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Hokejové derby se Žamberkem se až na výsledek vydaøilo aneb…,
„Jak jsme tahali za delší konec, až nám sudí provaz zaøízl (pøeøízl).“
Fans obou mužstev, zástupci samospráv
/starostové a další zastupitelé/, vyhecované
týmy a zaplnìný lanškrounský zimní
stadion, to byla atmosféra sobotního veèera.
Skalní fanoušci míøí do svých kotlù, kde duní
bubny a další rachotící nástroje. Objevují se
domácí borci v tradièních žlutých dresech se
znakem na prsou, napìtí se zraèí v každém
oblièeji. Pískot rozhodèího a úvodní buly.
Pøetahovaná zaèíná, žádný tým nechce

dostat první branku. Nervózní zaèátek je
poznamenán vylouèenými hráèi, v krátkém
sledu odcházejí na trestnou Petr Bøíza a
Michal Holubáø, taktéž trestná lavice
žamberských je zahøívána dvìma hráèi, ale
pøesilovku 5:3 nevyužíváme. A pøece se
našim daøí. V 10. minutì první lajna
kombinuje a dostává puk do soupeøovy
branky, spolupráce Jardy Macháèka a
Tomáše Plundry nese ovoce, fanoušci bouøí.
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Na zaèátku druhé tøetiny se oba týmy do
sebe zakusují. Akce støídá akci na buly se
nám daøí. Po další sérii vylouèených v 30.
minutì dosahují hosté vyrovnání, rozhodèí
váhá než ukáže nataženou rukou do brány.
Ubìhnou 2 minuty hry, když kapitán odchází
na trestnou. Žamberští najdou skulinu a v
krátké dobì dosahují vítìzného gólu. V
poslední minutì 2. tøetiny uniká Jarda
Macháèek, zakonèuje a soupeøùv brankáø
zajíždí i s pukem do branky. Hlavní sudí
zastavuje u brány soupeøe a dává
jednoznaèný signál dosaženého gólu.
Dojíždí èárový sudí a zkoumá, kde má
gólman ukrytý puk. Brankáø vyskakuje a
dojíždí k hlavnímu rozhodèímu a vzrušenì s
ním diskutuje u branky. Domácí støídaèka se
raduje z vyrovnání. Sudí u boxu èasomíry
diskutují mezi sebou i s hráèi, aby k
pøekvapení všech dlouhoòovických hlavní
rozpažil na znamení, že gól neuznává. S
pocitem køivdy odcházejí naši borci do
kabiny. Tøetí tøetina. Vlítli jsme na Žamberk,
který si pomáhá fauly. V rozmezí 10 minut
má šest vylouèených, ale k dalšímu gólu to
nevede. Ani odvolání gólmana a závìreèná
hra v šesti nám nepomáhá. Poslední hvizd
zahajuje oslavy pøeborníka okresu na stranì
hostí. Dìkovaèka nejlepším fanouškùm
ozdobeným žlutomodrými šálami na
chvilièku dá zapomenout na hoøkost po
nespravedlivì prohraném zápase.
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nebojácnì vetøel do øad soupeøových
fanouškù a psychicky rozhodil jejich kotel.
Statistiky:
Dlouhoòovice Žamberk 1 : 2 (0:1, 0:2, 0:0)
T. Plundra R. Vencl, D. Kubíèek
Vylouèení: 7:14
Divákù 320

Sestava domácích:
a pøece se dlouhoòovickým daøí.
Brankáø: Daniel Wotawa
Obrany: Tomáš Víša - Michal Holubáø,
Marek Keprta - Tomáš Šilar
Útoky: Jarda Macháèek - Honza Plundra Tomáš Plundra, Michal Kováø - David Baier Jiøí Blažek, Vašek Dvoøák - Petr Bøíza Tomáš Hrabáèek
Pøipraven: Jiøí Kacálek
Nenastoupili: Ondra Hubálek, Martin
Lakota, Vašek Šegita, Pavel Víša
ing. M. Keprta

Hokej
Z hokeje - zlepšené výsledky mužù,
nestabilizovaný kádr juniorù
Kde skonèili naši fanoušci nevíme, zato
pozápasový rozbor mužstva se vyvedl. Není
zaè se stydìt, kùži jsme nedali zadarmo a
chybìlo málo a mohli jsme soupeøi pokazit
oslavy a to se pøece ze slušnosti nedìlá, že
páni rozhodèí!!!
Závìrem dìkujeme Honzovi, zahalenému v
záøivém dresu Dlouhoòovic, který se

