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Zájezd dùchodcù

Letošní zájezd dùchodcù jsme zahájili 
nástupem do autobusu v 6 hodin ráno ve 
støedu 25. 8. 2010. Úvodem dìkujeme 
Obecnímu úøadu za zaplacení nákladù na 
autobus. Panu Jaroslavu Procházkovi 
dìkujeme za pøípravu programu a 
zasvìcený výklad. Úèast na zájezdu 
organizovaly p. Maruška Šilarová a p. Vlasta 
Havrdová, také jim patøí náš dík.
První zastávka byla v Libici nad Cidlinou. 
Prohlédli jsme si místo, kde se nacházelo 
Slavníkovské hradištì, v malém místním 
muzeu byla popsána historie místa a 
vystaveny exponáty z archeologických 
vykopávek.
Cílem další cesty byla Kutná Hora. Navštívili 
jsme gotický chrám sv. Barbory. Ve 
Vlašském dvoøe nám pøedvedli ražbu 
èeských grošù, prùvodkynì mìla stylový 
støedovìký odìv vèetnì závoje. Nìkteøí 
zvídavìjší navštívili i kostnici v Sedleci.
Po pøestávce na posílení smìøoval autobus 
do zámku Kaèina. Prošli jsme se                  
v zámeckém parku a prohlédli si zámecké 
interiéry.
Poslední zastávka byla v motorestu Lípa. 
Nasytili jsme žaludky, doplnili chybìjící 
tekutiny, zhodnotili zájezd a ocenili, že byl 
velmi pohodový. Za rok pojedeme zase.

Dùchodci

Dobrý den pøeji,

letos vše zaèalo jako obvykle hasièským 
plesem a po nìm dìtským karnevalem.       
V dubnu jsme provedli sbìr železa. V kvìtnu 
s e  u s k u t e è n i l y  h a s i è s k é  z á v o d y                    
v Kamenièné. Náš sbor se zúèastnil se 
ètyømi družstvy, která bohužel neskonèila na 
èelních místech. Hlavním dùvodem byla 
porucha hasièské støíkaèky PS12. Hned v 
èervnu jsme koupili od pana Jordána auto     
s motorem TAZ1500, motor demontovali a i 
se støíkaèkou si vše do Prahy odvezl Honza 
Musil, kde provedl kompletní renovaci a 

Spoleèenský život, volný èas pøestavbu z PS12 na PS15. Touto prací 
strávil nìkolik desítek hodin svého volného 
èasu a vše dìlal jako èlen SDH 
Dlouhoòovice zdarma. Pøesto si tato 
pøestavba a oprava vyžádala nemalé 
finanèní náklady. 
Dne 18. 7. 2010 asi ve ètyøi hodiny ráno 
krajský dispeèink v Pardubicích vyhlásil u 
nás požární poplach sirénou. K hasièské 
zbrojnici se sebìhlo 5 èlenù JSDHO, ale 
nevìdìli, co se dìje. Po telefonátu velitele 
jednotky na krajský dispeèink byl poplach 
odvolán a výjezd se nekonal. Co se stalo, 
všichni dobøe víte. 
Letos nám Pardubický kraj pøidìlil dotaci na 
ochranné pomùcky ve výši 20.000,- Kè. Za 
tyto peníze jsme nakoupili zásahové pøilby, 
rukavice a další drobnosti ve výši cca 
35.000,- Kè. V tuto chvíli je zásahová 
jednotka SDH pøi OÚ Dlouhoòovice v poètu 
5 zasahujících plnì vybavena. 
Další velkou zmìnou je výstavba nové 
garáže pro Ford transit u hasièské zbrojnice, 
tím se uvolnila velká garáž pro hasièskou 
cisternu, která dosud parkovala ve stodole u 
Vítkù a prakticky nebyla schopna vyjet         
k zásahu. Výstavbu garáže plnì financovala 
obec Dlouhoòovice. 
Rád bych vás všechny pozval pøíští rok        
v kvìtnu na okrskovou soutìž v požárním 
sportu, která se bude opìt po 5 letech konat 
v Dlouhoòovicích, pøitom oslavíme již 105 let 
od založení sboru SDH Dlouhoòovice. 
Na závìr vám všem pøeji již teï Veselé 
vánoce a š�astný Nový rok, hodnì zdraví a 
pohody do roku 2011. 

Za SDH Dlouhoòovice Zdenìk Musil

Vítání léta

Letos jsme léto pøivítali s dìtmi a rodièi       
26. 6. 2010. Poèasí bylo pøenádherné. Na 
dlouhoòovickém høišti a zahrádce mateøské 
školy bìhalo 76 dìtí. Odpoledne bylo           
v olympijském duchu. Disciplíny, jako tøeba 
hod míèkem do dálky, skok z místa, jízda na 
lyžích a šlapadlech, slalom, bìh pøes 
pøekážky, chùze na chùdách a další, dìti 
zvládly na výbornou. Za každou splnìnou 
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disciplínu dostaly žetonky, za které si           
v obchùdku koupily, co se jim zalíbilo. Díky 
sponzorùm jsme mìli letos opìt obchùdek 
plný krásných odmìn.
Dìti s velkým zájmem vyzkoušely jízdu na 
ètyøkolkách, se kterými k nám zavítal pan 
Robert Krèmáø. Dìkujeme též Lindì 
Pavelcové z jezdeckého klubu Diany 
Zemanové z Dlouhoòovic, která celé 
odpoledne vozila dìti na koni. Dìti se mohly 
vyøádit ve skákacím hradu a zámku plném 
míèkù. Pøekvapením bylo i malování na 
trièka a vlastní výroba prostírání. Na závìr 
dìti dostaly perníkové olympijské kruhy. 
Vìøíme, že si dìti i rodièe odpoledne užili. 
Veliký dík patøí pøíznivcùm spolku Floriánek, 
kterých se sešlo pøes dvacet a celé 
odpoledne se starali o hladký prùbìh celé 
akce. Na naše pozvání pøijely i dìti               
z dìtského domova Horní Èermná. 
Odpoledne na høišti pro nì nekonèilo. Spolu 
s nimi a našimi dìtmi jsme pøespali na Chatì 
Rolba. Veèer jsme se šli projít k naší 
výhlednì na Kalvárii, kde byl krásný pohled 
do okolí. Po návratu na chatu èekaly na dìti 
palaèinky. Zahráli jsme si hru slepá bába, 
prší aj. A dìti z dìtského domova nám 
udìlaly malé taneèní vystoupení. A potom si 
každý našel místeèko na spaní. Ráno po 
snídani jsme s dìtmi vyrazili k Urbanovì 
studánce. A po svaèince jsme mìli 
domluvenou návštìvu v Žamberku na 
Tyršovì rozhlednì. Dìti hned rozpoznaly     
z rozhledny, kde spaly a kde je naše 
výhledna. U rozhledny jsme se rozlouèili a 
popøáli si krásné prázdniny. Vìøím, že toto 
setkání nebylo poslední.

Podìkování sponzorùm:
Obec Dlouhoòovice
Jaroslav Procházka, Dlouhoòovice
Teddies Michal Vyhnálek Žamberk
Topkarmoto s.r.o Dlouhoòovice
OEZ Letohrad
Vika a.s. Kamenièná
Výroba døevìných hraèek Markovi 
Dlouhoòovice
Ještì jednou dìkujeme za finanèní a 
hodnotné dary. 

Váš Floriánek

Výlet s Floriánkem do Dinoparku  a ZOO 
Vyškov

Sobotní ráno 28. srpna bylo zatažené, 
pršelo, no prostì poèasí akorát na výlet. 
Pøesto jsme se sešli všichni, nálada  se 
neustále zlepšovala a pomìrnì dlouhá 
cesta rychle ubìhla. Za Brnem na nás 
èekalo sluníèko a celý den se rozjasnil.  Po 
pøíjezdu do ZOO jsme se vydali  za novými 
zážitky. Nìkteøí upøednostnili zvíøátka  a 
ostatní odvezl Dinoautobus, nebo mašinka 
pøes historickou èást Vyškova až do 
pravìkého parku plného øvoucích saurù a 
jiných jim podobných ještìrù. Podívaná to 
byla pøedevším zajímavá a zároveò pouèná. 
Tady si každý uvìdomoval zákony pøírody, 
respekt a spokojenost, že je to jenom jako. 
Dìti brzy pøekonaly poèáteèní strach a 
nechaly se fotit s novými kamarády - i když 
nepomìrnì vìtšími. Souèástí Dinoparku je 
3D kino. Mnozí z nás takto zpracovaný film 
vidìli poprvé a zážitek to byl opravdu 
zajímavý. Den byl  neèekanì krásný a 
domluvený èas odjezdu se zaèal pøibližovat 
a tak ti, co mìli ještì  pøed sebou návštìvu 
ZOO, vyhlíželi mašinku, která je pøeveze 
zpátky za zvíøátky. I tady nás pøivítalo 
pøíjemné prostøedí. Vkusnì zvolený park se 
spoustou nejenom domácích zvíøat, 
zábavných, ale i vzdìlávacích koutkù pro 
dìti, prolézaèek, altánkù a rùzných 
odpoèinkových míst. Nás však èekala cesta 
domù, a tak jsme  museli myslet na návrat.
Tento výlet nám opravdu vyšel na jednièku   
s hvìzdièkou. Proto bychom chtìli 
podìkovat Obci Dlouhoòovice za finanèní 
podporu, díky níž jsme mohli získat nové 
zážitky. Také nemalý dík patøí našemu øidièi 
Jaroslavu Macháèkovi a jeho autobusu, 
který nás dovezl v poøádku domù. A 
samozøejmì naší Simonì, která za pomoci 
Floriánku dobrý nápad pøevedla ve 
skuteènost a vše zorganizovala. A jelikož 
jste byli všichni opravdu vzorní, tak patøí dík i 
vám všem. Tìšíme se na pøíští setkání.

