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Vážení občané, 

rok 2015 se pomalu chýlí ke konci. Jaký to byl 

rok, to si musí každý vyhodnotit sám. 

Z pohledu obce to byl rok poměrně úspěšný. 

Čerpali jsme další dotační prostředky, opravili 

jsme tělocvičnu a máme připravený projekt 

na víceúčelové hřiště. V tuto dobu je ve 

zkušebním provozu zcela zrekonstruované 

tepelné čerpadlo pro tělocvičnu a základní 

školu. Postupně měníme dopravní značení 

v obci. Jak jsme slíbili, zájemcům o materiál 

na kanalizační přípojky průběžně zajišťujeme 

jeho dodání za výhodné ceny. Na konci roku 

budeme společně s firmou TEPVOS, spol. s r. 

o. vyhodnocovat, kdo je napojen na 

kanalizaci. Těm, kteří to stihli, patří dík. 

Během roku proběhly v obci různé 

společenské akce. Chtěl bych touto cestou 

poděkovat všem organizátorům, kteří na úkor 

svého volného času odvádějí mravenčí práci 

pro ostatní. Je jen velká škoda, že na 

některých akcích je slabší účast Vás, občanů, 

pro něž jsou tyto akce především 

připravovány. Pro pár pochybovačů, kteří 

stereotypně tvrdí, že se v obci nic neděje, 

připomínám, co jim pravděpodobně uniklo: 

Akce pořádané v roce 2015 – myslivecký ples, 

hasičský ples, masopust, dětský karneval, 

setkání důchodců, pálení čarodějnic, 

staročeská pouť se zábavou, hasičské závody 

všestrannosti, Eva a Vašek, dožínky, 

masopust, vynášení Morany, opakované 

divadelní představení, výlet na hrad Svojanov 

a do Olomouce, opékání buřtů, myslivecká 

vycházka, orientační běh, zamykání lesa, 

rozsvícení vánočního stromu a vánoční 

výstava. Omlouvám se, pokud jsem na 

nějakou akci zapomněl. 

Na závěr chci požádat všechny, kteří se na 

těchto akcích podíleli, aby vydrželi 

s pořádáním i do budoucna. Všem občanům 

přeji krásné prožití zbytku roku 2015, pevné 

zdraví a úspěšný rok 2016. 

 

Jaroslav Kašpar 

Slovo starosty obce Zprávy z obce 
Svážíme a likvidujeme bioodpad  

Obec v rámci dotačního titulu „Svážíme bioodpad 

v obci Dlouhá Třebová“ získala 100 ks plastových 

kompostérů K 400. Tyto kontejnery se budou 

předávat zájemcům za následujících podmínek: 

- na číslo popisné bude 1 ks  

- při předání bude podepsána smlouva na bezplatné 

užívání po dobu 5 let, což je doba udržitelnosti 

projektu. Po uplynutí 5 let bude kompostér darován 

do vlastnictví vypůjčitele 

Zájemci o kompostéry se nahlásí do konce ledna 2016 

na obci. 

 

Obsazení volného bytu 

Obecní úřad obsadí uvolněný byt v hasičské zbrojnici. 

Podmínkou přidělení bytu je aktivní zapojení do 

činnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů. 

Informace na Obecním úřadě.  
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Slovo redakce 

Dobrý den, 

přinášíme Vám další výtisk Dlouhotřebovského zpravodaje. 

Tradičně zde najdete informace z obce, tak - jak je přinesl 

čas od posledního vydání našeho listu. Nechybí ani pohled 

do dávné minulosti. 

Přeji Vám Všem požehnané svátky, zdraví pro Vás i Vaše 

blízké. Hodně úspěchů do nového roku 2016. 

