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Louèení s pøedškoláky

ÚVODNÍK
Vážení ètenáøi Dlouhoòovického obèasníku.
Tak tu máme nové èíslo Dlouhoòovického
obèasníku a s ním jedna malá novinka.
Za pomoci køížovkáøského guru Zdendy
Koøínka jsme pro Vás pøipravili køížovku.
Pøedpokládáme, že tato oddychová èást
obèasníku se bude rozvíjet a zkvalitòovat.
Pøeji pøíjemné poètení a zábavu s
obèasníkem.
David Silber

INFORMACE Z RADNICE
Maminky pomohly s úklidem
Dne 20. 5. 2011 paní Sommerová Michaela,
Silberová Dita, Koøínková Vìra,
Felcmanová Lenka, Grusová Lenka a
Rybková Kateøina se podílely na úklidu
zahrádky mateøské školky. Zlikvidovaly
pøerostlé vìtve, vyhrabaly trávník a
odstranily neèistoty z míst, kde si hrají dìti.
Vše naložily na pøistavenou multikáru, se
kterou pan Holeèek z èp.10 toto odvezl na
skládku. Dovolte mnì tímto, všem
jmenovaným podìkovat vèetnì øeditelky a
personálu školky.
(viz. foto na 2. stranì Obèasníku)

V úterý 21. 6. dopoledne se pìt dìtí z MŠ
pøišlo rozlouèit se starostou obce. Jedná se
o dìti, které od záøí nastupují do 1.tøídy.
Na památku obdržely knížku, potøeby
pro kreslení a výtvarnou výchovu. Za obec
jim pøeji hodnì jednièek, a aby se ve škole
cítily stejnì dobøe jako v naší mateøské
školce.
(viz. foto na 2. stranì Obèasníku)
Ing. Smola Pavel

Oprava a rekonstrukce komunikací
Pìkné poèasí umožnilo provést opravu
místních komunikací firmou „Dlouhý s.r.o.“.
Oprava spoèívala v penetraci poškozených
èástí vozovky a chodníkù, hlavnì v ulici
Sídlištní, úseky komunikace „Zákopèí“ a
„Pod Vlekem“.
V mìsících èervenec až srpen spoleènost
„Skanska a.s.“, která vzešla z výbìrového
øízení provede rekonstrukci úseku ulice
Hlavní (od køižovatky na Píseènou po
køižovatku na Zákopèí). Rekonstrukce
v hodnotì 1,2 mi. Kè je pøibližnì z poloviny
hrazena
dotací z „Programu rozvoje
venkova“.
Omlouváme se pøedem obèanùm za
zhoršení prùjezdních podmínek obcí po
dobu rekonstrukce.
Ing. Smola Pavel

Kontrola pøipojení na kanalizaci v obci

Starosta obce

Krádeže na høbitovì
Vážení spoluobèané.
Dostali jsme informaci, že už i u nás se krade
na høbitovì. Prosím buïte pozorní a jakékoli
nestandartní chování cizích lidí hlašte. Buï
na obec nebo pøímo na policii. Opište si SPZ
vozidla, ve kterém pøijeli lidé, kteøí se vám
nezdají, popøípadì vyfotografujte.
Nenecháme tu pøeci øádit nìkaké neøády,
kteøí nemají úctu k pietì tohoto místa.

V èervenci provede komise pro rozvoj,
poøádek a majetkové vìci ve spolupráci s
VaK Žamberk kontrolu pøipojení objektù
rodinných domkù v naší obci na veøejnou
kanalizaèní sí, která byla v obci vybudována
z dotaèních prostøedkù ministerstva
zemìdìlství. Nepøipojením všech objektù na
dostupnou kanalizaci vzniká nebezpeèí
požadavku na vrácení této dotace.
Povinnost pøipojit nemovitost na dostupnou
kanalizaci vychází ze zákona è. 274/2001
Sb. o vodovodech a kanalizacích
pro veøejnou potøebu.
Ing. Smola Pavel

