to zní jako 
klišé, ale je to mínìno vážnì. Vezmìte si, že 
se kolikrát  rozèilujeme kvùli vìcem, které 
nedokážeme zmìnit. Pokud je budete brát 
tak, jak pøicházejí a necháte je odejít, aniž 
byste se z nich nervovali, zjistíte, že Vám 
ubyla spousta stresu. 
Letošní rok byl velice zajímavý. Udála se 
spousta zmìn a neèekaných zvratù. Proto 
doufám, že rok pøíští bude trochu více 
pohodový. Podaøilo se nám instalovat herní 
prvky k panelákùm, v pøíštím roce bude 
doplnìno o plochu, na které si dìti mohou 
kreslit, jezdit, atd. Dále se vyèistila požární 
nádrž a pøilehlé koryto. Opravily se regulaèní 
zdi potoka, požární nádrže kolem stavidla a 
pøilehlých mostkù. Postavili jsme ocelové 
schodištì na pùdu hasièské zbrojnice. Byla 
provedena výmìna oken a dveøí do hasièské 
zbrojnice. Též došlo k výmìnì støešní krytiny 
na zvonièce, místo plechu tam máme 
døevìný šindel. Bohužel jsme jenom 
nebudovali, ale i trochu bourali. Došlo          
k rozebrání výhledny.

. 

V pøíštím roce budeme pokraèovat ve 
zvelebování obce. Plánujeme nové herní 
prvky pøed hospodu, rekonstrukci støechy na 
kabinách, investice do zahrady mateøské 
školky, výstavbu vìtší garáže pro obecní 
vozidlo, pøívìs. Vytvoøení dílny pro údržbu 
traktùrku a sekaèek. A mnohé jiné.
Byl bych velice rád, kdybyste se na tom 
podíleli i Vy. Nebo� obec vzkvétá tak, jak se  
o ni starají obèané a ne jenom tím, že 
zastupitelé nìco rozhodnou a objednají 
firmu, která to udìlá.
Správný pøístup je: “Starosto kup mi lopatu, 
koštì, ty svoje jsem znièil pøi úklidu obce“ a 
ne „starosto, pošli nìkoho, a� to udìlá“. Tím, 
že se osobnì na èinnosti pro obec podílíte, 
Vás tìší, když to funguje a zlepšuje se to. 
Kdo nic nedìlá, nic nezkazí, ale nemùže 
kritizovat èinnost druhého, protože není 
jisté, že by ji zvládl lépe. 
Veliké díky všem, kteøí se aktivnì podílejí na 
chodu obce a budu rád, když nás bude         
v pøíštím roce zase více.

David Silber
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Ètení u krbu

Každým rokem se scházíme na Rolbì. 
Èteme zde celou noc, hrajeme rùzné hry a 
chodíme nìkdy i ven. Tenhle rok jsme si èetli 
celou noc, ale ven jsme nešli. Bylo mokro a 
skoro nikdo si nevzal gumáky. Koukli jsme se 
na fotky ze školky. Pak jsme èetli pohádky    
O dlouhoòovickém komínu, O zvonièce. 
Potom jsme hráli hry. Pak jsme mìli svaèinu 
a èetlo se dál. Všichni jsme také i spali. Ráno 
jsme zabalili spacáky,  dostali ceny za 
soutìže a šli spokojenì domù.

Aneta Havrdová, 6. A.

Ètení s pøechodem èasu

Další, pouze naší a soudobou tradicí, je od 
roku 2008 ètení na chatì Rolba po celou 
noc. Bývá dvakrát do roka, vždy v noci, když 
se mìní èas letní na zimní, nebo naopak. 
Ètení se vìtšinou úèastní dìti. Pùvodnì 
jsem poèítal se všemi, tedy i s dospìlými, pro 
které by byla vybraná literatura urèená od 
druhé hodiny, tedy po zmìnì èasu, na kterou 
dìti vìtšinou èekají. Nestalo se tak. Je to 
akce pro dìti. Už ani neèekají na ten „zázrak“ 
zmìny èasu a mnozí, zvláštì ty nejmenší, 
usínají døíve. Èíst ale musím. Kdybych si 
tøeba jen chtìl vypít v klidu kávu, odpoèinout 
hlasu, nìkteré z dìtí se ve spacáku posadí a 
ve spánku pronese „proè se neète“ a opìt 
usne. Ulehèením ve ètení a pro dìti 
pøí jemnou zmìnou bývají soutìže, 
vycházky, èi pozvaní hosté. Setkali se tu se 
spisovateli, cestovatelem – botanikem, 
ilustrátorkou pohádkových knížek, nebo      
s tvùrcem veèerníèkù. Dvakrát byl pøítomen    
i redaktor Èeského rozhlasu Pardubice.      
Z každého ètení si domù odnesou upomínku 
na „probdìlou“ noc.
Tuto a ještì další akce pro dìti poøádá 
dlouhoòovický Floriánek. Dìkujeme!

Jiøí Tydlitát 

Podzimní výstup na výhlednu 

Tak ten se letos nekonal. Dne 18. 9. 2012   
ve veèerních hodinách byla výhledna 
odvezena. Tím skonèily nìkolikaleté spory  
o její odstranìní. Výstup se mìl uskuteènit 
22. 9. jak bylo v dlouhoòovickém kalendáøi. 
Je to opìt jedna z novodobých tradic naší 
obce, ale nebuïme smutní. K její 
rekonstrukci dojde bìhem jarních mìsícù 
roku 2013, a my tak budeme mít dùvod sejít 
se v pøíštím roce na výhlednì dvakrát. Na 
jejím znovuotevøení a uvítat kalendáøní 
podzim tradièním výstupem v sobotu         
po prvním podzimním dni. Nezmizí tedy       
z Kalvárie, ani z knihy èeských rekordù 
strany 66. Køtu této Èeské knihy rekordù se  
v Pelhøimovì za naší obec – výhlednu - 
úèastnili Simona a Roman Páchovi. Snad se 
dílo podaøí.

Jiøí Tydlitát

Probouzení Urbanovy studánky

Ještì nebyly Vánoce a já už volám jaro. 
Další Obèasník vyjde až v dubnu, a proto 
pøipomínám naší další novou tradici. 
Spoleènì slavíme pøíchod kalendáøního jara 
– první jarní den. To je vždy nejbližší sobota 
po. V roce 2013 pøipadá na 23. bøezna. 
Sejdeme se jako obvykle ve 14 hodin           
u Obecního úøadu a spoleènou procházkou 
dojdeme k Urbanovì studánce, kterou do 
jara probudí a uvítá vystoupení žákù 
Základní umìlecké školy Petra Ebena ze 
Žamberka. Tradiènì je zde také rozdávána 
døevìná plaketa studánky s pøíslušným 
rokem. Namítáte-li, že už jich doma pìt 
máte, tak je to pravda. Ta první byla spojena 
s jejím otevøením pøi Cestì pohádkovým 
lesem roku 2008, dnes už také tradièní 
myštúrou. V tomto roce totiž vichøice Ema 
znemožnila její rekonstrukci a otevøení         
v jarním období. Od té doby nám ale vždy 
jarní poèasí pøálo. Vìøme, že bude hezky na 
tento den i v roce 2013.