Koneèné umístìní ve støedu tabulky a mlsnì
krouživý pohyb okolo medailových umístìní
v prùbìhu, tak by se dala charakterizovat
sezóna hokejistù v kategorii mužù okresního
pøeboru. V pelotonu devíti celkù byla
odehrána vítìzná utkání, smolná utkání a
prohry, které mrzí. Lámání chleba nastalo již
v posledním kole první èásti, kde jsme se
dlouho pøetahovali o výsledek se
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Žamberkem, abychom prohráli 3:1.
Následovala herní pauza, kde byl pøeložen
zápas s Králíky na domácí led a posléze i s
celkem Semanína se mìlo hrát doma.
Bohužel poèasí bylo proti a tak se tyto dva
zápasy odehrály mimo øádné rozlosování na
umìlém ledì. V rozhodujících okamžicích
boje o medaile byla celistvost kádru
poznamenána nemocemi, zranìními a
pøístupem hokejbalistù k pøípravì na
zápasy. Prohra s Tisovou ubrala nadìje na
2. místo, prohra s Králíky vzala nadìji na
bronzový stupínek. V rozhodujících chvílích
se nedostávalo hráèù, kteøí by výraznì
pomohli Jardovi Macháèkovi v gólových
hodech. Pøíležitostí dost, rozhodujících
branek málo, tak by se dala charakterizovat
hra týmu v letošní sezónì. Na postu
gólmanském se v první polovinì støídalo
mládí D. Wotawy se zkušeností M. Lakoty a
tým se mohl na oba gólmany spolehnout. V
druhé polovinì byl vytíženìjší D. Wotawa a
mužstvo zažilo jeho záøné zásahy i chybné
momenty v rozhodujících okamžicích
zápasù. Vìtší sehranost týmu by dávala
nadìji do pøíští sezóny, kdyby D. Wotawa
neodešel do kmenového klubu v Žamberku.
Pozitivních momentù by se našlo více, ale je
nadìjné, že se daøí zapracovávat do
základního kádru juniory, kteøí mají možnost
hrát a získávat zkušenosti od lídrù týmu,
kteøí je naopak akceptují a dirigují.
Pár øádek k juniorce. Soutìž byla pøihlášena
se základním kádrem 11-ti domácích a 7
hostujících hráèù Žamberka.
Upøednostnìním jiných sportù hokejbalu,
fotbalu a cyklistiky, pøicházelo mužstvo
pravidelnì o kvalitu, potøebnou proti celkùm
Ústí a Lanškrouna a v závìru sezóny i proti
Semanínu v bitvì o bronz. Nemoci, zranìní
(nikoliv z hokeje), oslabovaly kádr tak, že
nìkterá utkání byla odehrána zcela
neregulerním zpùsobem, jenom ze
slušnosti. Pøed posledním ètvrtým kolem
jsme dokonce uvažovali o pøedèasném
odstoupení ze soutìže. Rizikovost této
kategorie se potvrdila a je obtížné v tuto
chvíli odhadnout další setrvání týmu v
soutìži, kde se dá stavìt na sedmi hráèích
bez gólmana, který odchází do Žamberka a
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náhrada prozatím není. Zøejmì by se uhrálo
tøetí místo, ale to by stejnì uvedený problém
neøešilo.
Samostatnou kapitolou jsou hokejbalisté. V
juniorech jsou tøi. Z toho O. Lux neodehrál
jediný zápas a L. Blecha s M. Adamcem
jenom ta utkání, kdy nemìli povinnosti z
hokejbalu. V mužích obdobnì M. Kováø a D.
Baier „odjeli“ pár tréninkù a zápasy podle
možností, vždy po konfliktním jednání s
trenérem, který upøednostòoval zodpovìdný
pøístup ostatních hráèù. V obou kategoriích
se prokázalo, že tito hráèi jsou nestabilní
ne(souèástí) týmu, kteøí si pøijedou zahrát
zápas, když mají èas, ale mužstvo se na nì
spolehnout nemùže, obzvláštì v tìžkých
utkáních o umístìní.
Závìrem nesmíme zapomínat na naše
vìrné. Pøijeli vždy povzbuzovat a fandit.
Buben bylo slyšet, až naskakovala husí
kùže, pøi vzájemném souboji s fanoušky
Žamberka vyšli neporaženi a navíc pøidali
slušnost (jedince, kteøí si nevzpomínají na
pøítomnost v hledišti, nepoèítám). Tým mìl
pro koho hrát a s kým se radovat z
dosažených vítìzství. VIDLE FAN CLUB jak
si fandové øíkají a prezentují na webu
http://www.vidle.hustej.net/ zabodoval a na
rozdíl od hokejistù skonèil v letošním
pøeboru první. Uvažujeme o zvláštním
ocenìní a dìkujeme!!!
ing. M. Keprta

Hokej
FAN CLUB ,,VIDLE"" DLOUHOÒOVICE
Výroèní zpráva klubu, aneb VÝKØIK Z
KOTLE
Po loòské nevydaøené sezonì, kdy náš
oblíbený tým Dlouhoòovic skonèil ve spodní
èásti tabulky, se vìrná skupina fanouškù s
tímto umístìním nechtìla smíøit, a rozhodli
se v letošním roèníku podpoøit náš tým svou
pøítomností a hlavnì hlasivkami na
zápasech.
Na hasièské výroèní schùzi jsme se
domluvili a zaèalo usilovné pátrání po
místních pùdách a stodolách, které
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znamenalo první úspìch v podobì nalezení
našeho prvního historického bubnu, který
byl objeven zapomenutý na pùdì u Jardy
Krejèího.
Na první zatìžkávací zkoušce v zápase s
Ústím nad Orlicí blána bubnu nevydržela,
opravdu nìco pamatovala. Koupila se nová,
kterou objednal náš nejlepší øidiè Jarda
Macháèek a už to zaèalo. Postupnì se
návštìvnost zaèala zlepšovat, jezdilo nás v
autobuse i padesát a ještì plná auta
natìšených fanouškù. Pøipojil se k nám
bubeník Jirka Keprta z Líšnice, tøetí buben
koupil z vlastních finanèních zdrojù Honza
Varga z Dlouhoòovic, a jako ètvrtý a nejlepší
profesionální bubeník se pøidal Martin
Kubíèek ze ŽAMBERKA.
Vybavili jsme se šálami, èepicemi,
trumpetami, píšalkami, placatkami a už se
jezdilo. Pro nezasvìcené bychom jen chtìli
dodat, že poctivá pøíprava pøed zápasem,
pitný režim a cesta autobusem (hlavnì
zpáteèní), bývá èasto nezapomenutelným
zážitkem. Tímto chceme podìkovat našemu
øidièi, který má s námi trpìlivost a ochotu
chvíli poseèkat pøi návratu domù.
Dìkujeme také firmì pana Païoura z
Lukavice za zapùjèení luxusního a
ohromného parníku Volvo, za kterým se
mnoho soupeøových fanouškù obdivnì
ohlíželo.
Srdeènì tímto zveme další zájemce o
èlenství v našem klubu, aby se zúèastnili
,,náboru", který probíhá v místní hospùdce
každý den mimo úterý. Èekají Vás nádherné
sportovní, ale hlavnì kulturní zážitky plné
emocí a krásných dìkovaèek našich borcù
po zápase, které pochvalnì popisují i v
Orlickém deníku. Napsali o nás mimo jiné:
Orlický deník 13. 3. 2008
Dohrávka 11. kola
Králíky - Dlouhoòovice 6:3
Dlouhoòovice mohly v pøípadì výhry utéct
Králíkám na tøi body. Hosté také Králíkám
dvì tøetiny vzdorovali, ale ve tøetí už domácí
celek nepøipustil žádnou zápletku a za tøi
minuty vstøelil tøi branky. Utkání s velmi
dobrou diváckou kulisou, pøedevším kotel
Dlouhoòovic zaslouží obdiv, kazili neslušní a
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sprostí diváci údajnì ze Žamberka.
Celé utkání vytrvale uráželi hráèe Králík a po
utkání se vytasili ještì s transparentem.
Fakta- branky: Hlava st. 3, M. Šponar,
Slanina, J. Šponar - Macháèek 2, Víša.
Tøetiny: 2:1, 1:2, 3:0
(ry,re)
A proè fans vidle?
Tento název nám vymysleli naši rivalové ze
Žamberka, kteøí nám nadávali do vidlákù,
takže bychom jim chtìli tímto podìkovat,
protože sami bychom na nic asi nepøišli.
Tìšíme se na další derby s letošním
pøeborníkem okresu, který se jím stal pøesnì
po 20 letech. Naposledy získal titul pod
trenérským vedením pana Jardy Šolce, otce
skvìlého dnešního trenéra mužstva
Dlouhoòovic, takže se máme v pøíští sezonì
na co tìšit...
Sledujte prosím stránky
www.vidle.hustej.net, kde se dozvíte vše o
pøipravovaných akcích klubu, vèetnì
fotogalerií naše mistra fotografa Davida
,,Saudka" Silbera, kterého si pro jeho
úspìchy najal i celek Žamberka, aby jim
vyfotil pøedávání poháru pro pøeborníka
okresu letošní sezony. Gratulujeme.
S pozdravem Vaše ,,VIDLE“
Robin Moravec

