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ètvrtletník obce Dlouhoòovice

Poslední  kvìtnová nedìle pat ø i la  
dlouhoòovickým dùchodcùm. Starosta a 
zastupitelé obce je jako každoroènì pozvali 
na setkání do Kulturního domu. Sál byl 
pìknì pøipravený, pro zpestøení dozdobený 
fotografiemi z rùzných zajímavých akcí a 
malovanými obrázky dìtí ze soutìže 
poøádané Floriánkem. Úvodem pøítomné 
pøivítal p. místostarosta J. Vych, následovalo 
taneèní vystoupení žen ze Záchlumí. Jejich 
vtipná choreografie-tanèení s vycpanými 
panáky pøi hudbì "od podlahy" - navodila 
dobrou náladu. Odmìnou byl mohutný 
potlesk. Poté promluvil p. starosta               

Setkání s dùchodci

Ing. P. Smola o dìní v Dlouhoòovicích, co se 
uskuteènilo, jaké akce jsou pøipravovány     
v rámci rozpoètu obce. Závìrem pronesl 
slavnostní pøípitek a popøál všem hezkou 
zábavu. P. Moravec se svým týmem pøipravil 
výborné, chutné pohoštìní a celkovou 
atmosféru zpøíjemnil svou hudbou p. Toman. 
Na památku si každý mohl objednat 
spoleèné foto od pí. Sklenkové. Myslím, že 
letošní setkání s dùchodci se vydaøilo a 
všichni mají na co vzpomínat.

Jitka Chárová
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Probouzení studánky

Je patrné, že tradice zavazuje. Ano, setkání 
u Urbanovy studánky v první jarní den se 
uskuteènilo už v loòském roce. Letos malé 
plakátky zvaly na tuto akci týden pøedem. To 
se ještì tvoøily nové lavièky, které ochotní 
obèané instalovali ètyøi dny pøed setkáním a 
ještì museli prohrnovat sníh na pøístupové 
cestì.
Pøipomeòme si nejprve nìco z nedávné 
historie. Studánku jsme zaèali obnovovat až 
v létì roku 2008. Zamýšlené zpøístupnìní    
v jarním termínu tehdy znemožnila vichøice. 
Spadané stromy. Dne 25. srpna 2008 byla 
zapsána do Národního registru pramenù a 
studánek pod èíslem 420. Dne 6. záøí 2008 
jsme studánku slavnostnì pøedstavili 
veøejnosti vystoupením žákù ZUŠ Petra 
Ebena ze Žamberka a zahájili tak cestu 
Pohádkovým lesem. Byla rozdána první 
døevìná upomínková plaketa studánky. 
Roku 2009 to už byla první samostatná 
výprava s prvním jarním dnem, opìt             
s vystoupením žákù ZUŠ Žamberk, kteøí do 
svého hezkého programu zaøadili i písnièku 
pro naší studánku „Studánko vstávej“. Tuto 
vycházku jsme poprvé nazvali Probouzení 
studánky.  Byla tu rozdána druhá 
upomínková plaketa. Zanedlouho potom 
došlo k ukradení lavièek. Proto bylo nutné 
vyrobit nové. Stalo se tak tìsnì pøed 
letošním Probouzením. 
Dnešní lavièky jsou stejnì pohodlné jako 
pùvodní a vìøme, že nezcizitelné. Nebylo 
vùbec jednoduché je ke studánce dopravit. 
Všem, kdo se na dodání materiálu, výrobì, 
pøepravì a jejich umístìní podíleli, moc 
dìkuji. Dìkuji i za to, že se nenechali odradit 
a znechutit již zmínìnou krádeží.
Když jsem ètrnáct dní pøed Probouzením 
dojednával v ZUŠ s paní uèitelkou 
Kaláškovou vystoupení žákù, vùbec to na 
jaro nevypadalo. Jaro ale 20. bøezna 2010 
skuteènì pøišlo. Vystoupení žákù bylo 
hezké. Moc jim za nìj dìkuji a samozøejmì i 
paní uèitelce Kaláškové, která mìla             
s pøípravou jistì nemalé starosti. 

Stalo se Byla rozdána už tøetí upomínková plaketa a 
dle rozdaných kusù se nás u studánky sešlo 
58. I vám, kdo jste pøišli, za vaši úèast dìkuji. 
A� máme dál z procházek ke studánce hezký 
zážitek a z její vody stálý užitek. 

Jiøí Tydlitát

Ètení s pøechodem èasu 27./28.3.2010

Ètení pro malé i velké „U krbu“ na Chatì 
Rolba poøádáme dvakrát v roce, vždy            
s pøechodem èasu od 19. hodiny veèerní do 
7. hodiny ranní. Když to letošní jarní bylo už 
ètvrté, není tìžké spoèítat, že první bylo ? 
(nápovìda). Poèet poslouchajících dìtí se 

pohybuje mezi 30 – 40. Letošní jarní ètení 

bylo zpestøeno vystoupením dìtí z Pardubic, 
kdy jedenáct dìtí se svými rodièi nacvièilo 

pohádku – muzikál O èervené Karkulce. Byl 

to skuteènì nevšední zážitek. Jistì by jej 
ocenili i rodièe a prarodièe místních dìtí. Ti 
ale na této akci chybìli. Snad pøíštì. Moc 
hezké by také bylo být v takovýchto 
programech sobìstaèní. To je asi už moc 
velké pøání. Ale kdo ví. Teï k vlastnímu ètení.
Po zdaøi lém úvodu j iž zmínìného 
vystoupení byly èteny pohádky pro nejmenší 
z knihy Vratislava Š�ovíèka Pohádky pro 
rùži, ze kterých jsem vybral o èeských 
kytièkách. Pro vìtší dìti se pokraèovalo       

z knihy Josefa Lady – Mikeš. O kocouru 

Mikešovi jsme èetli ještì hodinu po zmìnì 
èasu, až po jeho návrat od cirkusu. Potom na 
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pøání ještì vìtších dìtí strašidelné pøíbìhy. 
Zaèalo se dlouhoòovickým pøíbìhem 
Jìžkovy ruce a pokraèovalo hrùzostrašnými 
povídkami z novì vydané Howardovy knihy 
Krok ze tmy, do rozednìní.
Bìhem noci si dìti užívaly z pøemíry 
napeèených sladkostí, nebo ani ètením 
nerušeného spánku v pøíjemnì vytopeném 
prostoru.
V sedm hodin již 28. bøezna všichni dostali 
tradiènì drobnou upomínku, pøeèetli si svá 
loòská pøáníèka a zapsali nová, která si zase 
pøeètou a zjistí, zda se splnila, až na pøíštím 
ètení v øíjnu 30./31. 2010, kam jste srdeènì 
zváni. O èem bude ètení a èím se zahájí, to 
se nechte pøekvapit. 
Ještì se sluší podìkovat poøadatelùm: 
Floriánkovi, Obecnímu úøadu, panu 
starostovi, dále pardubickým dìtem s rodièi 
a samozøejmì všem, kdo se postarali o 
obèerstvení a také pøítomným posluchaèùm.