Jiøí Tydlitát
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Výtvarné dílny

Nastávající pochmurné poèasí se rozhodl 
Floriánek zpøíjemnit všem v Dlouhoòovicích 
hned dvìma výtvarnými dny. Ten první 
probìhl 17. 10. 2012 a byl ve znamení 
malování na textil. Kdo pøišel, tak si mohl 
ozdobit nejen pøinesené obleèení, ale i tašky, 
prostírání a podobnì, barvami na látku.       
K dispozici byly šablony nejen s dìtskými 
motivy a tak tu vznikla spousta zajímavých 
originálù. Nìkdo pomáhal Ježíškovi             
s vánoèními dárky, nìkdo renovoval staré 
obleèení, ale všichni tvoøili pro radost. Tato 
dílna byla velmi podnìtná a tak by si možná 
zasloužila hojnìjší úèast.
Více kreativcù se objevilo na dílnì 15. 11. 
2012. Tentokrát se jednalo o tematické 
tvoøení vánoèní, které mìlo opravdu velký 
ohlas. Kdo pøišel, tak si mohl vytvoøit 
netradièní adventní dekoraci na stùl, rùzné 
druhy papírových stromeèkù, zvoneèky 
ubrouskovou technikou, svícny a spoustu 
dalšího. Zabavily se tu menší dìti i ti 
odrostlejší z nás. Stejnì jako na pøedchozí 
dílnì bylo i zde postaráno o obèerstvení a 
skvìlou náladu. Tu nikomu nezkazily ani 
vypadlé pojistky a pøeplnìné prostory          
v závìru tvoøení. Všem zúèastnìným moc 
dìkujeme a tìšíme se na dalším tvoøení.

Floriánek

Rozsvícení vánoèního stromu a Jarmark

Dne 1. 12. 2012 se konalo u nás na vesnici 
již tradièní rozsvícení vánoèního stromu. To 
by lo  opì t  dop rovázeno  boha tým 
doprovodným programem. Každý malý 
návštìvník si mohl i v tomto chladném 
poèasí zasoutìžit a jako odmìnu získat  
svítící hùlku. Bìhem získaného èasu se 
rodièe a další návštìvníci mohli pokochat 
rùznými vánoèními dekoracemi, které tu byly 
na prodej, zakoupit originální dáreèky, 
anebo popít horké medoviny. Velkým hitem 
se stala èokoládová fontána, u které bylo 
stále plno. Po zahøátí pøišlo na øadu 
rozsvícení stromu. To probíhalo za zpìvu 
dìtí z místní mateøské školy. Po samotném 

rozsvícení èekalo na dìti (a nejen na nì) 
ještì jedno pøekvapení.  Tím bylo 
kouzelnické pøedstavení. Diváci mohli 
nahlédnout do zákulisí nìkolika trikù a 
nejednou žasnout nad vynalézavostí 
eskamotéra. Byl to velice pøíjemnì strávený 
podveèer, který pomohl naladit tu správnou 
vánoèní atmosféru.

Floriánek

Høbitov

Jistì jste si všimli, že je zamèená horní 
branka a veliká brána. Odpady je tøeba házet 
do kontejneru pøed høbitovem, proto je 
zamèená horní branka. Kontejner je 
každých 14 dní vyvážen. Pøední brána        
je zamèena kvùli neplnìní povinností lidí, 
kteøí si objednají firmu na úpravu hrobového 
místa a na obci to nenahlásí. Aè mají dle 
vyhlášky oznamovací povinnost. Když 
budete potøebovat otevøít velikou bránu,     
na obci Vám klíèek pùjèíme a Vy nám 
øeknete, proè. Jednouché, že? V pøíštím 
roce dojde k rekonstrukci rozluèkové 
místnosti a pøilehlého okolí. 

David Silber

Ještì jednou høbitov

Ve støední èásti høbitova se nachází nìkolik 
hrobù malých dìtí. Vìtšina z nich jsou hroby 
bezejmenné, pokrývá je jen tráva, pøíbuzní 
už pravdìpodobnì nežijí.  Pravidelnì          
o „dušièkách“ chodíme zapalovat svíèku na 
jeden z nich, na hrob, který patøí Anince 
Slaninové. Vzpomínáme tak na své zemøelé 
pøíbuzné, jejichž hroby jsou daleko. Pøi 
letošní návštìvì jsme byli pøekvapeni tím, že 
zapomenuté hroby dìtí nìkdo celé vyèistil, 
vyzdobil. Pravdìpodobnì jeden a týž èlovìk. 
Nevíme kdo, nevíme, co ho k tomu vedlo. 
Myslíme si, že to nedìlal ani kvùli slávì, ani 
kvùli velkým díkùm. Pøesto, nebo právì 
proto, dìkujeme  a to nejen za sebe.

Vychovi
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Narození 
19. 09. David Kalous
25. 09. Denis Hrabáèek
03. 11. Vilém Sommer

Blahopøejeme
06. 02. Miroslav Dostálek 83 let
07. 02. Miloslava Svìdirohová 70 let
27. 02. Vladimíra Sommerová 70 let
09. 03. Marie Musilová     83 let
13. 03. Libuše Jirásková                83 let
23. 03. Karel Šlesingr                91 let
10. 04. Rudolf Kalousek                80 let
10. 04. Jaroslav Šolc                70 let

Události v roce 2012 (k datu uzávìrky) 

Narození     
Úmrtí                    
Sòatek                    
Pøistìhování   
Odstìhování   
Stìhování v obci   

Poèet obyvatel

SPOLEÈENSKÁ RUBRIKA

8
8
7

38
25
16

785

Strom života
Vìk   0     5   10   15   20   25   30   35   40   45   50   55   60   65   70   75   80   85   90
Muži 26   28   18   22   22   35   37   38   26   20   30   26   24   12     9     3     5     2     2
Ženy 28   17   18   21   36   25   37   33   29   32   28   28   18   17   11     8   11     4     1

Prùmìrný vìk obyvatelstva
Celkem                38
Muži 37
Ženy 39

Vzpomínka

Dne 26. 12. 2012 tomu budou dva roky, co 
nás opustil náš milovaný tatínek, dìdeèek a 
manžel ing. Miloslav Sommer. 30. ledna 
2013 by se dožil 70 let. V našich srdcích je 
stále s námi. Touto cestou chceme vyjádøit, 
jak moc pro nás znamenal. Všichni, kdo jste 
ho znali a mìli ho rádi, se mùžete pøipojit      
k nám a vìnovat mu tichou vzpomínku. 