Ohlédnutí za dìtským karnevalem
Dne 27. ledna 2008 se uskuteènil v našem
kulturním zaøízení tradièní dìtský karneval. I
když ten den bylo poèasí velmi nevlídné,
díky SDH Dlouhoòovice a všem
organizátorùm dìti prožily krásné
odpoledne, plné her a tancování.
A že jich nepøišlo málo, posuïte sami.
Celkem 86 dìtí, z toho 82 pøekrásných
masek. Pøíprava kostýmù byla jistì nároèná,
proto všem velice dìkujeme. Letošní
karneval dostal nový kabát. Na dìti èekal
vyzdobený sál, hrací koutek, pøedtanèení
orientálních taneènic TJ Sokol Kamenièná.
Pan Divíšek ze Žamberka se postaral o
reprodukovanou hudbu, která všechny
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nadchla. Dále probíhaly soutìže a oblíbená
tombola. Díky sponzorùm byla opravdu
velmi bohatá. Všem ještì jednou moc
dìkujeme za hodnotné a finanèní dary. Nové
bylo i vyhlášení masek. Každý dospìlý na
svou vstupenku vyhodnotil šest masek.
Hlasy se seèetly a deset nejlepších bylo
odmìnìno. Zkrátka ale nepøišla žádná
maska. Na všechny èekala milá drobnost. V
druhé polovinì karnevalu se strhla
„koulovaèka“ z papírových koulí. S chutí se
koulovaly nejen dìti, ale i dospìlí. A je až
neuvìøitelné, že o pùl šesté, kdy dìtský rej
byl u konce, se nìkterým ani nechtìlo domù.
Bìhem celého karnevalu byl zajištìn prodej
obèerstvení hospodou Pod Lipami a
prodávaly se preclíky, které na tuto akci
upekly naše „babièky cvièenky“, touto
cestou jim moc dìkujeme.
Utržené peníze budou využity na další akce
pro dìti. První z nich je výtvarná soutìž
„Dlouhoòovice oèima dìtí“, téma Moje
oblíbené místo. Více informací viz. letáèek v
tomto èísle obèasníku a na plakátovacích
plochách. Další pøipravovanou akcí je
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31. kvìtna 2008 Den dìtí na dopravním
høišti.
Pokud máte chu nám pomoci, budeme rádi.
Dìkujeme také za vaše názory a pøipomínky
týkající se nejen dìtského karnevalu. Jsou
pro nás velmi cenné. Ty mùžete zanechat na
obecním úøadu p. Havrdovi. Mimo úøední
hodiny lze využít schránky obecního úøadu.
Dìkujeme a tìšíme se na další shledání.
jasi

Organizátoøi:
Havrdovi, Páchovi, Pražákovi
Nepostradatelní pomocníci:
Fendrychová Jana, Jedlièková Iva,
Koøínkovi, Menclová Aneta, Musil Zdenìk,
Tøešòáková Denisa
Šatnáøky:
p. Hubálková a p. Vítková
Fotograf:
Silber David
a výbor SDH Dlouhoòovice
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Bioodpad

Info z radnice
Pøezkoumání hospodaøení
Dne 7. 3. 2008 provedla pracovní skupina
Krajského úøadu Pardubického kraje
pøezkoumání hospodaøení obce
Dlouhoòovice za rok 2007. Pøestože
kontrolorky se pøezkumu vìnovaly velmi
podrobnì, nenalezly žádnou chybu ani
nedostatek. Obec z této kontroly vyšla s
èistým štítem. Nejvìtší zásluhu na tomto
stavu má hospodáøka obce paní Lenka
Sklenáøová mající na starost vedení
úèetnictví. Dovolte mi, ji tímto podìkovat.

Poèátkem bøezna jsme vyhodnotili zájem
obèanù obce o nádoby na bioodpad. Celkem
20 domácností projevilo zájem, a proto jsme
objednali u Technických služeb Žamberk
uvedený poèet nádob a pracovníky
provádìjící svoz seznámili s jednotlivými
bydlišti. V prùbìhu dubna budou
jmenovanou firmou rozvezeny a proti
podpisu na zápùjèku pøedány objednané
nádoby. Samotný svoz má být zahájen v
kvìtnu a ukonèen v závìru listopadu. O
dalších podrobnostech budou obèané vèas
informováni.
Ing. Smola Pave

Ing. Smola Pavel - starosta obce

Sbìr železného šrotu
Bìh proti rakovinì
Bìh Terryho Foxe, který mìl mezinárodní
charakter, se bohužel stává minulostí a mìl
by být nahrazen podobnou akcí „bìh proti
rakovinì“, který bude èistì národní
záležitostí. Proè k této situaci došlo? Ve
„zprávì ze závìreèného pracovního
semináøe BTF 2007“, je následující
zdùvodnìní.
Z døíve celkem poøádaných BTF v 54 zemích
svìta pøed rokem 2004 se v roce 2006
poøádal BTF jen v 39 zemích. Ve støední
Evropì BTF skonèily, ÈR byla poslední
zemí, kde se bìh doposud konal. Pøíèiny
jsou zøejmì spojené s postupným
zpøísòováním mezinárodních pravidel a ze
strany nadace nerespektováním
„národních“ specifik (právních i
ekonomických) podmínek dané zemì, které
je nutno respektovat. Nadaci se nedaøí
vnímat, že akce se mùže v daných zemích
konat pouze v souladu se zákony dané
zemì.
Termín konání této tradièní akce je plánován
na sobotu 30. 8. 2008. Pøípravný výbor po
obdržení nových pravidel zahájí pøípravu.
Doufáme, že i nadále se budeme scházet na
této sportovní události, i když pod jiným
názvem.
za pøípravný výbor Petr Nun