Jiøí Tydlitát (nápovìda- 25./26. 10. 2008)

Ještì se zmíním o èteném dlouhoòovickém 
pøíbìhu. Na pøedchozím ètení byl naším 
hostem spisovatel pan Josef Lukášek s paní 
Miroslavou Novákovou. (Obèasník è. 44). 
Byly èteny Pohádky z Kaèenèiny øíše, tedy    
z oblasti Orlických hor. Souèástí této 
turistické oblasti mùžeme být i my, budeme-li 
mít zajímavý pøíbìh, pohádku, nebo povìst 
z naší obce. Toto byl první pokus. Nabídnìte 
i vy své zajímavé pohádkové vyprávìní         
v písemné podobì. Zásluhou vás mùže být i 
touto cestou naše obec významnìjší, jako 
souèást Kaèenèiny pohádkové øíše. Dìkuji.

Èarodìjnice 2010

Rok se s rokem sešel a opìt jsme tu mìli 
èarodìjnice. Roj malých èarodìjù a 
èarodìjnic zaèal o pùl šesté a Floriánek 
pøipravil pro dìti pár soutìží a úkolù (jízda na 
koštìti, prolézání tunelem, pavouèí dráha a 
kdo vymyslel správné kouzlo, mohl se 
osvìžit èarovným nápojem). Dìti dostávaly 
za splnìní úkolu písmenko a po složení 
hesla ÈARODÌJ dostaly odmìnu. Úèast 
byla veliká a nikoho neodradil ani drobný 
dìštík, který se støídal se sluníèkem. O pùl 
osmé se zapálila hranice s èarodìjnicí a dìti 
nakonec odcházely spokojené a s krásnou 
medailí na krku. 
Dìkujeme všem za pomoc s organizací akce 
a za hojnou úèast.

Váš Floriánek

Výtvarná soutìž a výstava

III. roèník výtvarné soutìže Dlouhoòovice 
nejen oèima dìtí se konal na téma ,,Naše 
ves za 100 let“. Téma bylo pro nejmenší dìti 
sice obtížnìjší, ale právì ty se tématu 
zhostily nejlépe. Zde se fantazii meze 
nekladly.
Letos se zúèastnilo 23 dìtí v kategoriích - 
nejmenší školní dìti a pøedškolní dìti. 
Obrázky nainstalovaly – Jana Bártová a Dita 
Silberová.
Zahájení bylo 14. 5. 2010 v 16 hodin             
v hasièské zbrojnici za doprovodného 
programu mateøské školy Dlouhoòovice a 
úvodního slova se ujal pan Jiøí Tydlitát. Celý 
týden pak mìla veøejnost možnost výstavu 
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shlédnout a svým hlasem rozhodnout o 
Dlouhoòovickém umìlci 2010. Na výstavu 
pøišlo kolem 30-ti návštìvníkù. Floriánek 
zároveò dìkuje babièkám cvièenkám a 
všem ostatním, kteøí výstavu hlídali.
A jak se dìti umístily?
Dlouhoòovickým umìlcem 2010 se stala 
ANEŽKA MUSILOVÁ. Tøíèlenná porota ve 
složení paní øeditelka MŠ Zuzana 
Knápková, pan starosta Ing. Pavel Smola a 
pan Jiøí Tydlitát rozhodla takto:

v kategori nejmenší školní dìti 
1) Vojtìch Hiller / nová silnice
2) Petruška Koøínková / rozkvetlá louka
3) Rostík Vítek / dìtská sanitka 

v kategori pøedškolní dìti
1) Šárka Koøínková / nové stavby
2) Anežka Musilová / pohled z okna MŠ
3) Jiøí Pácha / klouzaèka z Kalvárie

Všichni soutìžící byli odmìnìni a dìtem 
dìkujeme za krásné obrázky.

Váš Floriánek

Dlažba pod stùl pro stolní tenis

Bohužel obec neobdrží v tomto roce dotaci 
pro vybudování multifunkèní plochy ve 
sportovním areálu. Malou náplastí proto 
bude umístìní kamenného stolu pro stolní 
tenis u kulturního domu. Dláždìnou plochu 
pro toto zaøízení postavila firma Pragocivil 
pana Holeèka z Dlouhoòovic èp. 10.

Ing. Smola Pavel

Dotace pro sbor dobrovolných hasièù

Pardubický kraj pøidìlil finanèní dotaci na 
osobní ochranné pracovní prostøedky pro 
èleny našeho SDH ve výši 20 000,- Kè. Obec 
ve svém rozpoètu rovnìž vyèlenila pro 
hasièe finanèní prostøedky. I pøes vysokou 
cenu materiálu dojde ke zlepšení výstroje 
tìch, kteøí chrání majetek nás všech.

Ing. Smola Pavel

Nové schody do kulturního domu

Pøíchod jara umožnil rekonstrukci schodištì 
do kulturního domu, které bylo již ve velmi 
špatném stavu. Rekonstrukce pøispìla ke 
zlepšení vzhledu KD a provedla ji firma 
Agrostav Žamberk.

