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Co pøinesl uplynulý rok a co nás èeká v pøíštím roce
Tìžko tomu uvìøit, ale od posledních voleb
uplynul více než rok. Dovolte proto struèné
ohlédnutí za událostmi roku a zároveò
pøipomenout, co nás èeká v roce pøíštím.
Prvním krokem nového zastupitelstva bylo
vytvoøení rozpoètu pro rok 2007. Od rozpoètu se
odvíjí vìtšina akcí, proto i v tìchto dnech je už
zpracován a schválen rozpoèet na pøíští rok. Co
se nám podaøilo v jednotlivých oblastech a co nás
èeká v novém roce?
Kulturní zaøízení obce byla provedena oprava
nouzového osvìtlení, vymìnily a doplnily se nové
záøivky ve stropních svìtlech, byla natažena nová
ochranná sí oken.
V pøíštím roce budou vymìnìna okna nákladem
250 tis. Kè.
Restaurace a ubytovna
zrekonstruovala se
kuchynì s cílem splnit hygienické normy pro
pøípravu stravy, byly vymìnìny radiátory. Výše
nákladù èinila 300 tis. Kè
V pøíštím roce dojde k výmìnì oken a nelogicky se
otevírajících dveøí. Bude zrekonstruováno
sociální zaøízení. V 1. poschodí ubytovny výmìna
4 oken. Celkem to bude stát 440 tis. Kè.
Zvonièka byl slavnostnì zavìšen vysvìcený
zvon vèetnì instalace mechanického a
elektronicky ovládaného zaøízení pohonu. Poblíž
umístìna vlastivìdná informaèní tabule. Na zvon
bylo vybráno od dárcù 30 821,- Kè
Mateøská škola (budova obecního úøadu) byla
výmìnìna okna, za pøispìní rodièù nalajnováno
dìtského høištì na sportovní ploše, zajištìna
souprava pøenosných dopravních znaèek.
Sportovní kabiny byla položena kanalizaèní
pøípojka pod korytem potoka ke kabinám.
Vybudovalo se nové sociální zaøízení pro hráèe,
rozhodèí a veøejnost. Byly opraveny a rozšíøeny
šatny s technickým zázemím. Celkové náklady
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dosáhly 1 500 tis. Kè
Høbitov je namontováno sklopné schodištì ke
zvonu do podkroví nad smuteèní místnosti.
Umístìny informaèní tabule pro návštìvníky
høbitova. Z finanèních dùvodù byla odložena
oprava høbitovní zdi.
V pøíštím roce je naplánováno nové ozvuèení v
hodnotì 10000,-Kè.
Bytovka
ve spolupráci se „spoleèenstvím
vlastníkù byt. jednotek“, byla vymìnìna okna v
celém objektu. Byla provedena oprava sociálních
zaøízení ve 3 obecních bytech.
V pøíštím roce je plánován prodej 5-ti bytù.
Parèík v ulici Hlavní byla položena nová dlažba,
usazeny stylové lavièky s odpadkovým košem,
umístìny dekorativní balvany ze švédské žuly
Požární ochrana oprava hasièské cisterny, nákup
pracovních odìvù pro èlenky požárního družstva.
V pøíštím roce instalace nového topení v požární
zbrojnici v hodnotì 50 tis.Kè.
Kanalizace
byla dokonèena projektová
dokumentace pro II. etapu kanalizace,
kanalizaèní pøípojky a dešovou kanalizaci v ulici
Dvorská. Byla vytvoøena finanèní rezerva ve výši 2
mil korun pro spolufinancování tohoto projektu. V
listopadu byla zahájena výstavba kanalizace v
ulici Spojovací.
Koncem pøíštího roku je plánováno ukonèení celé
akce a kolaudace díla.
Komunikace - v tomto, ani v pøíštím roce se
neplánují žádné vìtší opravy vozovek Rozsáhlé
investice budou až v roce 2009, tedy po
dokonèení veškerých prací provádìných v
souvislosti s budováním kanalizace.
Parkovištì u bytovek do konce tohoto roku bude
zpracována pøedprojektová studie.
V pøíštím roce nás èeká rozšíøení parkovací
plochy mezi prostøední a dolní bytovkou vèetnì
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vybudování nové parkovací plochy nad horní
bytovkou. Demolice zdìných ohrad, umístìní
dalších kontejnerù na separovaný odpad.
Odhadované náklady 600 tis. Kè
Sídlištì pro rodinné domky nad nádražím do
konce roku 2007 ukonèení zmìny è. 2 „Územního
plánu obce Dlouhoòovice“.
V pøíštím roce dokonèení projekèních prací a
položení inženýrských sítí. Prodej pozemkù
žadatelùm.
Nauèná stezka v prùbìhu roku budou instalovány
v obci informaèní tabule v pøibližnì stejné velikosti
jako u zvonièky. Úprava okolí studánek. Náklad
115 tis. Kè.
Životní prostøedí, sbìr a likvidace odpadu bylo
vykáceno 26 suchých stromù v ulici Nádražní. O
náhradní výsadbì bude rozhodnuto, až bude
znám termín a rozsah rekonstrukce této
komunikace. Na základì výsledku anketního
prùzkumu byl zpracován návrh nové vyhlášky o
místním poplatku za odpady (na osobu a rok). Text
vyhlášky byl zaslán k povinnému právnímu
posouzení na ministersvo vnitra. O nové výši
poplatku budou obèané informování. V prosinci
bude podepsána smlouva s Technickými službami
Žamberk o využívání sbìrného dvora obèany
Dlouhoòovic.
V pøíštím roce budou zakoupeny další 4
kontejnery na separovaný odpad v hodnotì 60
tis.Kè. V rozpoètu je poèítáno s finanèní èástkou
pro pøíspìní obèanùm na nákup nádob pro sbìr
bioodpadu.
Veøejné osvìtlení vzhledem k vytváøení rezervy
pro spolufinancování II. etapy kanalizace bude
rekonstrukce osvìtlení ulice Hlavní realizována
až v roce 2009.
V pøíštím roce je poèítáno s osvìtlením køižovatky
mezi høbitovem a domem pana Holubáøe.
Údržba komunikací a pøíkopù vzhledem k mírné
zimì poèátkem roku došlo k úspoøe za zimní
údržbu. Naopak sekání trávy a její likvidace v
letních mìsících se daøilo zajišovat obtížnì.
Pøispìla k tomu dlouhodobá závada na sekaèce
bytového družstva, celkem pøíznivé klimatické
podmínky pro intenzivní rùst trávy a nezájem
chovatelù králíkù o seno.
Pro pøíští rok má zájem pøijmout nového
pracovníka do stálého pracovního pomìru, který
bude zabezpeèovat údržbové práce v obci. Proto
je na údržbu obce vyèlenìna èástka 490 tis. Kè.
Vážení spoluobèané,
splnìných cílù máme za sebou hodnì, ale
podstatnì více jich máme pøed sebou. Dovolte mi
podìkovat všem, kteøí jste pøiložili ruku k dílu,
podìkovat zastupitelùm obce a nejvíce podìkovat
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panu Janu Vychovi a paní Lence Sklenáøové, bez
jejichž pomoci a rad by byl mùj první rok
starostování velmi složitý.
Úplnì na konec mi dovolte popøát Vám pøíjemné
prožití Vánoc a hodnì štìstí, pohody a úspìchù v
pøíštím roce.
ing. S m o l a Pavel
starosta obce

Závada na veøejném osvìtlení
V pondìlí 26. 11. ve veèerních hodinách zùstala
èást obce ponoøena do tmy. Pøíèinou byla závada
vzniklá pøi silném vìtru. Pan Petr Nun závadu
odstranil a obèanùm, kteøí se o vzniklý problém
zajímali, byla situace vysvìtlena. V nedìli 2. 12.
dopoledne naopak bylo veøejné osvìtlení v
provozu z dùvodu pøípojování vánoèních
elektrických ozdob, výmìny a doplòování žárovek
na vánoèním stromu. Nejednalo se o plýtvání
energiemi, jak mi jeden anonym vyèítal svoji SMS
bez podpisu z tel.èísla 605 279 007. Škoda, že
nezavolal a nepøedstavil se. Vysvìtlil bych mu
situaci stejnì, jako ostatním spoluobèanùm.
ing. Smola Pavel
starosta obce

Spoleèenská rubrika
Narození
14.9.
15.9.
29.9.
26.10.