David Silber
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E-box lidem usnadní tøídìní drobných
elektrozaøízení
Naše obec Dlouhoòovice se ve spolupráci
se spoleèností ASEKOL rozhodla usnadnit
obèanùm tøídìní vysloužilých malých
elektrozaøízení. Každý obèan má nyní
možnost zanést starý mobil, kalkulaèku,
telefon, drobné poèítaèové vybavení,
discman nebo MP3 pøehrávaè a zdarma se
jej zbavit vyhozením do pøipravené nádoby,
tzv. E-boxu. Bude umístìn v mezidveøí
místní prodejny. Kolektivní systém ASEKOL
následnì zajistí zdarma odvoz a
ekologickou likvidaci.
Hlavním cílem vedle usnadnìní tøídìní
drobných elektrozaøízení je také zvýšení
množství sebraných malých spotøebièù. Ty
totiž vìtšinou konèí v komunálním odpadu.
Pokud se elektrospotøebiè obsahující zdraví
škodlivé materiály vyhodí spolu s bìžným
odpadem do popelnice, nedojde k jeho
recyklaci, ale skonèí na øízené skládce. Tak
zcela zbyteènì dochází k hromadìní
odpadu, který by mohl být znovu využit.
Naopak pokud je elektrozaøízení odevzdáno
k recyklaci, je zajištìno, že drtivá vìtšina
vysloužilého spotøebièe bude opìtovnì
využita. Šetøí se tak pøírodní zdroje a životní
prostøedí. Podrobnosti o tøídìní
elektroodpadu najdete na
www.elektrosrot.cz.
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Provozní doba
Centrum nakládání s odpady v
Dlouhoòovicích
(kompostárna)
adresa: Dlouhoòovice, smìr Píseèná
Po
7.00 - 11.00, 11.30 - 17,00
Út - Pá 7.00 - 11.00, 11.30 - 15,00
mobil: 725 574 204
MAS ORLICKO vydalo druhé èíslo
zpravodaje
Právì vyšlo druhé èíslo zpravodaje MAS
ORLICKO, ve kterém Vám pøinášíme jak
zajímavé informace o pøipravovaných
aktivitách a projektech MAS ORLICKO, tak
rozhovory s úspìšnými žadateli . Zpravodaj
si mùžete stáhnout v elektronické podobì na
www mas.orlicko.cz, nebo si ho v tištìné
formì vyzvednout v informaèních centrech
a v kanceláøi MAS ORLICKO zdarma.
Místní akèní skupina ORLICKO
Divišova 669
564 01 Žamberk
tel.: 465 611 150, mobil: 734 318 889
Všechny vlaky a autobusy v
Pardubickém kraji budou zapojeny do
dopravního integrovaného systému
IREDO
Od 11. prosince letošního roku dojde k
významným zmìnám v mezimìstské
autobusové a vlakové dopravì, která se
dotkne celého území Pardubického kraje.
Do jednotného, neboli integrovaného
dopravního systému budou novì zapojení
všichni dopravci zajišující pøepravu osob v
kraji. Nastává tak slouèení všech
dopravních služeb ve veøejné dopravì pod
organizátora veøejné dopravy - spoleènost
OREDO, která pro kraj tuto èinnost
vykonává. Smyslem organizace je pozitivní
dopad na návaznost a celkovou vzájemnou
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provázanost autobusových a vlakových
spojù v Pardubickém kraji. Spoleènost
OREDO pøipravuje pro Pardubický kraj
projekt optimalizace a integrace dopravy,
který bude spuštìn od 11. 12. 2011.
Pojïme si vysvìtlit zmìny, které sebou
integrovaná doprava a její zavedení pøináší
pro obèany Pardubického kraje.
Optimalizace dopravy
Princip optimalizace autobusové dopravy
spoèívá v tom, že spoleènost OREDO
zpracuje nové obìhy vozidel tak, aby mohl
být region obsloužen menším poètem
vozidel a tedy i hospodárnìji, než je tomu
doposud. Obìhy vozidel musí být
zpracovány s ohledem na zajištìní
pøepravních potøeb obyvatel daného území.
Na spojích, kde se trvale pøepravuje ménì
cestujících, dojde k nasazení autobusù s
menší kapacitou.
Ty se svou nižší
spotøebou a nižší poøizovací cenou uspoøí
prostøedky na provoz nových spojù v
dopoledních a veèerních hodinách nebo o
víkendech.
V rámci optimalizace dopravy dochází také k
zajištìní prostorové, èasové a tarifní
provázanosti mezi autobusovou a železnièní
dopravou. Souèasnì dochází k zavedení
taktu. Model taktové dopravy spoèívá v tom,
že vlaky nebo autobusy jezdí na páteøních
tratích nebo páteøních autobusových linkách
v pravidelných èasových intervalech v tzv.
taktu. Napøíklad každou druhou minutu po
celé (5:02, 6:02, 7:02). Pro cestujícího jsou
pak tyto èasy snadno zapamatovatelné.
Cestování na jeden jízdní doklad
Od 11. prosince bude možné cestovat na
jednu jízdenku po celém území
Pardubického kraje. Ta bude platná ve všech
autobusech a vlacích na území regionu. I
když budete muset pøestupovat, již v místì
odjezdu si zakoupíte jízdenku až do cíle vaší
cesty. Rozhodující není ani to, zda budete
pøestupovat z autobusu na vlak nebo
obrácenì. Do systému IREDO budou také
zapojeny Èeské dráhy a.s. Èeské dráhy jako
jediné nabízejí soubìžnì s tarifem IREDO
také svùj vlastní tarif.
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Zónovì relaèní tarif IREDO
Tarif IREDO je zónovì relaèní tarif. V zónovì
relaèním tarifu je území rozdìleno na vìtší
poèet pomìrnì malých zón. Zóna je tvoøena
jednou nebo nìkolika málo tìsnì
sousedícími obcemi. Cena jízdného je vždy
pevnì stanovena mezi každými dvìma
zónami a odpovídá kilometrickému tarifu
podle nejkratší trasy. Cena dopravy v rámci
jedné zóny je stanovena fixní èástkou. V
pøípadì, že je zóna tvoøena vìtším mìstem,
mùže být cena vyšší, tak aby napø.
odpovídala dosavadní cenì mìstské
dopravy. Zónovì relaèní tarif je pro uživatele
veøejné dopravy spravedlivìjší a
pøehlednìjší než stávající tarify. Cestující si
zjistí cenu jízdného a trasu své cesty na
první pohled z tarifní mapky, která je
umístìna na každé zastávce.
Harmonogram projednávání jízdních øádù s
obcemi
Dostateèný prostor musí být vìnován
projednávání nových jízdních øádù s
obcemi. V souèasné dobì jsou nové obìhy
vozidel a jízdní øády projednávány s
dopravci. Projednávání s obcemi bude
probíhat prùbìžnì od 1. 7. do 16. 9. V tomto
termínu budou také návrhy jízdních øádù
zveøejnìny na internetových stránkách
www.oredo.cz.
První návrh vlakových
jízdních øádù bude zveøejnìn v týdnu od 13.
6. do 20.6. Obèané budou mít možnost
vznést pøipomínky písemnì nebo
prostøednictvím elektronického formuláøe,
který bude zveøejnìn na internetových
stránkách spoleènosti www.oredo.cz. Pokud
již nyní máte pøipomínky ke stávajícím
jízdním øádùm, které by mìly být v novém
projektu øešeny, mùžete nám je zaslat na
adresu oredopk@oredo.cz.
Vìøíme, že po možných poèáteèních
nedorozumìních, které se asi nevyhnou
žádné zmìnì, bude systém IREDO –
integrovaná regionální doprava Pardubický
kraje – dobøe plnit svùj úèel, tedy sloužit
cestujícím a reflektovat jejich mìnící se
potøeby v cestování veøejnými dopravními
prostøedky.
Ing. Vladimír Záleský jednatel „Oredo“ s.r.o.
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Obec Dlouhoòovice
vyhlašuje