Rodina Sommerova
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SPORT

Zpráva o èinnosti FC Dlouhoòovice

Podzimní èást máme za sebou, ale žádná 
hitparáda to není. Umístili jsme se na šestém 
místì s dvanácti body. Ètyøikrát se nám 
podaøilo zvítìzit a pìtkrát prohrát. Nastøíleli 
jsme sice jednadvacet branek, ale dvacet 
jsme jich inkasovali. Do jarní èásti jdeme      
s jasným cílem . umístit se do tøetího místa. 
Na tøetího ztrácíme pìt bodù, což je reálné. 
Nejlepším støelcem se stal Jan Tøináctý        
s pìti góly. Doufám, že se nám podaøí dobøe 
zvládnout zimní pøípravné období. 
Zaèínáme v lednu, což je dost dlouhá doba 
na to se dobøe pøipravit.

VÝSLEDKY PODZIMNÍ ÈÁSTI:

DLÒ – VERMÌØOVICE B 2:3
ÚSTÍ N.O. – DLÒ                6:2
ALBRECHTICE B – DLÒ 2:0
DLÒ – KERHARTICE B 3:2
TØEŠÒOVEC – DLÒ 0:1
DLÒ – JEHNÌDÍ                6:2
NÌMÈICE – DLÒ                1:0
LIBCHAVY B -  DLÒ  2:1
DLÒ – TATENICE B  6:2

Vážení spoluobèané,

blíží se konec roku 2012, takže je tøeba 
bilancovat. Podaøilo se nám uspoøádat       
1. sportovní ples. Nepodaøilo se nám 
uskuteènit žádnou zábavu venku na našem 
kluzišti. V minulé sezónì jsme skonèili ètvrtí. 
Letos se vcelku daøí, samozøejmì velkou 
zásluhu na tom má naše dvojice - trenér 
Juraj Hrèka a manažer Míra Keprta, kteøí 
pracují nejenom v našem oddílu, ale i na 
svazu LH v Ústí nad Orlicí. Za jejich 
obìtavou práci jim patøí nejenom náš obdiv, 
ale samozøejmì velké podìkování. Jediné, 
co bych jim chtìl vytknout je, aby dali více 
pøíležitostí našim mladým hráèùm, které 
jsme si sami vychovali. Ondra Šolc nám 
utekl do Lanškrouna, takže nám zbyli už 
jenom tøi. Jeden hraje v základní sestavì, 

zbylí dva tráví více èasu na støídaèce.
N e s m í m  z a p o m e n o u t  p o d ì k o v a t  
sportovnímu zastupiteli Zdeòku Koøínkovi  
za obìtavou práci.
Dále chci podìkovat všem sponzorùm, kteøí 
nás podporují, všem zastupitelùm a panu 
Vychovi, starostovi Davidu Silberovi. Všem, 
co se starají o náš ZS. A samozøejmì 
nesmím zapomenout podìkovat všem 
vìrným fanouškùm, kteøí nás jezdí 
povzbuzovat. 
Do nového roku 2013 pøeji všem pevné 
zdraví a hodnì sportovních a osobních 
úspìchù.

Vladimír Podhájecký

Hokejisté nadìlují

První polovina základní èásti Oblastní ligy 
ledního hokeje, chcete-li postaru - okresního 
pøeboru, je témìø za námi. Pohybujeme se    
v horních patrech tabulky, ale letošní roèník 
je tak vyrovnaný, že staèí ne dvì, ale jedno 
zaváhání a porouèíme se poøadím dolù. 
Zatím se daøí støílet hodnì branek 
soupeøùm, bohužel jich také hodnì 
inkasujeme. Doufali jsme, že tato sezóna 
nebude ležet na útoku a bedrech Jardy 
Macháèka a postavíme ještì jeden útok 
schopný støílet pravidelnì góly, což se také 
podaøilo, ale Jarda neponechává nic náhodì 
a drží si prùmìr 2,5 gólu na zápas, vìtšinou 
po docílení hattricku. Ale po poøádku.        
Do sezóny jsme vstoupili úspìšnì a zdolali 
celek Vodìrad 5:2. Další víkend již tak 
úspìšný nebyl. Zápasem s Králíky na 
lanškrounském ledu jsme se doslova 
protrápili k porážce 1:4, abychom o dva dny 
pozdìji, v infarktovém derby se Žamberkem, 
pøišli o jednoznaèné vedení a nakonec i dva 
body za porážku po samostatných 
nájezdech 7:8. Po tomto utkání pøišly           
v dalších zápasech opakované brankové 
hody. Èesticím jsme nadìlili 8:4, s Øetovou 
prohráli po nezvládnuté koncovce 7:8, ale    
v dalším utkání smetli Semanín 16:3,  
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s Tøebechovicemi docílili opìt 7 branek a 
zvítìzili 7:3 a Lanškroun porazili 9:5, když 
nemocemi a zranìními oslabenému týmu 
pomohl kapitán 7 brankami. Co dodat. 
Divácky atraktivní hokej, kde padá hodnì 
branek, je zajisté pøíjemným pozváním pro 
fanoušky, ale na støídaèce to èasto vypadá 
jako na divokém západì. Nic není jisté a 
jasné pokyny realizaèního týmu jsou 
deva lvovány  p ø í l i š  ú toènou  h rou                    
v neprospìch odpovìdného bránìní a 
pomoci brankáøùm. Jde toliko o dodržování 
disciplíny i za zdánlivì rozhodnutého stavu. 
A tak máme jenom jedno pøání do 
nastávajícího roku a to, abychom 
„nevyrábìli“ zbyteèné chyby a neprohrávali 
utkání o gól. Cesta na stupnì vítìzù bude 
obtížná, avšak ne nedosažitelná. 
Vám všem ètenáøùm dlouhoòovického 
obèasníku a všem fanouškùm tohoto 
krásného sportu pøejeme pìkné a klidné 
prožití Vánoc a hodnì zdraví v roce 2013… 
zkoušku na pevné nervy podstupujeme 
každý den, tak si myslím, že s nimi všichni již 
disponujeme. No a pokud ne, tak ještì 
pøejeme pevné nervy po celý pøíští rok. 
Nejenom za všechny hokejisty, ale i za celou 
TJ Dlouhoòovice dìkujeme za projevenou 
pøízeò zastupitelùm, sponzorùm, všem 
pøíznivcùm a skvìlým fanouškùm. 

Od ledové plochy zdraví 
Mirek Keprta.