Váš Floriánek

Alena Pávková
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Myštùra 2010

Rok uplynul jako voda a máme za sebou 
druhý roèník Myštùry. Loni, jak všichni jistì 
víte, èekaly na naše malé turisty myšky na 
stanovištích s úkoly. Letos to Floriánek zase     
o nìco vylepšil. Vymyslel soutìže pro malé, 
starší i pro dospìláky, kteøí se chtìjí s námi 
bavit. Už na startu všechny èekala zmìna. 
Každý, kdo se na to cítil, bez ohledu na vìk, 
dostal na hlavu myší ouška, k tomu 
namalované fousky, mapu a sáèek                 
s potøebnými rekvizitami a hurá na výpravu do 
pohádek. Bylo jich opravdu hodnì - od 
princezny pøes piráta, myslivce, vodníka, víly 
Amálky a mnoho a mnoho dalších. Všichni 
prokázali svoji zruènost, odvahu a pøedevším 
radost ze hry. Poèasí nás sice od rána strašilo, 
ale nakonec se umoudøilo a dokonce na nás 
chvilièkami pomrkávalo i sluníèko. Jsme 
opravdu rádi, že pøišlo tolik lidí udìlat nìco pro 
své zdraví a zároveò pøispìt dobrovolnou 
èástkou u startu na Dìtské oddìlení okresní 
nemocnice v Ústí nad Orlicí.
Vybralo se krásných 4.756,-Kè, Obec 
Dlouhoòovice 5.244,- Kè pomohla tuto èástku 
zakulatit na rovných 10.000,- Kè., které si 
odpoledne odvezla MUDr. Jarošová, která 
byla z ústecké nemocnice. U kulturního domu 
na myšky èekalo další pøekvapení. Ne jenom, 
že si cestou se Soptíkem zasoutìžily              
u místních hasièù, ale mohly si nechat 
zkontrolovat svoje zdraví u stánku Èerveného 
køíže, nebo si vyzkoušet opravdové auto 
Policie ÈR, kde se od žamberských policistù 
dozvìdìly mnoho zajímavostí. Samozøejmì 
nechybìly medaile, upomínkové pøedmìty i 
sladká odmìna. Také malování na trièka, 
které dìti po minulých zkušenostech zvládají 
témìø samy, je oblíbené. Bylo tady opravdu 
pro každého nìco. Celý program doprovázel 
hudbou DJ Bross a o hladové žaludky se 
starali místní hokejisté za pomoci rodinných 
pøíslušníkù. A že se naše akce líbí, naznaèuje 
velká úèast soutìžících z okolních mìst. Také 
jsme se opìt sešli s dìtmi z dìtského domova 
Horní Èermná, kterým se u nás líbí soutìže a 
nocování na chatì Rolba, kde mohou pøespat 
také dìti     z Dlouhoòovic a okolí. Staèí mít 
jenom spacák a souhlas rodièù.
Tuto akci jsme pro vás pøipravili se sponzory 
panem Jaroslavem Procházkou a Obcí 

 Dlouhoòovice. Dìkujeme za výborné koláèe 
pro dìti z dìtského domova, namalované 
kulisy i za každou pomocnou ruku a tìšíme se 
na další spolupráci.

Váš Floriánek
Alena Pávková

Pomáháme staøí - mladí

4. záøí probìhla v naší obci akce „Myštùra 
aneb pomáháme staøí – mladí“. Byl to pilotní 
projekt akce pro dìti i dospìlé, který nemìl za 
úèel jenom pobavit, ale udìlat i nìco pro 
druhé. Šlo o spojení dvou akcí „Pohádkový 
les“ pro dìti a „Bìh nadìje“ pro všechny. Pod 
patronát si to vzal Floriánek, za což jim patøí 
velký dík. Obec podpoøila morálnì, finanènì a 
drobnými dárky, též díky. Na výbornou 
hodnotím úèast SDH Dlouhoòovice. Díky patøí 
hokejistùm za zajištìní obèerstvení, Petru 
Divíškovi za hudbu, Èervenému køíži a Policii 
Èeské republ iky. Vel iké díky všem 
úèastníkùm.
Pro pobavení úèastníkù malých i velkých byly 
pøipraveny rùzné úkoly a pro druhé se vybíralo 
dobrovolné startovné. Penìz se nevybralo 
málo a to i pøi pomìrnì malé úèasti tìch, kteøí 
mohli platit startovné. Obec to pìknì 
zakulatila a byl z toho pìkný pøíspìvek na 
dobrou vìc.
Ta dobrá vìc, kterou mám na mysli, je pøedání 
penìz z akce na konto dìtského oddìlení 
Orlickoústecké nemocnice. Pan primáø 
dìtského oddìlení MUDr. Ludìk Ryba a jeho 
kolektiv velice dìkují za finanèní pøíspìvek, 
který bude použit na vylepšení prostoru, ve 
kterém se pohybují jejich pacienti.
Mrzí mì, že se nezúèastnilo více dospìlých. 
Asi hodnì práce, èi lhostejnost? Ale o to více 
jsem byl pøekvapen neúèastí vìtšiny 
kandidátù do obecního zastupitelstva, byla to 
akce, na které se aktivnì podílela obec a vy 
pøeci chcete dìlat pro obec a pro obèany? Tak 
snad pøíštì.
Na závìr ještì jednou dìkuji všem 
úèastníkùm, všem, kteøí pomáhali, všem, kteøí 
pøispìli, nebo� se Vám to jistì nìkdy vrátí a 
nìkdo zase pomùže Vám.

Pøíjemný podzim Vám pøeje David Silber.
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Super úlovek

Dovoluji si ukázat Vám štiku ulovenou na 
rybníku Mostiska v pondìlí 13. 9. 2010         
v 17.50 hod. Vážila 9,20 kg a mìøila 97 cm. 

Pavel Chára

Pozvánka

V èervnu letošního roku jsme s manželem 
pøijali pozvání našich známých a spoleènì   
s nimi jsme mìsíc cestovali po Èínì. 16. 6. 
jsme z Prahy odletìli pøes Helsinky do 
Pekingu. Zde jsme strávili 4 dny prohlídkami 
známých památek - Zakázané mìsto, Velká 
èínská zeï, lámaistické chrámy atd.            
Z Pekingu pokraèovala naše cesta vlaky. 
Pohodlnými lùžkovými vagony jsme 
absolvovali noèní pøejezdy do hlavních 
provinèních mìst Èíny. Z tìchto miliónových 
mìst jsme vyj íždìl i  nej rùznìjšími  
dopravními prostøedky do vytipovaných 
lokalit. Vidìli jsme úžasné vìci. Nafotili jsme 
spousty chrámù, obøích buddhù, žasli jsme 
nad nejvýše položenými rýžovými poli, pluli 
na bambusových vorech po øece Li,           
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na kolech jsme projíždìli vesnièkami, kde se 
zastavil èas. Smìøovali jsme jihozápadnì a 
naše putování konèilo v Hong kongu. Odtud 
jsme se 13. 7. vraceli domù. Teprve              
s odstupem vstøebáváme jednotlivé zážitky 
a zpracováváme nafocené snímky. Bude-li 
vás zajímat naše vyprávìní o cestì a životì 
obyèejných Èíòanù, rádi se s vámi o své 
dojmy podìlíme. V úterý 9. nebo 16. 11. na 
chatì Rolba, termín bude vèas upøesnìn. 