Ing. Smola Pavel

Informace z radnice i
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Nový kontejner na komunální odpad

Obyvatelé sídlištì zanedlouho dostanou 
nový kontejner na tuhý komunální odpad. 
Tento kontejner bude nejen nový, ale bude 
hlavnì vìtší, což ocení v období Vánoc a 
Velikonoc, kdy odpadkù bývá více. Už 
nezbývá, než se k nìmu chovat tak, aby co 
nejdéle vydržel a obyvatelé bytovek do nìho 
vhazovali to, co tam patøí.

starosta obce

Oprava cest

Pìkné poèasí koneènì umožnilo zahájit 
opravu místních komunikací. Opravy 
spoèívají pøedevším v odstranìní výtlukù a 
provedení tlakových penetrací v místì 
poškozených v zimním období. Tím dojde     
k prodloužení délky životnosti komunikace a 
šetøí se investice do daleko nákladnìjších 
celoplošných vozovkových krytù, které nás 
èekají v pøíštím roce. Dá se øíci, že tato 
aplikace má preventivní charakter a snižuje 
náklady na pozdìjší opravy poruch.

starosta obce

Kvìtiny u nádraží

Dovolte mi opìt podìkovat paní Alenì Tiché 
a panu Liboru Havrdovi za udržování 
pìkného vzhledu chodníku, jehož okraj je 
osázen kvìtinami a pravidelnì udržován.

starosta obce

Setkání starostù obcí s policií
ŽAMBERK – blíže k obèanùm

Dne 4. kvìtna 2010 v dopoledních hodinách 
probìhla porada starostek a starostù obcí 
obvodu  s  rozš í øenou  pùsobnos t í                   
v Žamberku, kterou svolal starosta Jiøí Dytrt. 
Této porady se zúèastnili zástupci Mìstské 
policie Žamberk a zástupci Policie Èeské 
republiky v zastoupení plk. Mgr. Miloše 
Štìpána, plk. Mgr. Radomíra Štantejského, 

npor. Mgr. Stanislava Musila, nprap. 
Františka Klamty, por. Bc. Ivety Lehké, 
vedoucích obvodního oddìlení ze 
Žamberka npor. Ing. Michala Hirky a            
z Letohradu npor. Bc. Jiøího Chalupníka.      
V neposlední øadì pøišlo devìt policistù - 
rajonáøù. Naším cílem bylo pøiblížit projekt 
Community policing starostùm obcí, kterých 
se sešlo bezmála dvì desítky, a navázat       
s nimi vzájemnou spolupráci a komunikaci, 
øíká por. Bc. Iveta Lehká, tisková mluvèí 
PÈR.
Pomáhat a chránit! S tímto sloganem souvisí 
zavádìní principu Community policing – 
stylu policejní práce založené na místní 
znalosti prostøedí a pùsobení policisty          
v lokalitì, ve které slouží. Zároveò policistu 
zapojit do veøejného života takovým 
zpùsobem a v takové míøe, aby se stal pro 
obèany souèástí jejich obce.

Jiøí Dytrt

Podìkování volební komisi

První volby tohoto roku máme za sebou a 
mnì nezbývá, než podìkovat volební komisi 
ve složení Helena Vychová, Hana Richtrová, 
Michal Sklenáø, Jiøina Hovorková, Jitka 
Chárová a zapisovatelka Lenka Sklenáøová, 
za bezchybné a vèasné zajištìní prùbìhu 
voleb. Již tradiènì žádná politická strana, 
kromì KSÈM, nedelegovala do komise 
žádného zástupce.

Ing. Smola Pavel 
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Volby do Obecního zastupitelstva 
Dlouhoòovice 2010

Jak jistì všichni víte, letošní rok je ve 
znamení dvojích voleb. 
Volby do Poslanecké snìmovny jsou za 
námi. Výsledky voleb jsou uveøejnìny na 
webu naší obce. 
Druhé volby – komunální ,  t j .  do 
zastupitelstva obce, nás èekají na podzim 
15. a 16. 10. 2010. Využívám proto této 
pøíležitosti, a vyzývám již dnes všechny, kteøí 
jsou ochotni se na práci zastupitelstva 
podílet, aby uvažovali o své kandidatuøe.
Jak se stát èlenem zastupitelstva? Na 
kandidátní listinì volební strany. Volební 
stranou je:
1. Registrovaná politická strana èi sdružení 
kandidátù
2. Nezávislý kandidát èi sdružení kandidátù
V pøípadì bodu 2 musí kandidující subjekt 
dodat petici podporujících kandidaturu         
s podpisy oprávnìných obèanù. Poèet 
podpisù pro nezávislého kandidáta i pro 
sdružení je povinen povìøený úøad zveøejnit 
na úøední desce 85 dnù pøed termínem 
konání voleb. 
Kandidátní listiny se podávají nejpozdìji do 
16.00 hod 66 dnù pøede dnem voleb 
registraènímu úøadu, kterým je v našem 
pøípadì Mìstský úøad Žamberk.
V z h l e d e m  k  è e t n o s t i  v y d á v á n í  
Dlouhoòovického obèasníku, nabízíme 
možnost budoucím kandidátùm pøedstavit 
se v podzimním vydání. Uzávìrka pøíštího 
èísla je 10. 9. 2010.

Ing. Smola Pavel

Co se chystá v mateøské škole?

V dobì letních prázdnin se uskuteèní v obou 
tøídách mateøské školy rekonstrukce 
zastaralých a nevyhovujících podlah a 
z a t e p l e n í  j e d n é  s t ì n y.  C e l k o v é  
pøedpokládané náklady èiní cca 300 000,- 
Kè.

Ing. Smola Pavel

Narození 

18. 2. Bohumír Lipenský
18. 2. Jaroslav Lipenský
30. 3. Marina Novotná
17. 5. Dominik Jiøí Pauk
17. 6. Filip Kalous

Blahopøejeme

12. 7.
14. 7.
19. 7.
24. 7.
31. 7.
12. 8.
22. 8.

2. 9.
18. 9.

Úmrtí 

22. 3.

Vzpomínka

Dne 12. 7. 2010 vzpomeneme 20. výroèí 
úmrtí Miroslava Martince. Na š�astný 
rodinný život s vdìèností a láskou vzpomíná 
rodina.