Kapøi a jejich druhé pololetí 2012

Kapøí pohár 2012
Poslední sobotu v èervenci jsme poøádali na 
dlouhoòovickém zimním stadionu druhý 
roèník hokejbalového turnaje s názvem 
Kapøí pohár. Zúèastnilo se celkem 8 týmù,    
z èehož bylo 6 regionálních (TJ Jiskra 
Králíky, Tìchonín, Tygøi Rejchartice, SK 
Hokejbal Žamber, Kuòák Team Žamberk a 
Kapøi Dlouhoòovice) a dva týmy pøijely až 

z Liberce a Ústí nad Labem. Mužstva byla 
nalosována do dvou skupin, ve kterých se 
bojovalo o dvì postupové pøíèky. Ze skupiny 
A postoupil Kuòák Team Žamberk a Koliba 
Ústí nad Labem. Další dvì semifinálová 
místa obsadili ze skupiny B domácí Kapøi 
Dlouhoòovice a sousední SK Hokejbal 
Žamberk. V zápase o tøetí místo zmìøili síly 
hokejbalisti Žamberka a hráèi Ústí nad 
Labem, kteøí byli produktivnìjší a po zásluze 
získali bronzové medaile. Do finále nakonec 
postoupili - stejnì jako v loòském roce - 
poøadatelé Kapøi Dlouhoòovice a nováèek 
turnaje Kuòák Team Žamberk, který po 
tuhém boji zvítìzil a odvezl si tak nejen 
pohár pro vítìze, ale také putovní trofej. 
Bìhem této celodenní akce mìli úèastníci a 
diváci možnost shlédnout spoustu kvalitních 
zápasù, ochutnat napøíklad grilovaného 
kapra, nebo si také zatancovat na veèerní 
zábavì. Dle ohlasù zúèastnìných se tento 
sportovnì-spoleèenský den všem líbil a za 
rok se všichni tìší na další roèník.

Lední Kapøi 2012-13
V polovinì listopadu zahájili svoji sezónu 
hokejoví Kapøi, kteøí reprezentují naši obec  
v Ústeckoorlické hokejové lize. V prvním 
utkání jsme nastoupili proti tradiènì silnému 
mužstvu ze Zámìle, ale zápas byl velmi 
vyrovnaný a nakonec rozhodovaly až 
samostatné nájezdy, ve kterých jsme 
neuspìli a v zápase jsme tedy prohráli 5:6 
SN. Další dvì utkání se nám velmi vydaøila, 
13:6 jsme porazili tým Buldoci Velká 
Skrovnice a 14:6 Sokolíky z Rokytnice nad 
Orlicí. Ještì nás èekají dva zápasy               
v základní skupinì a poté bude soutìž 
rozdìlena do dvou lig.
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Výlet na KHL

V sobotu 6. øíjna se vypravil celý náš oddíl na 
výlet do hlavního mìsta, kde jsme navštívili   
v O2 Arénì hokejové utkání Kontinentální 
hokejové ligy mezi domácím Lvem Praha a 
hostujícím ruským Petrohradem. Byl to 
opravdu velký zážitek vidìt druhou nejlepší 
soutìž svìta na vlastní oèi a mít možnost 
nasát skvìlou atmosféru, kterou vyprodaná 
aréna pøipravila. O tom, že jsme vyjeli jako 
tým, svìdèí naše dresy, které jsme mìli 
všichni v prùbìhu utkání na sobì a nebyli 
jsme na stadionu zdaleka jediní.

Valná hromada
Na závìr letošního roku máme na programu 
valnou hromadu klubu, jenž bude zároveò 
naší vánoèní besídkou. Zhodnotíme 
uplynulý rok, finanèní situaci oddílu a také 
výhled a plány do roku 2013.

Závìrem bychom rádi vám všem popøáli 
krásné Vánoce a do nového roku 2013 
hodnì zdraví, štìstí a pohody. 

(tp)

Myštúra

Za rozpaèitého poèasí se v sobotu                
1. záøí 2012 konala již tradièní Myštúra. 
Pøestože právì v Žamberku probíhala pou�,  
v okolí bylo nìkolik dalších akcí pro dìti a den 
pøedem dost pršelo, tak se akce zúèastnilo 
kolem osmdesáti zapsaných dìtí a s nimi 
èasto celé rodiny. O obèerstvení nejen dìtí, 
ale i rodièù se postarali fotbalisti, o dobrou 
náladu Floriánek. Tématem tohoto roèníku 
byl ROK a tak byla stanovištì stylizována 
podle pøíslušných mìsícù. Na každém místì 
s úkolem byly holky z Floriánku krásnì 
odekorovány velmi kreativními klobouky, ke 
kterým  mìly èastodoladìné i celé obleèení. 
Každý klobouk byl originál a dìti už podle nìj 
mohly èasto velmi jednoduše uhodnout,        
o jaký mìsíc v roce se jedná. Ke správnému 
urèení daného mìsíce jim také napomáhaly 
rùzné dekoraèní pøedmìty na stanovištích, 
velký tematický obrázek a v neposlední øadì i 
soutìže a úkoly, které se nìkdy více, jindy 
trochu ménì vztahovaly k hádanému mìsíci.
Celá Myštúra zaèínala na dlouhoòovickém 
høišti, kde se nacházel i její cíl. Dìti na startu 
dostaly na krk papírové sluníèko, na které 
sbíraly èísla podle uhodnutých mìsícù a 
splnìných úkolù. Cestou si mohly vyrobit 
dekoraèního draka, procházely pøekážkovou 
dráhu, balily dárky, skládaly hlavolamy, nebo 
dokonce zkoušely anglická slovíèka. Když     
v cíli ukázaly vyplnìná sluníèka, tak si mohly 
vybrat krásné ceny. Každý malý úèastník 
obdržel nejen hraèku, ale i nafukovací 
balonek a tradièní domácí perníèek ve tvaru 
myšky a døevìnou medaili. Zábava se držela 
na místì i po ukonèení programu. Dìti si hrály 
na høišti, spolu s rodièi se obèerstvovaly a 
leckdo se nechal zlákat i nastøíkaným 
tetováním.
Letošní roèník se opìt vydaøil a díky 
dobrovolnému vstupnému a spoluúèasti 
Floriánka a obce Dlouhoòovice se podaøilo 
dosáhnout na èástku 5.000,- Kè, kterou 
obdrží dìtské oddìlení ústeckoorlické 
nemocnice. Tato èástka bude použita na 
zpøíjemnìní prostøedí na dìtském oddìlení 
tamtéž. Tìšíme se na další roèník a doufáme, 
že bude pøinejmenším tak úspìšný jako letos.