Martin Matoušek
Lucie Hájková
Adam Netušil
Šimon Kubíèek

Blahopøejeme
13.1.
5.2.
23.3.
28.3.

Karel Musil
Rùžena Malátková
Karel Šlesingr
Oldøich Tichý

Události v roce 2007
Narození
Úmrtí
Sòatek
Rozvod
Pøistìhování
Odstìhováí
Stìhování v obci

11
4
6
3
22
37
6

85 let
87 let
86 let
70 let
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Strom života
Vìk
Muži
Ženy

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
28 16 23 28 41 38 31 25 20 32 29 25 13 11 4 5 5 2 0
16 12 24 41 31 48 38 30 40 25 27 21 18 12 11 11 4 6 0

Prùmìrný vìk obyvatelstva
Celkem
Muži
Ženy

35,7
34,2
37,2

Rozsvícení vánoèního stromku
Kdo v pondìlí 3. 12. 2007 v 17 hodin byl na Hlavní
ulici u parèíku v Dlouhoòovicích, vidìl po silnici
pøicházet øadu bílých postavièek s køidélky
andìlíèky. To byly dìti z zdejší mateøské školy se
svými p. uèitelkami. Šly zazpívat koledy k
rozsvìcení vánoèního stromu. Bohužel poèasí
nepøálo. Silný déš vše pokazil. Pøehlušil pøivítání
pøítomných panem starostou i program dìtí byla
to škoda. Pøesto jeden andílek strom rozsvítil a
horký punè, který se potom podával, pøíjemnì
zahøál. Dìti také byly odmìnìny sladkostmi. Snad
za rok to vyjde s poèasím lépe.
Pøeji všem pìkné Vánoce.
Marie Slaninová

K soutìži ...
K soutìži o nejkrásnìjší okno èi balkon,
zahrádku èi pøedzahrádku
V úvodu bych se rád omluvil všem, kteøí byli na
veøejném jednání zastupitelstva v záøí 2007 na
Chatì Rolba. Tam jsem k této soutìži vyslovil
možnost zmìnit pravidla, tedy hodnotit jednotlivá
roèní období v oknech a pøedzahrádkách, dále
balkony a veøejná prostranství. Z každé kategorie
vybrat dva, takže by se na posledním veøejném
jednání sešlo dvanáct vybraných.
Nová pravidla v zaèátku roku v našem Obèasníku
nebyla, proto vyhodnocení za rok 2007 probìhlo
na veøejném zasedání v hasièské zbrojnici podle
tìch pøedešlých, jen s malým doplòkem veøejné
prostranství.
Protože hodnotící komise nevlastní zrcadlo,
kterého se staèí zeptat která, -é, -ý je nejkrásnìjší,
vybrala z vás tøi za okna a balkony:
1 .
Šafáøovi
2. Hejkrlíkovi
3. Kuklíkovi
tøi za pøedzahrádky:
1. Pražákovi
2. Chárovi
3. Kubíèkovi
veøejné prostranství:
A. Tichá a L. Šavrda
U posledních dvou jmenovaných se jedná o
úpravu chodníku podél drátìného plotu v
Nádražní ulici, kde odstranili náletové døeviny a
nepoøádek nahradili výsadbou trvalek a doplnili
mulèovací kùrou. Je milé psát o nìkom, komu
není lhostejný vzhled veøejného chodníku, který
navíc ani nesousedí s jeho pozemkem.
Rád bych ještì pøipomnìl, že mnohde nebylo
snadné vybrat jen tìch nìkolik a vìøím, že ti
nejmenovaní nezanevøou na své zahrádky a na
svá okna. Je to pøedevším jejich radost a následnì
teprve obdiv kolemjdoucích.
Do budoucna, až opravdu nebude možnost vybrat
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toho nejlepšího, mùže být vybrána celá obec jako
nejkrásnìjší obec roku. To bude ten nejvìtší
úspìch, kterého mùžeme dosáhnout. Proto vám
všem jménem celé komise pøeji hodnì
pìstitelských úspìchù a trpìlivost.
Pro rok 2008 vyhlašujeme pro nejkrásnìjší okna,
balkony, zahrádky tyto kategorie:
- okna a zahrádky viditelné z veøejné
komunikace dva vyhodnocení za jaro, léto,
podzim a zimu - tedy celkem osm
- balkony bytù - dva
- veøejná prostranství - dva
Tedy celkem dvanáct vybraných bude na
posledním veøejném zastupitelstvu roku 2008
odmìnìno.
Radost ze zahrádek a kytièek vám všem za
poøádající komisi pøeje
Jiøí Tydlitát

Rozsvícení vánoèního stromku

života Dlouhoòovice tìšily nebývalému zájmu
všech návštìvníkù.
Další výstavou, první za úøadování nového
zastupitelstva, je ta letošní. Tím myslím
pøedvánoèní vystavu betlémù v roce 2007.
Výstava byla uspoøádána ve spoleèenské
místnosti hasièské zbrojnice. Tím bych chtìl
podìkovat za umožnìní využít tyto prostory. Rád
bych také podìkoval za zapùjèení vyøezávaného
betlému, za pìkné úvodní vystoupení naší
mateøské škole, všem ženám, které se podílely po
celou dobu otevøení výstavy na jejím støežení i
tìm, kteøí pomáhali s její instalací.
Je zde sice psáno v èase minulém, ale v dobì, kdy
byl èlánek pøedán do uzávìrky tohoto èísla,
výstava ještì probíhala. Proto statistika
návštìvnosti a vybraná èástka na dobrovolném
vstupném, která bude využita jako pøíspìvek na
zhotovení další informaèní tabule pro naši obec,
bude zveøejnìno až v dalším èísle zpravodaje
Obèasníku.
K èíslùm mohu ještì uvést, že vše vystavených
betlémù, vèetnì tìch nejmenších, bylo celkem 54
kusù. Na zahájení pøišlo 15. prosince 170 lidí a
výstavu svým vystoupením uvedlo 10 dìtí pod
vedením uèitelek Krahulcové a Knápkové.
Vìøím, že výstava navodila pøíjemnou náladu
návštìvníkùm a pøispìla k pìknému prožití
vánoèních svátkù. Do roku 2008 pøeji všem
zdraví, pohodu a životní úspìchy.
Jiøí Tydlitát

Pietní vzpomínka
Dne 26. 10. v pøedveèer státního svátku „Dne
vzniku samostatného èeskoslovenského státu„
položili zastupitelé obce na místním høbitovì k
pamìtní desce legionáøù kytici jako vzpomínku na
obèany Dlouhoòovic, kteøí padli v dobì 1. svìtové
války.