Spoleèenská rubrika

Bohumil Krahulec
Karel Prachaø
Hana Bílková
Jaroslava Matušková
Jana Procházková
Ludmila Janeèková
Václav Kozák
Eva Vítková 
Alena Tichá

Oldøich Tichý

90 let
70 let
81 let
70 let
70 let
90 let
82 let
75 let
70 let

72 let
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Opìt se hrál mariáš

V sobotu 8. 5. 2010 se uskuteènil již 18. 
roèník turnaje v køížovém mariáši jako 
vzpomínka na 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 letošního roèníku zúèastnilo 
36 hráèù Dlouhoòovic, Žamberka a blízkého 
okolí. Na tomto roèníku byli pøítomni 
pøíznivci této hry ze Zámrsku, Lanškrouna, 
ale i zástupce Karlových Varù.
Pøítomní úèastníci ocenili nejen pøíjemnì 
prožité odpoledne, ale i prostøedí, ve kterém 
se turnaj konal.
Vítìzem letošního roèníku se stal Josef Folk 
z Píseèné, druhý se umístil Jaroslav Tobiška 
z Kunvaldu a na tøetím místì domácí hráè 
Vladimír Vítek.
Podìkování patøí sponzorùm a to Obci 
Dlouhoòovice, Pivnici u Vavøièkù, restauraci 
Na Jatkách, firmì Døevomateriál s.r.o. a 
dalším, kteøí pøispìli k tomu, že žádný 
úèastník nezùstal bez ceny.
Za vytvoøení pøíjemného prostøedí a pomoci 
pøi zajištìní cen patøí podìkování p. Robinu 
Moravcovi.

Poøadatelé turnaje

Jak to vypadá jinde

Jestli je Vám nadpis èlánku povìdomý, máte 
pravdu. Pøed dvìma roky jsem pod tímto 
nadpisem popisoval svoji návštìvu 
Holandska a Belgie. Letos se mi naskytla 
pøíležitost navštívit v rámci tematického 
zájezdu pro starosty a èleny zastupitelstev 
Švýcarsko, a seznámit se s místní 
samosprávou. Nebudu proto popisovat 
krásy švýcarské pøírody, ale zamìøím se na 
oblast švýcarské samosprávy a funkènost 
komunálních služeb. První vìc, která nás 
zaujala po pøíjezdu do Curychu, byl malý 
poèet aut v centru mìsta. Švýcaøi pøísnì 
respektují systém záchytných parkoviš� na 
perifériích. V centru jezdí pouze taxíky, 
rezidenti, tramvaje a školní autobusy. To že 
je Švýcarsko nejèistší zemí Evropy, není 

zpùsobeno úklidovými èetami, ale èistotou 
obyvatel. Náklady na úklid mìst jsou 
dokonce nižší než ve Francii, Itálii a 
Španìlsku. Jsou srovnatelné s Nìmeckem a 
Rakouskem. Nebudu se rozepisovat o 
švýcarské železnici, ale curyšské nádraží 
svojí èistotou a pøehledností je ukázkové. 
Zajímalo mì, jestli mají švýcarské vlaky 
zpoždìní. Mají. Zpoždìní bylo uvedeno 
pouze u vlakù pøijíždìjících ze zahranièí. 
Švýcaøi jsou hrdí na svoji zemi, svoji 
neutralitu a stejnì jako Amerièani na svoji 
vlajku. Státní vlajky jsou vyvìšeny témìø 
všude bez ohledu je-li svátek nebo ne. 

Na území Švýcarska se naposledy bojovalo 
za napoleonských válek. Švýcarská 
konfederace ale nebyla zase tak 
mírumilovnou zemí, jak by se mohlo zdát. Pøi 
návštìvì kláštera v Einsidelnu nám místní 
páter vysvìtlil, že pøes Švýcarsko vede 
náboženská hranice, která oddìluje 
protestantskou èást Evropy od katolické. 
Mezi katolíky a protestanty ještì v 
šedesátých letech minulého století panovala 
taková averze, že bylo nemyslitelné, aby se 
katolík oženil s protestantkou a naopak. 
Evropané vìtšinou nevìdí, že kdysi hrozily 
náboženské problémy srovnatelné s 
problémy v Severním Irsku. To že švýcarské 
ženy získaly volební právo až v roce 1971 
má také náboženské pøíèiny. Naštìstí rozum 
zvítìzil a turisté mohou vidìt stát vedle sebe 
kostely obou náboženství a v dobì voleb i 
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ženy ve volebních místnostech.
Švýcaøi mají velmi kladný vztah k životnímu 
prostøedí. Vidìli jsme, že tøídí odpad na více 
druhù než my. Dokonce sklo tøídí zvláš� na 
zelené a hnìdé. Tøídí se plechovky od piva a 
jiných nápojù. Kontejnery jsou zapuštìny do 
zemì a nahoøe vyènívá pouze vhazovací 
èást s manipulaèním úchytem pro vyjímání 
pouzdra výmìnného kontejneru. Pouzdra se 
vymìòují prázdné za plné. Nevysypávají se 
do aut na ulici, ale odvážejí na skládky nebo 
spalovny. Švýcaøi mají v úmyslu do konce 
roku 2030 všechny staré skládky 
komunálního odpadu vytìžit a spálit. 
Spaloven moc nemají. Vozí to do spaloven    
v zahranièí. Možná i k nám. Moc pìkné jsou 
ve Švýcarsku parky. Starají se o nì 
profesionální zahradníci. Samospráva na to 
má peníze.
Zajímali jsme se o èistièky odpadních vod. 
Švýcaøi mají tøístupòový systém èištìní. Do 
prvního stupnì jsou zapojeny horské a 
hodnì vzdálené objekty. Èištìní se provádí 
domovními ÈOV. Druhý stupeò je tzv. 
sídelní. Jedná se obecní (mìstské) ÈOV. 
Tøetí stupeò jsou èistièky aglomeraèní a 
zajiš�ují èištìní pro skupinu mìst (sídel) 
nebo dokonce celý kanton. Místní prùvodci 
nám sdìlili i jeden paradox. V okamžiku, kdy 
do místních jezer zaèala pøitékat pouze 
vyèištìná voda, došlo k poklesu množství 
ryb. Projevila se totiž zmìna biotopu a 
narušení množství vodní fauny a flóry, 
kterou potøebují k životu ryby. Jezera se 
proto zaèínají umìle pøihnojovat. Švýcaøi si 
moc nepotrpí na chov psù. Na ulicích jsou 
pøesto sáèky na psí exkrementy. Využívají je 
spíš pejsci zahranièních turistù.
Zlatým høebem zájezdu byla návštìva obce 
Lungen a setkání se zástupcem místní 
samosprávy. Lungen je mìsto s 2 500 
obyvateli. Nemá svùj obecní úøad. Pronajali 
si dva byty a tam pracují 4 úøedníci na plný 
úvazek. Tito 4 úøedníci mají na starost 
matriku, sociální oblast, zajištìní èistoty 
obce a stížnosti èi jiné pøipomínky obèanù. O 
ostatní se starají úøedníci kantonu. Zajímavé 
jsou høbitovy. Hodnì hrobù má místo 
náhrobního kamene perfektnì opracovanou 
desku ze døeva. Hroby mají jednotné 
rozmìry. O hroby se stará obec. Nenajdete 

proto zanedbaný hrob v pøípadì, že potomci 
se odstìhují, nebo se nechtìjí o hrob starat, 
nebo tøeba také umøou. 