Sbor dobrovolných hasièù Dlouhoòovice
provede dne 25. 4. 2008 od 15.00 hodin sbìr
železného šrotu obvyklým zpùsobem.
Prosíme obèany, aby své železo pøipravili až
v den svozu.
Jarní úklid do kontejnerù
V prùbìhu mìsíce dubna bude na obvyklých
místech umístìn kontejner pro jarní úklid.
Dùraznì žádáme všechny obèany, aby do
kontejneru neukládali plasty a sklo, které
patøí do tøídìného odpadu, stavební su,
vìtve, keøe, zbytky sena a další biologický
odpad (toto je pouze struèný pøehled
odpadù, který tam pravidelnì nìkteøí
ukládají).
Stavba kanalizace pokraèuje
Po krátké zimní pøestávce zahájila firma
VAKSTAV budování II. etapy kanalizace v
horní èásti ulice Hlavní. Po napojení na
starou kanalizaci a nový úsek v ulici
Spojovací, se bude další potrubí pokládat od
køižovatky domku pana Jordána ve smìru
Zákopèí k è. p. 62. Potom se stavební práce
pøesunou do ulice Dvorská, kde spoleènì se
splaškovou kanalizací se plánuje stavba
dešové kanalizace. Jako poslední se
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dokonèí kanalizace ve zbytku ulice Hlavní
spoleènì s výstavbou pøeèerpávací stanice
vedle zatáèky u Pejchù. Dokonèení, vèetnì
pøípojek, je plánováno na konec øíjna až
zaèátek listopadu.
Ing. Smola Pavel

Informace pro zájemce o navážkový
materiál
Vzhledem k budování kanalizace v obci
bude v prùbìhu tohoto roku k dispozici
bezplatnì zemina z výkopù pro využití k
navážkám a rùzným terénním úpravám.
Zájemci o tento materiál se mohou
informovat na obecním úøadu nebo u Ing.
Solara z firmy VAKSTAV Jablonné n.O. na
tel. èísle 777 649 109.
Ing. Smola Pavel

Práce na sportovních kabinách pokraèují
Nedávno sportovci zorganizovali pro
veøejnost den otevøených dveøí ve
sportovních kabinách. Obyvatelé obce si
mohli prohlédnout novì zrekonstruované
interiéry šaten, sociálního zaøízení a i malou
výstavku sportovních trofejí a fotografií. Tato
èást sportovních kabin se veøejnosti líbila,
bohužel okolí a vestibul jsou stále
zanedbané. Proto v mìsíci bøeznu bude
dokonèeno nainstalování ochranné møíže
vestibulu a firmou Stabyt opraven bøeh
potoka za novou pøístavbou. Náklady na tyto
úpravy budou èinit 35 tisíc Kè. Èistotu a
poøádek musí už zabezpeèit uživatel, kterým
je FC Dlouhoòovice.
Rekonstrukce v restauraci „Pod lipami“
V bøeznu zahájila firma Staps Žamberk,
která vzešla z nabídkového øízení,
rekonstrukci sociálního zaøízení v místní
restauraci, vèetnì zajištìní nového zdroje
teplé vody pro umývárny a celkovou opravu
interiérù. V kvìtnu bude rekonstrukce
pokraèovat výmìnou oken a dveøí vèetnì
sálu kulturního zaøízení. Rekonstrukce
sociálního zaøízení v kulturním domì je
plánována na rok 2009. Obec pøipravuje
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žádost o dotaci pro tyto rekonstrukce,
protože celková hodnota rekonstrukce
dosáhne témìø 1 mil. Kè.
Ing. Smola Pavel

Kontrola u SDH
Dne 13. 12. 2007 provedli pracovníci
Hasièského záchranného sboru
Pardubického kraje rozsáhlou tématickou
kontrolu dodržování povinností stanovených
pøedpisy o požární kontrole a vybavenosti
zásahového družstva. Za obec se kontroly
zúèastnili starosta obce Ing. Pavel Smola,
velitel JPO Václav Vítek a starosta HÈMS
Zdenìk Musil. Nechci zastírat, že to bylo bez
nedostatkù. Všechny jsou snadno
odstranitelné s vyjímkou jednoho! Nejvìtším
problémem je nevyhovující a zastaralá
výstroj zásahového družstva. Ta se mùže
používat pouze pro výcvikové úèely. Pro
ostrý zásah musí být už výstroj nová. Jinak
se velitel jednotky a starosta obce vystavují
riziku postihu v pøípadì vzniku úrazu hasièe.
Nová výstroj je neuvìøitelnì drahá.
Napøíklad cena nejlevnìjšího
záchranného obleku je
8 801,- Kè
pøilba hasièská
4 487,- Kè
zásahová obuv
2 964,- Kè
zásahové rukavice
1 880,- Kè
Vynásobíme-li tuto èástku poètem èlenù
družstva jsme ve statisících.
Požádali jsme proto o dotaci z prostøedkù
Pardubického kraje. Velké iluze si ale
nedìláme. Pardubický kraj má pro všechny
SDH pouhé 4 miliony korun. Kapka v moøi.
Peníze na záchranu majetku, života a zdraví
bohužel nejsou. V dobì, kdy politici
podepisují státní dokumenty plnícími pery za
milión korun. S tím asi nic neudìláme.
Nezbývá než èekat, že nìco „kápne“.
Václav Vítek - velitel SDH
Ing. Smola Pavel starosta obce