Floriánek
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OSTATNÍ

Tradice obce

Posvícení 
Èasto slýchám dotaz, kdy je vlastnì             
v Dlouhoòovicích posvícení. Posvícení – 
hody - jsou dávná èeská tradice, proto 
zajdìme do dávné minulosti. 
Podle legendy slavil první posvícení král 
Šalamoun, když svìti l  svùj chrám                 
v Jeruzalémì. Každý rok v ten stejný den 
pak poøádal hostinu pro své pøátele na 
poèest vysvìcení chrámu. Jak již tato 
legenda naznaèuje, posvícení byla výroèní 
slavností, která se slavila v nedìli.
Posvícení bývalo jedním z nejoblíbenìjších 
svátkù prostého venkovského lidu, kterým 
zároveò oslavoval ukonèení polních prací. 
Posvícení v Èechách a hody na Moravì se 
slavívaly na podzim, tedy v období, kdy již 
byl nový mák do buchet, zásoba èerstvé 
mouky a vajec, zralé švestky na povidla a 
vykrmené husy na pekáè, zkrátka ideální 
doba na posvícení.
Za starých èasù se posvícení slavilo témìø    
v každé obci v jinou dobu. Lidé chodili na 
posvícení konaná v okolních obcích nejen, 
aby navštívili své pøíbuzné a pøátele, nebo 
aby nìco utržili prodejem rùzného zboží, ale 
také proto, že se jim díky této slavnosti 
naskýtala možnost dobrého jídla a zároveò 
odpoèinku od práce. Tím, jak se lidé bavili, 
pracovní morálka trpìla. Císaø Josef II. chtìl 
nìjakým zpùsobem sjednotit oslavy v celé 
zemi, a proto roku 1787 vydal naøízení, 
kterým lidu naøídil slavit posvícení v jeden 
èas. Termín stanovil na nedìli po svátku 
svatého Havla. Poslušní poddaní pøijali toto 
naøízení velice nadšenì. Od té doby slavili 
tøetí nedìli v øíjnu „císaøské hody, nebo také 
havelské posvícení“ a mimo nich dál to svoje 
místní tzv. „naše posvícení“. 
Posvícení nezamìòujme za Martinský 
hodokvas. Na Martina se v minulosti 
vyplácela celoroèní mzda služební chase a 
obecním zamìstnancùm (kováøi pastýøi, 
ponocnému apod.). Martinský svátek má 
proto pevnì zakotvené místo v naší historii. 
Podle staré èeské praxe, že „s plným 

žaludkem se lépe jedná“. K martinským 
radovánkám patøí dobré jídlo, zejména 
martinská husa spojená i s legendou svìtce, 
jinak typická èeská lahùdka, martinské víno 
– mladé víno v tento èas stáèené a 
ochutnávané, od støedovìku spojované       
s èeským vinobraním a martinské rohlíèky 
plnìné povidly, perníkem a mákem, jako 
martinské podkovy. Vždy� sv. Martin je 
zobrazován na koni. 
To jsou tedy podzimní tradice spojované 
vžitým názvem posvícení. 
Závìr? To dlouhoòovické se drží poslední 
nedìli v øíjnu. Havelské a Martinské 
mùžeme bez obav slavit také. 

Advent
Advent je dobou ètyø týdnù pøed Vánocemi. 
Má také spoustu zvykù a tradic. Býval 
pøedevším dobou zdrženlivosti v jídle a pití. 
U nás jej zahajujeme již tradiènì v sobotu 
pøed první adventní nedìlí rozsvìcením 
vánoèního stromu. 

Masopust
Starou tradicí je masopustní prùvod. Tato 
tradice se v Dlouhoòovicích pøed lety 
obnovila. Masopustní období není pøesnì 
kalendáønì vymezené. Zaèíná 7. ledna po 
svátku Tøí králù, kdy konèí období Vánoc a 
uzavírá se na masopustní úterý, v den pøed 
Popeleèní støedou, poèínající období 
Velikonoc. Masopust nemá jiný smysl, než 
veselí, neodolatelná síla oslavy návratu 
života na zem. Je jakousi obdobou dávných 
øímských vážnì prožívaných bakchanálií. 
Masopustní prùvod se v Dlouhoòovicích již 
nìkolik let poøádá poslední nedìli tohoto 
období a je to zajímavá tradice obnovená     
v naší obci. 

Jiøí Tydlitát

Èerpáno z knihy: J. Langhammerová Ètvero roèních 
dob v lidové tradici  
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Hádanka 

Už jsme si v našem Obèasníku zvykli na 
novou rubriku – hádanku, kvíz, nebo 
køížovku o ceny. V této „rozvinuté“ hádance, 
obsahující nìkolik odpovìdí, se bude opìt 
jednat o geologickoou stezku, naší 
Kamennou stopu. Bude tak provìrkou, zda 
se nìkdy po Dlouhoòovicích projdete, zda si 
také pøeètete informaèní tabule. Pravdou je, 
že dvì ještì chybí, to ale doufám bude brzo 
napraveno. Dále, to už je ale opravdu pro 
specialisty, jestli pozornì ètete Obèasníky a 
zda si je také zakládáte – prémiová otázka.
Tady je první èást otázek:

Je na naší stezce kámen, jehož název má tøi 
slabiky a v nich stejné samohlásky?
Jak se jmenuje?
Kde se nachází?

Obsahuje horninu, která je také na naší 
stezce?
Jak se jmenuje?
Kde se nachází?

Kolik slabik se stejnými samohláskami oba 
kameny mají?
Kolik?
Jaká je to samohláska?

A teï ta prémiová otázka, za kterou mùžete 
vyhrát pøedplatné Obèasníku na rok 2013.
O zmínìných kamenech se v našem 
Obèasníku psalo. 

Uveïte èísla obou Obèasníkù, ve kterých 
jsou tyto hledané èlánky.

Jirka Tydlitát

Pohádka

Zaèínáme si zvykat, že se naše pohádky, 
pøíbìhy váží pøedevším k zajímavým 
místùm v naší obci. Ten dnešní pøíbìh se 
odehrává v blízkosti naší kaplièky v nìkolika 
èasových údobích a je, sami posuïte, témìø 
pravdivý. Dùkaz mám.

