
 

 

 

 

 

 

 

 

DLOUHOTŘEBOVSKÝ 
ZPRAVODAJ 

 
 

2/2016 

VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD V DLOUHÉ TŘEBOVÉ 
 

Nastává čas výletů, dovolených, prázdnin. 
 
 
 

Vážení spoluobčané, 

rok 2016 se brzy překlopí do své druhé poloviny. V našem, dnes již pravidelném zpravodaji, bych vás měl 

seznámit s tím, co se v naší obci odehrálo od vydání posledního zpravodaje, a zároveň nastínit, co 

plánujeme v dohledné době.  

Konec letošní zimy nás moc nepotrápil a myslím si, že zimní údržbu jsme zvládli dobře. V jarních měsících 

jste pak mohli po celé obci potkat náš nový zametací stroj, na čistotě ulic je to rozhodně znát. Není to tak 

dávno, kdy jsme objednanou firmou zametli hlavní ulici a to bylo vše.                                                                                             

V současné době rozjíždíme sběr bioodpadu. Po obci je rozmístěno 5 ks malých kontejnerů, kde je možné 

bioodpad umístit. Velmi vás však prosím, do kontejneru dávejte pouze bioodpad, který je vždy uveden na 

tabulce u kontejneru. Stanoviště jednotlivých kontejnerů najdete v tomto zpravodaji v samostatném 

článku.                                (Pokračování na str. 2) 

 

Slovo starosty obce 



 

 

Ti, kteří jste v poslední době navštívili Obecní úřad, 

jistě jste si všimli rekonstrukce chodby. Další 

zásadní změnou je, že v budově Obecního úřadu již 

není pošta. Provoz pošty v současné době zajišťuje 

společnost KONZUM ve své prodejně formou pošty 

PARTNER. Museli jsme však trochu zabojovat o 

počet hodin pro veřejnost, aby nám bylo 

ponecháno slíbených 5 hodin namísto nově 

navrhovaných 3 hodin. Do současné doby jsme 

zaznamenali na změnu poštovních služeb jen 

kladné ohlasy. Uvolněné prostory v budově 

obecního úřadu budou nabídnuty k pronájmu pro 

drobné podnikání. 

Přestože jsme nebyli ještě oficiálně vyrozuměni, již 

víme, že jsme bohužel nezískali dotaci na 

víceúčelové hřiště. Zastupitelstvo bude muset tedy 

rozhodnout, zda ještě rok počkáme a budeme 

žádost opakovat nebo po etapách hřiště 

vybudujeme z rozpočtu obce. Úspěšní v získání 

dotace jsme však byli se dvěma žádostmi, a to na 

obnovu božích muk, které zničil neznámý vandal, a 

dále na výměnu velké vitráže na kostele. Na příští 

rok jsme podali žádost o dotaci na nové auto pro 

jednotku Sboru dobrovolných hasičů obce, kteří 

v současnosti pracují velmi dobře s mládeží. 

Nakonec bych se chtěl vyjádřit ke kanalizaci. Jsme 

velice rádi, že naprostá většina těch, kteří jsou 

v dosahu, se napojila. Bohužel je stále dost i těch, 

co s napojením otálejí.  

Seznam nemovitostí napojených na kanalizaci 

máme k dispozici od firmy TEPVOS. Jistě je 

každému jasné, že není možná situace, aby většina 

občanů stočné řádně platila a několik jednotlivců se 

placení úmyslně vyhýbalo. Do této chvíle jsme hájili 

všechny, co se nestihli napojit, což nyní již nebude 

možné. Rovněž máme informace o tom, že někteří 

občané, přestože připojeni jsou, smlouvu se 

společností TEPVOS dosud nepodepsali. Vás, které 

se to týká, proto žádáme, dejte i toto do pořádku.  

Na závěr bych Vám rád popřál krásné léto, příjemně 

strávenou dovolenou a dětem pěkné prázdniny.  

Jaroslav Kašpar 

 

Slovo starosty obce Zprávy z obce 
Pronájem prostor v budově ObÚ 

Obecní úřad v Dlouhé Třebové pronajme pro 

drobné podnikání prostory na Obecním 

úřadě. Jedná se o dvě oddělené místnosti 

s celkovou plochou 38 m2.  

Součástí je chodbička s malým skladem a WC. 

Informace na OÚ. 