Pøivadìè Zámrsk - Žamberk
V posledních týdnech se témìø
permanentnì diskutuje o pøivadìèi Zámrsk
Žamberk a o obchvatu Žamberka.
Obyvatelé obce jsou znepokojeni možností
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vedení tìchto komunikací intravilánem obce
se všemi neblahými dùsledky, a situace
vyústila dokonce v sepsání petice a jejím
odesláním na adresu hejtmana
Pardubického kraje. Dne 20. 2. se dostavili
projektanti z proj. kanceláøe SUDOP Praha,
aby se seznámili s místními terénními
podmínkami a jednotlivými variantami
pøivadìèe. Nakonec byla vytypována trasa
odboèka cesty pod „Kuèerákem“ ve smìru
západnì „Hrubý les“ s vyústìním pøibližnì v
prostoru mezi bývalou vojenskou støelnicí a
pilou Thýlie, kde po pøemostìní železnice se
napojí na obchvat. Varianta pøes obec je
stornovaná a neplatná. Písemné vyjádøení
je umístìno na úøední desce Obce
Dlouhoòovice.
Složitìjší situace zùstáva u obchvatu, který
je plánován vést ul. Nádražní. V územním
plánu obce není zakreslen a zastupitelé
obce se rozhodli zatím zmìnu územního
plánu neprovádìt. Sousední Žamberk
zákres ve svém katastru má od roku 2005.
Vyjádøení naší obce k této situaci chybí.
Bìhem dvou týdnù máme obdržet studii
obchvatu v takovém rozsahu, abychom
mohli po pøedchozí diskuzi s obèany vyslovit
pøipomínky a požadavky. Z hlediska
harmonogramu pøípravy tìchto staveb se
budeme informovat na Odboru
strategického rozvoje kraje, odd. územního
plánování a na Odboru dopravy a silnièního
hospodáøství KÚ Pardubického kraje.
Škoda, že konkrétních informací nemáme k
dispozici více, a že zdrojem toho mála jsou
rùzná lobisticko-politická uskupení.
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slíbil „statistiku“ z naší vánoèní výstavy. Zde
ji pøedkládám.
Výstava probìhla ve dnech 15. - 21.
prosince 2007 (pøíprava od 10. 12., úklid do
23. 12.). Shlédlo ji 588 návštìvníkù a bylo
vybráno na dobrovolném vstupném 2
773,50 Kè.
Tato èástka, jak bylo pøislíbeno, bude využita
na další informaèní tabuli, a to pøímo u „místa
èinu“ u hasièské zbrojnice. Jejím obsahem
bude nejen historie této budovy, ale i našeho
Sboru dobrovolných hasièù. Tabule
pøipomene nejen historii nám, obèanùm
Dlouhoòovic, ale i návštìvníkùm obce, kteøí
se zajímají o dìjiny a zajímavosti.
Ještì jednou všem, kteøí se podíleli na
pøípravì a prùbìhu celé výstavy, velmi
dìkuji.
Jiøí Tydlitát

Úprava studánky
Vloni na podzim pøišli nìkteøí zastupitelé a
obèané obce s nápadem zkultivovat pøístup
a okolí studánky, vèetnì jejího stylového
zastøešení. Jedná se o jednu ze studánek
pod lesem Perdìjovem, která má
nevysychající pramen èisté vody. Protože
terén nedovoluje použití tìžší techniky, bude
pøevažovat ruèní práce. Dobrovolníci, kteøí
mají kladný vztah k tìmto romantickým
koutùm, mohou pøiložit ruku k dílu a
informovat se o podrobnostech u pana
Tydlitáta è.p. 85, Dlouhoòovice (è.t. 737 275
162).
Ing. Smola Pavel

Ing. Smola Pavel - starosta obce

Oèkování psù a koèek
V pátek 23. kvìtna 2008 od 15.30 do 16.15
hod probìhne pøed Kulturním domem v
Dlouhoòovicích oèkování psù a koèek proti
vzteklinì.
Statistika
V Obèasníku è. 36, tedy v minulém, jste si
možná pøeèetli èlánek „O výstavách“. Ve
ètvrtém odstavci zmínìného èlánku jsem

Líšnice - pochod
TJ Sokol Líšnice poøádá v sobotu 19. 4. 2008
Turistický pochod „Líšnický puchýø“
VII. roèník: „Cestou k táboru ve stopách
husitù“
Trasy 8 - 16 - 32 km, pìšky i na kolech!
Start u sokolovny Líšnice od 8 do 10 hodin,
návrat tamtéž do 17 hodin.
Startovné 20,- Kè.
Každý úèastník obdrží oplatek a èaj na trase.
U sokolovny bude pøipraveno posezení s
možností obèerstvení.
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Orkán Ema
Nìkdo by doufal, že první bøeznový den
bude ve znamení jara, probouzející se
pøírody a dobré nálady. Bohužel letošní
zaèátek bøezna byl ve znamení rozsáhlých
majetkových škod, strachu a smutku. Pár
minut po pùl jedenácté dopoledne se
setmìlo a pøívaly deštì s vìtrnou smrští se
pøehnaly nad obcí. Bìhem deseti minut to
nejhorší odeznìlo a obèané zaèali sèítat
škody. Poškozené støechy, vyvrácené
s t r o m y, p ø e v r á c e n é p o p e l n i c e ,
kvìtináèe.Ušetøen nezùstal ani høbitov.
Nejvìtší škody orkán zpùsobil v okolních
lesích a dá se øíci, že èásteènì zmìnil tváø
nìkterých krásných zákoutí. Nechci
polemizovat, zda-li na vinì je globální
oteplování, ale asi budeme muset být na
takováto pøekvapení stále pøipraveni.
Ing. Smola Pavel

Spoleèenská rubrika

Narození
Dominik Grus
4.2.
23.2. Šárka Vávrová
Blahopøejeme
10.4. Rudolf Kalousek
10.5. Julie Kratochvílová
20.5. Zdeòka Pražáková
22.5. Anna Vrbová
13.6. Jiøina Herzogová