Ježkovy ruce
Øíká se Ježkovy oèi, jako výraz úžasu. Tím 
ale nemyslíme ježka, ono pichlavé zvíøátko, 
ale oèi Ježíšovy – Kristovy.
Tato hrùzostrašná povídka, pohádka, pøíbìh 
se odehrál jedné bezmraèné noci, kdy 
sinavý svit mìsíce ozaøuje známá místa 
mrtvolným svìtlem. Je skuteènì o tìle bez 
rukou, o rukách bez tìla.
Nejdøíve se ale ponoøme do dávné minulosti. 
Èást první zaèíná.
Povoz drkotá kolem kapl ièky pod 
rozkvetlými lípami a na zápraží chaloupky 
nad ní si matka utírá slzy do zástìry a mladší 
sestra mává šátkem dvìma bratrùm na 
voze. 
Poslední pohled na rodnou ves, poslední 
rozlouèení se známým krajem. Na císaøskou 
silnici je nekoneènì dlouho. Ticho. Žádnému 
z bratøí není do øeèi. Smutek se mísí s touhou 
po vzdálených krajích. Co je èeká? Snad 
možné zbohatnutí je žene na dalekou pou�, 
ze které nemusí být návratu. Snad odvìká 
lidská zvìdavost poznávat cizí zemì.
I do Dlouhoòovic pøed èasem zalétla zpráva 
o zlaté horeèce na Klondaiku. Tak proè to 
nezkusit. Prý se staèí jen shýbnout pro nuget 
zlata velký jako husí vejce.
Jak dlouhá je cesta k moøi. Moøe! Ta 
nedozírná spousta vod. Ta pøedlouhá 
strastiplná cesta ve stále se houpajícím 
podpalubí. Koneènì pevná zem. Tak 
odlišná, tak vzdálená od rodné vsi. Není ale 
èas na dlouhé vzpomínání. Obstarat zásoby 
a za Yukon. 
Putování k nepøežití. Koneènì Klondaik. 
Zoceleni cestou, ošleháni vìtrem, k smrti 
zemdlení, ale koneènì v zemi vytoužené. 
Zlatá horeèka? Spíše zimnice. Z únavy, ze 
zimy, z bláta. Mìlo vše smysl? Pár 
nepatrných žlutých zrníèek nestaèí ani na 
živobytí, natož na zbohatnutí. Mnozí jsou 
zadlužení. Za trochu skromné stravy døou do 
zemdlení pro ty š�astnìjší, nebo pro 
podvodníky. 
Zadlužit se? Ne. V Dlouhoòovicích byli zvyklí 
jen na poctivou práci. Na dluh se doma 
nežilo. Mìj víru, vydrž! Víra, ano víra nás 
uživí. Køes�anská víra. Ani jeden z nás sice 
není faráø, ale ostatní také potøebují víru, živí 
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i mrtví. Dìlejme køíže. Na potøebné náøadí 
máme, takové tady mnoho nestojí. A od 
myšlenky nebylo daleko k èinu. Zprvu jenom 
jednouché zdobení, pozdìji, už v malé 
dílnièce i složitìjší vyøezávání. Nakonec 
došlo i na Ukøižovaného. A daøilo se. Od 
nápadu nebylo dlouho a obchody se vedly    
i do širokého okolí. Tìch, kteøí potøebují víru, 
je stále dost. 
Èas bìží, domov daleko. Je nutné dát o sobì 
vìdìt, poslat domù nìco na pøilepšenou. 
Poštovní kára drkotá vesnicí. Žamberský 
poš�ák zastavuje za kaplièkou. Netrvá 
dlouho a celá vesnice si povídá o šikovných 
bratrech a prohlíží si vyøezaného Krista. Až  
z Ameriky!  

Èást druhá, o spoustu let pozdìji. 
Mnoho èasu uplynulo a k chaloupce pøichází 
místní kronikáø asi s dvacetiletým chlapcem. 
Pro pamì� budoucím chce zachovat, co øíká 
záklopové prkno. To bývalo døíve na každé 
chalupì. Vìtšinou na spodní èásti støechy ve 
štítu. Jakýsi prùkaz pùvodu. Z mnohdy 
obsáhlého textu ozdobným písmem jste se 
dozvìdìli, kdy, kým a pro koho bylo stavení 
postaveno. Nejdùležitìjší byl pøedevším 
letopoèet. 
Prkno bylo nejlépe èitelné z malého okénka 
na pùdì, kam s nimi staøenka, která              
v chaloupce bydlela, ochotnì vylezla. 
Mladíka, kromì jiného, zaujalo i zaprášené 
tìlo Krista na trámu. Shýbl se pro nìj, aby si 
ho lépe prohlédl a staøenka se dala do 
vyprávìní o bratrech. To už jste si ale 
pøeèetli. Na otázku, kde jsou ruce? 
Jednoduchá odpovìï. „to by ten balík byl 
moc velký, ty neposlali, ale jestli se vám líbí, 
vezmìte na památku, tady se na to jenom 
práší“. A chaloupka zakrátko vyhoøela.

Èást tøetí, proè vám to všechno povídám.
Dnes je tam jiné stavení. Staøenka již má 
ustláno na høbitovì, mladík už také není 
mladý, ani jeho rodièe už nežijí. O domek, 
kde trávil život s rodièi, se stará, stejnì tak i  
o zahrádku. Pobývá tu èasto i se psem a 
práce má až do tmy. Ale pes, pøesnìji øeèeno 
psí sleèna, vyžaduje pozornost. 
A tak, místo odpoèinku, si jedné bezmraèné 

noci, kdy sinavý svit mìsíce ozaøuje známá 
místa mrtvolným svitem, vyvedla pána na 
procházku. Namíøila si to ke høbitovu a zpìt 
okolo kaplièky. Ta se teï krèí pod právì 
rozkvetlou tøešní, která už dávno nahradila 
staré lípy. Za svitu mìsíce jsou kaplièka  i 
strom ještì bìlejší. 
Sejde na silnici, ale èerný stín nikde. Kde je? 
Kde se zdržela? Jde zpìt. U kaplièky sedí 
jako zkamenìlá. Mìsíc vrhá její stín na bílou 
zeï a její oèi svítí do tmy. „Tak pojï, už jdeme 
domù.“ Nic. Ani se nepohne z místa. Pohladí 
ji po hlavì, ale ona je stále jako socha. „Co tu 
máš? Proè nejdeš?“
Teï si teprve všiml nìèeho u jejích nohou. 
Sehne se, zvedne. Ve svitu mìsíce drží dvì 
ruce. A pes utíká k domovu. Jdou spát. 
Venku na schodech hladí mìsíèní paprsky 
už jen ty ruce. 
Je krásné sluneèné ráno a Kristus už není 
bez rukou.

Jirka Tydlitát

Závìrem roku bych rád popøál všem 
pøíjemné prožití vánoèních svátkù a             
v následujícím roce dostatek zdraví, pohody 
a také spokojený život v naší obci.

Jirka

Zahrádka k dispozici

Dlouhoòovští spoluobèané, 
vím, že v tomto periodiku se inzeráty 
nezveøejòují, pøesto jsem poprosil obec, zda 
bych Vám mohl nabídnout prostor pro 
zahradnièení a odpoèinek. Obèanské 
sdružení vlastníkù Osada Jižan nabízí         
k odkoupení jednu parcelu na zahrádkách 
pod drùbežárnami. Výmìra 675 m, cena za 
1 m 65,- Kè. Volné ihned. Forma vlastnictví – 
podíl ve sdružení vlastníkù. Zahrádka je 
urèena k pìstování plodin a k rekreaènímu 
úèelu. Telefon 724 088 256.