Èíslo sedm má ve Švýcarsku velký význam. 
Obyvatelé chodí k volbám každé 4 roky a 
volí 7 zástupcù do obecní rady, 7 zástupcù 
do kantonální rady a 7 zástupcù do 
parlamentní rady. K tomu vybírají i jednoho 
soudce. Pøedvolební boj je stejnì divoký a 
èasto i nechutný jako u nás. Volební úèast 
nìco pøes 60%. Nejsilnìjší partají je 
støedopravá køes�anská strana. Na otázku, 
jak se obec vìnuje mládeži, jsme obdrželi 
lakonickou odpovìï, že se mládeži nevìnují 
témìø vùbec. Proè? Ve Švýcarsku na poèet 
obyvatel je nejvíce spolkù, sdružení a 
zájmových skupin vèetnì církevních 
organizací. Ty se plnì vìnují mládeži. Obec 
se stará o jiné dùležité vìci. Zajímavé je, že 
mladí Švýcaøi mohou mìkký alkohol (pivo, 
víno) pít už od 16 let. Tvrdý alkohol až od 18 
let. Existuje policejní hodina. V Lungenu je 
ve 23:30. Po této hodinì musí být absolutní 
klid a vše uzavøeno.
Jak se ve Švýcarsku staví? I Švýcaøi mají 
územní plán, kde jsou vyznaèeny tzv. 
stavební oblasti. Výstavbu mimo oblast musí 
povolit kanton a není to vùbec jednoduché. 
Protože Švýcarsko se dá vnímat jako jedna 
velká rezervace, má veškerá venkovská 
zástavba stanovena pøísná kritéria ve 
vzhledu staveb.
Jak je to s danìmi?  Švýcarsko je zemí bank, 
vysoké finanèní politiky a nejvyšších mezd v 
Evropì. I Švýcaøi musí platit danì. Na rozdíl 
od nás má zamìstnanec na výplatní pasce 
danì rozepsané. Doète se tam, kolik penìz 



DLOUHOÒOVICKÝ obèasník 9

jde obci, kolik kantonu, kolik státu a kolik 
církvím. Církev si vybere podle své víry.
Nezamìstnanost je minimální. V Lungenu 
èinila 2 % a nezamìstnaní byli pøevážnì 
cizinci ze zemí bývalého SSSR. Kdo hledá 
práci a chce pracovat, tak u nás ji najde. Toto 
byla slova pracovníka obecního úøadu. 
Už z mentality Švýcarù snažících dìlat vše 
naprosto ideálnì a perfektnì vyplývá, že 
kriminalita v této zemi patøí mezi vùbec 
nejnižší na svìtì. Policisty jsme vidìli pouze 
v blízkosti hranièních pøechodù. 
Ceny jsou ve vìtšinì oblastí vyšší než u nás. 
Platí to zvláštì o restauracích. Restaurace 
jsou èasto kontrolovány a samotní majitelé 
se snaží o to, aby služby byly poskytovány   
v nejlepší kvalitì. A co øíci závìrem? Tato 
malá hornatá zemì je zdrojem inspirací, ale i 
pìkných vzpomínek. Mohu doporuèit její 
návštìvu.

Zájemcùm z øad obèanù i organizací mohu 
zapùjèit CD s prezentací mé cesty.

Ing. Smola Pavel

Informace o zájezdu penzistù v roce 2010

Díky podpoøe Obce Dlouhoòovice máme 
opìt možnost pøipravit zájezd dùchodcù na 
téma: „Poznej svou vlast.“
Zájezd se uskuteèní 25. 8. 2010 ve støedu    
v 6.00 hod od budovy Obecního úøadu         
s tímto programem:
Slovanské hradištì – Libice nad Cidlinou
Pøeneseme se zpìt do školních lavic, kdy 