75 let
87 let
75 let
87 let
83 let

Poèasí
PROSINEC 2007
V první dekádì pøevažovalo výrazné
západní oceánské proudìní s pøílivem
teplého vzduchu. Pøi teplotách +7°C
snìhová pokrývka rychle roztála. Obleva
byla provázena i vydatnými srážkami
(Krkonoše 80 mm/m2) a silným vìtrem o
rychlosti do 37 m/s (Beskydy). Vlivem
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Ve druhé dekádì byla ÈR pod vlivem
mohutné tlakové výše, která se rozkládala
nad velkou èástí Evropy. Tøináctého
prosince postupovala od východu
rozpadající se fronta, která s sebou pøinesla
ochlazení a 4 cm nové snìhové pokrývky. V
dalších dnech pøevažovalo poèasí se
zataženou oblohou a teplotami kolem -4°C.
Na horách panovalo sluneèné a teplé poèasí
s teplotou kolem +10° až 13°C. Podobný
charakter poèasí trval až do konce mìsíce.
Poslední prosincový den napadlo 7 cm
snìhu.
Teploty: prùmìrná mìsíèní teplota: -1,7°C (0,2°C pod normálem).
Maximální teplota: +7,6°C (3. a 6. 12.)
Minimální teplota: -10,6°C (19. 12.), v 5 cm: 14,3°C (17. 12.)
Srážky: mìsíèní suma: 56,7 mm/m2 (77%
dlouhodobého normálu), maximální srážka
18,9 mm/m2 dne 7. 12.
Sluneèní svit: 14,5 hod. (50% normálu),
nejdelší den se sluneèním svitem: 3,6 hod.
(18. 12.)
Statistiky: nejvyšší náraz vìtru: 20 m/s (3.
12.) ze smìru: 310°, poèet dnù: s
nárazovitým vìtrem: 5, s mlhou: 3, se
srážkami: 13, s jíním: 4, se snìhovou
pokrývkou: 19 (7 cm max.).
Prùbìh poèasí v roce 2007
Leden: teplé poèasí k nám posílá hluboká
tlaková níže nad Atlantickým oceánem. Byla
spojena s výraznými srážkami a silným
nárazovitým vìtrem o rychlosti v nárazech
až 31 m/s. Vichøice napáchala velké škody.
Teplotnì se leden pohyboval o 6°C nad
svým dlouhodobým teplotním normálem.
Srážky dosahovaly 157% normálu.
Maximální snìhová pokrývka do 7 cm.
Únor: pøevládalo západní až severozápadní
proudìní se srážkami, které byly po vìtšinu
mìsíce dešové. Vlivem vyšších teplot se ve
støedních a nižších polohách nevyskytovala
skoro žádná snìhová pokrývka. Na horách
ležel prachový sníh, ale vzhledem k silnému
vìtru byla snìhová pokrývka nerovnomìrná
bez podkladu. Mìsíèní prùmìrná teplota se
pohybovala 4°C nad dlouhodobým
normálem. Srážky dosahovaly 128%
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normálu. Maximální snìhová pokrývka do
15 cm.
Bøezen: byl jako celek teplotnì 2,5°C nad
dlouhodobým normálem. Srážkovì se
pohyboval slabì pod normálem (87%).
Snìhová pokrývka se pohybovala do 2 cm
(20., 21. 3.).
Duben: stabilní tlaková výše nad západní
Evropou blokovala frontální systémy pøi
jejich postupu dále k východu. Pøevažovalo
sluneèné, ale suché poèasí. Také
rozkolísanost teplot byla znaèná. Pøes den
se teploty vyhouply na +18 až 24°C a v noci,
pøi úplném vyjasnìní, dokázaly klesnout na 5 až -11°C. Celkovì vyšel bøezen 2,6°C nad
dlouhodobým
teplotním normálem. Srážek spadlo jen do 5
mm/m2 (11% normálu). Sluneèní svit
dosahoval 231% normálu.
Kvìten: zpoèátku mìsíce naše poèasí
ovlivòovala tlaková výše nad Norskem.
Posílala k nám studený a suchý vzduch od
severozápadu. Teploty v noci klesaly na 4°C. Pozdìji od jihozápadu postupovaly do
ÈR jednotlivé frontální systémy se srážkami.
Místy napršelo 30 mm/m2 vody. Jednalo se
pøedevším o bouøkové srážky. Teploty byly
opìt rozkolísané. Zatím co jeden den bylo
+2,6°C, druhý den se oteplilo o 13°C. Dne
25. 5. teploty již pøekraèovaly +31°C. Hned
na to se opìt ochladilo a vyskytly se
pøízemní mrazíky. Celkovì byl kvìten
+2,4°C nad normálem a srážkovì normální.
Èerven: mùžeme oznaèit jako mìsíc s
teplotnì nadprùmìrnou odchylkou +3,1°C.
ve vlhkém východním proudìní se vzduch
odpoledne dobøe prohøíval. Tato situace
podporovala bohatý vývoj kupovité
oblaènosti v odpoledních hodinách s tvorbou
bouøkové oblaènosti. Vydatné bouøkové
lijáky se vyskytly na Hradecku a Pardubicku,
kde spadlo 50 mm/m 2 srážek. Pozdìji se od
severozápadu slabì ochladilo . Maximální
teploty se pohybovaly do 30°C. Minimální
teploty +3°c a v pøízemí -1°C. Srážkovì byl
èerven slabì nad normálem (140%).
Èervenec: poèátkem mìsíce k nám proudil v
týlu oblasti vysokého tlaku vzduchu nad
jihovýchodní Evropou teplý vzduch. V nìm
se opìt tvoøily bouøky. Pøi jedné z nich u nás v
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Dlouhoòovicích napršelo za 2,5 hodiny
celkem 53 mm/m2. Pozdìji, po zadní stranì
oblasti vysokého tlaku vzduchu, k nám zesílil
pøíliv teplého vzduchu od jihu. Maximální
teploty se šplhaly k 34°C (jižní Slovensko
41°C). Vysoké teploty umírnila studená
fronta, která postoupila nad Èechy a dìlila
tak výrazné teplotní rozhraní mezi Èechami
(23°C) a Moravou, kde se teploty
pohybovaly stále kolem 30°C. Teplotnì
vyšel èervenec slabì nad normálem a
srážkovì kolem 150% normálu.
Srpen: v první polovinì mìsíce se v ÈR
projevovala oblast nízkého tlaku vzduchu
nad Alpami. Srážky byly závislé na výskytu
bouøek. Nìkde nepršelo vùbec a jinde
spadlo až kolem 70 mm/m2 vody za bouøku.
Postupnì se ke slovu dostala oblast
vysokého tlaku vzduchu. Teploty se
vyšplhaly zpìt na 31°C. Ve tøetí dekádì se
mírnì ochladilo. Teplotnì vyšel srpen slabì
nad normálem a srážkovì pod normálem
(41%).
Záøí: pøevažovala velká oblaènost se
srážkami, místy i vydatnými (Jeseníky 200
mm/m2). Nejnižší teploty -1°C se vyskytly
koncem 2. dekády. V pøízemní vrstvì klesly
ještì níže na -5°C. Tlaková níže, která se
formovala nad Alpami, postupnì slábla a vliv
koncem mìsíce na naše poèasí mìl
výbìžek vysokého tlaku od severovýchodu.
Pøevažovalo sluneèno a teplo. Záøí bylo
1,2°C pod dlouhodobým teplotním
normálem. Srážkovì 19% nad normálem.
Øíjen: v tomto mìsíci již docházelo k
výraznìjšímu ochlazování. Dìlo se tak za
pomoci pøílivu chladného vzduchu od
severozápadu. V nìm nasnìžilo od 2 cm u
nás, po 30 cm snìhu v Jeseníkách. Chladné
a vìtrné poèasí pøevažovalo i závìrem
mìsíce. Øíjen vyšel o -0,8°C chladnìjší než
je dlouhodobý teplotní normál. Srážky se
pohybovaly kolem 92% normálu.
Listopad: pøevažovalo chladné
severozápadní proudìní s velkou oblaèností
a slabými srážkami. Tento charakter poèasí
byl èásteènì støídán výbìžkem vysokého
tlaku vzduchu z Britských Ostrovù. Snìhová
pokrývka se vyskytla 6. 11. a dosahovala
výšky 3 centimetrù. Na Martina napadlo do
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20 cm snìhu. Pozdìji zaèalo spíš inverzní
poèasí. 24. listopadu postupovala od
západu studená fronta se snìžením.
Napadlo kolem 12 cm snìhu. Snìhová
pokrývka se vyskytovala celkem po 19 dnù.
Maximální teplota za mìsíc byla 10°C a
minimální -9,5°C, v pøízemí pak -13°C.
Teplotnì byl listopad 0,6°C pod normálem a
srážkovì spadlo 87% normálu.
Prosinec: zpoèátku mìsíce pøevažovalo
teplé a vlhké proudìní se srážkami. Poèasí
postupnì ovlivòovala mohutná tlaková
výše se zataženou oblohou v nížinách a
sluncem na horách. Snìhová pokrývka se
vyskytovala po 19 dnù a dosahovala výšky 7
cm. Teplotnì vyšel prosinec -1,7°C pod
dlouhodobým teplotním normálem. Srážek
spadlo 77% normálu.
Celkovì se rok 2007 projevil teplotnì +1,7°C
nad dlouhodobým teplotním normálem,
srážkovì slabì nad normální. Sluneèní svit
125% normálu.
LEDEN 2008: zaèátek 1. lednové dekády byl
pod vlivem mohutné tlakové výše, která se
nacházela nad severovýchodní Evropou.
Pøevládalo inverzní poèasí. 3. ledna zaèalo
zesilovat proudìní vzduchu od jihovýchodu
mezi tlakovou níží v západní Evropì a
tlakovou výší nad východní Evropou. Tato
zmìna poèasí pøinesla nárazovitý vítr
pøedevším na hory, kde se vyskytovaly
nárazy vìtru kolem 38 m/s. Pøipadlo i pár
nových centimetrù snìhu. Snìhová
pokrývka se pohybovala kolem 10 až 14
centimetrù.
V druhé dekádì se mezi skupinkou
tlakových níží v severozápadní èásti Evropy
a tlakovou výší nad východní Evropou k nám
zaèal pronikat teplejší vzduch od západu.
Oteplení se projevilo výrazným úbytkem
snìhu v nížinách a ve støedních polohách,
kde sníh roztál úplnì. Tání snìhu, oteplení a
obèasné srážky na konci druhé dekády
vyvolaly slabé záplavy v Libereckém kraji (I.
SPA.).
Ve tøetí dekádì pokraèuje teplé západní
proudìní, které je podporováno tlakovou
výší nad Francií. Po jejím severním okraji se
k nám dostával teplý oceánský vzduch.
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Pøevažovalo oblaèné poèasí se srážkami a
silným vìtrem, který dosahoval rychlosti v
nárazech až 41 m/s v Dukovanech a na
Snìžce 55 m/s.
Teploty: prùmìrná mìsíèní teplota: +0,8°C
(+3,9°C nad normálem).
Maximální teplota: 10,7°C (20. 1.).
Minimální teplota: -11,7°C (2. 1.), v 5 cm: 15°C.
Srážky: celkem spadlo 66,5 mm/m2 (105%
normálu), maximální srážka dne 25. 1. (20,3
mm/m2).
Sluneèní svit: celkem 33,5 hod. (88%
normálu), nejdelší den se sluneèním svitem:
25. 1. (7,2 hod.).
Statistiky: poèet dnù s mlhou:8, nárazovitým
vìtrem:12, se srážkami:19, námrazou: 4, s
prùmìrnou denní teplotou nižší než 0°C: 10.
Nejvyšší náraz vìtru 18,0 m/s dne 4. a 27. 1.
Maximální snìhová pokrývka 14 cm, poèet
dnù se snìhovou pokrývkou 15.
ÚNOR: první dekáda zaèínala velkou
oblaèností se srážkami, vìtšinou dešovými.
Souvislá snìhová pokrývka se vyskytovala
až od 900 m n.m. Na horách se výška
snìhové pokrývky pohybovala od 15 cm do
140 cm v Krkonoších. Závìr první dekády
patøil mohutné tlakové výši, která se utvoøila
nad Alpskou oblastí. Ovlivòovala poèasí nad
vìtší èástí Evropy. Pøes den pøevažovalo
poèasí s teplotami do +8°C. Noci byly
chladné s teplotou do -6°C. Postupnì se ke
slovu dostávalo mlhavé inverzní poèasí s
nízkou oblaèností a zataženou oblohou.
Ve druhé dekádì se tlaková výše zaèala
pøesouvat ze støední Evropy smìrem na jih.
Po její pøední stranì se od severu propadl
studený vzduch. Teploty klesaly na -8 až 14°C. Pøes den se pohybovaly od -2 do
+6°C. Koncem dekády se zaèalo výraznìji
oteplovat. Snìhová pokrývka se
nevyskytovala. Na horách se pohybovala
výška snìhové pokrývky od 20 do 45 cm.
Ve tøetí dekádì pøevažovalo teplé západní
proudìní se srážkami. Teploty se
pohybovaly kolem +4 až +17°C. Na konci
dekády pøecházela ÈR studená fronta od
severozápadu která pøinesla výrazné
srážky. Spadlo kolem 26 mm/m2 srážek.
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Snìhová pokrývka se nevyskytovala.
Teploty: prùmìrná mìsíèní teplota: +1,3°C
(+3,3°C nad teplotním normálem).
Maximální teplota: +16,4°C (24. 2.).
Minimální teplota: -14,3 °C (17. 2.), v
pøízemí: -16,8°C.
Srážky: 47 mm/m2 (89% normálu), nejvyšší
srážka dne 29. 2. (26 mm/m2).
Sluneèní svit: celkem 83,6 hodin (136%
normálu), nejdelší den se sluneèním svitem
24. 2. (9,5 hodiny).
Statistiky: poèet dnù s mlhou: 5, nárazovitým
vìtrem: 10, se srážkami: 17, s rosou: 2,
jasných dnù: 1, s jíním: 8, s kouømem: 17, s
námrazou: 3. Poèet dnù s prùmìrnou
teplotou nižší než 0°C: 10, Maximální náraz
vìtru:15 m/s(4., 6. 2.). Zámrz pùdního
profilu: 0-9 cm (9.-22. 2).
Martin Balík