VÝBÌROVÉ ØÍZENÍ
na pozici

SPRÁVCE TÌLOCVIÈNY
Nabídky odevzdávejte na obecní úøad do 31.8.2011
Požadavky:
Zodpovìdnost, fyzická zdatnost pro úklid.
Nabízíme:
Možnost si pøivydìlat a aktivnì ovlivnit výši pøivýdìlku.
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SPOLEÈENSKÁ RUBRIKA
Narození

Úmrtí

30. 3.
18. 4.
24. 4.
04. 5.
27. 6.
29. 6.

23. 5.
26. 5.

Lukáš Doleèek
Eliška Hartmannová
Magdaléna Thunová
Anežka Frnková
Jakub Peøina
Robin Kureèaj

Julie Kratochvílová
Václav Musil

90 let
86 let

Vzpomínáme
Dne 16. 6. 2011 jsme si pøipomnìli 5. výroèí
úmrtí Jaroslava Macháèka.

Blahopøejeme
Vzpomínají synové a dcery s rodinami.
10. 7.
12. 7.
19. 7.
29. 7.
12. 8.
22. 8.
22. 8.
29. 8.
2. 10.
8. 10.

Karel Wächter
Bohumil Krahulec
Hana Bílková
Marie Hynková
Ludmila Janeèková
Václav Kozák
Marie Martincová
Václav Vítek
František Šulcek
Marie Slaninová

70 let
91 let
82 let
70 let
91 let
83 let
70 let
70 let
80 let
81 let

ZE ŽIVOTA V OBCI
Vítání léta
Studené a deštivé dopoledne nenechávalo
klidnými hlavnì poøadatele. Vymýšleli
variantu, kdy by se všechny soutìže
pøemístily do chaty Rolba a plnily se
postupnì. Nakonec štìstí nebo nìèí
pøímluva "tam nahoøe" zpùsobila, že se ve
13 hodin mraky rozestoupily a èlenky
Floriánku ve svých slušivých trièkách s
logem malého hasièského patrona mohly
zaèít pøipravovat svá stanovištì. Celkem jich
bylo 10 a nabízela dìtem zajímavé atrakce:
hod na cíl, chytání rybièek, chùze na
chùdách, skládání puzzlí, jízda dìtskými
vozítky, vzpøímená chùze se skládanou
korunkou na hlavì, hledání zapomenutého
písmenka na plakátì...
Splnìním každého úkolu získal soutìžící
žetonky, které si mohl promìnit za ceny

v bohatì sponzory zásobeném obchùdku.
Dìti si mohly celé odpoledne barvit podle
šablonek trièka, koupit si v bufetu limonádu,
párek v rohlíku èi buøtíka na opékání. Každý
soutìžící byl odmìnìn perníkovou medailí
ve tvaru olympijských kruhù za své sportovní
výkony a pro šastnou cestu na prázdniny
dostal perníkovou mašinku.
Léto bylo patøiènì pøivítáno a teï už záleží
na každém z nás jak si ho dokážeme prožít.
My Vám všem pøejeme pohodové
prázdniny,a dovolenou, hodnì sluníèka a
prima zážitky.
(viz. foto poslední strana Zpravodaje)
Váš Floriánek
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Setkání dùchodcù
Stalo se v naší obci už tradicí, že každoroènì
zjara pozvou zastupitelé obce všechny
místní dùchodce na setkání do Kulturního
domu. Tentokrát pøijalo pozvání pøes 70
spoluobèanù.
Ve slavnostnì vyzdobeném sále byli po 14.
hodinì pøivítáni a seznámeni s programem.
Jako první bylo vystoupení mladých lidí
z taneèní skupiny manželù Jantaèových
z Letohradu. Mistrnì pøedvedli ukázky
latinsko-amerických a standartních tancù.
Po tomto zpestøení promluvil k pøítomným
p.starosta Pavel Smola. Zmínil se o dìní
v obci, o akcích, které se v Dlouhoòovicích
podaøily a které se ještì uskuteèní díky
finanèním dotacím a v rámci rozpoètu obce.
Závìrem pronesl slavnostní pøípitek.
Pøipomínkou na toto setkání bude spoleèné
foto p. Davida Silbera. P. Moravec a jeho tým
pøichystali výborné pohoštìní, na kterém si
všichni pochutnali a nešetøili chválou.
Pìknou atmosféru umocnila hudba
p. Tomana - k poslechu i tanci.
Jitka Chárová