Pøedání jedné z cen

O výstavách
Výstavu, kterou máte jistì všichni v pamìti, jste
zhlédli v sále našeho kulturního domu. Byla
uspoøádána k výroèí naší obce a v mnoha
pøípadech se velmi vzácné historické fotografie ze
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Dopravní policie nezahálí
Dne 25. 10. 2007 bylo v dobì od 08:30 do 10:30
hod. provedeno hlídkou DI Ústí nad Orlicí ve
složení nstržm. Milan Repa, nstržm. Vladimír
Pavel a nstržm. Zdenìk Beneš mìøení nejvyšší
povolené rychlosti na sil. è. II/312 ul. Hejnická v
obci Dlouhoòovice. Radar byl nastaven od
hodnoty 64 km/hod. kdy 3 km/hod. jsou od
namìøené rychlosti odeèítány jakož to tolerance
odchylky radaru v hodnotì 3% ze 100 km/hod.
uvádìné výrobcem radaru. Výsledná rychlost 64
km/hod. je tedy po tomto odeètu ve prospìch
pøestupce 61 km/hod. Zbývajících 10 km/hod. je
tradièní tolerance ze strany státní policie. Bìhem
výše uvedených dvou hodin byla 4 projíždìjící
vozidla vaší obcí vyhodnocena radarem jako tzv.
pøestupková. Ve tøech pøípadech se jednalo o
pøestupek dle § 22 odst. 1 písm. f) bod 4 zák. è.
200/1990 Sb. O pøestupcích, kdy byla rychlost
pøekroèena ménì než o 20 km/hod. než je
povoleno a øidièùm tìchto vozidel byla, dle tohoto
zákona uložena bloková pokuta, která je v tomto
pøípadì taxativnì pevná bez možnosti zvýšení,
snížení èi domluvy ve výši 1.000,- Kè a mìstským
úøadem pøidìleny 2 body do Evidenèní karty
øidièe. V jednom pøípadì, kdy vozidlu bylo
namìøeno 87 km/hod. a po výše uvedeném
odeètu 3% tedy koneèných 84 km/hod., byla
pøestupci uložena bloková pokuta dle § 22 odst. 1
písm. f) bod 3 zákona è. 200/1990 Sb. O
pøestupcích ( pøekroèení nejvyšší povolené
rychlosti v obci o 20 do 40 km/hod.) ve výši 2.500,Kè. opìt taxativnì a mìstským úøadem pøidìleny
3 body do Evidenèní karty øidièe, kdy pokud tento
pøestupek ze strany tohoto øidièe bude bìhem
následujícího kalendáøního roku spáchán po
druhé, nebude tento øidiè již øešen na místì
pøestupku blokovì, ale bude oznámen na místnì
pøíslušný úøad s rozšíøenou pravomocí, kde bude
v této vìci rozhodnuto ve správním øízení, kdy
sankce je od 2.500,- Kè. do 5.000,- Kè. a dále
udìlen zákaz èinnosti (øízení motorových vozidel)
od 1 do 6 mìsícù.
Dále byly mimo mìøení rychlosti ve Vaší obci
zjištìny další dva pøestupky, kdy došlo k porušení
§ 11 odst. 1 zákona 361/2000 Sb. O provozu na
pozemních komunikacích (na pozemní
komunikaci se jezdí vpravo co nejblíže k pravému
okraji vozovky, pokud tomu nebrání pøekážka v
provozu atd.), kdy dvì vozidla pøi prùjezdu
levotoèivou zatáèkou smìrem od obce Žamberk,
jejíž náhled jsem jako foto pøiložil, nejela vpravo,
ale vlevo protismìrem. V obou tìchto pøípadech
byla bloková pokuta ve výši 500,-Kè dle § 22 odst.
1 písm. l) zákona è. 200/1990 Sb. O pøestupcích,
kde se ukládá sankce od domluvy po 2.000,- Kè.
Informace od DI Ústí nad Orlicí
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Pøipomenutí jednoho výroèí
Pøipomenutí jednoho výroèí pokraèování
V roce 1951 se snížil poèet dìtí na tolik, že byla
mateøská škola uzavøena. Touto vìtou byl
ukonèen èlánek o I. etapì MŠ v Dlouhoòovicích v
minulém èísle Obèasníku.
V dalších letech se zvyšoval v obci poèet dìtí
povinné školní docházky a byly otevøeny 2 tøídy
Základní školy. Obì tøídy byly v I. poschodí školní
budovy. Ta se každým rokem opravovala a
modernizovala. Kolem roku 1970 probìhla u
školní budovy pøístavba. Tím v I. poschodí vznikl
prostor pro kuchyò, jídelnu , šatnu a sociální
zaøízení pro nynìjší MŠ. K tomu byla ještì volná
jedna tøída pro ZŠ, kde klesl poèet školákù. Tehdy
Obèanský výbor s Mìstským úøadem v Žamberku
(nebyla ještì samostatná obec) rozhodl otevøít
zde opìt Mateøskou školu. V Dlouhoòovicích však
bylo pouze 7 dìtí v pøedškolním vìku. Po jednání
s JZD Píseèná se rozhodlo, že rodièe z Píseèné
budou vozit 8 dìtí, 1 dítì ze Žamberka do zdejšího
zaøízení. Provoz byl zahájen 1. 11. 1973. Na
slavnostní zahájení byl všechen nábytek
vypùjèený ze žamberských MŠ. Po pøidìlení
financí ONV Ústí nad Orlicí se postupnì koupil
nový nábytek a bìhem jednoho roku byla škola
pìknì vybavena. V roce 1974 byla zrušena ZŠ a
také tato volná tøída se stala souèástí MŠ. Také
zahrada od p. Václava Vítka se brzy oplotila a
vybavila za velké a ochotné pomoci rodièù
místních i píseckých. Brzy se ukázalo, že zøízení
MŠ bylo velmi prozíravé, protože poèet
narozených dìtí rychle stoupal nejen zde, ale
celostátnì byl nedostatek míst v MŠ.
Ukazuje to pøehled zapsaných dìtí do zdejší školy.
Školní rok:
1973 - 74
1975 - 76
1980 - 81
1982 - 83
1984 - 85

pøi otevøení 16 dìtí místních a z Píseèné
již 27 dìtí místních a z Píseèné
30 dìtí místních a z Píseèné
28 dìtí jen místních obec Píseèná má MŠ

32 dìtí jen místních

Dnes je to k neuvìøení. Pøi tomto vysokém poètu
dìtí ve tøídì pøiváželi do naší MŠ 1x týdnì na 3
hodiny ještì své dìti rodièe 5-6 leté do
pøípravného oddìlení pøed vstupem do ZŠ. Byly to
dìti z Èeské Rybné, Hejnic a Žamberka.
Celostátnì to bylo období silných roèníkù. V
tìchto letech jsem odcházela do dùchodu. V
dalších letech se postupnì poèet dìtí narozených
snižoval. Dnes se zdejší MŠ potýká s
nedostatkem dìtí a místní Obecní úøad se snaží
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provoz udržet, protože se jeví v dalších letech
opìt pøibývání dìtí narozených v obci. Zdejší MŠ
je novì zmodernizovaná, pìkná, v klidném
prostøedí. Vìøím, že historie této školy bude
pokraèovat.
Do dalších let pøeji dostatek dìtí a kolektivu školy
hodnì úspìchù.
Marie Slaninová

O památných stromech IV
Tak, jako se louèíme se starým rokem a vítáme
nový mladý, tak mùžeme napsat i o památném
stromu. V porovnání s jejich vìkovitostí o stromu
nedávno „narozeném“. O tom, který „pøijel“ a
usadil se v naší obci pøed prodejnou 2. listopadu
ve 13 hodin. „Narodil“ se pøed deseti lety v okrasné
školce v Litomyšli.
Jeho pøedci pocházejí z nekoneèných
jehliènatých porostù Severní Ameriky. Náš
„vyèouhlý výrostek“, který zdá se ani neumí stát
rovnì, je ze vznešeného rodu Pseudotsuga
taxifolia Duglaska tisolistá. Duglasku roku 1827
pøivezl ze Severní Ameriky do Evropy dendrolog
David Souhlas a po nìm má i jméno. Na
americkém kontinentu je objevil a popsal roku
1795 botanik Menzies.