Pøipravujeme

nás naši páni uèitelé uèili v duchu 
obrozenecké doby o naší slovanské holubièí 
povaze. Je tomu cca 1000 let zpìt, kdy se v 
èeských zemích rozhodovalo, kdo bude 
vládnout. Uchazeèi byli tøi: Pøemyslovci v 
Praze, Slavíkovci na Libici u Nymburka a 
Vršovci ve Vraclavi u Vysokého Mýta. 
Pøemyslovci se ujali iniciativy a r. 995 
pomocí Vršovcù zlikvidovali Libici a potom   
r. 1108 zlikvidovali Vršovce. A cestu              
k prosperitì mìli volnou. Bylo to období, kdy 
zaèaly vznikat velké státní útvary a v Evropì 
takový zpùsob uchopení moci nebylo nic 
neobvyklého. My si mùžeme pouze 
postesknout, že u nás nevyrostl žádný 
takový Shakespeare, který by dokázal tuto 
látku pøevést na jevištní prkna nebo na 
filmové plátno.
Pøi totálním vyvraždìní Slavíkovcù se nám 
zachoval život Sobìslavova bratra Vojtìcha, 
který byl v Nìmecku na studiích. Pozdìji 
dokonèil studia v Øímì a byl vysvìcen 
biskupem v Èeských zemích. Ale na základì 
traumatu, kterým prošel v Èechách a 
zajímavé je, že i Èeši ho neuznávali, když jim 
všude øíkal, že se mají mít rádi a ne se 
zabíjet na potkání, odešel do Polska a 
Maïarska, kde byl a je uznáván jako patron 
tìchto zemí. V Polsku byl zavraždìn pohany 
pøi Baltském pobøeží. Poláci ho od pohanù 
vykoupili váhou zlata a slavnostnì pohøbili. 
Tehdy se Èeši zastydìli a vojenským 
zpùsobem Vojtìchovy ostatky ukoøistili a 
slavnostním zpùsobem pøevezli do Èech.
A závìr – v polovinì r. 2009 pøedseda vlády 
Polské republiky a pøedseda vlády 
Maïarské republiky pøijeli na státní návštìvu 
za pøedsedou vlády Èeské republiky a 
dìkovali jeho prostøednictvím Èeské zemi 
za to, že dala Evropì pøed tisíci lety 
takového èlovìka, jako je nyní už svatý 
Vojtìch. Èlenové vlády byli zaskoèeni a tisk 
nestaèil ani zareagovat.
Kutná Hora
Ve 14. století po Praze nejvýznamnìjší, 
dobývalo se tu støíbro, Václav II. sem 
soustøedil èeské mincovnictví. Èeské groše 
se používaly ve 13. – 14. století po celé 
Evropì. Roku 1850 tu K. H. Borovský 
vydával svùj èasopis Slovan. Kostel sv. 
Barbory, jedna z našich nejvýznamnìjších 
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gotických staveb, stavìn v letech 1388 – 
1565 (Petr Parléø, mistr Hanuš, Matyáš 
Rejsek, Beneš Rejt), Vlašský dvùr – 
pùvodnì mincovna a sídlo mincmistra, 
poèátkem 15. století královské sídlo, r. 1409 
vydán zde Kutnohorský dekret, r. 1471 
zvolen zde králem Vladislav Jagelonský, 
nyní muzeum. Z dalších zajímavostí 
vybírám rudné doly, jež založily slávu Kutné 
Hory, dùl Osel, který dosáhl jako prvý           
v Evropì hloubku 500 m, Kostnice.
Zámek Kaèina
Nejpùvabnìjší empírový zámek v Èechách, 
postaven v letech 1802 – 1822. Park o 
rozloze 100 hektarù sousedí s oborou 
Žehušice (bílí jeleni). V zámku je 
zemìdìlské muzeum, v nárožních 
pavilonech knihovna (na 35 000 svazkù) a 
divadlo.

Dopravu zajiš�uje Lukabus Païour 
Lukavice.
Obìd se poèítá po malých skupinkách         
v Kutné Hoøe.
Veèeøe asi v 18.00 hod v motorestu Lípa.
Návrat asi ve 20.00 hod Dlouhoòovice.

Zájemci hlaste se u známé a osvìdèené 
dvojice p. Šilarové a p. Havrdové.

Jaroslav Procházka

Geologická stezka

Sen, o kterém jsem se již nìkolikrát 
zmiòoval, se pomalu zaèíná uskuteèòovat. 
Jedná se o doplnìní nìkterých míst obce 
kameny, vyskytujícími se v našem 
nejbližším okolí. Jde o horniny, které utváøejí 
naši krajinu. Prvním se stala dekorace 
našeho parèíku. Tonalit z Kunvaldu. 
Druhým, ještì nedovezeným, je darovaná 
litická žula – Granit. Ta bude umístìna u 
zasazeného stromu pøed prodejnou. Tøetí, v 
poøadí ale druhý dovezený kámen, je opuka. 
Z té je tvoøena pøevážná èást podloží naší 
obce. Usadila se pøed Holeèkovými u 
zasazeného døezovce dne 18. kvìtna 2010 v 
15.30 hodin. Pochází z Letohradu. 
Zamýšlených kamenù bude na naší 

„Geologické stopì“ asi deset. Všechny 
doplnìny informaèními tabulemi. Už nyní se 
pøipravuje popis do parèíku, k potoku a          
k prodejnì. Tak nám držte palce, a� se 
pøevážná èást podaøí ještì letos. Za nyní 
darované kameny a jejich dovoz všem moc 
dìkuji.

Jiøí Tydlitát

Pozvánka na záøí

V sobotu pøed prvním podzimním dnem, 
tedy 18. 9. 2010 ve 14.00 hodin, ètrnáct dní 
po vycházce Pohádkovým lesem, se 
uskuteèní výstup na „Výhlednu“. Sraz          
u místního høbitova, program jako pøi 
slavnostním otevøení - vystoupí žáci ZUŠ    
P. Ebena ze Žamberka. Nezapomeòte se 
zúèastnit a pokud možno zajistit hezké 
poèasí a daleké výhledy.

Jiøí Tydlitát

Z hokeje

Na úvod se obrázkem vrát ím ke 
slavnostnímu ukonèení sezóny, které 
probìhlo 27. bøezna a na fotografii jsou 
všichni ocenìní spolu s panem starostou. 
Tímto ovšem vydaøená sezóna 2009-2010 
neskonèila, protože trenér zorganizoval 
jedenkrát za dva týdny spoleèný trénink, kde 

Sport
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se udržovala kondice a mužstvo se mohlo 
scházet. Pøípravu na novou sezónu 
zaha ju jeme 10 .  záø í  v íkendovým 
soustøedìním na Pastvinách a poté chceme 
již trénovat na ledì. Oèekáváme omlazení 
kádru a chu� do kvalitní pøípravy tak, 
abychom potvrdili 4. umístìní a reálnì mohli 
pokukovat po lepším?

M. Keprta

Popiska foto:
Zleva stojící: V. Podhájecký - pøedseda 
oddílu, Ing. P. Smola - starosta obce,           
M. Lakota - brankáø, J. Macháèek - 
nejproduktivnìjší hráè, T. Plundra -             
2. nejproduktivnìjší a cena za admina,           
J. Plundra - nejtrestanìjší hráè, O. Hubálek - 
nejoblíbenìjší hráè,
Zleva podøepující: J. Hrèka  - trenér, D. 
Hrèka - 3. místo v produktivitì, M. Holubáø - 
nejlepší obránce.