Jitka a Pavel Chárovi

Osobnost našeho kraje

V letošním roce uplynulo 125 let od narození 
akademického malíøe pana Otakara 
Sedlonì. Mnohým jistì není toto jméno cizí, 
ale o malíøi toho jména asi mnoho nevíme. 
Obraz, který je z Dlouhoòovic - chalupa 
Kalouskových v ulici Hlavní - se náhodnì 
objevil na aukci a do naší obce se „podíval“ 
od nového majitele v elektronické podobì     
s dotazem o jeho vzniku.
To je opìt jeden støípek z mozaiky osobností, 
které ve svých dílech zvìènili naší obec. Do 
jeho života Vám dávám nahlédnout 
èlánkem, který pøed pìti lety vyšel                
v Žamberských listech. Jeho autorem je ten 
nejpovolanìjší. Jeden z žijících pøíbuzných.
Znovuobjevený obraz je na zadní stranì 
Obèasníku. 

Jiøí Tydlitát

Otakar Sedloò

Otakar Sedloò se narodil 30. srpna v Trpínì , 
vesnièce mezi Polièkou a Kunštátem (tehdy 
stejnì jako dnes to byl Pardubický kraj). 
Jeho otec Tomáš Sedloò byl v Trpínì 
uèitelem a nìkdy po roce 1886 byl pøeložen 
do Merklovic u Vamberka, pozdìji do 
Doudleb nad Orlicí.
Po maturitì na reálce v Kostelci nad Orlicí 
studoval Otakar malíøství na Umìlecko-
prùmyslové škole v Praze u profesorù 
Dítìte, Maška, Preislera a Schikanedra. Po 
absolutoriu a složení profesorských zkoušek 
nastoupil v roce 1908 na reálku v Lipníku 
nad Beèvou jako profesor kreslení. V dalším 
školním roce pøešel do Brna, kde pádem 
tabule utrpìl tìžký úraz, který jej na nìkolik 
let vyøadil z pracovní i umìlecké èinnosti. 
Styk s umìleckým svìtem obnovuje až po 
roce 1920. V roce 1922 navštìvuje Jadran, 
1925 Paøíž, 1927 Podkarpatskou Rus a       
v roce 1933 Rumunsko. Tehdy se také stává 
èlenem spolku Myslbek, s nímž pak èasto 
vystavuje. Období mezi dvìma svìtovými 
válkami je asi nejúspìšnìjší v jeho malíøské 
kariéøe. Žije a tvoøí v ateliéru na Národní 
t ø í d ì  v  P r a z e  a  p a t ø í  k  t e h d y  
ne j vyh ledávanì j š ím  po r t r é t i s t ùm.  
Portrétoval èleny Rašínovy rodiny, 
spisovatele Holeèka, básníka Kaminského a 
další významné osobnosti tehdejší doby. 
Jeho obrazy jsou v majetku tehdejších bank, 
ministerstev a dalších institucí, stejnì tak 
bylo možné je spatøit v pražských i 
mimopražských kavárnách a restauracích. 
Jak bylo tehdy mezi umìlci zvykem, 
nechávali svá díla protihodnotou za 
ubytování a další služby na venkovì. Dnes 
se s jeho obrazy mùžeme setkat v malých 
vesnických galeriích (Rybná nad Zdobnicí, 
Pìèín), na úøadech nìkterých podorlických 
mìst (Vamberk, Doudleby nad Orlicí, 
Rychnov nad Knìžnou), nebo v soukromých 
sbírkách. 
Po roce 1948, kdy se odmítá podøídit 
tehdejším politickým vlivùm na umìní, 
nastává jeho pravdìpodobnì nejhorší 
životní i umìlecké období. Odmítá se 
zúèastnit konkurzu na portrét Klementa 
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Gottwalda a tím se odsuzuje do role umìlce 
nepohodlného vládnoucímu režimu. Svou 
situaci si ještì sám zhoršuje neúnavnou 
kritikou kolegù, kteøí netvoøí v jím 
zastávaném smìru – realismu a tvoøí           
v duchu socialistického realismu nebo 
jiných, pro nìho nepøijatelných smìrech. 
Konflikty, které vyvolávají jeho zápisky do 
návštìvních knih výstav nìkterých kolegù 
malíøù, konèí vylouèením ze Svazu 
výtvarných umìlcù.
Èlenství v SVU mu bylo vráceno v roce 
1972, rok pøed jeho smrtí. Nabídky na 
doživotní pobyt na zámku v Dobøíši nevyužil 
a 18. øíjna 1973 umírá jako umìlec známý 
pouze užšímu kruhu odborníkù.
Do kraje pod Orlickými horami jezdil rád a 
èasto. V Žamberku byl èastým hostem         
v rodinì svého bratra Josefa, který mìl 
obchod s textilním zbožím naproti Divišovu 
divadlu. Každý rok zde trávil nìkolik týdnù a 
bìhem pobytu navštìvoval své pøátele a 
známé v okolních mìstech i vesnicích. 
Vìnoval se však zároveò i èinnosti 
umìlecké, což dokazuje velké množství skic 
i obrazù, jejichž názvy mùžete vyèíst z 
katalogù výstav (Žamberk, Na drahách, 
Orlice u Vonwillerky, Židova továrna v 
Žamberku, Kyšperk námìstí, Èihák, Pìèín 
...). V Žamberku se uskuteènila i jedna z jeho 
autorských výstav.
V souèasné dobì se pracuje na internetové 
podobì „Galerie profesora Otakara 
Sedlonì“, která by mìla být náhradou za 
slíbenou, ale dosud neuskuteènìnou galerii, 
pro kterou Vamberk a Doudleby obdržely     
z pozùstalosti malíøe asi 130 obrazù. 
Definitivní podobu a adresu však tato galerie 
ještì nemá. Zájemci, kteøí budou chtít tuto 
virtuální galerii navštívit, mohou si o adresu 
n a p s a t  n a  e - m a i l  
Sedlon.Otakar@seznam.cz nebo formou 
SMS na mobil 728268091.
Pøivítám i jakékoliv informace o malíøi a jeho 
díle, kterými bych mohl doplnit jeho životopis 
a pøipravovaný katalog obrazù, a za 
jakoukoliv informaci pøedem dìkuji.

Petr Sedloò

Zmìny v mateøské školce

Dìti i jejich rodièe po prázdninách èekala     
v mateøské školce nová podlaha. Firma 
„Ramis s.r.o. Litomyšl“ realizovala úpravy 
podkladù, zpevnìní podlah døevotøískou a 
pokládku podlahových krytin vèetnì 
obvodových a pøechodných lišt. Øeditelka 
školky paní Mgr. Knápková vybrala pìkné 
odstíny barev a prostøedí pro malé dìti 
zaznamenalo další zlepšení. 
Další zmìnou je zateplení severozápadní 
stìny školky provedenou firmou „Pragocivil“ 
pana Jiøího Holeèka, Dlouhoòovice 10. 
Zateplením se dosáhlo nejen pìkného 
vzhledu, ale oèekáváme i úspory pøi 
vytápìní. Celkové náklady na uvedené 
práce dosáhly bezmála èástky 350 tisíc Kè. 
(viz. fota)

Ing. Smola Pavel

Zprávy z mateøské školy Dlouhoòovice

Rozlouèení s pøedškoláèky
V èervnu jsme se slavnostnì rozlouèili         
s šesti pøedškoláèky, kteøí v záøí zasedli do 
školních lavic. Jmenovitì s Anežkou 
Musilovou, Šárkou Koøínkovou, Nelinkou 
Dostálkovou, Kubou Kubíèkem, Samem 
Károlym a Martínkem Kláštereckým. 
Nejdøíve probìhlo dùstojné rozlouèení s 
panem starostou a veselé a sportovní 
rozlouèení na zahradì mateøské školy. 
Soutìžili jsme, opékali párky a nakonec 
pøedškoláci strávili noc ve školce.

Informace z radnice i
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Školní rok 2010/2011
V letošním školním roce je kapacita 
m a t e ø s k é  š k o l y  o p ì t  n a p l n ì n a .                     
O prázdninách probìhla rekonstrukce 
podlahy a výmìna podlahových krytin, tak 
jsme nový školní rok zahájili v novém 
prostøedí s velkou chutí do práce. Bohužel 
jsme museli zaèít bez naší paní kuchaøky p. 
Drhlíkové, která vinou dlouhodobé nemoci 
nemohla zaèít s námi. Už se na ni všichni 
tìšíme a pøejeme brzké uzdravení.

Plavecký výcvik
Témìø všechny dìti, zapsané do školky, 
absolvují od záøí plavecký výcvik. Jezdíme 
autobusem do bazénu v Ústí nad Orlicí. Dìti 
jsou rozdìleny podle vìku a jejich 
schopností do tøí skupin. Každý týden se uèí 
nebát se vody, skákat a potápìt se. Dìti jsou 
nadšené a ve vodì se cítí jako doma.

Za celý kolektiv mateøské školy
Mgr. Knápková Zuzana, øeditelka MŠ

Co bude s naším potokem?