Z popisu uvádím: Je domovem v západní èásti
Severní Ameriky. Je rozšíøena z úrovnì moøe od
ostrova Vancouveru až do výšek 2600 m v pohoøí
Siera Nevady. Je suchomilnìjší než náš smrk. Ve
své domovinì dorùstá až do výšky 100 m a ve
vìku 180 let má prùmìr kmene až 450 cm. Ve
dvaceti letech dorùstá deseti metrù, v padesáti 30
metrù. Èím pomaleji roste, tím více je jádrové
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døevo zbarveno do èervena.
Poznámka: nádherný statný exempláø je k vidìní v
zámeckém parku v Kvasinách.
Mùžete namítat, že píšu o nìm, když je to ta
douglaska. Ano píšu o nìm o našem jehliènatém
stromu vlastním jménem Blue Wonder. Nebude
mít tak velký vzrùst jako jeho pøedchùdci. Pøesto
mu za nás za všechny pøeji, a se mu tady daøí, a
se vyrovná s novým prostøedím a roste do krásy,
aby v budoucnu nahradil „vánoèní!“ strom v
parèíku, který má podlomené a chatrné zdraví.
Tak tedy: „Pevné zdraví a dlouhý život ty strome!“
Jiøí Tydlitát

O památných stromech V
Pomníky se odhalují i boøí. Nìkdy se ani nestaví a
pøesto jsou místa, kde prošly dìjiny a jediným
svìdkem je strom.
Jako pøíklad mùžeme uvést Karlovu lípu v
Klokoèovì. V jejím stínu odpoèíval Karel IV. pøi
vyjížïce do lázní v Modletínì. Další zajímavé
zastavení mùže být u lípy v Úhrovì. V místech,
kde 27. února 1469 uzavøel mír Jiøí z Podìbrad s
Matyášem Korvínem.
Nìkdy byl strom vysazen samotnou známou
osobností. Tím je Alšùv dub v Pardubicích. Byl
vysazen samotným mistrem pøi jeho návštìvì
mìsta. Jindy se sázelo na pamì významné
události. Mùžeme uvést Robotní dub u Koskova.
Stalo se tak na ukonèení roboty na lichnickém
panství.
I naší obcí procházely dìjiny. Pøíklad je z doby
nedávné. Pomník tehdy zøejmì nikdo stavìt
nehodlal a dnes by už ani nestál. Svìdka zde ale
máme. Je to lípa. Roste proti obecnímu úøadu na
rohu plotu Holeèkových.
Boženka Severýnová vyhledala v záznamech
kronikáøe Jana Kalouska tento zápis.
„Gottwaldova lípa“
Dne 23. listopadu 1948, po školní besídce k 52.
narozeninám prezidentových konané v místní
škole, následovalo slavnostní zasazení lípy pøed
školní budovou (blíže k è. p. 10).
Slavnostní øeè pøi sázení pøednesl pøedseda MNV
Ferdinand Bøíza za pøítomnosti uèitelského sboru
, školních dítek, MO KSÈ, Národní fronty a
obèanstva.
Není tøeba opomíjet tuto skuteènost, vždy tento
národní znak nám pøíjemnì zavoní každý rok v
dobì jeho kvìtenství.“
Urèitì stojí za zmínku v povídání o našich
stromech uvést i toto svìdectví pamìtníkù a
zápisu v kronice pana Jana Kalouska.
Jiøí Tydlitát
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Fotbal
ZPRÁVA O ÈINNOSTI FOTBALOVÉHO
ODDÍLU
Blíží se konec roku a já bych chtìl nejdøíve všem
popøát hodnì úspìchù a štìstí do roku
následujícího.
A nyní pøistoupím k rekapitulaci podzimní èásti
sezóny, ve které jsme se umístili na osmém
místì. Celkem jsme dosáhli šestnácti bodù, když
jsme ètyøikrát vyhráli, ètyøikrát remizovali a tøikrát
prohráli. Poèet vstøelených a obdržených gólù je
rovnìž vyrovnaný 15:15. Nejlepším støelcem se
stal TOMÁŠ VÍŠA, který vsítil ètyøi branky.
Zároveò vyhrál anketu o nejprospìšnìjšího
hráèe. Koncem soutìže jsme získali dvì posily:
Ondøeje Hubálka (Žamberk), Josefa Koèajdu
(hostování Èervená Voda).
DLÒ - È. HEØMANICE
ŽICHLÍNEK - DLÒ
DLÒ - BOØÍKOVICE
BOØÍKOV B - DLÒ
DLÒ - KUNVALD
D. ÈERMNÁ - DLÒ
DLÒ - NÌMÈICE
TÌCHONÍN - DLÒ
LIBCHAVY B - DLÒ
DLÒ - ØETOVÁ
D. TØEŠÒOVEC - DLÒ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

KUNVALD
È. HEØMANICE
D. ÈERMNÁ
TÌCHONÍN
LIBCHAVY B
D. TØEŠÒOVEC
DOBØÍKOV B
DLOUHOÒOVICE
ØETOVÁ
ŽICHLÍNEK
BOØÍKOVICE
NÌMÈICE

3:2
1:1
3:2
1:1
0:0
2:0
4:3
2:0
0:0
2:0
2:1
24
21
21
20
19
18
16
16
14
9
4
3

Podzim byl pro náš fotbal dobrým vystoupením.
Tìšíme se na jaro, protože už budeme moci
využívat všechny prostory kabin. Jejich
rekonstrukce nám pøi podzimní èásti
komplikovala poøadatelskou èinnost, dokonce
padaly stížnosti z øad hostujících celkù a
rozhodèích. Obdrželi jsme i pokutu od OFS, ale
pøekonali jsme to a chystáme se na druhou pùli
soutìže. Zimní pøíprava zaèíná hned v úvodu
ledna 2008 a zakonèíme ji zaèátkem jara
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pøípravnými zápasy, které odehrajeme hned po
pøíjezdu ze soustøedìní. Toto soustøedìní si
odhlasovali hráèi na výroèní schùzi, které se
zúèastnil p. starosta obce a pøiblížil nám
problematiku rekonstrukce kabin.
Závìrem bych chtìl podìkovat všem
sponzorùm, vìrným fanouškùm, hráèùm a lidem
co nám s fotbalem pomáhají a zároveò je i vás
ostatní pozvat na jarní souboje o cenné body.
za FC Dlouhoòovice Z. Koøínek

Hokej
Muži a junioøi rozehráli novou sezónu
okresního pøeboru v ledním hokeji
Junioøi vstoupili do nové sezóny 10. listopadu s
juniorkou Ústí v Èeské Tøebové nevydaøeným
zápasem a prohrou 2:7, kterou zopakovali na
domácím ledì Lanškrouna v improvizované
sestavì výsledkem 3:13. Zatímní výsledky jsou
odrazem toho, že doposud nejsou ve høe hráèi,
kteøí upøednostòují letní sporty, zvláštì hokejbal
za Letohrad apod. I z tohoto dùvodu mužstvo
netrénovalo, což se zákonitì projevilo
nesehraností a posléze i nedisciplinovanými
výkony proti oddílùm s vlastními ledovými
plochami. Mùžeme jenom vìøit, že v plné síle si
poradíme s mladíky ze Semanína a poté budeme
podávat vyrovnanìjší výkony i proti celkùm Ústí a
Lanškrouna.
Muži, plni oèekávání zaèali sezónu o týden
pozdìji proti celku Králík v Litomyšli, kde soupeøi
podlehli 5:6 hlavnì vinou èastého vyluèování a
nezvládnutí závìru zápasu, kde ještì ètyøi minuty
pøed koncem byl nerozhodný stav 4:4, který se
nepodaøilo udržet. Další zápas s Øetovou po
prohrané první tøetinì 0:3 se podaøil opìt
vyrovnat, ale taktéž nedospìl do vítìzného konce,
i když byla patrná zlepšená hra týmu. Vítìzná
utkání pøišla až s týmy Semanína a Tisové.
Omlazený celek Semanína jsme deklasovali a
vyhráli 11:0, kde se již projevila pøítomnost hráèù
hokejbalu a tým se semknul k odpovìdnému
výkonu proti druhému celku soutìže Tisové a
vyhrál 2:1, leè byl zápas ukonèen ètyøi minuty pøed
koncem pro napadení rozhodèího hráèem oddílu
Tisové. První výhra nad tìžkým soupeøem byla
znát na tváøích hráèù, což dokazuje spoleèná
fotografie poøízená po skonèeném utkání. Podíl
na posledních úspìších mají zvláštì diváci, kteøí
váží i delší cesty do Litomyšle a nezištnì
podporují svùj tým, který jim vrací pøízeò
zlepšenou hrou a radostnými výsledky. Jedinou
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vrásku nám prozatím èiní poèasí, které nám
neumožòuje pøípravu na vlastním ledì v
rekonstruovaném zázemí, a proto se prozatím
nemùžeme pøedvést ani domácím divákùm,
kterých by urèitì pøišlo daleko víc. Vìøíme, že
poslední výsledky potvrdí mužstvo i v dalších
zápasech a bude dobøe reprezentovat
Dlouhoòovice a hlavnì výborné podmínky, které
zastupitelstvo pro rozvoj sportu zajišuje.
Keprta