Zpráva FC

Po podzimní èásti, která se moc nevydaøila, 
jsme získali pouze10 bodù, z toho jen 2 
vítìzná utkání. Ani zimní pøíprava se 
nevydaøila podle pøedstav trenérù a kromì 
trapné úèasti na zimním turnaji v Ústí nad 
Orlicí jsme se nesešli. Nedalo se tedy èekat, 
že bychom na jaøe záøili, ale docela se daøí. 
Tìsnì pøed koncem sezony máme na kontì 
28 bodù, z jarní èásti 18, z toho jsme 6x 
zvítìzili a na domácím høišti jsme prohráli 
pouze s vítìzem soutìže Øetovou, a to o 
jedinou branku. Letošní sezona je pro nás 

zvláštní tím, že jezdíme na zápasy v malém 
poètu a nìkdy ani nevíme, zdali nás bude 11. 
Mohou za to dlouhodobá zranìní M. Drhlíka, 
J. Koèajdy, J. Plívy, L. Musila. Doufejme, že 
pøíští rok bude, co se týèe úèasti a zájmu, 
lepší. Dále bylo jaro unikátní poètem a výší 
udìlených trestù a pokut. Laik by øekl, že si 
na nás svaz zasedl. Vìøím, že tomu tak není 
a nikdy nebylo a nebude. Takže závìrem 
musím podìkovat všem sponzorùm, 
hráèùm a lidem z poøadatelské služby a 
fanouškùm, kteøí nám vìøí a podporují nás 
na zápasech doma i venku.

JARNÍ ÈÁST

LICHKOV - DLOUHOÒOVICE  3:1 
(Víša T.)
DLOUHOÒOVICE - RUDOLTICE 3:1 
(Macháèek J. 2x, Mikuláš J.)
HELVÍKOVICE - DLOUHOÒOVICE 0:3 
(Plíva J., Koøínek Z., Èernoch M.)
DLOUHOÒOVICE - ØETOVÁ 1:2 
(Jakubec V.)
DOBØÍKOV "B" - DLOUHOÒOVICE 4:0
DLOUHOÒOVICE - BOØÍKOVICE 3:2 
(Musil M., Mikyska K. 2 x)
ŽICHLÍNEK - DLOUHOÒOVICE     2:0
DLOUHOÒOVICE - D. TØEŠÒOVEC 3:1 
(Tøináctý J., Mikuláš J., Nastoupil J.)
RYBNÍK - DLOUHOÒOVICE 0:3 
(Veverka T., Macháèek J., Tøináctý J.)
LIBCHAVY "B" - DLOUHOÒOVICE 1:4 
(Nastoupil J., Víša T., Macháèek J.,Mikyska K.)

SKÓRE: 21:16

Poøádali jsme spoleènì s Floriánkem a D. 
Silberem tradièní pálení èarodìjnic. Akce se 
opìt vydaøila i díky "skvìlému" poèasí, 
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pršelo jen ojedinìle. Podìkování patøí všem, 
kteøí se podíleli na organizaci akce, holkám  
z aerobiku za skvìlou èarodìjnici, DJ 
Brossovi za kvalitní zvuk i obraz a lidem za 
skvìlou úèast.
Závìrem: fotbalové dìní mùžete sledovat na 
webových stránkách obce v odkaze fc 
dlouhonovice.

Za oddíl kopané Z. Koøínek

Bøezen 

Pøevládalo chladné a vlhké poèasí se 
snìhovými srážkami do 20 cm. Od 18. 
bøezna se zaèalo výraznìji oteplovat, 
snìhová pokrývka roztála a srážky ve formì 
deštì, byly jen obèasné. Jarní tání snìhu 
bylo nejintenzivnìjší na jižní Moravì, kde 
øeky dosáhly na 3. stupeò povodòové 
aktivity.
Teploty: prùmìr za mìsíc byl 2 °C (0,2 °C 
nad normálem), maxima: 18,4 °C (25.), 
minima: -16,6 °C (6.) a v pøízemí: -19,8 °C 
(6.).
Srážky: celkem 49,8 mm/m  (88 % normálu)
Sluneèní svit: celkem 127,2 hodin (138 % 
normálu)
Statistiky: poèet dnù s: mlhou: 2, srážkami: 
21, kouømem: 10, snìhovou pokrývkou: 21, 
jíním: 1, rosou: 3, nárazovým vìtrem: 6, 
maximální náraz vìtru: 19,0 m/s (14., 15.) ze 
ZSz, maximální snìhová pokrývka: 20 cm 
(16., 17.), poèet dnù s prùmìrnou teplotou 
nižší než 0 °C: 12, se sluneèním svitem: 25, 
nejdelší den se sluneèním svitem: 9,1 hod. 
(9.), zámrz pùdního profilu: do 8 cm.
Vodní hodnota snìhové pokrývky: 1. 3. 15 
cm (64,0 mm/m ), 8. 3. 15 cm (61,0 mm/m ), 
15. 3. 14 cm (60,0 mm/m )

Duben

Výrazný extrém v podobì 17 až 30 
centimetrù snìhové nadílky, pøi denních 
teplotách kolem 13 °C, se objevil hned na 
zaèátku mìsíce. Dále pøevládalo poèasí s 
promìnlivou oblaèností, obèasnými 
srážkami a teplotami od -4°C po 24 °C pøes 

Poèasí

den. Na nìkolik dnù mezi 17. a 19. dubnem 
se nad Evropou uzavøel vzdušný prostor - 
sopeèný popel a prach z Islandské sopky.
Teploty: prùmìr za mìsíc byl 7,7 °C (1,4 °C 
nad normálem), maxima: 24,6 °C (30.), 
minima: -4,5 °C a v pøízemí: -8,4 °C (23.).
Srážky: celkem 79,4 mm/m  (176 % 
normálu)
Sluneèní svit: celkem 208,5 hodin (172 % 
normálu)
Statistiky: poèet dnù s: mlhou: 8, srážkami: 
18, kouømem: 4, se snìhovou pokrývkou: 1, 
jíním: 3, rosou: 10, nárazovým vìtrem: 2, 
maximální náraz vìtru: 14,0 m/s (26.), ze 
smìru: Jv, poèet dnù se sluneèním svitem: 
26, nejdelší den se sluneèním svitem: 12,9 
hodin (25.), poèet dnù s krupobitím: 2, s 
bouøkou: 4.