Fotografie ze setkání dùchodcù
jsou k dostání na Obecním úøadì

Pøíprava zájezdu dùchodcù
v Dlouhoòovicích v r. 2011
Díky pochopení a podpory obecního úøadu v
Dlouhoòovicích pøipravují dùchodci opìt v
rámci „ Poznej svou vlast „ zájezd po stopách
Pøemyslovcù a kontroverzního malíøe
Alfonse Muchy. Tentokrát se podíváme na
Moravské pole, kde Pøemysl Otakar II. - král
železný a zlatý (železný - že se s nikým
nemazlil a zlatý - že bohatství získával
pøedevším na prodeji otrokù do Turecka),
dne 26.srpna 1278 byl poražen Rudolfem I.
Habsburským. Protože Moravské pole leží v
Dolních Rakousích (30 km od Bøeclavi) mezi
vesnicemi Dürnkrut a Jedenspeigen, je tøeba
míti s sebou alespoò obèanský prùkaz.

(

Další zastávkou je: Ikonografie maleb ve
znojemské rotundì, která øeší kdo jsou
vlastnì Pøemyslovci? Jak se dostali do
Èech, snad z Moravy (franský kupec Sámo),
snad Vikingové (viz rodinné problémy
Drahomíry a sv. Václava a vikingský pùvod
Prokopa Holého
u husitù).
Tato ikonografie vznikla nìkdy v letech 1019
- 1034, protože se nehodila pragocentricky
založeným buditelùm19.století, byla
upozadìna. A proto takové osoby
historického a archeologického svìta jako:
Petr Šimík, Jaroslav Zástìra, Karel Hrdina,
Èenìk Staòa, Lubomír E. Havlík, Dušan
Tøeštík, Josef Žemlièka a jiní mohou pøi
použití novì dostupných materiálù zjišovat,
že èím více toho o Pøemyslovcích vìdí, tím
ménì tomu rozumí!
Tøetí zastávkou je Moravský Krumlov,
Slovanská epopej, Alfons Mucha:
V Èechách neuznaný, slávu získal až ve
Francii a v Americe. Když se stal slavným ve
svìtì, chtìl ještì nìco slavného udìlat pro
Èechy. A vytvoøil Slovanskou epopej soubor 21 obrazù o velikosti 6 x 8 m. Tvoøil ji
za moøem a nechal ji pøevést do Èech. Èeši
už tehdy se stavìli odtažitì, ty obrovské
obrazy srolovali a hodili je do skladu s uhlím.
Hodnì dlouho po II. svìtové válce je
náhodou objevil a pokusil se je vystavit jako
jediný exponát v zámku. Obrazy jako
výsledek 20 tileté práce umìlce Alfonse
Muchy budily zaslouženou pozornost a i
spory, jsou-li kýèem nebo umìním. Opìt je
zajímavé, že svìt, konkrétnì Japonsko,
objevilo tuto památku a èinilo velké kroky
alespoò o jeho zapùjèení. A Praha se
probudila a èást obrazù arogantnì odvezla
už v létì a zbytek odveze v záøí 2011 oproti
vùli jejich zachráncù v Moravském
Krumlovì.
Zájezd se uskuteèní 24. srpna 2011.
Odjezd v 6:00 hodin od OU Dlouhoòovice.
Pøedpokládaný návrat ve 20:00 hodin.
Doprava Lukabus Païour Lukavice.
Zájemci o informace a pøihlášku se hlaste u
osvìdèené dvojice paní Šilarové a paní
Havrdové.
Procházka
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Dìtské odpoledne s hasièi

Vzpomínkové odpoledne u mariáše

V sobotu 21. kvìtna bylo v Dlouhoòovicích
opìt rušno. Naši dobrovolní hasièi poøádali
okrskové závody, na kterých pomìøovali
(samozøejmì úspìšnì) síly a své dovednosti
se soutìžícími družstvy z okolních vesnic. A
že bylo na co koukat.
Pøednostnì závodila dìvèata, po nich
nastoupili chlapi. Celkem se úèastnilo 18
družstev. Nejprve se na nás poèasí poøádnì
rozlobilo, ale nakonec se ukázalo i sluníèko a
bylo z toho pøíjemné odpoledne. Jenom
Floriánka, který jako tradiènì pøipravil
soutìže pro nejmenší, to zahnalo pod
støechu. Ale to vùbec nebylo na pøekážku
našim malým budoucím hasièùm, kteøí
soutìžili snaživì jako jejich tátové, mamky
nebo jenom starší kolegové. Oèièka jim
svítila a do prùkazu Malého Hasièe pøibývala
další razítka za splnìné úkoly. Na konci je
neminula odmìna za vynaložené úsilí a
mohli se jít dívat ven, kde se støídalo jedno
hasièské auto za druhým. Každý, a malý,
nebo vìtší si našel co se mu líbilo.
Akce se vydaøila a spokojené hlasy a zpìvy
bylo slyšet ještì v noci.