Vox populi

12
O památných stromech VI
V dnešním povídání rád vyhovím pøáním a
dotazùm týkajících se stromù uvedených v
úvodu posledního povídání. Slov ale nebude
mnoho.
O podrobnostech a pùvodu tìchto stromù
bylo napsáno mnoho, nestaèily by všechny
stránky nìkolika našich Obèasníkù, a tak, že
to jsou stromy z našeho Pardubického
kraje, budu velmi struèný. Jejich existenci
doložím jen fotografiemi.
1. Karlova lípa v Klokoèovì
2. Matyášova lípa v Uhrovì
3. Alšùv dub v Pardubicích
4. Robotní dub u (správnì) Kraskova
A k naší v pátém pokraèování zmínìné lípì
si každý dojdìte.
Jiøí Tydlitát

Ahoj Dlouhoòováci,
na základì domluvy zdejších sportovních
fanouškù, byly vyrobeny šály a kšiltovky s
obecními symboly. Objednat si je mùžete u
pana Roberta Moravce, hlavní osoby, která
bdí nad dodržováním pitného režimu v naší
hospùdce krásné, malované.
David Silber

DLOUHOÒOVICKÝ obèasník
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Dlouhoòovice è. 1/2008
ze dne 11. 2. 2008
Zastupitelstvo obce
1.