Kvìten

Pøevládalo poèasí s velkou oblaèností, 
èastým deštìm a nízkými teplotami. 
Výrazné tlakové níže postupovaly 17. až 19. 
kvìtna pøes støední Evropu a svými 
srážkami ovlivòovaly pøedevším Moravu a 
Slezsko. Na Lysé hoøe spadlo bìhem tøech 
dnù pøes 330 mm/m  srážek a pøi nízkých 
teplotách zde napadlo 50 centimetrù snìhu. 
Na Moravu se povodnì vrátily po tøinácti 
letech. Pøeplnìné pøehrady byly bez 
možnosti úèinné regulace vody. Na 
mnohých místech byly pøekroèeny 3. SPA. 
Voda si vzala 6 lidských životù. Následovaly 
sesuvy pùdy. Druhá vlna pøívalových srážek 
postihla Moravu mezi 20. až 23. kvìtnem. 
Zasaženy byly i okolní státy.
Teploty: prùmìr za mìsíc byl 11,6 °C (-0,3 
°C), maxima: 21,4 °C, minima: 3,0 °C a        
v pøízemí: -1,1 °C (8).
Srážky: celkem 142,2 mm/m  (219 % 
normálu)
Sluneèní svit: celkem 103,6 hodin (58 % 
normálu)
Statistiky: poèet dnù s: mlhou: 3, srážkami: 
28, kouømem: 2, rosou: 13, nárazovým 
vìtrem: 2, maximální náraz vìtru: 13,0 m/s 
(18), ze smìru: Sz, poèet dnù se sluneèním 
svitem: 22, nejdelší den se sluneèním 
svitem: 10,6 hodin (9.), poèet dnù s 
krupobitím: 1, bouøkou: 7.

Martin Balík
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Dlouhoòovice è. 2/2010
ze dne 26. 4. 2010

Zastupitelstvo obce
1. Bere na vìdomí informace:

1.1. starosty, pøedsedù výborù a komisí: viz zápis
1.2. o pøípravì žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova – rekonstrukce mantinelù pro víceúèelové 

høištì-kluzištì Dlouhoòovice
1.3. o pøípravì nového územního plánu obce Dlouhoòovice a podání žádosti o poøízení územního 

plánu
1.4. výsledek hospodaøení VAK Žamberk v.o.s. v roce 2009, s dosaženým ziskem v celkové výši 831 

128,-Kè. Z toho na jednotlivé spoleèníky pøipadá následující podíl:
Mìsto Žamberk        763 624,-Kè
Obec Lukavice           33 106,-Kè
Obec Dlouhoòovice   34 398,-Kè

2. Schvaluje:
2.1. pronájem víceúèelového høištì - kluzištì  (è. p. p. 408/2) Tìlovýchovné jednotì Dlouhoòovice za 

roèní nájemné ve výši 1,- Kè na dobu 7 let 
2.2. podání žádosti Tìlovýchovnou jednotou Dlouhoòovice na MAS Orlicko o dotaci z Programu 

rozvoje venkova na rekonstrukci mantinelù pro víceúèelové høištì-kluzištì s pøedpokládaným 
termínem realizace jaro 2011 

2.3. smlouvu o nájmu plastových sbìrných nádob pro bio-odpady mezi Mìstem Žamberk jako 
poskytovatelem a Obcí Dlouhoòovice jako pøíjemcem  na dobu 4 let,tj. od 1.1.2011 do 31.12.2014

2.4. smlouvu o výpùjèce plastových nádob pro bio-odpady mezi Mìstem Žamberk jako pùjèitelem a 
Obcí Dlouhoòovice jako vypùjèitelem na dobu urèitou a to do 31.12.2010

2.5. schvaluje MŠ Dlouhoòovice hospodáøský výsledek - zisk ve výši 8257,68 Kè, který bude 
pøeveden do rezervního fondu

3.   Ukládá
3.1. starostovi splnìní bodu 2.1., 2.2., 2.3,2.4

Usnesení bylo schváleno 6 hlasy
Schùze byla ukonèena v  Dlouhoòovicích dne 26. 4. 2010 v 19:45 hod.
Zapsal: Ing. Smola Pavel

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Dlouhoòovice è. 3/2010
ze dne 21. 6. 2010

Zastupitelstvo obce
3. Bere na vìdomí informace:

3.1. starosty, pøedsedù výborù a komisí: viz. zápis
3.2. o pøípravì komunálních a senátních voleb ve dnech 15. a 16. øíjna 2010
3.3. zrušení rekonstrukce ulice Doleèka z dùvodu odmítnutí spolufinancování ze strany místních firem 

- hlavních uživatelù komunikace
3.4. výsledek valné hromady VAK Žamberk v.o.s. ze dne 16. 6. 2010

4. Schvaluje:
4.1. rozpoètové opatøení è. 10011 – poskytnutí neinvestièní úèelové dotace z MF ÈR na úhradu výdajù 

souvisejících s konáním voleb do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky
4.2. v souladu s § 6 odst. 5 písm. a) zákona è. 183/2006 o územním plánování, schvaluje žádost o 

poøízení územního plánu Obce Dlouhoòovice, který bude hrazen z rozpoètu obce. Poøizovatelem 
územního plánu bude úøad územního plánování Mì Ú Žamberk. Pro spolupráci pøi poøizování 
uvedeného územního plánu urèuje starostu obce Ing. Pavla Smolu

4.3. zmìnu termínu úplného dokonèení komunikace v lokalitì „Velký Hájek“ k datu 31. 8. 2011
4.4. finanèní dary èlenùm zastupitelstva obce – viz. pøíloha
4.5. zápùjèku vozidla Ford Transit Mìst. úøadu Žamberk za úèelem zajištìní návštìvy starostù 

družebních mìst Evropské unie v termínu 26. 6. a 27. 6. za schválenou úhradu 12,-Kè/km. Øidiè 
Miroslav Jániš
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4.6. poskytnutí finanèního pøíspìvku taneèní skupinì Lady Club Záchlumí za kulturní vystoupení na 
setkání dùchodcù ve výši 1500,- Kè.

4.7. zajiš�ování osekávání krajnic místních komunikací obcí a bøehy potoka
3.   Ukládá

3.1. starostovi splnìní bodu 2.5
3.2 hospodáøce splnìní bodu 2.4, 2.6,

Usnesení bylo schváleno 5 hlasy
Zdržel se hlasování: 1 zastupitel
Schùze byla ukonèena v  Dlouhoòovicích dne 21. 6. 2010 v 19: 30 hod.
Zapsal: Ing. Smola Pavel
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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 Janem Vychem, v nákladu 150 výtiskù.
Redakèní rada neodpovídá za obsah pøíspìvkù.

Uzávìrka pøíštího èísla 10. záøí 2010

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
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