V sobotu 7. 5. 2011 se uskuteènil již
19. roèník v Køížovém mariáši jako
vzpomínka na p. Antonína Malátka a další,
kteøí patøili mezi velké pøíznivce této hry a již
bohužel nejsou mezi námi. Za krásného
poèasí a v pøíjemném prostøedí hospody Pod
lipami se i letošního roèníku zúèastnilo 36
hráèù nejen z Dlouhoòovic, Žamberka a
blízkého okolí, ale i ze Zámrsku, Lanškrouna
a Hradce Králové.
Vítìzem letošního roèníku se stal Zdenìk
Dušek ze Žamberka, druhý se umístil Leoš
Flégl z Rokytnice v O. h. a na tøetím místì Jiøí
Novotný ze Zámrsku. Z domácích se nejlépe
umístil na 7. místì Stanislav Vítek.
Podìkování patøí všem sponzorùm, kteøí
pøispìli k tomu, žádný hráè neodešel bez
ceny. Souèasnì již byli hráèi pozvání na
pøíští jubilejní 20. roèník, který se uskuteèní v
sobotu 5. 5. 2012.
Za vytvoøení pøíjemného prostøedí a
mariášnického guláše, patøí podìkování
panu Robinu Moravcovi.
Poøadatelé turnaje

Floriánek

Další kámen na skládku
Myštúra
Vážení spoluobèané, ètenáøi
Dlouhoòovického obèasníku. Rád bych Vás
pozval na akci MYŠTÚRA, která se bude
konat 3. 9. 2011. Jistì si vzpomenete, že je to
akce pro všechny. Zábava pro malé i velké,
pro mladé i staré a zároveò plní funkci
charity. V loòském roce jsme pøispìli èástkou
10.000,- Kè na dìtské oddìlení
Orlickoústecké nemocnice. V letošním roce
budeme podporovat starší obèany.
Domluvte se s pøáteli, vezmìte dìcka a
pøijïte se pobavit a udìlat trochu dobrého
pro lidi, kteøí to potøebují.
Za poøadatele David Silber

Trochu podivný titulek, ale jiného zatím
kameny troušené po naší obci
nepøipomínají. Snad jen v parèíku usazené
dva tonality jsou ozdobou.
V loòském roce zdomácnìla opuka u
døezovce, to je ten malý stromek u
Dlouhoòovického potoka. O stromku už byla
zmínka v našem Obèasníku. Teï další dva
kameny – køemeny jsou složené u zvonièky
a jestli se zdaøí pøevoz do konce tohoto
mìsíce (èervna), objeví se žulový balvan
pøed obchodem.
Èekají nás ještì nejménì tøi další kameny a
potom informaèní tabule nejen o nich –
„Kamenná stopa“, ale i o zajímavostech naší
obce. Tolik struèný úvod tohoto èlánku, ve
kterém bych vás rád seznámil o putování
zmínìných køemenù.
Témìø dva roky jsem hledal co nejvìtší
køemenové „bluïáky“ v našem okolí, až
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pøišel Jirka Havrda, zastupitel v ZE
minulém
ŽIVOTA V OBCI
volebním období, v souèasnosti èlen
komise, že trochu vìtší køemeny objevil.
Vypravili jsme se na obhlídku 6. dubna, vìtší
z kamenù byl skulený v potoce. Druhý den s
dvoukolákem, Jirkou starším, mladým,
Anetkou a Dankem – Jirkovými dìtmi a
potøebným náøadím vyrážíme na „výpravu
za úlovkem“. Èas 18.00 hodin. Kámen se
nám po vìtší námaze spojenými silami
podaøilo vyzvednout z potoka a v 19.55 uložit
u zvonièky. Pro menší jsme jeli další den a
spoleènì s Jiøím Havrdou starším uložili k
prvnímu v 11.35 hodin. Tam zatím èekají na
koneèné dùstojné usazení.
Jak je zøejmé z pøepravy, tak i jejich koneèné
uložení bude patøit tìm nejmladším. Za to je
tøeba jim podìkovat a vážit si jejich zájmu o
zkrášlení a obohacení naší obce o další
zajímavosti, tentokrát z dávné geologické
minulosti našeho okolí.
K pøepravì zmínìné žuly bude už zapotøebí
technika.
Jiøí Tydlitát

Kalendáø akcí
22. 7. 2011
23. 7. 2011
24. 7. 2011
30. 7. 2011

Letní kino na høišti
Turnaj ve fotbale
Sluneèní láznì
nebo tanec v dešti
Turnaj v hokejbale

24. 8. 2011

Výlet dùchodcù

3. 9. 2011
10. 9. 2011

Myštúra
Setkání rodákù a pøátel
obce
Veøejná schùze
zastupitelstva

20. 9. 2011
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ZPRÁVY ZE SPORTU
ZPRÁVA O ÈINNOSTI
DLOUHOÒOVICE

FC

VÝSLEDKY JARNÍ ÈÁSTI 2010 – 2011
ŽICHLÍNEK – DLOUHOÒOVICE
DLOUHOÒOVICE – RYBNÍK
KRÁLÍKY È.V.C - DLOUHOÒOVICE
DLOUHOÒOVICE – KUNVALD
LICHKOV – DLOUHOÒOVICE
DLOUHOÒOVICE – KLÁŠTEREC N.O
BOØÍKOVICE – DLOUHOÒOVICE
DLOUHOÒOVICE – KERHARTICE
MISTROVICE – DLOUHOÒOVICE
RUDOLTICE – DLOUHOÒOVICE
DLOUHOÒOVICE – D. TØEŠÒOVEC