Josef Menc

2

2
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Obce a mìsta Sdružení obcí Orlicko a 
Lanškrounska  poøídily elektøinu na 
komoditní burze, ušetøily tím 15 procent 
nákladù, resp. 1,2 milionu korun

Celkem 21 obcí a mìst mikroregionù Orlicko 
a Lanškrounsko se sdružilo ke spoleènému 
nákupu elektøiny na komoditní burze s cílem 
co nejvíce snížit cenu. K nákupu, který 
probìhl koncem srpna, si zvolilo trh 
Èeskomoravské komoditní burzy Kladno, 
jež je využívána pro nákupy energií nejen 
ministerstvy, kraji a velkými mìsty, ale také 
už i menšími subjekty. Výsledek nákupu 
pøedèil oèekávání èlenù obou svazkù obcí - 
podaøilo se snížit náklady za energie o 15 
procent a spoleènì tak ušetøit 1,2 milionu 
korun.
Do spoleèného nákupu sdružily samosprávy 
spotøebu svých mìstských a obecních 
úøadù, škol, center sociální péèe, 
tìlovýchovných jednot, technických služeb a 
dalších zøizovaných spoleèností v celkovém 
objemu témìø 6 milionù kilowatthodin. 
Pøedmìtem nákupu byla dodávka silové 
elektøiny v hladinì nízkého napìtí na 
poslední ètvrtletí letošního roku a celý rok 
2013. Do spoleèné poptávky se zapojilo 
celkem 69 subjektù, které disponují 392 
elektromìry.
Ve vlastní burzovní aukci se podaøilo stlaèit 
cenu elektøiny ze stávající úrovnì         
1.401 Kè/MWh na 1.192 Kè/MWh. 

Nová obecnì závazná vyhláška obce 
Dlouhoòovice o místním poplatku za 
provoz systému shromažïování, sbìru, 
p ø e p r a v y,  t ø í d ì n í ,  v y u ž í v á n í  a  
odstraòování komunálních odpadù.

Vážení spoluobèané,
zajisté jste zaregistrovali, že naši 
zákonodárci schválili zákon, který umožòuje 
obcím navýšit poplatek za odpady až na 
1.000,- Kè. Proto je nutné vydat novou 
vyhlášku, která odpovídá novému zákonu.  
Vzhledem k tomu, že svìdomitì tøídíte 
plasty, sklo, papír, tetrapack obaly a bio 
odpad, bylo svezeno mnohem ménì 
komunálního odpadu. Tím jsme ušetøili 
peníze za odvoz a uskladnìní na skládce. 
Díky tomu zachováme cenu za odvoz 
odpadu v nezmìnìné výši. I pøesto, že 
náklady rostou. Za to Vám patøí veliké díky. 
Tøiïme takto dál a více, abychom v dalších 
letech mohli cenu upravovat jenom 
minimálnì. 

Plán akcí:

 04. 01. 2013                  Rulièkování tomboly na ples a karneval 18 hodin v hasièárnì
19. 01. 2013                   Hasièský ples
20. 01. 2013                   Karneval do 14 hodin v KD Dlò
09. 02. 2013                   Masopust
08. 03. 2013                   Sportovní ples
23. - 24. 3.2013              Ètení s pøechodem èasu na Rolbì od 19 do 7 hodin
Konec bøezna               Velikonoèní dílna
30. 04. 2013                   Èarodìjnice 
Duben nebo kvìten      Výlet
Duben                           Výtvarná velikonoèní dílna pro dospìláky a dìti
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OBEC DLOUHOÒOVICE

Obecnì závazná vyhláška è. 1/2012,

o místním poplatku za provoz systému shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a 

odstraòování komunálních odpadù 

Zastupitelstvo obce Dlouhoòovice se na svém zasedání dne 11. 12. 2012 usnesením è. 5 usneslo vydat 

na základì § 14 odst. 2 zákona è. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a 

v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona è. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zøízení), ve 

znìní pozdìjších pøedpisù, tuto obecnì závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Èl. 1

Úvodní ustanovení

(1) Obec Dlouhoòovice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému 

shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování komunálních odpadù (dále 

jen „poplatek“).

(2) Øízení o poplatcích vykonává obecní úøad.

Èl. 2

Poplatník

(1) Poplatek za provoz systému shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a 

odstraòování komunálních odpadù platí:

a) fyzická osoba, 

1. která má v obci trvalý pobyt,

2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizincù na území Èeské 

republiky povolen trvalý pobyt nebo pøechodný pobyt na dobu delší než 90 

dnù,

3. která podle zákona upravujícího pobyt cizincù na území Èeské 

republiky pobývá na území Èeské republiky pøechodnì po dobu delší 3 

mìsícù,

4. které byla udìlena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl 

nebo doèasná ochrana podle zákona upravujícího doèasnou ochranu 

cizincù,
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b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu urèenou k individuální rekreaci, byt 

nebo rodinný dùm, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve 

výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbì urèené k 

individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou 

povinny platit poplatek spoleènì a nerozdílnì.

(2) Za fyzické osoby tvoøící domácnost mùže poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby 

žijící v rodinném nebo bytovém domì mùže poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, 

které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úøadu oznámit jméno, 

popøípadì jména, pøíjmení a data narození osob, za které poplatek platí

.

Èl. 3

Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozdìji do 

30 dnù ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, 

(2) Poplatník dle èl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popøípadì 

jména, a pøíjmení, místo pobytu, popøípadì další adresy pro doruèování.

(3) Poplatník dle èl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenèní nebo popisné 

èíslo stavby urèené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dùm 

oznaèen evidenèním nebo popisným èíslem, uvede poplatník parcelní èíslo pozemku, na 

kterém je tato stavba umístìna. V pøípadì bytu je poplatník povinen ohlásit orientaèní nebo 

popisné èíslo stavby, ve které se byt nachází, a èíslo bytu, popøípadì popis umístìní v budovì, 

pokud nejsou byty oèíslovány. Není-li stavba, ve které se byt nachází, oznaèena orientaèním 

nebo popisným èíslem, uvede poplatník parcelní èíslo pozemku, na kterém je umístìna stavba 

s bytem.

(4) Stejným zpùsobem a ve stejné lhùtì jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své 

poplatkové povinnosti v dùsledku zmìny pobytu nebo v dùsledku zmìny vlastnictví ke stavbì 

urèené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.

(5) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydlištì na území èlenského státu Evropské unie, jiného 

smluvního státu Dohody o Evropském hospodáøském prostoru nebo Švýcarské konfederace, 

uvede také adresu svého zmocnìnce v tuzemsku pro doruèování.