Bere na vìdomí informace:
1.1. starosty, pøedsedù výborù a komisí: viz zápis
1.2. informaci „SUDOP Praha“ o popisu souèasného návrhu trasy pøivadìèe Zámrsk Žamberk
1.3. o prùbìhu nabídkového øízení pro dodavetele výmìny oken a rekonstrukce sociálního
zaøízení v kulturním zaøízení a restauraci
1.4. projednání žádosti o odprodej èásti pozemku p.è. 707 manželùm Biedlovým po ukonèení
pozemkových úprav v katastru Obce Dlouhoòovice „Pozemkovým úøadem Ústí nad
Orlicí“
1.5. obèané obce Dlouhoòovice ustanoví petièní výbor ve vìci petice proti pøivadìèi Zámrsk
Žamberk a trase obchvatu Žamberk

2.

Schvaluje:
2.1. dodatek è.6 „ smlouvy o dílo na sbìr a odstraòování nebezpeèných složek komunálního
odpadu“ mezi Obcí Dlouhoòovice a Ekolou Èeské Libchavy
2.2. výroèní zprávu o èinnosti v oblasti poskytování informací ve smyslu § 18 zák.è. 106/1999
Sb., o svobodném pøístupu k informacím
2.3. doplnìk èíslo 1 k dosavadní zøizovací listinì organizace s názvemMateøská škola,
Dlouhoòovice, okres Ústí nad Orlicí ze dne 9.12.2005, úèinnou od 1.1.2006 a doplòuje ji
o adresu Mateøská škola, Dlouhoòovice, Školská 71, PSÈ 564 01 Žamberk a adresu
Obec Dlouhoòovice, Školská 71, Žamberk
2.4. stanovení finanèních vztahù mezi zøizovatelem (obcí Dlouhoòovice) a pøíspìvkovou
organizací Mateøská škola Dlouhoòovice, (viz.pøíloha)
2.5. dodatek è.1 ke knihovnímu øádu Obecní knihovny Dlouhoòovice o „provozní øád
veøejného internetu“
2.6. žádost o poskytnutí dotace „Sboru dobrovolných hasièù Dlouhoòovice“, na nákup
materiálu pro zásahové družstvo z prostøedkù Pardubického kraje
2.7. spoleènì se starosty obcí Èeská Rybná, Hejnice , Helvíkovice a Žamberk vyvolat jednání
s námìstkem hejtmana Pardubického kraje zodpovìdným za dopravu a správu majetku
kraje ve vìci trasy pøivadìèe Zámrsk Žamberk a souèasnì jednat s projekèní organizací
SUDOP o variantách trasy pøivadìèe

3. Neschvaluje:
3.1. z dùvodu zamítavého stanoviska „Zemìdìlské a vodohospodáøské správy v Ústí nad Orlici“,
žádost o pokácení stromu olše na pozemku p.è. 314/1 v k.ú. Dlouhoòovice žadatel pan Antonín
Herzog.
4. Ukládá
4.1. starostovi
4.1.1. splnìní bodù 2.5, 2.6, 2.7 .
4.1.2 .zajistit zveøejnìní výroèní zprávy o èinnosti v oblasti poskytování veøejných informací
Usnesení bylo schváleno nadpolovièní vìtšinou, tj. 6 èleny zastupitelstva obce
Schùze byla ukonèena v Dlouhoòovicích dne 11. 2. 2008 v 20:00 hod.
Zapsal: Ing. Smola Pavel
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SDH Dlouhoòovice a Obec Dlouhoòovice
vyhlašují 1. roèník výtvarné soutìže
Dlouhoòovice oèima dìtí
na téma „Moje oblíbené místo“.
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Akce pro dìti
21. 3. - 21. 4. 2008
Probíhá výtvarná soutìž Dlouhoòovice
oèima dìtí, téma Moje oblíbené místo, více
upoutávka v tomto èísle obèasníku a
informaèní tabule
27. 4. - 4. 5. 2008
Výstava Dlouhoòovice oèima dìtí, hasièská
zbrojnice. Zahájení výstavy za pøíznivých
podmínek procházkou ke studánce pod
lesem Perdìjovem ve 13.30 hod od budovy
obecního úøadu. V hasièské zbrojnici od
16.00 hod. Více informaèní tabule duben
2008.
31. 5. 2008
Dìtský den na dopravním høišti, odpoledne
plné her a pøekvapení. Kolo, pøilbu a dobrou
náladu s sebou. Více informaèní tabule
kvìten 2008.

V kategoriích
- 1. pøedškolní dìti
- 2. žáci I. stupnì
- 3. žáci II. stupnì
- 4. studenti
Soutìž bude probíhat od
21.3.08 do 21.04.08.
Svá díla vytvoøená libovolnou technikou
(u výkresù nejménì formát A4)
odevzdávejte
do kanceláøe nebo schránky obecního
úøadu do 21.4.2008. Ke svému výtvoru
pøiložte štítek
s názvem díla, celým jménem, vìkem a
adresou.
Pøi velké úèasti bude uspoøádána
výstava v místní hasièské zbrojnici.
Sledujte proto informaèní tabule.
Na výherce èeká krásná odmìna.
Pøejeme hodnì tvùrèích nápadù.

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 Janem Vychem,
v nákladu 150 výtiskù
Uzávìrka pøíštího èísla 10. èervna 2008
Tisk a design: Color studio Žamberk, Kostelní 766,
Tel.: 465 622 220
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

Derby Dlouhoòovice : Žamberk

Horní øada zleva: Ing. Keprta Miroslav, Janoušek Václav,
Keprta Jan, Lipenský Lukáš, Kacálek Jiøí, Blecha
Vladimír, Bøíza Petr, Wotawa Kryštof
Kleèící: Podhájecký Vladimír, Skála Roman, Keprta
Marek
Brankáø: Wotawa Daniel

Orkán Ema