1:2
2:2
2:1
2:2
1:0
1:4
2:1
2:4
3:1
3:0
4:5

V jarní èásti sezóny 2010 – 2011 jsme
nedokázali navázat na výsledky z podzimu.
Díky špatné zimní pøípravì a hlavnì
nedostateèným poètem tréninkových dávek
jsme získali pouhých 5 bodù a tak nás
od sestupu zachránily body z podzimní èásti.
Bìhem jara došlo i k vìtšímu poètu zranìní a
vylouèení. Ale na to se vymlouvat
nemùžeme. Došlo i k výmìnì trenéra, když
Š. Švece nahradil Vl. Marek z dùvodu
pracovních povinností. Ale i tato zmìna
nebyla pøíèinou neúspìchu. Zjistili jsme, že
bez trénování se III. tøída nedá hrát a do
pøíští sezóny si musíme ujasnit co pro to
udìlat, aby se lotošní jaro už neopakovalo.
Všem divákùm dìkujeme za vìrnost a
vìøíme, že na podzim 2011 je budeme moci
potìšit vìtším poètem vítìzství.
V èervenci nás èekají dva turnaje starých
gard a to: 16.7. v Mistrovicích a 23.7. u nás v
Dlouhoòovicích.
SEZÓNA 2011 – 2012 zaèíná v polovinì
srpna !!!

Závìrem pøedstavuji tabulku støelcù
2010 – 2011
1. místo
JAROSLAV MACHÁÈEK
2. místo
K. MIKYSKA
3. místo
J. TØINÁCTÝ

7 BRANEK
5 BRANEK
4 BRANKY

Se 3. góly: O. HUBÁLEK, R. FIŠER,
J. PLÍVA, M. VÁCLAVEK
Celkové umístìní :
DLOUHOÒOVICE 5
21. bodù
10. místo

6

11

36 : 43

Víkendový dvojboj hokejistù
Na poslední èervnový víkend si hokejisté
naplánovali dvì akce. Noèní turnaj v bendy
hokeji v Králíkách, který byl poøádán jako II.
roèník pod názvem „Kralièák cup 2011“ a v
sobotu na domácím høišti I. roèník rockové
zábavy Plastic cup.
Do Králík byla pøihlášena dvì družstva a sice
HC Dlouhoòovice a Kapøi Dlouhoòovice. Za
HC nastoupili v brance Martin Lakota a dále
Hubálek Ondra, Holubáø Michal, Plundra
Jan, Macháèek Jarda, Bøehovský Marek,
Keprta Miroslav, Šegita Michal, Šourek
Pavel, Podhájecký Vladimír, Hrèka David a
nový èlen realizaèního týmu Pavel Hájek.
Na úvod remizovali s celkem Rajchartic 1:1 a
po vyrovnaném zápase podlehli domácím
1:2, v semifinále narazili na HC Tìchonín a
rozhodli o úèasti ve finálovém zápase po
prodloužení.
Kapøi nastoupili s Ondrou Šolcem v bránì a v
poli hráli Keprta Marek, Musil Miroslav,
Šegita Václav, Krkavec David, Häsulerovi
Miroslav
a Tomáš, Šmirous Jakub,
Vychánek Josef, Huška Martin a jediná žena
turnaje Vìra Podhájecká. Oba zápasy ve
skupinì remizovali s Drafans Šumperk i HC
Tìchonín shodnì 1:1 a tak si zahráli o 5.
místo. Turnaj zakonèili vítìzstvím 1:0 nad
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obhájcem loòského prvenství Rajcharticemi.
Druhým finalistou se stal domácí celek Králík
a finále tak bylo odvetou zápasu ze skupiny.
Po vypjatém boji se potvrdila výhoda
domácího prostøedí a celek HC
Dlouhoòovice byl opìt poražen 2:1. Vítìzem
celého turnaje, který se hrál v pátek od 18
hodin a skonèil jednu hodinu po pùlnoci, se
stali domácí hokejisté, kteøí si s míèkem
rozumìli nejlépe. Do Dlouhoòovic jsme
odvezli 2. a 5. místo. Po celý turnaj vládla
uvolnìná atmosféra, podpoøená výteènými
pochoutkami z grilu. Návrat v èasných
ranních hodinách byl umocnìn již další akcí
a to poøádáním zábavy s nejistou prognózou
toliko potøebného jasného nebe nad hlavou.
Veèerní zábava se skupinou 4 waty,
nahradila skomírající pivní slavnosti. První
roèník Plastic cupu mìl nabídnout lepší
prostøedí, podpoøené soutìží v pití piva a
zábavu, kterou by chtìli hokejisté nabízet i v
dalších letech. Podle prvních ohlasù se
zámìr podaøilo naplnit a tak je tedy na co
navazovat. I soutìžící obstáli v nerovném
boji s „kelímkem“ plným piva a tak se pøíští
rok tìšíme na souboj obhájce s dalšími
soupeøi.
A co dalšího èeká hokejisty. Pøes prázdniny
budeme pøipravovat valnou hromadu TJ a
druhý týden v záøí budeme v Pastvinách na
soustøedìní, abychom týden poté vyrazili na
první tréninkové ledy. Protože nastal pohyb
týmù v krajských soutìžích, lze oèekávat i
nové úèastníky v okresním pøeboru. Roèník
2011/2012 bude urèitì zajímavý a obhajoba
titulu nesmírnì tìžká.
(mk)