 

Poplatek za svoz komunálního odpadu 

v roce 2016 – upozornění 

Žádáme občany, kteří dosud neuhradili 

poplatek za svoz komunálního odpadu v roce 

2016, popř. poplatek za psy na rok 2016 a 

stočné za rok 2015 (týká se i nemovitostí 

napojených na novou kanalizaci v průběhu 

roku 2015), aby tak učinili v co nejkratším 

možném termínu. 
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Slovo redakce 
 

Dobrý den, 

červnový zpravodaj přináší řadu nových informací, 

které by Vám neměly uniknout. V nedávném 

dotazníku, který sondoval názory obyvatel, si coby 

využívaný zdroj informací velice dobře vedl náš 

Zpravodaj. Za to Vám chci moc poděkovat, že se i 

v naší obci najdou lidé, kteří tuto službu ocení  

Blíží se nejhezčí období pro děti a pracovníky ve 

školství. Ale zároveň věřím, že i pro většinu z Vás. 

Prázdniny, čas dovolených a zaslouženého odpočinku 

po vykonané práci. Ať už vyrazíte kamkoliv po 

republice - nebo do světa, přeju Vám Všem šťastný  

návrat do Dlouhé Třebové, domů.  

Mějte se pěkně 

Martin Lamplot 

 
 

Příští Zpravodaj vyjde v září 2016. 



 

 

Z kroniky obce 

20. března 
Na Květnou neděli zpívala Schola u Sv. Prokopa v Dlouhé 
Třebové i sousední České Třebové. Odzpívala zároveň 
všechny obřady Svatého týdne a velikonoční vigilii v České 
Třebové. 
 
27. března 
Velikonoční neděle přinesla příjemně vysoké jarní teploty. 
Zároveň začal platit letní čas. Rafička hodin se v noci posunula 
z druhé na třetí hodinu noční. Letní čas bude platit do října 
tohoto roku. 
 
31. března 
Dlouhotřebovák Milan Bureš pozval širokou veřejnost do 
Roškotova divadla v Ústí nad Orlicí, kde prezentoval své 
zážitky z cesty po Korejské lidově demokratické republice, 
kterou navštívil v loňském roce. Zajímavá sonda do života - 
této jinak nepřístupné země - přilákala velký počet zájemců. 
 
Poslední březnový den zemřel pan Bohumil Rychetník. Bylo 
mu 83 let. Jeho manželkou byla někdejší pedagožka na zdejší 
škole paní Marie Rychetníková, která zemřela v roce 
2014. Čest jeho památce!! 
 
Duben 2016 
 
1. dubna 
Aprílové počasí si dalo na první dubnový víkend pauzu a na 
veřejnost čekalo příjemné jarní počasí s vysokými teplotami 
a jasnou oblohou. Lidé toho využili k aktivnímu odpočinku, 
mnohdy k výletům do okolí či rozličným pohybovým 
aktivitám. 
 
2. dubna  
V tělocvičně to žilo. Konalo se tu 25. Setkání důchodců za 
velké účasti samotných seniorů. Program odstartovaly 
prezentace dětí z MŠ. Vystupovaly i děti z místní ZŠ. 
Tu zastupovaly hudební a taneční kroužky, které působí při 
zdejší škole. 
 
Nechyběla tradičně kladně hodnocená sestava gymnastiky a 
TJ se blýskla i recesní produkcí na motivy skladby "Holky z naší 
školky", kterou předvedly starší ženy pod vedením Ilony 
Šimkové s choreografií od Boženy Špaisové. Programem 
provázel Martin Lamplot a taneční zábavu obstarala dvojice 
Vašek a Pepa ze Zábřeha. Pro hosty i účinkující bylo 
připraveno občerstvení formou rautu. 
 
5. dubna 
Vážným zdravotním komplikacím podlehl pan Vladimír 
Chadima z Nivy. Letos by se dožil 67 let. Čest jeho památce!! 
 
6. dubna  
Jednala Rada obce. Schválila povolení sjezdu z chodníku na 
novou přístupovou komunikaci ke stavbě rodinného domu 
Na Rybníku. Samotný souhlas se stavbou nového domu v této 
lokalitě (pozemková parcela č. 1048/8) podmínila rada obce 
bez-výhradním souhlasem Stavebního úřadu v Ústí nad Orlicí. 
Rada obce vzala na vědomí zprávu Policie ČR o bezpečnostní 
situaci v obci, kterou bezpečnostní orgán České republiky 
považuje více - méně za stabilizovanou. 
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Z kroniky obce 

považuje více - méně za stabilizovanou. 
 
Rada schválila znění smlouvy, kterou do budoucna uzavře každý 
člen Jednotky Sboru dobrovolných hasičů na jedné straně s obcí, 
respektive starostou obce - na straně druhé. Zároveň rada 
schválila podání žádosti o dotaci na nový dopravní vůz pro tuto 
jednotku. 
 
Obec přispěje nadačnímu fondu nemocnice v Ústí nad Orlicí "S 
námi je tu lépe" částkou 20.000,-Kč. Radní se dále zabývali 
schválením účetní uzávěrky pro místní školu a školku, 
avizovanou účastí na soutěži na svoz komunálního odpadu a 
situací ve škole, kde se část rodičů obrátila na hlavu obce se 
stížností na výchovně - vzdělávací práci současné ředitelky školy. 
Starosta obce se poté osobně zúčastnil zasedání školské rady, 
které se uskutečnilo v budově školy tentýž den večer. 
 