 

Martin Lamplot 

 



 

 

Z kroniky obce 

Říjen 2015 

Zastupitelé se sešli k podzimnímu zasedání - ve středu 7. října 2015 
od 17. hodiny, vzhledem k vytopení zasedací místnosti - mimořádně 
v klubovně Víceúčelového sálu. Starosta informoval o činnosti rady 
obce, Obecního úřadu. Nastínil záměry obce do příštího období, 
bude provedena výměna jednoho z tepelných čerpadel, z Fondu na 
obnovu venkova se plánuje nákup židlí do tělocvičny. Po obci budou 
rozmístěny nové zvony na odpad, zvažují se i nová stanoviště. 

Zastupitelé byli dále informováni o ředitelském volnu, které na 
pondělí 16. listopadu 2015 vyhlásila ředitelka školy. 

Zprávu Kontrolního výboru přednesla předsedkyně Mgr. Blanka 
Valachová, zprávu o plnění rozpočtu a návrh na rozpočtovou změnu 
pak přednesl předseda Finančního úřadu Ing. Jiří Slezák. Starosta 
poté doplnil informace o auditu. V areálu Starého hřiště bylo 
vybudováno doskočiště, které bude k dispozici místní tělovýchově. 

Hovořilo se i o čp. 77, který stojí v centru obce a který je po úmrtí 
stálých obyvatel dlouhodobě neobývaný a je v havarijním stavu. 
Pokud nedojde k dohodě s majitelem, je ve hře i demolice objektu. 

Zastupitelé schválili rozpočtovou změnu číslo 3 a zrušení poštovní 
pobočky v obci, kdy provoz poštovních služeb postupně převezme - 
na jaře 2016 - obchodní družstvo Konzum v rámci projektu Partner. 
Prázdné prostory po poště nabídne obec k pronájmu. 

V rozpravě vystoupil zastupitel Jaroslav Hamerník, který tlumočil 
žádost na umístění odpadkového koše na autobusovou zastávku 
Jednota, směr Česká Třebová. Vedení obce přislíbilo instalaci koše 
na toto prostranství. Za občany vystoupil p. Špajs, který se vyznal z 
obavy ze stavu řeky, dále zkritizoval úroveň webových stránek, 
nelíbí se mu prezentace obce, kterou na stránky umístilo 
Vydavatelství P+R Svitavy a požádal vedení obce o častější 
aktualizaci. Především na web umísťovat veškerá hlášení obecního 
rozhlasu. Starosta obce odvětil, že stav řeky sleduje i on, nejenom 
kvůli tomu, že bydlí v blízkosti toku a nastínil možná řešení. Na druhý 
dotaz oponoval s tím, že informační hodnota obecního webu se 
zvýšila a že hlášení rozhlasu  jsou na web pravidelně umísťována. 

V závěru zasedání rozdal starosta obce přítomným zastupitelům i 

občanům stolní kalendáře Orlicko - Třebovsko na rok 2016. 

Akci pro děti připravil na sobotu 17. října 2015 Klub rodičů při MŠ. 

Na děti mimo opékání buřtů čekaly recesní soutěže, do kterých se 

zapojili i dospěláci. 

Listopad 2015 

Počasí - na přelomu října a listopadu se vyznačuje značnou 

proměnlivostí. Období s jasnou oblohou se střídají s oblačnými 

dekádami, které přinášejí déšť a ochlazení. Po ránu se teploty 

pohybují kolem nuly, přes den ale dosahují i dvouciferných hodnot. 

Objevují se také mlhy. 

Zasedala rada obce - radní na svém pondělním zasedání 2. listopadu 
2015 řešili převod majetku ve vlastnictví obce na Pardubický kraj, 
dále schválili příspěvek dětem ze zdejší školky a školy na blížící se 
mikulášskou nadílku ve výši 60,-Kč na dítě. MŠ navštěvuje v letošním 
roce 50 dětí, ZŠ pak 63 dětí. Rada schválila přijetí sponzorských darů 
od jednotlivých dárců pro MŠ a ZŠ. 
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Z kroniky obce 

31. 1. 2016 se uskuteční zájezd na divadelní představení do Prahy, 
pořádaný Obecním úřadem, radní schválili příspěvek na dopravu ve výši 
5.000,- Kč. V souvislosti se zahájením  inventarizace majetku schválili 
členové rady personální složení  inventarizační komise. Rada se dále 
zabývala schválením smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu 
ŽP ČR pro akci "Svážíme bioodpad v Dlouhé Třebové". V letošním roce 
se významného jubilea dožil starosta obce, rada mu při této příležitosti 
schválila věcný dar.  