Hasièi
V letošním roce jsme oslavili 105 let od
založení sboru dobrovolných hasièù v
Dlouhoòovicích. U této pøíležitosti se u nás
konala okrsková soutìž v požárním sportu,
které se úèastnili i sbory hasièù ze
Žamberka, Lišnice, Kamenièné, Helvíkovic a
také pìt družstev SDH Dlouhoòovice v
kategoriích muži1 velitel Vítek Václav ml.
Dvì družstva kategorie muži2 s veliteli

Matykem Vladimírem a Pavlem Vítkem. Dvì
družstva utvoøili také naše hasièky s
velitelkami Kamilou Koøínkovou a Jarkou
Vítkovou a to v kategorii ženy 2.
Výsledky soutìže- muži 1
1. Žamberk v. Dlabka Ondøej
2. Lišnice v. Bøíza Zdenìk
3. Lišnice v. Vanìèek Václav
4. Kamenièná v. Kacálek Michal
5. Dlouhoòovice v. Vítek Václav
Výsledky soutìže - ženy 1
1. Kamenièná v. Grofová Monika
2. Lišnice v. Bøízová Lenka
Výsledky soutìže - muži 2
1. Helvíkovice v. Žabka Jiøí
2. Kamenièná v. Veverka Jiøí
3. Dlouhoòovice v. Vítek Pavel
4. Dlouhoòovice v. Matyk Vladimír
5. Helvíkovice v. Koukol Roman
6. Lišnice v. Toman František
7. Žamberk v. Dlabka Pavel
8. Žamberk v. Holubáø Petr
Výsledky soutìže - ženy 2
1. Kamenièná v. Kratochvílová Jana
2. Dlouhoòovice v. Koøínková Kamila
3. Helvíkovice v. Kotyzová Marcela
4. Dlouhoòovice v. Vítková Jarka
5. Lišnice v. Dvoøáková Marie
V jednotlivcích na 100 m. pøekážek se na
krásném tøetím místì umístil velitel JSDH
Dlouhoòovice Vítek Václav ml.
Po poèáteèních problémech se nám poèasí
umoudøilo a celá soutìž probìhla bez
vìtších problémù. Mìli jsme zde ukázku
zásahové Tatry od profesionálních hasièù ze
Žamberka a také od SDH Žamberk cisternu
Renault. Veèer pak probìhla zábava
u reprodukované hudby s bohatým
obèerstvením. Rád bych tady podìkoval
všem, kteøí se úèastnili závodù a hlavnì
všem organizátorùm soutìže v èele s Jardou
Macháèkem a Davidem Silberem.
V záøí hasièi uspoøádají tradièní memoriál
Zdeòka Musila, na který Vás zvu. Termín
bude upøesnìn bìhem léta.
Závìrem Vám pøeji krásné prožití léta a na
podzim nashledanou s hasièi na dalších
akcích poøádaných pro dìti i dospìlé.
Zdenìk Musil

DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK
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Kapøi hrají svou první sezónu na koleèkách
Jak bylo napsáno v pøedešlém èísle obèasníku, hokejový tým Kapøi Dlouhoòovice se úèastní
Oblastního pøeboru v in-line hokeji. Premiérový zápas na koleèkách jsme si odbyli 8.5., kdy
jsme nastoupili proti silným Juniorùm Lanškroun a dostali jsme opravdu tvrdou
nováèkovskou lekci s koneèným výsledkem 2:11. Hned v dalším utkání jsme ale získali první
bod, když jsme vybojovali remízu 6:6 s Králíkami. To nám dodalo patøièné sebevìdomí, a tak
jsme v následujícím utkání proti Flyers È.Tøebová zažili poprvé pocit vítìzství (8:5). Celkem
máme odehráno zatím 9 mistrovských zápasù, ve kterých jsme ètyøikrát vyhráli, jednou
remizovali a ètyøikrát prohráli. S celkovým poètem devíti bodù jsme ve støedu tabulky s
reálnými šancemi umístit se na tøetí pøíèce, což by byl v první sezónì obrovský úspìch.
Zbývá nám odehrát pìt zápasù, poslední je na programu ve ètvrtek 14.7. Všechna utkání se
hrají v lanškrounské hale.
V sobotu 30.7. budeme poøádat na novì zrekonstruovaném høišti v Dlouhoòovicích turnaj v
hokejbale, na který bude veèer navazovat zábava. Jsou srdeènì zváni nejen fanoušci a
hráèi jednotlivých mužstev, ale také široká veøejnost.
Více informací o hokejovém týmu naleznete na webových stránkách:
www.plundrovorybarstvi.com/hokejovy-tym
Výsledky mistrovských zápasù:
1.
Kapøi – Junioøi Lanškroun
2:11
2.
Kapøi – Králíky
6:6
3.
Flyers È.Tøebová – Kapøi
5:8
4.
Kapøi – Nuget Šumperk
4:7
5.
Strike Libchavy – Kapøi
6:10
6.
Kapøi – Pardálové
7:5
7.
Kapøi – Pardálové
5:11
8.
Strike Libchavy – Kapøi
4:6
9.
Kapøi – Nuget Šumperk
6:7
10.
Ne 26.6. 18:00 Kapøi – Králíky
11.
Út 28.6. 18:00 H.Èermná – Kapøi
12.
Ne 3.7. 19:30 Kapøi – Junioøi Lanškroun
13.
Ne 10.7. 21:00 H.Èermná - Kapøi
14.
Èt 14.7. 21:00 Flyers È.Tøebová - Kapøi

(tp)