Již tøetí rok obec marnì usiluje o vyèištìní 
koryta potoka od sedimentù a úpravu 
podemletých bøehù. Zdálo se, že letos se na 
nás usmálo štìstí. Pracovníci zemìdìlské 
vodohospodáøské správy na jaøe uskuteènili 
zevrubnou prohlídku koryta, vytypovali 
úseky potoka, kterých se bude èištìní týkat, 
s pøedpokládaným termínem uskuteènìní 
èervenec až srpen. S obcí domluvili 
podrobnosti vypuštìní požární nádrže, 
pøístupy techniky do potoka a další detaily.
Jaké ale bylo pøekvapení, když mì               
v polovinì minulého mìsíce navštívil 
vedoucí „Zemìdìlské vodohospodáøské 
správy Ústí nad Orlicí“ s informací, že žádné 
èištìní potoka nebude. Proè? Protože v 
pøíštím roce se tato instituce ruší vèetnì 
plánovaných finanèních prostøedku pro 
tento rok. Na mùj skromný dotaz, na koho se 
obrátit pøi øešení problematiky vodního toku, 
mnì bylo odpovìzeno, že to se ještì neví. 
Zamìstnanci správy pøejdou pod „Èeské 
lesy“ a nìkteøí pod „Povodí Labe“. Kdo bude 
pøi budoucím jednání našim partnerem, je ve 
hvìzdách.

Navíc se tuto špatnou zprávu dovídáme       
v okamžiku rozsáhlých povodní na severu 
Èech, kdy vzniklé škody byly ve znaèné míøe 
zavinìny právì nevyèištìnými koryty 
potokù, sníženými profily pod mosty a 
všeobecnì nepoøádky, které ve vodních 
tocích nemají co dìlat. 

Ing. Smola Pavel 

Humanitární sbírka

V pátek 2. èervence se uskuteènila ve 
spolupráci s obèanským sdružením 
Diakonie Broumov další sbírka odìvù a 
rùzných pøedmìtù pro potøebné. (viz. foto) 
Jedná se již o 4. sbírku za poslední 3 roky. 
Vìci zabraly pøes polovinu ložné plochy 
nákladního automobilu a naše obec se 
dostala mezi významné pøispìvatele do 
východoèeské charity. Dále mi dovolte 
podìkovat všem, kteøí pøispìli také na 
povodnìmi zasažené oblasti Liberecka a 
Ústecka. Tato sbírka byla organizována 
Mìstem Žamberk a obcemi spádové oblasti.

Ing. Smola Pavel

Podzimní úklid do kontejnerù

V prùbìhu mìsíce øíjna bude na obvyklých 
místech umístìn kontejner pro podzimní 
úklid. Žádáme všechny obèany, aby do 
kontejneru neukládali plasty, sklo a papír, 
které patøí do tøídìného odpadu, stavební 
su�, vìtve, keøe, zbytky sena a další 
biologický odpad. Pokud se Vám stane, že 
kontejner je již plný, vyèkejte na jeho 
vyprázdnìní a umístìní na nové stanovištì. 
Neukládejte odpad vedle ani nevytahujte     
z kontejneru ten, který by mohl zrovna pro 
ten Váš odpad udìlat místo. Pracovníci 
Ekoly okolí kontejneru neuklízejí.

Biologický odpad možno bezplatnì 
odevzdat na kompostárnu Technických 
služeb Žamberk, která se nachází smìrem 
na Píseènou.
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Svoz nebezpeèného odpadu

Svoz nebezpeèného odpadu probìhne         
v naší obci 4. 11. 2010. Èas a místo sbìru 
Vám budou sdìleny prostøednictvím 
informaèních letákù.

VÝMÌNA ØIDIÈSKÝCH PRÙKAZÙ

Vážení obèané, 
kdo vlastníte øidièské prùkazy vydané od    
1. ledna 1994 do 31. prosince 2000, jste 
povinni do konce roku 2010 své doklady 
vymìnit, a to na základì zákona è. 229/2005 
Sb., kterým se mìní zákon è. 111/1994 Sb.,  
o silnièní dopravì, ve znìní pozdìjších 
pøedpisù, a zákona è. 361/2000 Sb.,            
o provozu na pozemních komunikacích a     
o zmìnách nìkterých zákonù (zákon           
o silnièním provozu), ve znìní pozdìjších 
pøedpisù. 
Výmìna øidièských prùkazù je osvobozena 
od správního poplatku. 
Na pøíslušný odbor správní a dopravy 
Mìstského úøadu Žamberk si vezmìte 
platný doklad totožnosti (obèanský prùkaz 
nebo cestovní pas), dále pak jednu fotografii 
o rozmìrech 3,5 x 4,5 cm a øidièský prùkaz, 
kterému konèí platnost. Nový øidièský 
prùkaz Vám bude vystaven do 20 dnù ode 
dne podání žádosti, popø. do 5 pracovních 
dnù po úhradì správního poplatkù 500 Kè 
(za rychlejší vyøízení žádosti).
Jestliže si nestihnete øidièský prùkaz 
vymìnit vèas, a to do konce roku 2010, tak:
1. s neplatným øidièským prùkazem 
nesmíte øídit a pøíslušníci PÈR nebo 
strážníci mìstské policie Vám mohou udìlit 
blokovou pokutu až do výše 2.000 Kè, 
2. hrozí Vám pokuta až do výše 
30.000 Kè, a to od pøíslušného obecního 
úøadu s rozšíøenou pùsobností (Mìstský 
úøad Žamberk) a tato pokuta Vám mùže být 
uložena, i když nebudete øídit motorového 
vozidlo.
Nenechávejte tuto výmìnu na poslední 
chvíli, protože ke konci mìsíce kvìtna roku 
2010 ve správním obvodu obce s rozšíøenou 
pùsobností Žamberk zbývalo vymìnit 

celkem ještì 1.868 øidièských prùkazù, proto 
se vyhnìte zbyteèným frontám na našem 
úøadu na konci roku 2010 a dostavte se vèas 
splnit tuto svoji povinnost. 
Další informace Vám rádi podáme na 
telefonickém èísle: 465 670 294 
nebo e-mail: k.vsetickova@muzbk.cz
Další informace naleznete na internetových 
s t r á n k á c h  M i n i s t e r s t v a  d o p r a v y  
www.mdcr.cz. 

Ing. Marcel Klement, zástupce
vedoucí SPDO MìÚ Žamberk

Pár slov k výhlednì

Zastavila mne v Žamberku známá se slovy: 
„Byla jsem se v nedìli podívat na vaší 
výhlednì v Dlouhoòovicích, moc pìkný.“ 
Nadšenì povídala, jak krásný byl ten den 
výhled na celé hory, Žamberk i okolí. Tu 
nedìli bylo skuteènì pìknì a na výhlednì se 
vystøídala spousta lidí, dole zaparkovaná 
kola dávala tuš i t ,  že nejsou jen                     
z Dlouhoòovic. A když už byli na výhlednì, 
jeli se podívat k Urbanovì studánce a         
ke kaplièce stejnì, jako paní, která mne        
v Žamberku oslovila. Moc se jí to líbilo a 
chválila. /Jen jí chybìla nìjaká smìrovka, 
která by ji na výhlednu nasmìrovala, ale 
protože je zdaleka vidìt, tak ji najít nebyl 
velký problém/. Já proto ráda vyøizuji 
podìkování všem, kteøí se o vybudování 
tìchto míst zasloužili. Možná trochu 
nepochopitelnì bude znít zpráva, že po 
stížnosti, která byla podána, se jedná           
o odstranìní výhledny. Spolu s tìmi, kteøí ji 
navštívili doufám, že zdravý rozum zvítìzí, 
emoce vychladnou a stavba se zbourat 
nebude muset. Byla vybudována stejnì jako 
Urbanova studánka nadšenci právì a jen 
proto, aby pøinášela radost a to beze zbytku 
dìlá. Pøivádí do Dlouhoòovic návštìvníky     
z blízkého i vzdálenìjšího okolí, kteøí si už do 
vesnice cestu našli možná v zimì na 
lyžaøský vlek èi do bìžecké stopy, kteøí 
pøicházejí okouknout vesnický masopust, na 
naše èarodìjnice, na dìtský karneval, ètení 
na Rolbì.... Pøicházejí proto, že se jim u nás 
líbí. Nìkteøí dokonce i s nádechem „závisti“ 
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kvitují, co všechno se u nás ve vesnici dìlá. 
Za každou z tìchto akcí stojí lidé, èasto 
stejní, kteøí nepracují pro peníze, pro slávu, 
ale hlavnì pro potìšení sobì, svým dìtem, 
známým, … A tak bych ráda za všechny, 
kterým se to líbí, za tu „mlèící vìtšinu“, chtìla 
podìkovat právì jim, všem.