Zabíjačka a Deskohraní - na sobotu 14. listopadu 2015 byly 
naplánovány hned dva počiny. Po celý den byly v tělocvičně k dostání 
zabíjačkové pochutiny v rámci tradiční Dlouhotřebovské zabíjačky, 
kterou uspořádal Obecní úřad. Na odpoledne se společenskými hrami 
pak do místní školy pozval chlapecký a dívčí oddíl Junáka v rámci 
Deskohraní.  

Rada zasedala - v pondělí 23. listopadu 2015. Rada schválila skácení 
lípy na dolním konci (pozemková parcela číslo 1435/1), kde je vzhledem 
k obtížnému terénu nemožné provést prořezání koruny. Z došlých 
nabídek na svoz komunálního odpadu pro rok 2016 vybrala rada firmu 
Eko- Bi. Svoz bude proveden v rozsahu dosavadních služeb, tj.  52 x do 
roka. Poplatek za svoz odpadu zůstane zachován ve stejné výši jako v 
roce 2015. 

Radní schválili odměny pro knihovnici, kronikáře obce a ředitelku školy. 
Dále byl schválen příspěvek na Hospic Anežky České v Červeném 
Kostelci ve výši 5.000,- Kč. 

Radní přijali informaci o proběhlé akci "Dlouhotřebovská zabíjačka", 
čistý výtěžek ve výši 15.000,- Kč bude darován dětem z místní MŠ. 

Obec má k dispozici 100 ks kompostérů. Ty budou předány 
potencionálním zájemcům k užívání, po uzavření příslušné smlouvy. Na 
jedno číslo popisné bude možné umístit 1 ks výše uvedeného zařízení. 

V závěru zasedání radní schválili termín zasedání zastupitelstva obce, 
které se sešlo k jednání o  rozpočtu dne 14. prosince 2015. 

Advent - začal v neděli 29. listopadu 2015 prodejní vánoční výstavou v 
zasedací místnosti Obecního úřadu. Rodiče při zdejší MŠ a ZŠ pak 
pořádali tradiční rozsvícení vánočního stromečku s programem v 
tělocvičně a následně poté i u samotného stromečku, kde vystoupily 
děti s básničkami a písničkami. 

Akci venku provázela nepřízeň počasí v podobě vytrvalého 
deště. Krátce po sedmnácté hodině byl pak strom slavnostně rozsvícen 
a společně s ním i vánoční výzdoba v obci. 

Prosinec 2015 

Počasí - konec listopadu přinesl velkou oblačnost a silné srážky. 
Výjimkou nebyl ani silný vítr. Přesto však uplynulý měsíc patřil k 
nejteplejším v historii. Rovněž prosinec bude podle očekávání 
meteorologů teplotně spíše nadprůměrný. 

Vánoční jarmark - v souvislosti s blížícím se příchodem Vánoc 

probíhají na různých místech vánoční jarmarky, jeden z nich proběhl i 

ve čtvrtek 3. prosince 2015 v místní škole. 

 

Martin Lamplot 
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Zprávy z obce 
Informace o svozu odpadu pro rok 2016 

Vážení spoluobčané, v roce 2016 bude svoz komunálního odpadu prováděn každý týden, vždy ve středu.  