Spoleèná fotografie
Dolní øada zleva:
Tomáš Víša, Pavel Víša, Tomáš Šilar, ležící Danek
Wotawa, Tomáš Hrabáèek, Petr Bøíza
Horní øada zleva:
Michal Kováø, Tomáš Plundra, Ondra Hubálek, Marek
Keprta, Vašek Šegita, Honza Plundra, Michal Holubáø,
Jarda Macháèek, vedoucí oddílu Láïa Podhájecký a
trenér Martin Šolc

dorost. Družstva mužù se v letošním roce ujal
trenér Martin Šolc a manažer Miroslav Keprta. Do
mužstva pøinesl disciplínu a poøádek. Což v
minulých letech nebylo zrovna na nejlepší úrovni.
Vìtšina hráèù to pøijala, nìkteøí se s tím
vyrovnávali déle. Podaøilo se upevnit kolektiv a po
pøíchodu nìkolika posil se zaèíná mužstvu daøit.
Dìkuji Martinovi i Mirkovi za jejich velké úsilí a èas,
který vìnují Dlouhoòovickému hokeji.
Družstvo dorostu trénuje Petr Nun, jemuž též
dìkuji. Petrovi chci hlavnì podìkovat za èinnost,
kterou vìnuje jako radní sportovní èinnosti, hlavnì
pøestavbì kabin, které jsou už skoro hotovy,
zbývají ještì nìjaké úpravy a dovybavení
vnitøního interiéru.
Za rekonstrukci kabin ve sportovním areálu chci
podìkovat panu starostovi Pavlu Smolovi a jeho
zástupci Janu Vychovi. Též samozøejmì firmì
Stabyt a jeho šéfovi Miloslavu Šilarovi.
Samozøejmì ostatním radním a obci za
financování této stavby. Skuteènì je to
vybudováno na vysoké úrovni. Zbývá zajistit
správce, aby se vše udrželo v daném standardu.
Též nesmím zapomenout na naše fanoušky, kteøí
jezdí na mistrovská utkání a vydatnì povzbuzují
dìkujeme. Dvakrát pøijeli autobusem s
Jaroslavem Macháèkem.
Zima zatím pro nás nepùsobí pøíznivì, ale
doufáme, že se vše obrátí v lepším svìtle, zaène
mrznout a naši hokejisté se vám budou moci
pøedstavit na zimním stadionu v Dlouhoòovicích,
kde by mìli sehrát exhibièní utkání s dívkami z
Pardubic. Závìrem bych chtìl všem našim
sponzorùm, fanouškùm a obèanùm Dlouhoòovic
popøát klidné prožití svátkù vánoèních, do nového
roku 2008 hodnì zdraví, štìstí a pracovních i
sportovních úspìchù.
Za lední hokej Ladislav Podhájecký

Hasièi
Zpráva o èinnosti Sboru dobrovolných hasièù v
Dlouhoòovicích za rok 2007

Zpráva HC Dlouhoòovice
Zpráva o èinnosti HC Dlouhoòovice
Jako každý rok, tak i v letošní sezónì reprezentují
obec Dlouhoòovice dvì družstva a to muži a

První akcí v roce 2007 byl tradièní Hasièský ples a
Dìtský karneval, který byl letos poøádán ve dnech
20. 21. 1. 2007. Hrála kapela Index, bohužel
nedostala ze strany hostù až tak dobré
vysvìdèení. Ihned jsme se na výborové schùzi
dohodli, že v roce 2008 to bude kapela jiná, a to
kapela Horizont. Díky sponzorùm byla krásná
tombola, což nás zavazuje, abychom i v pøíštím
roce pokraèovali v nastoupené tradici a pøipravili
Hasièský ples a Dìtský karneval na odpovídající
úrovni. Pøíští ples se bude konat dne 26. 1. 2008 v
kulturním domì v Dlouhoòovicích, èímž bych

DLOUHOÒOVICKÝ obèasník
chtìla všechny obèany jménem SDH
Dlouhoòovice pozvat.
V rámci pozvání obèanù na Hasièský ples byly
zároveò provedeny preventivní prohlídky objektù.
Pozvání provádìly 4 dvojice, které doufám budou
pouze s mírnými zmìnami pokraèovat i v pøíštím
roce.
V rámci výborových schùzí probìhla v lednu
pøíprava na ples (tombola, pozvánky, plakáty,
poøadatelská služba). V únoru pak nastalo
bilancování úspìšnosti plesu, pøipomínek bylo
nìkolik: již zmínìná hudba, špatnì volená velikost
písma a barevnost pozvánek, stále hùø se shání
ceny do tomboly. Dìkujeme moc všem místním
podnikatelùm, kteøí nám pøispìli.
Dále byl požádán OÚ Dlouhoòovice o uniformy
pro ženy, tak jsme mohly být v Líšnici na okrskové
soutìži již v nových uniformách, i jemu patøí velký
dík.
V dubnu byla vyèištìna horní nádrž, pøipraven
sbìr železa a pøipravena cisterna na námìtové
cvièení, byly pøedány inventury majetku, zjišovali
jsme plány rozmístìní hydrantù po obci. Dne 20.
dubna probìhl tradièní sbìr železného šrotu, pøi
kterém se sebralo 6190 kg železa a 150 kg hliníku.
Sbìru se zúèastnilo podstatnì více èlenù než
vloni, takže chci všem podìkovat, jen a to vydrží i
na pøíští rok.
V Kamenièné probìhlo dne 27. 4. 2007 námìtové
cvièení. Øíci, že úèast byla uspokojivá, by bylo
pøehnané. Bohužel se nejsme schopni domluvit
ani na tak jednoduché vìci jako je námìtové
cvièení v pátek vpodveèer.
Problémy jsme øešili s cisternou pøi pálení
èarodìjnic, stála pøíliš blízko ohnì, nebylo možné
ji nastartovat, tak bylo hasièské auto potupnì
odtaženo od ohnì traktorem. Dìkujeme panu
traktoristovi, nebudeme muset jezdit k zásahùm s
ohoøelým autem, nevzbuzovalo by to moc dùvìry.
V kvìtnu probìhla soutìž 26. okrsku
ústeckoorlického kraje, a to dne 19. 5. 07 v Líšnici.
Za SDH Dlouhoòovice se zúèastnila 4 družstva s
tradièními veliteli a netradièními výsledky:
Muži I velitel Václav Vítek ml. 1. místo
Muži II velitel Vladimír Vítek 4. místo
velitel Vladimír Matyk 5. místo
Ženy II velitel Jarmila Vítková 4. místo

34,47 s
41,08 s
42,22 s
108,66 s

V celkovém poøadí soutìže jednotlivcù na 100 m
obsadil Václav Vítek ml. 1. místo a Radim Kotyza
byl druhý. Sláva jim.
Nejvíce ovšem zabojovaly ženy, kde troják se
Simonou Páchovou tloukl o zem, nevzdaly se a
èestnì útok dokonèily, by na posledním místì.
Snad to bude pøíští rok lepší, zábava veèer byla o
to vìtší.