Marie Vychová

Pár slov na vysvìtlenou

Na Kalvárce vyhlídka vždy byla. Místo bylo 
nìkdy více, jindy ménì upravené. Když pan 
Tydlitát pøišel s nápadem místo upravit, 
zaèal mluvit o výhlednì. Navrhované úpravy 
byly pøed zahájením konzultovány na 
Stavebním úøadu v Žamberku se závìrem, 
že nevyžadují stavební povolení ani 
ohlášení. Bohužel byla naše chyba, že jsme 
tento závìr nepožadovali písemnì. Po 
slavnostním otevøení podal jeden obèan 
Dlouhoòovic stížnost na Stavební úøad. Po 
místním šetøení Stavební úøad konstatoval, 
že stavba byla realizována terenními 
úpravami, vybudováním zábradlí a 
vlajkového stožáru. Tyto nevyžadují 
stavební povolení ani ohlášení. Poté podal 
tento obèan další stížnost na špatný postup 
Stavebního ùøadu v Žamberku na Krajský 
úøad v Pardubicích. Ten následnì uložil 
Stavebnímu úøadu v Žamberku stavbu 
pøezkoumat. Výsledkem je, že na stavbu je 
tøeba stavební povolení, jedná se tedy         
o „èernou stavbu“ a stavební úøad zahájil 
jednání o odstranìní stavby nebo podání 
žádosti o dodateèné povolení stavby. Názor 
nech� si laskavý ètenáø udìlá sám. Obec 
tomuto požadavku vyhoví a v požadovaném 
termínu podá „žádost o dodateèné povolení 
stavby“.

Ing. Smola Pavel 

Spoleèenská rubrika

Narození 

17. 7. Lucie Koøínková
20. 7. Jáchym Doleèek

Blahopøejeme

18. 10. Marie Slaninová    80 let
19. 10. Václav Musil         86 let
17. 11. Milada Kalousková 80 let
27. 11. Emilie Suchodolová 85 let
4. 12. Jaroslav Veleta     84 let
12. 12. Jarmila Hubálková 84 let
14. 12. Josef Kalousek                86 let
29. 12. Jaroslava Zahradníková 86 let

Úmrtí 

5. 7. Miloslava Janebová 90 let

Zlatá svatba

24. 7. 2010 Místostarosta Jan Vych pøivítal 
na Obecním úøadì manžele Hynkovy pøi 
pøíležitosti zlaté svatby. 
Blahopøejeme.
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O h l é d n u t í  a n e b  v z p o m í n k y  n a  
budoucnost

Obèankám a obèanùm, kteøí kandidují         
v letošních volbách do zastupitelstva obce 
byla nabídnuta možnost, aby v Obèasníku 
zhodnotili svou dosavadní práci a zveøejnili, 
èemu budou dávat v dalším volebním 
období pøednost.
Už nekandiduji, pøesto touto formou chci 
zveøejnit nìkteré své názory.
Byl jsem èlenem zastupitelstva po celé 
období samostatnosti Dlouhoòovic od         
r. 1990. Snažil jsem se prospívat celé obci a 
zastupovat zemìdìlskou èást obèanù 
Dlouhoòovic. Jediným dùvodem, proè 
nekandiduji, je vìková hranice, kterou jsem 
si sám stanovil. V letošním roce jsem dovršil 
65 let. Chci dát pøednost mladším, 
progresivním lidem.
V minulém volebním období si za svou 
zásluhu pøipisuji jen to, že jsem navrhl a 
vysvìtlil v zastupitelstvu, že je nutno 
požádat o zaøazení Dlouhoòovic do 
programu pozemkových úprav. Když byly 
pozemkové úpravy zahájeny, tedy “dobrá 
vìc se podaøila“, vadilo p. Janu Sklenáøovi, 
že jsem èlenem výboru pro pozemkové 
úpravy. Poslal starostovi nìkolik stížností na 
mou úèast v uvedeném výboru a žádal moje 
odvolání. Dodnes nevím proè.
V pøíštím volebním období je pøed 
zastupitelstvem øada úkolù. Bude se jednat 
o asfaltování cest, kulturní a sportovní 
èinnosti. To je v poøádku. Ale vás, obèany, by 
mìl zajímat pøedevším nový územní plán 
obce.
Budou pøehodnocovány zóny pro bydlení, 
rekreaci a prùmyslovou zástavbu. Znovu se 
zaène projednávat jižní obchvat Žamberka a 
problematika pøivadìèe na silnici R 35, což 
se velmi silnì dotkne naší obce. Budou 
vyznaèeny prostory, vymezené pro tyto 
budoucí investice a výraznì se v tìchto 
mís tech  zmìní  cena  pozemkù a  
nemovitostí. V prùbìhu projednávání 
územního plánu buïte vy, obèané, všímaví, 
pozorní a dejte si pozor, aby vás nìkdo 

Volby nechtìl oblbnout.
Historie voleb do obecního zastupitelstva     
v Dlouhoòovicích má zajímavý vývoj. Od 
kandidátek politických a volebních stran 
jsme se dopracovali k volbám samostatných 
nezávislých kandidátù. Každý z nás podle 
poètu získaných hlasù vìdìl, jakou má mezi 
volièi podporu.
Letos kandiduje nìkolik samostatných 
nezávislých kandidátù a politická strana 
ODS. Proè se kandidáti za ODS nehlásí do 
voleb sami za sebe?
Zastupitelstvo obce, zvláštì v pøípadì 
schválení územního plánu, rozhoduje          
o vývoji obce na 10, 20 i více let. Pøemýšlejte 
a zvažte, kteøí lidé za vás o tak 
dlouhodobých a dùležitých vìcech mají 
rozhodovat.
Dìkuji vám za dùvìru, kterou jste mi             
v minulých letech dali.

Pavel Fadrný
V Dlouhoòovicích 7. 9. 2010

Ohlédnutí za uplynulým volebním 
obdobím

Dovolte mi, abych využil posledního vydání 
„Dlouhoòovického obèasníku“ v tomto 
volebním období a struènì zrekapituloval, 
co se podaøilo a co ne v dùležité oblasti, 
kterou jsou investice. Prvoøadým úkolem 
bylo navázat na pøedchozí volební období a 
dokonèit úspìšnì zahájené akce. Jednalo 
se o dokonèení rekonstrukce sportovních 
kabin za èástku pøesahující jeden milion 
korun a vybudování druhé etapy splaškové 
kanalizace s 49 pøípojkami na hranice 
pozemkù s rodinnými domy. V ulici Dvorská 
je navíc vybudována deš�ová kanalizace.    
Z celkových nákladù 10 milionù korun bylo 7 
milionù korun pøidìleno jako dotace pro 
spoleènost VAK Žamberk, kde má obec 
Dlouhoòovice vlastnický podíl. Další 
invest ice smìøova ly  pøevážnì do 
rekonstrukcí a oprav majetku obce. Jednalo 
se napøíklad o tyto akce:
restaurace: dovybavení kuchynì a tím 
splnìní hygienických norem umožòující 
pøípravu jídel, výmìna radiátorù, výmìna 
oken a dveøí vèetnì penzionu, rekonstrukce 
sociálního zaøízení.                   
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kulturní dùm: výmìna oken, rekonstrukce 
s o c i á l n í h o  z a ø í z e n í  a  s c h o d i š t ì                     
u vchodových dveøí.
mateøská škola: výmìna oken v celé budovì 
o b e c n í h o  ú ø a d u ,  r e k o n s t r u k c e  
elektroinstalace, rekonstrukce podlah a 
zateplení venkovní stìny.
bytovka: obec jako spolumajitel se podílela 
na výmìnì oken.
sídlištì: vybudování parkovištì mezi 
b y t o v k a m i ,  z a j i š t ì n í  n o v é h o  
velkoobjemového kontejneru pro komunální 
odpad.
veøejné osvìtlení: rekonstrukce osvìtlení    
v èásti v ulici Hlavní.
has ièská  zb ro jn i ce :  rekons t rukce  
elektrického topení v klubovnì HZ, pøístavba 
garáže.
rekonstrukce místních komunikací: ulice 
Dvorská a Spojovací
opravy (penetrace) místních komunikací: ul. 
Sídlištní, Pod Vlekem, Lesní, Luèní, Zákopèí 
a Ke Høbitovu.
Nejvìtší investicí, která není dosud 
dokonèena, je vybudování infrastruktury      
v lokalitì „Velký Hájek“ pro stavební 
pozemky 17 rodinných domù. Celkové 
náklady pøesahují 8 milionù Kè a k dnešnímu 
dni je proinvestováno 4,5 mil. Kè za 
deš�ovou a splaškovou kanalizaci, vodovod, 
plynovod a veøejné osvìtlení. Zbývající 
prostøedky budou investovány pro 
dokonèení  mís tn í  komunikace ve 
zmiòované lokalitì.
Vedle tìchto hlavních investic obec 
zajiš�ovala øadu drobných oprav a nákupù 
m a t e r i á l u ,  k t e r é  j s e m  z m i ò o v a l                      
v jednotlivých èíslech „Dlouhoòovického 
obèasníku“ a nebudu se proto k nim vracet.
Z velkých investic se nepodaøilo vybudovat 
multifunkèní høištì vèetnì instalace nových 
herních prvkù do zahrady mateøské školy. 
Pro tuto investici ve výši 1,2 mil. Kè jsme 
neobdrželi dotaci. Rovnìž se nám 
nepodaøilo získat dotaci na rekonstrukci 
sportovních kabin, proto byla zafinancována 
celá z rozpoètu obce. Rovnìž úprava 
prostoru návsi, vèetnì vybudování nového 
plotu u požární nádrže, nebude v tomto roce 
uskuteènìna.
V èem by se mìlo napøíklad v budoucnu 