8. dubna 
Tento den patřil Tělovýchovné jednotě a od 19.00 její výroční 
schůzi v prostorách tělocvičny. 
 
11. dubna 
Na letošní sezonu se návštěvníkům z místa i okolí otevřela 
Cukrárna Mája. 
  
15. dubna  
Zemřel pan Zdeněk Řehák. Bylo mu 64 let. Poslední rozloučení 
proběhlo ve čtvrtek 21. dubna 2016 od 11.00 v České 
Třebové. Čest jeho památce!! 
 
26. dubna 
30 let uplynulo od okamžiku, kdy došlo k výbuchu 4. reaktoru 
jaderné elektrárny v Černobylu. Následná radiace měla dopad i 
na život obyvatel v Československu, ačkoliv se důsledky celé 
tragédie snažila vedoucí místa tehdejšího režimu 
trestuhodně bagatelizovat. 
 
29. dubna  
Konec čtvrtého měsíce patří tradičnímu pálení čarodějnic. V 
pátek se na Starém hřišti konala akce dětí MŠ, k žádné 
hromadně organizované akci s programem však v obci nedošlo. 
Lidé si tak filipo-jakubskou noc připomněli na akcích v okolí, 
respektive v soukromí. Počasí bylo v pátek i v sobotu na letošní 
poměry mimořádně slunečné s příznivými teplotami. 
 
Květen 2016 
 
11. května 
Radní obce schválili nákup vybavení pro potřeby mladých hasičů 
ve výši 40.000 Kč. Obsazení malometrážního bytu v čp. 388, dále 
vzali na vědomí ukončení nájemní smlouvy s Českou poštou, 
prostory po poště budou po uplynutí nájemní 
smlouvy zrekonstruovány a bude rozhodnuto o jejich dalším 
využití. 
 
Radní schválili výjimku z počtu dětí ve zdejší MŠ, schválení 
sponzorského daru od rodičů pro MŠ. Rada obce 
posvětila uzavření školky v době letních prázdnin od 18. 7. do 
19. 8. 2016. Dále se radní zabývali pronájmem pozemkové 
parcely 830/19 na Nivě a záměrem prodeje pozemkové parcely 
č. 1664/8. Nakonec byl schválen program zasedání 
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Z kroniky obce 

č. 1664/8. Nakonec byl schválen program zasedání 
zastupitelstva obce na pondělí 23. května 2016 od 17.00 
hodin. 
 
14. května 
V zasedací místnosti Obecního úřadu se uskutečnilo vítání 
občánků. 
 
20. května 
Dalším přírůstkem se pyšní v místním hřebčíně Karlen manželů 
Kašparových. Narodil se tu krásný hřebeček. 
 
21. května 
Zemřel pan Vlastimil Rychetník. Bylo mu 59 let. Čest jeho 
památce!! 
 
23. května 
Zasedalo obecní zastupitelstvo. Starosta informoval o 
rozmístění kontejnerů na bioodpad po obci, přidělení dotace z 
Programu na obnovu venkova ve výši 100.000,- Kč. Bude 
proveden nákup nových skládacích stolů a židlí do 
víceúčelového sálu. Na vyřízení dalších dotací se čeká. 
 
Starosta informoval zastupitele, že v ZŠ provedla kontrolu 
Česká školní inspekce, čeká se na zveřejnění inspekční zprávy. 
Zastupitelé schválili účetní závěrku za rok 2015,  závěrečný 
účet obce s výhradami, které jsou součástí usnesení, paušální 
cestovné pro starostu obce. Na programu bylo schválení 
rozpočtové změny č.3/2016, své zprávy přednesly Kontrolní a 
Finanční výbory. V závěru byl schválen prodej pozemkové 
parcely č. 693 na pozemku č.494/2. 
 
28. května 
Sdružení rodičů uspořádalo pro děti školou povinné výlet do 
Oucmanic, kde děti navštívily Eko - centrum Paleta. 
 
Červen 2016 
 
2. června 
Na zdejší stanici skončila služba výpravčích. Nyní je provoz na 
koridoru řízen dálkovým systémem. Trať je řízena příslušnou 
technikou z Centrálního dispečerského pracoviště v Praze. 
Správa dopravní železniční cesty si od tohoto kroku slibuje 
snížení nákladů - spojených s přímým řízením provozu. 
Výpravčí ze zdejší železniční stanice byli přeřazeni na jiná 
pracoviště. 
 
4. června 
U Myslivecké chaty se konala akce pro děti. Konal se tu tradiční 
orientační běh, pořádal Klub rodičů při MŠ.  
 