9
Zaèátkem èervence probìhl Memoriál p. Musila
zúèastnilo se ho 8 družstev. Rádi jsme pøivítali
nová družstva, legrace bylo dost i pøes krátkou
nepøízeò poèasí. Jen je nutné již pøedem
upozornit na pravidlo tohoto memoriálu, že musí
být v družstvu alespoò 2 ženy, jinak bude
penalizace.
Na podzim byly zaskleny diplomy ze soutìže,
která se konala vloni u pøíležitosti 100 let výroèí
založení SDH Dlouhoòovice a již jsou vystaveny v
hasièské zbrojnici. Dále probìhlo další námìtové
cvièení.
Na výroèní valné hromadì byl zvolen nový výbor,
kde došlo v podstatì jen k prohození nìkolika
funkcí.
Chtìla bych touto cestou, jménem výboru SDH,
podìkovat všem èlenùm i ostatním, kteøí se svojí
prací zasloužili o zdárný prùbìh akcí poøádaných
SDH Dlouhoòovice.
Za SDH Dlouhoòovice: Markéta Mencová - kronikáøka

Zveme Vás
Termíny veøejných zasedání zastupitelstva
obce v roce 2007:
11. 2.
14. 4.
16. 6.
15. 9.
15.12.

v 18.00 hod
v 18.00 hod
v 18.00 hod
v 18.00 hod
v 18.00 hod

Hasièská zbojnice
Klubovna kluzištì
Chata Rolba
Chata Rolba
Hasièská zbrojnice

Další akce:
26.1. Hasièský ples NKZ
27.1. Dìtský karneval NKZ
23.2. Den otevøených dveøí v nových kabinách
na høišti

Soutìž
Pozor soutìž !!!
Hledá se nový Mácha, Neruda. Nebo snad
Rowlingová?
Komise pro kulturu vyhlašuje soutìž o nejlepší
literární výtvor v tìchto kategoriích:
1) poezie
2) fejeton, èlánek do novin
3) povídka
Soutìž je urèena mladým autorùm do 22 let. Své
výtvory odevzdávejte do kanceláøe obecního
úøadu, který je uveøejní v Dlouhoòovickém
obèasníku. V prosinci 2008 budou nejlepší díla
ocenìna vìcnými dary.
Jan Vych
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Dlouhoòovice è. 5/2007
ze dne 10. 12. 2007
Zastupitelstvo obce
1.
Bere na vìdomí informace:
1.1. starosty, pøedsedù výborù a komisí: viz zápis
1.2. poskytnutí mimoøádného èlenského pøíspìvku „Sdružení obcí Orlicka“ v souladu s
usnesením Valné hromady Sdružení obcí Orlicka ze dne 25. 6. 2007
1.3. pøípravu smlouvy o využití sbìrného dvora Žamberk- Karlovice mezi Obcí
Dlouhoòovice a Tech. službami Žamberk
1.4. informaci o pøípravì projektu „nakládání s bioodpadem v regionu Žamberka“
2.
Schvaluje:
2.1. v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. c, zákona è. 183/2006Sb., o územním plánování a
stavebním øádu (stavební zákon) ve znìní pozdìjších pøedpisù, vydání „Zmìny è. 2 Územního
plánu Dlouhoòovice“, formou opatøení obecné povahy dle pøedloženého návrhu
2.2. rozpoèet na rok 2008 (viz. pøíloha)
2.3. úpravy rozpoètu pro rok 2007 (viz. pøíloha)
2.4. odklad splátek za kanalizaci vybudovanou v I. etapì od VAK Žamberk do roku 2009
2.5. navýšení poplatkù za využívání sálu kulturního zaøízení na 200 Kè/ hod.- kulturní akce,
150 Kè/ hod.- sportovní akce
2.6. prodej obecních bytù nájemníkùm
1+4 obytné místnosti è. 9/130 ul. Sídlištní 130, Dlouhoòovice, paní
Macounové Marcele
1+3 obytné místnosti è. 4/132 ul. Sídlištní 132, Dlouhoòovice, manželùm
Sienczákovým
1+3 obytné místnosti è. 12/131 ul. Sídlištní 131, Dlouhoòovice, sleènì
Felcmanové Lence a panu Kalousovi Zbyòkovi
1+5 obytných místností è. 3/132 ul. Sídlištní 132, Dlouhoòovice, paní Uhlíøové
Martì
1+2 obytné místnosti è. 7/130 ul. Sídlištní 130, Dlouhoòovice, panu Vargovi Jánu
za èástku 6000,- Kè za m²
2.7.
vstup obce do „Sdružení místních samospráv Èeské republiky“, které
bylo založeno s cílem hájit zájmy a práva obcí a mìst podle principù a pravidel,
jejichž ochranu Sdružení zajišuje
2.8. smlouvu o dílo èís. 2007/76 mezi obcí Dlouhoòovice a VAKSTAV spol. s.r.o Jablonné
nad Orlicí výstavba kanalizaèních pøípojek ve výši 1 118 481,-Kè vèetnì DPH
2.9. zápis zástavního práva na obec Dlouhoòovice pøed úhradou kupní ceny na byty: 1+4
obytné místnosti è. 9/130 ul. Sídlištní 130, 1+3 obytné místnosti è. 12/131 ul. Sídlištní
131, 1+5 obytných místností è.3/132 ul. Sídlištní 132
2.10. žádost o grant z rozpoètu Pardubického kraje pro rok 2008 podpora výstavby, oprav a
rekonstrukcí sportovních zaøízení (sportovní kabiny)
2.11. pøíspìvek na žáky plnící povinnou školní docházku do výše pøíspìvku stanoveného pro
základní školy v Žamberku
2.12. finanèní pøíspìvek pro Mateøskou školu Dlouhoòovice na 4. ètvrtletí 2007 ve výši 112
211,- Kè (viz. pøíloha)
2.13. obecnì závaznou vyhlášku obce Dlouhoòovice è. 1/2007 o místním poplatku za provoz
systému shromažïování sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování komunálních
odpadù
3. Neschvaluje:
3.1. žádost o pokácení stromu smrk na pozemku p.è. 332, Spojovací 8, Dlouhoòovice žadatel
pan Svoboda Zdenìk
3.2. koupi pozemku p.è. 425/ 30 k.ú. Dlouhoòovice od manželù Štajnerových za stávajících
podmínek
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4. Ukládá
4.1.

starostovi
4.1.1. splnìní bodù 2.6, 2.7, 2.8. 2.9, a 2.10
4.1.2 jednat o nových podmínkách pro prodej pozemku p.è. 425/30
4.2. hospodáøce
4.2.2. realizovat body 2.3, a 2.12
Usnesení bylo schváleno nadpolovièní vìtšinou, tj. 7 èleny zastupitelstva obce
Schùze byla ukonèena v Dlouhoòovicích dne 10. 12. 2007 v 20:30 hod.
Zapsal: Ing. Smola Pavel