pokraèovat? Za využití dotaèního titulu        
v prùbìhu dvou let uskuteènit rekonstrukci 
ulice Hlavní, výmìnu mantinelù na kluzišti, 
zateplení celého areálu kulturního domu      
s obecním úøadem, restaurací a penzionem. 
Pokraèovat v rekonstrukci veøejného 
osvìtlení. V kulturním domì opravit nebo 
vymìnit nevyhovující podlahu sálu a zlepšit 
vzhled j iž zmiòovaného veøejného 
prostranství návsi.
Co øíci závìrem? Chci podìkovat obèanùm 
obce za vstøícnost pøi pøekonávání složitých 
okamžikù, které doprovázely nìkteré 
stavební akce. Dále chci podìkovat vìtšinì 
dodavatelských firem za kvalitnì odvedenou 
p r á c i .  N e j v í c e  p o d ì k o v á n í  p a t ø í  
zastupitelùm, kteøí dokázali pøi projednávání 
jednotlivých investièních akcí vytvoøit 
optimální pracovní prostøedí. Jsem rád, že 
jsme vždy øešili pouze záležitosti týkající se 
obce a žádný zastupitel se nikdy nezabýval 
osobní nebo stranicko-politickou rivalitou, 
jak jsme svìdky v nìkterých mìstech a 
obcích republiky. 

Ing. Smola Pavel

Øádné volby do zastupitelstev obcí a 
volby do Senátu Parlamentu Èeské 
republiky

Ve dnech 15. a 16. øíjna 2010 probìhnou 
volby do zastupitelstev obcí a do Senátu 
Parlamentu ÈR. Volební místnost bude        
v Dlouhoòovicích opìt v Kulturním domì.     
V pátek 15. 10. 2010 mùžete hlasovat od 
14.00 hod do 22.00 hod a v sobotu            
16. 10. 2010 od 8.00 hod do 14.00 hod. 
Dodání hlasovacích lístkù volièùm probìhne 
do 12. øíjna 2010.

Na kandidátní l ist inì najedete 13 
nezávislých kandidátù a jednu politickou 
stranu. Všichni dostali možnost pøedstavit se 
v tomto èísle Dlouhoòovického obèasníku. 
Nabídku využili kandidáti, které najdete na 
dlaších stranách obèasníku.
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Bc. Kamila Biedlová

34 let
Uèitelka na SOŠ a SOU automobilním v Ústí nad Orlicí.
Trvalý pobyt v Dlouhoòovicích od roku 1999.
V zastupitelstvu obce od roku 2006.

RNDr. Josef Dolejš, Ph.D.

Zamìstnání - odborný asistent na Katedøe informatiky a 
kvantitativních metod Univerzity Hradec Králové (výuka statistiky), 
ženatý, tøi dìti. 
Záliby - vìda (více zde: http://djosef.czechian.net/), filozofie, 
literatura, horolezectví...

Jitka Chárová

Je mi 59let, pracuji jako farmaceutický asistent v Lékárnì U zlaté 
koruny v Žamberku. K Dlouhoòovicím mì pojí silné pouto již od dìtství 
a vždy mì dìní v obci zajímalo. V minulém volebním období jsem jako 
zastupitel obce mìla na starost sociální komisi. Práce zahrnovala 
sledování a pøání pøi životních jubileích našich spoluobèanù, pøípravy 
setkání dùchodcù se zastupiteli, vítání obèánkù apod. Do 
komunálních voleb kandiduji proto, že bych ráda v této èinnosti 
pokraèovala i nadále.

Zdenìk Koøínek

Jmenuji se Zdenìk Koøínek, je mi 37 let, pracuji jako servisní technik 
strojù John Deere ve spoleènosti Marek – zemìdìlská technika          
v Helvíkovicích. Mezi mé záliby patøí pøevážnì sport. 
Do Dlouhoòovic jsem se pøistìhoval pøed deseti lety ze Záchlumí.     
Od roku 1994 jsem aktivním hráèem místního fotbalového oddílu, kde 
jsem èlenem výkonného výboru a správcem sportovního zaøízení.
Jedním z mnoha dùvodù proè bydlím právì tady, je fakt, že 
Dlouhoòovice patøí mezi obce, kde se nìco dìje. Nabídku pracovat     
v zastupitelstvu jsem po delším zvážení pøijal. V pøípadì zvolení bych 
chtìl pracovat v oblasti sportovních aktivit. Dobøe znám, jak oddíly 
pracují a jaké mají problémy. Myslím si, že v oblasti aktivního 
odpoèinku, poøádku a údržby veøejných prostranství máme v obci co 
zlepšovat.
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Petr Nun

Ètyøi roky v uèení - tak se dá zpìtnì hodnotit moje volební období. 
První rok jsem se seznamoval s tím, jak vlastnì celý ten stroj funguje a 
opatrnì ,,o�ukával“, jaké mám možnosti, kam až mohu zajít pro 
splnìní úkolù, které jsem získával z kontaktù se sportovními oddíly.
Na zaèátku jsem si dal nìjaké cíle, nìkteré jsem splnil, ale nìkteré ne.
Ten, který jsem nesplnil, je vìtší angažovanost obèanù v obci na 
chodu a dìní v obci. Na schùze poøád chodí málo z Vás a pøitom je toto 
nejlehèí zpùsob, jak na obci nìco chtít, nìco zmìnit. Pøíkladem je 
spolek Floriánek. Mrzí mne hlavnì spory obce vùèi obèanùm, jsme 
malá obec a øešení je jen v pøímém jednání obec – obèan a ne soudy 
atd. Toto je hranièní možnost a ne vždy jsou vyèerpány všechny 
možnosti k vyøešení. Kolektiv si myslím, že byl výborný, urèitì nám 
všem v tomto období pomohla úèast p. Vycha a p. Fadrného, protože 
právì oni mìli jako jediní dostatek zkušeností. Do dalších voleb 
samozøejmì opìt jdu a uvidím, jak to dopadne. Pakliže budu zvolen, 
urèitì využiji zkušeností, které jsem získal. Dìkuji Všem za 
spolupráci. 

zastupitel za sportovní oddíly Petr Nun

David Silber

Dobrý den, drazí obèané Dlouhoòovic
Jmenuji se David Silber. Je mi 35 let, jsem ženatý a mám dvì dìti. 
Pracuji jako servisní technik u firmy Konicaminolta BSC spol. s r.o.. 
Pocházím z Hradce Králové a do zdejšího kraje jsem se dostal díky 
své ženì, jejíž koøeny sahají až do Dlouhoòovic. Její dìd a otec byli 
Dlouhoòováci. Sem jsme se pøistìhovali pøed 10 lety, když nám zde 
byl poskytnut obecní byt.
Aè náplava, tak se snažím být platným obèanem Dlouhoòovic. Nebo� 
zastávám názor, že když tady bydlím, tak je tøeba se aktivnì podílet na 
chodu obce a ne jenom pasivnì pøijímat to, co mi nìkdo pøipraví.        
Z vìcí, na kterých jsem se zatím podílel, bych vybral fotografování 
fotbalu, hokeje, dobrovolných hasièù, vítání obèánkù. Organizování 
masopustu, spolupráci s FC Dlouhoòovice pøi pøípravì èarodìjnic. 
Úèast na hasièských závodech za Dlouhoòovice, spolupráce             
s Floriánkem. Pokud nosíte šálu, èi modrou kšiltovku se symboly 
Dlouhoòovic, tak to je taky má práce.
Ke kandidatuøe jste mì pøesvìdèili Vy, obèané Dlouhoòovic. Že Vás 
bylo pomìrnì hodnì, kteøí øíkali kandiduj, bìž do toho, tak jsem nad 
tím zaèal vážnì pøemýšlet. Beru to jako projev Vaší dùvìry ve mne, že 
to co dìlám pro Vás, dìlám dobøe. Funkci starosty bych pøijal, nebo� 
mám jasnou pøedstavu, jak by mìla naše obec fungovat a co je tøeba 
zlepšovat.
Pøeji Vám krásné ráno, hezký den, pohodový veèer, dobrou noc a 
nashledanou u øíjnových voleb do obecního zastupitelstva. 