Horní øada zleva:
David Hrèka,
Tomáš Plundra,
David Krkavec,
Marek Bøehovský,
Jan Smejkal
Dolní øada zleva:
Míra Keprta,
David Baier,
Libor Hrdina,
Renda Toman,
Marek Keprta
(Chybí: Vašek Šegita)
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POÈASÍ
BØEZEN
Pøevládalo teplé poèasí s bohatým
sluneèním svitem a minimem dešových
srážek. Kolem 10. a 17. bøezna se vyskytla
snìhová pokrývka do výšky 2 cm. Pùdní
profil byl zamrzlý do hloubky 15 cm, pøibližnì
do poloviny mìsíce. Den s velmi nízkou
vlhkostí, kolem 18 %, se vyskytl 7. bøezna.
teploty: prùmìrná mìsíèní teploty:2,7 °C
(0,9 °C nad normálem), minima: -13,0 °C, v 5
cm: -16,8 °C (8.), maxima: 18 °C (30.)
srážky: celkem 25,3 mm/m2 (44 % normálu)
sluneèní svit: 180,2 hodin (196 % normálu)
statistiky: poèet dnù s nárazovitým vìtrem:
8, maximální náraz: 14 m/s, jasných dnù: 8,
se srážkami: 7, se snìhovou pokrývkou: 1, s
kouømem: 5, poèet dnù s prùmìrnou
teplotou nižší než 0°C: 7.

spadlo nejvíce v bouøkách a jejich celkový
úhrn dosahoval dlouhodobého normálu.
Díky odpolední kupovité oblaènosti ubývalo
sluneèního svitu. 3. kvìtna se na studené
frontì vyskytlo výraznìjší snìžení, které
pøineslo poprašek do nížin a souvislou
pokrývku na hory.
teploty: prùmìrná mìsíèní teplota: 13,1 °C
(1,2 °C nad normálem), minima: -3,6 °C, v 5
cm: -7,2 °C (6.), maxima: 26,7 °C (20.)
srážky: celkem 66,8 mm/m2 (103 %
normálu)
sluneèní svit: 275,2 hodin (154 % normálu)
statistiky: maximální náraz vìtru: 14 m/s,
poèet dnù s nárazovitým vìtrem: 5, se
srážkami: 13, s krupobitím: 1, s rosou: 13, s
bouøkou: 5, s jíním: 4, s kouømem: 1.
Martin Balík

DUBEN
Pøevládalo výraznì teplejší poèasí, než je
dlouhodobý normál. Dešové srážky byly
rozloženy rovnomìrnì do všech tøech
dekád. Dosahovaly však jen 74 % normálu.
Sluneèných dnù bylo opìt více, témìø 200 %
normálu. Poslední dubnovou dekádu
pøibývalo bouøek, ojedinìle se vyskytly i
kroupy.
teploty: prùmìrná mìsíèní teplota: 10 °C (3,7
°C nad normálem), minima: -3,7 °C, v 5 cm: 8,8 °C (10.), maxima: 23,7 °C (22.)
srážky: celkem 33,6 mm/m2 (74 % normálu)
sluneèní svit: 185,9 hodin (153 % normálu)
statistiky: poèet dnù s nárazovitým vìtrem:
11, maximální náraz: 20 m/s, se srážkami:
14, s krupobitím: 1, s kouømem: 1, s rosou: 9,
s bouøkou: 6.
KVÌTEN
Kvìtnové poèasí pøinášelo promìnlivou
oblaènost. Vyskytovaly se pøeháòky, místy
bouøky a ojedinìle i kroupy. Teploty
dosahovaly hodnot svého dlouhodobého
teplotního normálu. Ráno se èasto
vyskytovaly èetné pøízemní mrazíky. Srážek

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 25. záøí 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

David Silber

Výslednou tajenku posílejte do 31. 8. 2011 na adresu david@silber.cz nebo v zalepené obálce na obecní úøad, popøípadì mì
osobnì. Mimo tajenky uveïte i kontakt na sebe.
V dalším èísle bude pokraèování a ve vánoèním èísle budou zveøejnìni vylosovaní výherci. Pøedání cen probìhne bìhem
prosince.

SVISLE :
A. Stroj využívající tlak B. znaèka fotoaparátu C. Oznaèení motocyklù Kawasaki, zkratka ostravské dopravní spoleènosti
D. Chem. zn. Stroncia, námoønická hodnost E. Obyvatel Ásie, zápas o první místo F. Anglicky dìlat, znaèka pøileb G. èást
okna H. spodky nádob I. kus ledu, kouzelníkùv výkon J. ruský souhlas, starovìké poèítadlo, MPZ Slovinska K. Øímsky
1999, oblíbené jídlo Oty Rákosníka L. Poèítaèová nemoc, opak útoku M. druh zbranì, to co nás dojímá pøi nákupu N. moje,
anglicky konec O. èeský dramatik

VODOROVNÌ :
1. typ pamìové karty, jev 2. náš národní park, mužské jméno 3. jednoduchý stroj, typ pamìti, nápoj námoøníkù 4. anglický
šlechtic, pracovitý mravenec, druh látky 5. øímská jedna, TAJENKA, koukáš jak ... 6. zkratka pro „service advisor“,
Vyškovská turistická atrakce, zkratka Hornorakouské encyklopedie, MPZ Holandska 7. dámská ozdoba, ostrovní stát (hl.
mìsto Reykjavik) 8. vydávat teplo, potøeby ke štípání døeva 9. textilní plodina, pytlácké pasti
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