Obecnì závazná vyhláška obce Dlouhoòovice è. 1/2007
o místním poplatku za provoz systému shromažïování,
sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování komunálních odpadù
(dále jen poplatek)
Zastupitelstvo obce Dlouhoòovice se na svém zasedání dne 10. 12. 2007 usneslo vydat na základì
§ 14 odst. 2 zákona è. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a v
souladu s § 10 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona è. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zøízení), ve znìní
pozdìjších pøedpisù, tuto obecnì závaznou vyhlášku:
Èl. 1
Úvodní ustanovení
Obec Dlouhoòovice vybírá dle § 1 písm. h) zákona è. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znìní
pozdìjších pøedpisù, místní poplatek za provoz systému shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní,
využívání a odstraòování komunálních odpadù.
Èl. 2
Pøedmìt poplatku
Pøedmìtem je místní poplatek za provoz systému shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání
a odstraòování komunálních odpadù na území obce Dlouhoòovice (dále jen „poplatek“).
Èl. 3
Poplatník
(1) Poplatek platí fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost mùže být poplatek
odveden spoleèným zástupcem, za rodinný nebo bytový dùm vlastníkem nebo správcem; tyto osoby
jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádìjí.
(2) Poplatek platí fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu urèenou nebo sloužící k
individuální rekreaci,ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k
této stavbì vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek spoleènì a nerozdílnì, a
to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
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Èl. 4
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen písemnì nebo ústnì do protokolu ohlásit správci poplatku vznik nebo zánik jeho
poplatkové povinnosti v dùsledku zmìny nebo ukonèení trvalého pobytu na území obce Dlouhoòovice, a to
nejpozdìji do 15ti dnù ode dne, kdy tato zmìna nastala.
(2) Poplatník je povinen správci poplatku písemnì ohlásit vlastnictví stavby nacházející se na území
urèenou nebo sloužící k individuální rekreaci nebo zmìnu vlastnictví této stavby, a to do 15ti dnù ode
dne, kdy tato zmìna nastala.
(3) Ohlašovací povinnost se vztahuje i na ty poplatníky, kteøí jsou od poplatku podle této obecnì závazné
vyhlášky osvobozeni.
Èl. 5
Sazba poplatku
(1) Sazba pro fyzickou osobu podle èl. 3 odst. 1) a 2) je tvoøena:
a) z èástky 250,- Kè za poplatníka a kalendáøní rok a
b) z èástky za uplynulý kalendáøní rok. Tato èástka je stanovena podle skuteèných nákladù obce
pøedchozího roku na sbìr a svoz netøídìného komunálního odpadu.1)
(2) V pøípadì zmìny místa trvalého pobytu nebo zmìny vlastnictví stavby, která je urèena nebo slouží k
individuální rekreaci v prùbìhu kalendáøního roku, se uhradí poplatek v pomìrné výši, která odpovídá poètu
kalendáøních mìsícù pobytu nebo vlastnictví stavby v pøíslušném kalendáøním roce. Dojde-li ke zmìnì v
prùbìhu kalendáøního mìsíce, je pro stanovení poètu mìsícù rozhodný stav na konci tohoto mìsíce.
Èl. 6
Osvobození a úlevy od poplatku
(1)

Od poplatku jsou osvobozeny:

a)

fyzické osoby hospitalizované dlouhodobì (déle než 3 mìsíce) ve zdravotnickém zaøízení
(tj. nemocnice, LDN, apod.)
fyzické osoby mladší 18 let umístìné v ústavním a ochranném zaøízení
fyzické osoby ve výkonu vazby nebo ve výkonu trestu odnìtí svobody
fyzické osoby, které v kalendáøním roce, tj. od 1. 1. do 31. 12., žijí trvale v zahranièí. Tuto skuteènost
doloží dokladem ze zemì pobytu, spoleènì s èeským pøekladem.
Od poplatku stanoveného dle èl. 3 odst. (2) jsou osvobozeny fyzické osoby, které mají ve vlastnictví
stavbu nacházející se na území obce Dlouhoòovice urèenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve
které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, a zároveò mají tito vlastníci trvalý pobyt v
obci Dlouhoòovice.

b)
c)
d)
(2)

(3)

Vznik nároku na osvobození je poplatník povinen ohlásit písemnì správci poplatku ve lhùtì do 15ti
dnù ode dne, kdy nastala skuteènost zakládající nárok na osvobození. Ve stejné lhùtì je poplatník
povinen ohlásit i zánik nároku na osvobození. Nárok na osvobození jsou poplatníci povinni doložit
potvrzením nebo jiným zpùsobem.
Èl. 7
Splatnost poplatku

(1)
a)
b)

Poplatek je splatný:
jednorázovì nejpozdìji do 31.3. každého roku,
ve 2 stejných splátkách, vždy do 31. 3. a do 30. 6. každého roku v hotovosti na Obecním úøadì
Dlouhoòovice nebo pøevodem z úètu.

(2) Vznikne-li poplatková povinnost bìhem kalendáøního roku, je poplatek splatný do 31. prosince
pøíslušného roku.
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Èl. 8
Správa poplatku

(1) Správu poplatku vykonává Obecní úøad Dlouhoòovice a pøi øízení ve vìcech poplatku postupuje podle
zvláštního zákona.
(2) Nebude-li poplatek zaplacen (odveden) vèas nebo ve správné výši, vymìøí správce poplatku poplatek
platebním výmìrem. Vèas nezaplacený (neodvedený) poplatek nebo jeho nezaplacenou
(neodvedenou) èást zvýší správce poplatku o 100 %. Vymìøené poplatky se zaokrouhlují na celé
koruny smìrem nahoru.
(3) Tomu, kdo nesplní ve lhùtì stanovené touto vyhláškou povinnost nepenìžité povahy, mùže správce
poplatku uložit pokutu.
(4) Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto vyhláškou, lze dlužné èástky
vymìøit nebo domìøit do 3 let od konce kalendáøního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
(5) Byl-li pøed uplynutím této lhùty uèinìn úkon smìøující k vymìøení nebo domìøení poplatku, bìží
tøíletá lhùta znovu od konce roku, v nìmž byl poplatník o tomto úkonu písemnì zpraven. Vymìøit a
domìøit poplatek lze nejpozdìji do 10ti let od konce kalendáøního roku, ve kterém poplatková
povinnost vznikla.
(6) V jednotlivých odùvodnìných pøípadech mùže obec na žádost poplatníka z dùvodu odstranìní tvrdosti
poplatek nebo jeho pøíslušenství èásteènì nebo zcela prominout.
Èl. 9
Pøechodná a závìreèná ustanovení
(1) Vznikla-li poplatková povinnost pøed úèinností této obecnì závazné vyhlášky, postupuje se podle
dosavadních právních pøedpisù.
(2) Tato vyhláška nabývá úèinnosti dnem 1. 1. 2008.

Ing. Pavel Smola
starosta

Jan Vych
místostarosta

Rozpoèet na rok 2008 (v tis.)
Rozpoètové pøíjmy
Danì, poplatky, NI pøíjmy, úvìry
Èinnost místní správy
Školství
Kultura,knihovnictví,nebyt.hosp.
Tìlovýchovná èinnost
Pohøebnictví
Veøejné osvìtlení
Bytové hospodáøství
Sbìr a odvoz komunálního odpadu
Vzhled obce, veøejná zeleò
Sociální péèe, pomoc ZP obèan.
Požární ochrana
Silnice, mostky, chodníky
Zastupitelstvo obce
Výstavba a údržba inž. sití, pronájem
Nové akce
Prodej-nákup pozemkù
prodej staveb. parc.
pøíjmy celkem

Kè
5730
45

Rozpoètové výdaje

174
2
2450
265

projektová èinnost
5000
5000
13666

Rozpoèet je schodkový. Výdaje pøesahují pøíjmy o 1090 tisíc
Rozdíl bude pokryt z pøebytku minulého roku