Váš David Silber
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Ing. Pavel Smola

Je mi 56 let. V obci Dlouhoòovice žiji 19 let. Èlenem zastupitelstva 
obce jsem od roku 2002, kdy jsem pracoval jako pøedseda finanèního 
výboru. V souèasném volebním období, tj. od roku 2006, vykonávám 
funkci uvolnìného starosty. Nebudu jmenovat, co všechno se v obci 
vykonalo a co by se mìlo ještì vykonat. Nejdùležitìjší pro mì je 
zjištìní, že s vìtšinou obyvatel Dlouhoòovic se dá udìlat nesmírnì 
moc práce v rùzných oblastech. A to je hlavní dùvod, proè chci 
kandidovat i v pøíštím období, protože bez pomoci široké veøejnosti by 
to nemìlo cenu. Dalším dùvodem je optimální prostøedí, které zatím 
vždy dokázali zastupitelé pro moji práci vytvoøit. V tìchto podmínkách 
se budu rád podílet na dalším rozvoji obce.

Jiøí Tydlitát

Když jsem se Vám poprvé pøedstavoval v roce 2006 jako kandidát do 
Zastupitelstva obce, netušil jsem, že takový èlánek budu psát             
v letošním roce znovu. Nebudu jej opisovat. Mnozí, kdo Obèasník 
ètete, máte možná èíslo 31 schované. Tedy jen struènì. Datum 
narození se nemìní. 15. 4. 1949. Od svých deseti let jsem obèanem 
Dlouhoòovic. Už ale nejsem zamìstnanec Èeských drah, ale v 
dùchodu. Mými zájmy jsou stále pøíroda, historie a kultura. A tyto své 
zájmy jsem se snažil pro obèany a vzhled naší obce využívat. Za ètyøi 
roky se povedlo mnohé. Mnoho se napsalo i v èláncích Obèasníku a 
Dlouhoòovice jsou svými akcemi a atraktivními místy stále známìjší. 
Mám ještì mnoho nápadù, jak zkrášlit, zpøíjemnit a ozvláštnit obec 
nejen pro nás – obèany, ale i pro ty, kteøí Dlouhoòovice navštíví. To je 
dùvod, proè znovu kandiduji do Zastupitelstva obce. Nerad odcházím 
od rozdìlané práce.

Jan Vych

Je mi 59 let a pracuji jako zástupce øeditele gymnázia v Žamberku. Do 
Dlouhoòovic jsem pøišel pøed 34 lety. Nejdøíve jsem hájil zájmy obce 
jako poslanec v Žamberku. Po osamostatnìní obce jsem se stal na 16 
let neuvolnìným starostou a nyní zastávám post místostarosty. Pøi 
nástupu do funkce starosty jsem si vytkl cíl, aby se Dlouhoòovice staly 
místem pøíjemného bydlení a aktivního odpoèinku. Myslím, že 
spoleènými silami se daøí tento cíl realizovat, a proto bych chtìl           
v dalším období v zapoèaté práci pokraèovat.
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Sport

A brali všechno

Dne 30. 7. – 1. 8. 2010 probìhly sportovní 
hry zdravotnì postižených v Lanškrounì. 
Úèast pìkná, solidní poèasí a šlo se závodit. 
Dopoledne tøíèlenná družstva, odpoledne 
jednotlivci. Žamberské družstvo ve složení 
Sochor, Rybár, Machálek vyhrálo suverénnì 
a odneslo si putovní pohár mìsta 
Lanškrouna. Odpoledne èekalo na 
jednotlivce devìt disciplín. Nedal jsem 
nikomu šanci mì porazit a tak jsem vyhrál 
celkovì ze všech. Tìšíme se na pøíští rok, 
kdy už bude 35. roèník.

Pavel Sochor
Dlouhoòovice 21

Zpráva o èinnosti FC Dlouhoòovice

Po vydaøeném závìru sezóny 2009 – 2010, 
kdy jsme porazili celky D. Tøešòovce 3:1, 
Rybníka 3:0, Libchav B 4:1, Králík-È. Vody C 
2:0, jsme obsadili 7. pøíèku okresní tøetí tøídy. 
Celkem jsme 9x vyhráli, 4x remizovali, 9x 
prohráli a celkové skóre bylo 42:48 se 
ziskem 31 bodù. Nejlepším støelcem se stal 
Jaroslav Macháèek s deseti góly.

TABULKA 2009 – 2010

1. Øetová
2. Dobøíkov B
3. D. Tøešòovec
4. Rudoltice
5. Žichlínek
6. Lichkov
7. DLOUHOÒOVICE
8. Boøíkovice
9. Rybník
10. Králíky – È.V. C
11. Helvíkovice
12. Libchavy B

Letní pøestávku jsme vìnovali odpoèinku. 
Dlouhoòovický fotbal reprezentovala naše 
stará garda na turnajích v Boøíkovicích a 
Mistrovicích. Do sezóny 2010-2011 se nám 
podaøilo sehnat novou posilu, když na 

h o s t o v á n í  z e  Ž a m b e r k a ,  p ø i š e l  
dlouhoòovický Radek Fišer. Do sestavy se 
vrátil Milan Václavek, který vyplnil místo za 
potrestaného J. Peøinu. Úvod podzimní èásti 
se nám povedl, když jsme porazili Žichlínek 
3:2, Králíky È.V. C 5:1 a prohráli v Rybníku 
2:0. Po tøetím kole jsme na tøetím místì 
tabulky. 
Novinkou na našem høišti je èasomíra, pro 
kterou bylo nutné vyrobit rychloupínací 
mechanizmus se stožárem. Tímto musím 
podìkovat p. Zdeòku Hynkovi za jeho 
ochotu a rychlost výroby. Nepøíjemnou vìcí 
se stalo zvýšené vstupné na 15,- Kè. 
Dùvodem je nominace tøech rozhodèích, což 
èiní èástku okolo 1000 Kè. Vše o èinnosti ve 
fotbale najdete na dlouhoòovických 
internetových stránkách v odkaze FC 
Dlouhoòovice. Závìrem pozvánka na naše 
utkání v podobì losu podzimu. Vyvìšena je 
ve vývìsce na høišti a pøed restaurací.

Pøípravné soustøedìní hokejistù

Pøípravu na novou sezónu jsme zahájili 
krátkým, ale vydatným soustøedìním od 10. 
do 12. záøí. Pro ubytování byl vybrán 
Penzion Pastviny s pøilehlými chatkami, 
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odkud 13 hráèù s trenérem a vedoucím týmu 
vyjíždìlo za splnìním pøípravných cvièení. 
Celý pátek a sobotní dopoledne jsme 
využívali pøíjemné prostøedí sportovního 
areálu v Líšnici. Hráèi pod pøísným 
dohledem trenéra absolvovali cvièení 
zamìøená na získání síly, výbušnosti a 
obratnosti, která byla støídána streèinkovými 
a balanèními cviky a na uvolnìní se hrál 
fotbálek a tenis. Nechybìlo ani nepopulární 
testování  pohybl ivost i  u  každého 
j e d n o t l i v c e ,  k d e  b y l o  d o s a ž e n o  
pøekvapivých zlepšení u všech hráèù. 
Z plné zátìže jsme absolvovali pøátelské 
hokejbalové utkání s hokejisty Králík, které 
jsme rozhodli až po samostatných 
nájezdech v náš prospìch. Pøestože o 
výsledek nešlo, tak hráèi pøistoupili              
k vzájemnému souboji zodpovìdnì a            
v pøíjemném prostøedí stadiónu v Králíkách 
jsme prožili pìkné sluneèné odpoledne 
z a k o n è e n é  v e è e r n í m  g r i l o v á n í m                   
v Pastvinách. 
Nedìlní dopoledne mìlo pokraèovat 
utajeným výletem, který se utajit nepodaøil, 
ale pøesto jsme všichni absolvovali „výlet“ do 
lanového centra vybudovaného pod 
sjezdovkou v Øíèkách. Nejvìtší zdìšení 
zavládlo u jedincù, kteøí nemusí výšky, ale 
nakonec všichni absolvovali podstatnou 
èást pøekážek a tím splnili poslední èást 
soustøedìní zamìøenou na zatížení rukou a 
nohou a obratnost. Odmìnou byl výjezd 
sedaèkovou lanovkou na vrch Zakletý a 
sjezd tøíkolkami po èervené sjezdovce. 
Nedìle byla zakonèena rozborem 
soustøedìní a aktuálními informacemi          
k nové sezónì u odpolední kávy a poté jsme 
se rozjeli domù. Jsme pøesvìdèeni, že 
soustøedìní, které trenér peèlivì pøipravil, 
splnilo svùj úèel a na tréninkové ledy 
vyjedeme jako mužstvo, které i v letošní 
sezónì míøí do horních pater tabulky 
okresního pøeboru.
Tímto se znovu rozjíždí i pravidelná 
aktualizace webu www.hcdlouhonovice.cz a 
další pøíprava smìøuje k prvnímu 
mistrovskému zápasu, který bude odehrán o 
prvním hracím víkendu 12. - 14. 11., kdy nás 
èeká v derby hokejový tým Žamberka. 