Obecní zastupitelstvo na svém zasedání dne 14. 12. 2015 schválilo OZV Obce Dlouhá Třebová č. 2/2015 o místním poplatku za 

provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Cena poplatků za osobu 

s trvalým pobytem činí 500,- Kč za 52 svozů. Pro objekty trvale neobydlené 500,- Kč. Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P platí 250,- Kč. 

Poplatky za svoz komunálního odpadu pro právnické osoby a osoby samostatně výdělečně činné je pro rok 2016 ve stejné výši jako 

v roce 2015.                                                                                                       

Svoz bude i nadále provádět firma  EKO-BI Česká Třebová. 

Současně s poplatkem za komunální odpad bude možné uhradit poplatek za stočné a poplatek za psa. 

Poplatek se bude vybírat na Obecním úřadu v těchto termínech: 

17.2.2016           8.00 – 12.00              13.00 – 16.30 hodin 

16.3.2016           8.00 – 12.00              13.00 – 16.30 hodin 

20.4.2016           8.00 – 12.00              13.00 -  16.30 hodin    

18.5.2016           8.00 – 12.00              13.00 -  16.30 hodin 

Svoz plastových obalů bude prováděn vždy první pondělí v měsíci: 

lednu, dubnu, červnu, červenci, srpnu, září, říjnu a v prosinci. 

 

Pytle s PET obaly a svázaný papír (časopisy) budou vybírány na těchto místech: 

Niva 15.00 – 15.10 hodin,  

Točna na hrázi 15.15 – 15.25 hodin,  

U Vaňků 15.25 – 15.35 hodin,  

U kostela 15.35 – 15.45 hodin,  

U nákupního střediska 15.45 – 15.55 hodin, 

U transformátoru 15.55 – 16.05 hodin,  

U kovárny 16.05 – 16.15 hodin,  

Pod Motosalonem 16.15 – 16.25 hodin. 

Občané, kteří naplní pytle mimo uvedené termíny, mohou je odevzdat na Obecním úřadu nebo pytle budou po oznámení na OÚ 

příležitostně svezeny zaměstnanci OÚ. Pytle na PET obaly budou vydávány při placení poplatku za svoz odpadu. 

Sběrné dvory budou v  roce 2016 opět za Obecním úřadem a přesný termín bude občanům sdělen na vývěsní desce, stránkách 

Obce, případně ve zpravodaji obce. 

 

Prohlášení společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.: 

Představenstvo společnosti schválilo na svém zasedání dne 27. 11. 2015 navýšení ceny vodného od 01. 01. 2016 na 37,03 Kč včetně 

DPH / 1 m³. 

Jan Horák 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Odešli v roce 2015 

 Jaroslav Unzeitig – ve věku nedožitých 73 let 

Zdenka Jebousková – 65 let 

Alena Páchová – 71 let 

Václav Pecha – 63 let 

Jiří Klika – 77 let 

Mgr. Iveta Pávková – ve věku nedožitých 49 let 

Libuše Pávková – ve věku nedožitých 73 let 

Vlasta Špaisová – 90 let 

Věra Venclová – 45 let 

Vlastimil Kapoun – 67 let 

Marie Vyhnálková – 81 let 

Mgr. Kateřina Knobová – 26 let 

Josef Kovář – 84 let 

Jaroslav Motyčka – 63 let 

Dagmar Sychrová – 84 let 

Růžena Kubištová – 85 let 

Jaromír Novotný – 91 let 

Marie Peterková – 89 let 

Čest jejich památce!! 
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SVATBY V DLOUHÉ TŘEBOVÉ V ROCE 

2015 

Roman a Petra Špatenkovi  
Luboš a Božena Motyčkovi 
Petr a Kateřina Klášterecký 
Petr a Pavel Veverkovi 
 
*Seznam není úplný.  Neobsahuje např. svatby,  které 
nebyly oficiálně zveřejněné, nebo se konaly mimo katastr obce. 