(6) Dojde-li ke zmìnì údajù uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto zmìnu oznámit do 

15 dnù ode dne, kdy nastala.

 



Èl. 4

Sazba poplatku

1) Sazba poplatku èiní 480,- Kè a je tvoøena:

a) z èástky 250,- Kè za kalendáøní rok a

b) z èástky 230,- Kè za kalendáøní rok. Tato èástka je stanovena na základì skuteèných nákladù 

obce pøedchozího kalendáøního roku na sbìr a svoz netøídìného komunálního odpadu za 

poplatníka a kalendáøní rok.

2) Rozúètování skuteèných nákladù obce pøedchozího kalendáøního roku na sbìr a svoz 

netøídìného komunálního odpadu za osobu a kalendáøní rok je obsaženo v pøíloze, která tvoøí 

nedílnou souèást této vyhlášky.

3) V pøípadì zmìny místa pobytu fyzické osoby, zmìny vlastnictví stavby urèené k 

individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu v prùbìhu kalendáøního roku se poplatek platí v 

pomìrné výši, která odpovídá poètu kalendáøních mìsícù pobytu nebo vlastnictví v pøíslušném 

kalendáøním roce. Dojde-li ke zmìnì v prùbìhu kalendáøního mìsíce, je pro stanovení poètu 

mìsícù rozhodný stav k poslednímu dni tohoto mìsíce.

Èl. 5

Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný jednorázovì a to nejpozdìji do 31. 3. pøíslušného kalendáøního roku /ve 

dvou stejných splátkách, vždy nejpozdìji do 31. 3. a do 31. 6. pøíslušného kalendáøního roku. 

(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný 

nejpozdìji do 15. dne mìsíce, který následuje po mìsíci, ve kterém poplatková povinnost 

vznikla, nejpozdìji však do konce pøíslušného kalendáøního roku.

Èl. 6

Navýšení poplatku 

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem vèas nebo ve správné výši, vymìøí mu obecní 

úøad poplatek platebním výmìrem nebo hromadným pøedpisným seznamem.

(2) Vèas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo èást tìchto poplatkù mùže obecní úøad 

zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je pøíslušenstvím poplatku.
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Èl. 7

Odpovìdnost za zaplacení poplatku

(1) Je-li poplatník v dobì vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají za zaplacení 

poplatku tento poplatník a jeho zákonný zástupce spoleènì a nerozdílnì; zákonný zástupce 

má v takovém pøípadì stejné procesní postavení jako poplatník.

(2) Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonný zástupce, vymìøí obecní úøad poplatek 

jednomu z nich.

Èl. 9

Pøechodné a zrušovací ustanovení

(1) Zrušuje se obecnì závazná vyhláška è. 1/2010 o místním poplatku za provoz systému 

shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování komunálních odpadù, ze 

dne 13. 12. 2010.

(2) Poplatkové povinnosti vzniklé pøed nabytím úèinnost této vyhlášky se posuzují podle 

dosavadních právních pøedpisù.

Èl. 10

Úèinnost

Tato vyhláška nabývá úèinnosti dne 1. 1. 2013

Jan Vych                                           David Silber

místostarosta                                             starosta
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Pøíloha è. 1 k Obecnì závazné vyhlášce obce Dlouhoòovice è. 1/2012

Kalkulace nákladù obce na sbìr a svoz
komunálního odpadu v roce 2011

Skuteèné náklady - 386 822,- Kè

Poèet poplatníkù k datu pøípravy OZV (k 30. 9. 2012) celkem - 805 z toho
- fyzické osoby s trvalým pobytem v obci - 779
- fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu urèenou k individuální rekreace, byt nebo rodinný 
dùm, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba - 16
- cizinci s povoleným trvalým pobytem, dlouhodobým vízem, povolením k dlouhodobému pobytu, 
povolením k pøechodnému pobytu - 10

Prùmìrné náklady na 1 poplatníka za rok 2011 - 481,- Kè

3)

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 7. 3. 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

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

e-mail: urad@dlouhonovice.cz
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Obecní úøad Dlouhoòovice
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Dlouhoòovice è. 6/2012

ze dne 11. 12. 2012

Zastupitelstvo obce

1. Bere na vìdomí informace

1.1. starosty, místostarosty a pøedsedù výborù a komisí, viz zápis

2. Schvaluje

2.1. splátkový kalendáø pro splácení dluhu pana V. J. Zaèátek splácení leden 2013. Výše splátek: 

na období leden až èerven 2013 -1000,- Kè mìsíènì. Od èervence 2013 dojde k navýšení, 

které bude domluveno s jeho budoucím zamìstnavatelem.

2.2. firmu Rakos s.r.o. jako zhotovitele nových webových stránek obce

2.3. smlouvu na prodej bytu 3/130, ul. Sídlištní manželùm Silberovým

2.4. obecnì závaznou vyhlášku 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažïování, 

sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování komunálních odpadù

2.5. bezúplatný pøevod pozemku 727/2 z vlastnictví Pardubického kraje na Obec Dlouhoòovice. 

Jedná se o chodník pod firmou Bühler na katastru obce Dlouhoòovice.

2.6. úpravy rozpoètu na rok 2012 - pøesuny mezi položkami a paragrafy

2.7. pøíspìvek Gymnáziu Žamberk ve výši 30.000,- Kè

2.8. pøíspìvek Správì sportoviš� Dlouhoòovice, s.r.o. ve výši 40.000,- Kè, na èásteènou úhradu 

provozu objektu Rolba ve prospìch obce

2.9. finanèní dary èlenùm zastupitelstva obce ve výši 50 % mìsíèní odmìny. Èástku zaokrouhlit 

na celé koruny nahoru.

2.10.  revokaci usnesení è. 4/2012 ze dne 26. 6. 2012, viz pøíloha

2.11. hospodáøský výsledek MŠ Dlouhoòovice, ztrátu 26 164,74 Kè a její èásteènou úhradu z 

rezervního fondu

2.12. zvýšení finanèního pøíspìvku na provoz Mateøské školy Dlouhoòovice o 3 000,- Kè s 

úèelem krytí èásti ztráty z roku 2011

2.13.  rozpoèet na rok 2013

2.14  provedení inventur k 31.12.2012, jmenování pøedsedy inv. komise K. Biedlové

3. Ukládá

3.1. hospodáøce realizovat èinnosti spojené s body 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 2.12.

3.2. místostarostovi realizovat èinnosti spojené s body 2.1., 2.3.

3.3. starostovi uzavøít smlouvy pro akce 2.2., 2.4. a 2.7.
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Klidné prožití vánoèních svátkù

a mnoho osobních i pracovních

úspìchù v novém roce

pøeje

OBEC DLOUHOÒOVICE

Správa sportoviš� Dlouhoòovice, s.r.o.
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