(mk, vp)

Co nového v hokeji?

Hokejisti HC Dlouhoòovice se zúèastnili ve 
dnech 10. až 12. 9. 2010 tréninkového 
soustøedìní na Pastvinách. Úèastnilo se 
celkem 15 hráèù. První trénink na ledì 
absolvovali už v pátek dne 17. 9. na zimním 
stadiónu v Chocni. Do skupiny B pøibyl 
Lanškroun, to znamená, že celkový poèet 
mužstev v této skupinì bude deset. První 
mistrovský zápas budou naši hokejisté hrát s 
mužstvem sousedního Žamberka.

Vladimír Podhájecký

P o z v á n k a

HC Dlouhoòovice Vás zve dne 6. 11. 2010 
od 20 hodin do kul turního domu 
Dlouhoòovice na „Posvícenskou zábavu“.    
K poslechu bude hrát skupina „4 WATY“. 
Obèerstvení zajištìno.

……poèasí pøes léto

Èerven 2010
Pøevládalo teplé a suché poèasí s místními 
bouøkami. Anticyklonální poèasí pøinášelo 
bohatý sluneèní svit. Výjimeèné studené 
fronty pøinášely jen slabé a pøechodné 
ochlazení. Nejvíce srážek spadlo ve 2. 
dekádì, naopak ve 3. dekádì nepršelo 
vùbec.
teploty: prùmìr za mìsíc byl 17,0 °C (+2,3 
°C nad prùmìrem), maxima: 31,9 °C (11.), 
minima ve 2 metrech: 4,9 °C, v 5 cm nad 
zemí: 1,1 °C (17.)
srážky: 41,9 mm/m2 (51 % normálu)
sluneèní svit: 247,3 hodin (157 % normálu)
statistiky: se srážkami: 9, s rosou: 20, s 
nárazovitým vìtrem: 1, maximální náraz 
vìtru: 12,0 m/s (16.), se sluneèním svitem: 
24, nejdelší den se sluneèním svitem: 15,3 
hod. (27.), s bouøkou: 3, jasných dnù: 1

Èervenec
Do 14. èervence se nad Evropou udržovala 
oblast vysokého tlaku vzduchu. Sluneèné a 
teplé poèasí ukonèila výrazná studená 

Poèasí



fronta, která pøinesla hlavnì 17. èervence 
výrazné srážky do oblasti Èeskomoravské 
vrchoviny. Meteorologická stanice Seè 
zaznamenala úhrny srážek kolem 150 mm/m2. 
V Dlouhoòovicích to bylo „jen“ 50 mm/m2. 
Frontální systém byl provázen nárazy vìtru o 
síle 32 m/s (Pøimda). Silné bouøky zapalovaly 
obydlí. V závìru mìsíce pøevažovalo chladnìjší 
západní až severozápadní proudìní vzduchu s 
deštìm.
teploty: prùmìr za mìsíc byl 19,6 °C (+3,1 °C 
nad prùmìrem), maxima: 33,3 °C (22.), minima 
ve 2 metrech: 4,9 °C, v 5 cm nad zemí: 4,8 °C (8.)
srážky: 116,7 mm/m2 (126 % normálu)
sluneèní svit: 267,0 hodin (138 % normálu)
statistiky: se srážkami: 12, s rosou: 20, s 
nárazovitým vìtrem: 1, maximální náraz vìtru: 
16,0 m/s (28.), se sluneèním svitem: 26, nejdelší 
den se sluneèním svitem: 15,1 hod. (8.), s 
bouøkou: 7, jasných dnù: 3

Srpen
Po celý mìsíc pøevládal smíšený charakter 
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proudìní vzduchu s èetnými pøeháòkami a 
bouøkami. Nejvýraznìji se poèasí projevilo 7. 
srpna povodnìmi v Èechách, kde místy 
napršelo 300 mm/m2 vody. Další vlna povodní 
zasáhla severovýchod Moravy. Postiženy vodou 
byly i okolní státy. Výraznìjší ochlazení na konci 
mìsíce pøineslo sníh do Alp a Vysokých Tater, ve 
kterých zahynuli dva turisté. Teplota se zde 
bìhem ochlazení pohybovala kolem -5 °C a 
napadlo 70 centimetrù snìhu. 
teploty: prùmìr za mìsíc byl 16,9 °C (+0,8 °C 
nad prùmìrem), maxima: 29,6 °C (2.), minima 
ve 2 metrech: 4,4 °C, v 5 cm nad zemí: 1,1 °C 
(20.)
srážky: 164,8 mm/m2 (189 % normálu)
sluneèní svit: 184,9 hodin (96 % normálu)
statistiky: se srážkami: 20, s rosou: 26, s 
nárazovitým vìtrem: 4, maximální náraz vìtru: 
14,0 m/s (12., 15., 23.), se sluneèním svitem: 28, 
nejdelší den se sluneèním svitem: 13,1 hod. (1.), 
s bouøkou: 10, s krupobitím:2, s mlhou: 3, s 
kouømem: 1

Martin Balík

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Dlouhoòovice è. 4/2010
ze dne 20. 9. 2010

Zastupitelstvo obce
1. Bere na vìdomí informace:
1.1. starosty, pøedsedù výborù a komisí: viz zápis
1.2. o zpracované vyhledávací studii dopravního pøipojení Žamberecka a Ústeckoorlicka na R 35
1.3. výsledek výbìrového øízení na zpracování dokumentace „územního plánu Dlouhoòovice“. Po       

prozkoumání nabídek komisí, byla zvolena jako nejlevnìjší nabídka od Ing. arch. Petra Kuldy z 
TIPOS Ústí nad Orlicí 

1.4. výsledek projednání návrhu spoleèných zaøízení komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Dlouhoòovice
2. Schvaluje:
2.1. kupní smlouvu o úplatném pøevodu (403.000,- Kè) plynárenského zaøízení vèetnì všech souèástí a 

pøíslušenství v lokalitì „Velký Hájek“, mezi Obcí Dlouhoòovice jako prodávajícím a VÈP Net, s.r.o. 
jako kupujícím

2.2. prodej stavebních pozemkù v lokalitì „Velký Hájek“ k.ú. Dlouhoòovice parc. èíslo 471/13 (897 m2) 
kupující: O. J. a J. J. za cenu 306,- Kè za m2 a pozemku p.è. 471/14 (973 m2) kupující: M. J. a B. J. 
za cenu 306,- Kè za m2. Uvedené pozemky jsou specifikovány dle geometrického plánu è. 350-
188/2006 ze dne 13. 10. 2006 vyhotoveného firmou „Ing. Rudolf Lánský GEODEZIE“.

2.3. podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu Leader na rekonstrukci ul. Hlavní s pøedpokládaným 
termínem plnìní léto 2011

2.4. poskytnutí penìžitého daru dìtskému oddìlení Okresní nemocnice v Ústí nad Orlicí ve Výši 5.224,- 
Kè

2.5. úpravy rozpoètu – pøesuny mezi jednotlivými položkami dle èerpání
2.6. pro MŠ: dodatek è. 1 k závazným ukazatelùm pro vyplácení neinvestièních pøíspìvkù, povolení 

výjimky na základì § 23 odst. 3 zákona 561/2004Sb., o pøedškolním, základním, støedním, vyšším 
odborném a jiném vzdìlání (školský zákon), Vyhlášky è. 43/2006 Sb., o pøedškolním vzdìlání pro 
poèet dìtí od školního roku 2010/2011 (viz. pøíloha)

3. Ukládá:
3.1. starostovi splnìní bodu 2.1., 2.2., 2.3.
3.2. hospodáøce splnìní bodu 2.4., 2.5., 2.6.

Usnesení bylo schváleno 8 hlasy
Schùze byla ukonèena v  Dlouhoòovicích dne 20. 9. 2010 v 19: 15 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. prosince 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

Obraz namaloval akademický malíø Otakar Sedloò 
(*30. 8. 1885, Trpín u Polièky, † 18. 10. 1973, Praha)

Žák umìlecké prùmyslové školy v Praze u profesora Dítìte, Maška 
a Preislera. Poté vstoupil do speciální školy profesora 
Schikanedra. Pùvodnì maloval portréty, pozdìji pøevládá 
krajináøství, zejména motivy z Orlických hor, také však z Prahy a 
pražského okolí. Mìl øadu samostatných výstav napø.                     
v Pardubicích, Hradci Králové, v Rychnovì nad Knìžnou,               
v Chrudimi, Potštejnì. 
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