 

Zlaté svatby 

Věra a Jaroslav Kubištovi 

Marie a Karel Broulíkovi 

Hana a Bohumil Suchánkovi 

Pavlína a Julius Vargovi 

 

Seznam přivítaných občánků za rok 2015 naleznete 

v jarním zpravodaji. 

Plesová sezona v roce 2016 

 

Myslivecký ples, 16. ledna 2016 

Hasičský ples, 13. února 2016 

Dětský Karneval, 12. března 2016 
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Socha Jana Nepomuckého stodevadesátiletá 

Bezmála dvoumetrová socha z pískovce, patrona horní části obce, sv. 

Jana Nepomuckého, stojí v blízkosti řeky Třebovky. Dal ji vystavět za 

panování císaře Františka I. (1792 – 1835) Jan Sršeň, lokalista 

v Hnátnici, sám dlouhotřebovský rodák z čp. 78.  

Sochu obci daroval 27. června 1826. Téhož roku však štědrý dárce 

skonal a socha zůstala dle řečí historických pramenů „neokrášlena a 

nevystavěna“. Teprve díky dobrovolným darům a s přispěním obce 

samotné - byla o devět let později pískovcová plastika usazena a 

dokončena na stávajícím místě. Stalo se tak ve druhé polovině roku 

1835. Vysvěcena byla 28. srpna 1836 českotřebovským farářem P. 

Antonínem Altenhofem.  

 

Text závazku, kdy se obec zavázala k péči o sochu. 

 

Podle čeho poznáte sochu sv. Jana Nepomuckého 

 

5 hvězd 

připomíná 

legendu, kdy 

Janovo mrtvé 

tělo nalezli 

rybáři, nebo pět 

liter latinského 

slova TACUI 

(mlčel jsem). 

Symbolizují i 

pět ran 

Kristových. 

V ruce drží 

krucifix. 

Oblečen je v 

kanovnickém 

rouchu. 

Skládá se z 

kleriky 

(spodní šat), 

rochety 

(krajkové 

roucho) a 

almuce 

(kožešinová 

pláštěnka). 

Oproti zvyklostem, 

je dlouhotřebovská 

socha prostovlasá a 

biret drží v 

pravé ruce. 

Kdo to byl sv. Jan Nepomucký ?? 

Jan z Pomuku (*asi 1345 – + 20. 3. 1393) byl univerzitně vzdělaným 

generálním vikářem pražského arcibiskupství. Ve vleklém sporu mezi 

pražským arcibiskupem Janem z Jenštejna a českým králem Václavem 

IV. Lucemburským se postavil na stranu arcibiskupa. V důsledku tohoto 

svého rozhodnutí skončil na králův pokyn na mučidlech a na následky 

těžkého trýznění skonal. Mrtvé tělo bylo následně shozeno z mostu do 

Vltavy.  

 

Ke znovuobjevení Jana Nepomuckého došlo v 17. století, kdy se stal 

jedním z předních barokních světců nejen v Čechách, ale i jinde ve 

světě. S jeho osobou byla spojena legenda, že zemřel poté, co odmítl 

vyzradit zpovědní tajemství manželky českého krále Václava IV, Žofie 

Bavorské. V roce 1729 byl prohlášen za svatého. 

 

Jeho sochy jsou hojně rozšířeny po české zemi. Stojí vždy v blízkosti 

mostů a řek, kdy se tímto faktem připomíná jeho tragický osud. 

 

 

 

Za téměř dvě stě let, 

co střeží horní konec 

obce, toho již zažil 

hodně. Takhle 

například shlížel na 

povodeň v roce 1997. 

Na zadní straně je informace o donátorovi 

pomníku. Na přední straně podstavce je 

atribut sv. Jana Nepomuckého, jazyk, 

odkazující na legendu o zpovědním 

tajemství. O sochu mimo obec pečovali a 

pomáhali udržovat i obyvatelé domu čp. 

131, manželé Rösslerovi. Autor sochy je 

neznámý.  
 

Martin Lamplot 