pozemky (komunikace)
výdaje celkem

Kè
1287
460
928
800
37
240
100
335
210
92
97
900
1020
8100
50
1000
100
14756
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Poèasí
Záøí
V první dekádì mìsíce záøí pøevažovala velká
oblaènost se srážkami a s teplotami do 20°C.
Výbìžek vysokého tlaku vzduchu nad Evropou
postupnì slábl a ke slovu se dostal chladný a
vlhký vzduch od severozápadu, který k nám
propadl kolem tlakové výše jižnì od Irska.
Chladné poèasí se nejvíce projevilo na horách,
kde snìžilo. Noèní minimální teploty se
pohybovaly jen kolem 2°C nad nulou. V polovinì
první dekády ovlivnila naše území výrazná tlaková
níže spojená s výraznými srážkami, které ovlivnily
pøedevším sever a jih území. Napøíklad na Rejvízu
v Jeseníkách napršelo pøes 200 mm/m2.
Ve druhé dekádì pøevažovalo poèasí s malou
oblaèností, hlavnì v noèních hodinách. Díky tomu
klesaly minimální teploty již pod bod mrazu,
nejèastìji do -1°C. Denní maxima se ještì šplhala
na 20 až 25°C.
Na poèátku tøetí dekády nás ovlivòovala mohutná
oblast vysokého tlaku vzduchu, která se
rozkládala nad východní Evropou. Pøevládalo
sluneèné poèasí s malou oblaèností. Citelná
zmìna nastala 26. záøí, kdy nás pøešla studená
fronta, spojená s výraznou tlakovou níží, která se
formovala v oblasti Itálie a Alp. Fronta do støední
Evropy vysílala poèasí s velkou oblaèností a
deštìm. Teploty rázem spadly o 10°C. Za tøi dny
na frontální vlnì spadlo v Dlouhoòovicích pøes 43
mm/m2. Závìrem mìsíce se obnovuje výbìžek
vysokého tlaku vzduchu od severovýchodu se
sluneèným a teplým poèasím.
teploty: - prùmìrná mìsíèní teplota +10,9°C
(-1,2°C pod dlouhodobým normálem)
- maximální teplota +24,8°C (17.9.)
- minimální teplota -0,5°C (21.9.), v 5 cm 5,0°C
srážky: 84,9 mm/m2 (119 % normálu), maximální
srážka 18,2 mm/m2 dne 25.9.
sluneèní svit: 153,4 hod (120 % normálu), nejdelší
den se sluneèním svitem 23.9. (10,4 hod)
statistiky: nejvyšší náraz vìtru 17 m/s dne 5.,
18.9., poèet dnù s bouøkou 2 , s jíním 6, s rosou 23,
se srážkami 19
Øíjen
První dekáda byla ve znamení nevýrazného
tlakového pole s èetnými, ale slabými srážkami.
Teploty kolem 20°C klesly koncem dekády na
12°C.
Zpoèátku druhé dekády bylo naše území pod
vlivem vysokého tlaku vzduchu se sluneènými dny
a teplotami do 17°C. Jasná obloha se postarala
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o nízké noèní teploty (-4,2°C a v pøízemí -9,1°C).
Pøibližnì kolem 13. øíjna se k nám od
severozápadu propadl studený vzduch, který s
sebou pøinesl slabé srážky, na hory snìhové. Po
pøechodném høebeni vysokého tlaku vzduchu,
který ustupoval nad Balkánský poloostrov, do ÈR
zesiluje opìt severní až severovýchodní chladné
proudìní vzduchu, které bylo pod vlivem oblasti
vysokého tlaku vzduchu nad Britskými ostrovy.
Tato situace se postarala o pøídìl snìhu a to i do
støedních poloh. U nás napadlo kolem 2 cm, v
Jeseníkách do 30 cm snìhu.
Ve tøetí dekádì se od Finska po Itálii rozkládal pás
vysokého tlaku vzduchu, který podporoval
chladné severní proudìní. Souèasnì se nad jižní
Evropou formovala hluboká tlaková níže. Mezi
tìmito tlakovými útvary vznikl velký tlakový
gradient, který znamenal zesílení vìtru nad ÈR.
Na horách se vyskytla vichøice (Jeseníky do 30
m/s). Vítr sílil i v nižších polohách (Dlouhoòovice
18,0 m/s). Teploty se pohybovaly kolem 5°C.
Uprostøed dekády se nad ÈR vytvoøila výšková
tlaková níže. Pøevládalo mlhavé poèasí se
slabými srážkami.
teploty: - prùmìrná mìsíèní teplota +6,6°C (-0,8°C
pod dlouhodobým normálem)
- maximální teplota +20,4°C (1.10.)
- minimální teplota -4,2°C (14.10.), v 5 cm
-9,1°C
srážky: 46,4 mm/m2 (92% normálu), maximální
srážka 15,0 mm/m2 dne 5.10.
sluneèní svit: 100,4 hodin (98% normálu), nejdelší
den se sluneèním svitem 16.10. (9,4 hod)
statistiky: nejvyšší náraz vìtru 18,0 m/s dne
23.10., poèet dnù s bouøkou 1, s mlhou 5, se
srážkami 16, s rosou 13, s jíním 8, poèet jasných
dnù 4, nejvyšší snìhová pokrývka do 2 cm
Listopad
V první listopadové dekádì pøevládalo poèasí s
velkou oblaèností a èasto se vyskytovaly srážky,
které k nám pøicházely v chladném
severozápadním proudìní. Tento charakter
poèasí byl obèas pøerušován obnovujícími se
høebeny vysokého tlaku vzduchu, které k nám
zasahovaly z oblasti Britských ostrovù. Dne 6.11.
se krátce vyskytla snìhová pokrývka do 3 cm. V
Beskydech nasnìžilo celkem 42 cm.
Druhá dekáda nám pøinesla výrazné ochlazení a
snìhovou nadílku. Po dlouhé dobì se dá opìt øíci,
že Martin pøijel na bílém koni. V den jeho svátku,
dopoledne, zaèalo snìžit a snìžilo vydatnì celý
den. Celkem napadlo za krátkou dobu 20 cm
snìhu (Labská bouda v Krkonoších 90 až 100
cm). Po chladném proudìní vzduchu od severu,
se nad ÈR nasouvala oblast vysokého tlaku
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vzduchu z Britských ostrovù. Po zadní stranì
tlakové výše zaèal, pøedevším ve vyšších
hladinách atmosféry, proudit do ÈR teplejší
vzduch. Zaèala se tvoøit nízká inverzní oblaènost,
s mlhou v nížinách a Sluncem na horách.
Zaèátkem tøetí dekády pøevažuje inverzní poèasí.
Dne 24.11. postupovala od západu studená
fronta, která s sebou pøinesla snìžení. Napadlo
kolem 7 až 12 cm snìhu.Chladné poèasí vydrželo
až do konce mìsíce.
teploty: - mìsíèní prùmìrná teplota +1,0°C (-0,6°C
pod dlouhodobým normálem)
- maximální teplota +10,9°C (3.11.)
- minimální teplota -9,5°C (28.11.), v 5 cm
-12,8°C
srážky: 111,9 mm/m2 (187% normálu), maximální
srážka 20,2 mm/m2 dne 7.11.
sluneèní svit: 41,3 hodin(105% normálu), nejdelší
den se sluneèním svitem 1.11. (7,4 hod)
statistiky: nejvyšší náraz vìtru 15,0 m/s dne 7., 9.,
20.11., poèet dnù s nárazovitým vìtrem 8, s mlhou
3, se srážkami 25, s jíním 2, se snìhovou
pokrývkou 19, nejvyšší snìhová pokrývka do 20
cm.
Martin Balík

Napsali o nás
Orlický deník ze dne 10. 12. 2007
Slavnostní rozsvícení vánoèního stromu v
Dlohoòovicích

Hledáme
Obec
Dlouhoòovice
hledá
zamìstnance na plný úvazek na
dobu urèitou.
Jedná se pøedevším o údržbové
práce, jako sekání trávy, zimní
odklízení snìhu a
provádìní
drobných
oprav
obecního
inventáøe.
Øidièský prùkaz
podmínkou.

skupiny

„B“

Více informací na obecním úøadÌ

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. bøezna 2008

V pondìlí dne 3.12.07 za pøítomnosti nemalého
poètu obèanù obce byl slavnostnì rozsvícen
vánoèní strom. Jsme rádi, že tato akce se stala
tradicí. Souèástí slavnosti bylo kulturní vystoupení
dìtí z místní mateøské školy. Ani silný déš a vítr
nepøinutil nikoho k pøedèasnému odchodu.Trochu
tomu napomohlo bezplatné pohoštìní pøítomných
svaøeným vínem, horkým punèem s vánoèním
cukrovím.

PF 2007

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
Klidné prožití vánoèních svátkù
a mnoho osobních i pracovních
úspìchù v novém roce
pøeje

OBEC DLOUHOÒOVICE
Správa sportoviš Dlouhoòovice, s.r.o.

DLOUHOÒOVICKÝ obèasník
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Fotografie z vítání obèánkù 22. 10. 2007