Jak však upozorňují myslivci, v lese by obecně a zvlášť v této 
době nemělo docházet k žádným hlasitým počinům a 
návštěvníci by se měli chovat tiše a s ohleduplností, vrcholí 
totiž období klidu, protože se rodí nová populace zvěře - jak 
drobné (bažanti a zajíci), tak spárkaté (srnčí i divočáci).  
 
 

 

Z kroniky obce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. června 
 
 
 
10. června 
Proběhl další ročník Noci kostelů. Zahájily ho svým 
vystoupením děti ze zdejší školy. Nechyběla ani připomínka 
Karla IV., který se narodil v květnu 1316, respektive od jeho 
narození uplynulo letos 700 let. František Mikeš a Martin 
Lamplot sehráli scénku setkání arcibiskupa Arnošta z 
Pardubic s Karlem IV, který ke kostelu přijel v kočáře tažený 
koněm z místního Hřebčína Karlen. 
 
Celou akci doprovodila výstava dětských prací se středověkou 
tematikou. Mimo dětí vystoupila Schola u sv. Prokopa a 
pěvecký sbor Campanula z Dolní Dobrouče. Závěr akce patřil 
prohlídce kostela - zejména věže s vyhlídkou a se zvonem 
Prokopem. 
 
Ve věku nedožitých 93 let zemřela paní Marie Vašátková. 
Čest její památce!! 

Martin Lamplot 

 

Svážíme bioodpad 

Rozmístění kontejnerů na bioodpad: 

- za mostem v ulici Skalka 

- na křižovatce ulic Spojovací, Sluneční 

- u skladu obecního úřadu v ulici U Kostela 

- odpočívadlo v ulici Na Hrázi naproti čp. 125 

- u bytového domu čp. 82 

Po dodání dalšího kontejneru bude umístěn také 

na Nivu. 

 



 

 

 

Upozornění pro nakládání s bioodpadem 
 

 

Jak třídit bioodpad: 

Do bio odpadu patří: Listí, tráva, plevel, 

zbytky ovoce a zeleniny, zbytky rostlin, 

piliny, hlína z květináčů, spadané ovoce. 

Do bioodpadu nepatří: Zbytky jídel, jedlé 

oleje, kosti, kůže, maso, uhynulá zvířata, 

stavební suť, plechovky, komunální 

odpad. 

 

 

ATLETICKÁ  A  TJ 
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Mgr. Lukáš Razým 

Přiblížil se konec školního roku 2015/2016 a také my hodnotíme, jak 

se nám v uplynulé sezóně dařilo.  

Na začátku školního roku nás mile potěšil neočekávaný zájem dětí, 

kdy se přihlásilo celkem 45 dětí (nejen z Dlouhé Třebové, ale také 

z Ústí nad Orlicí a České Třebové). Rozhodli jsme se tedy děti rozdělit 

do dvou skupin dle věku. Ve spolupráci s vedením TJ se nám 

v loňském roce navíc podařilo získat dotace od Pardubického kraje, 

postupně jsme tedy dětem pořídili nové pomůcky a náčiní, které 

naše tréninky usnadňují a pro děti jsou zábavnější. 

Během roku se děti mohly postupně zúčastnit různých akcí, např. 

„Čertovského tréninku“ s čerty, pro větší děti jsme v březnu 

zorganizovali halové závody v atletickém víceboji v tělocvičně 

v Dlouhé Třebové, kam přijaly naše pozvání také oddíly z Chocně a ze 

Žamberka. Dále jsme závodili i na velkých závodech, a to na 

Svitavském víceboji 30. 4. 2016 na stadionu ve Svitavách a na 

Okresním přeboru dětských kategorií 9. 5. 2016 na stadionu v Ústí 

nad Orlicí. Některé děti se navíc průběžně účastní závodů 

v přespolním běhu zařazených do Iscarex poháru mládeže. Ve 

čtvrtek 16. června jsme ukončili cvičení v tomto školním roce 

závěrečným tréninkem s malými závody dětí proti rodičům a s 

předáním osvědčení našim malým sportovcům. 

Na závěr bychom chtěli zmínit, že ve všech závodech se děti z naší TJ 

rozhodně neztratily a výborně nás reprezentovaly (dokonce získaly i 

několik medailových umístění), za co jim patří obrovská pochvala. Co 

nás ale ze všeho nejvíce těší, je vidět jednotlivé pokroky u dětí během 

jednoho roku a především pak radost, kterou z nich samy děti mají. 

Jsme také rádi, že si děti dokázaly vytvořit dobrý kolektiv, rozumí si 

spolu a především při závodech se navzájem podporují a pomáhají 

si. Rádi bychom tímto poděkovali také ostatním cvičitelům TJ za 

pomoc při našich akcích a rodičům za podporu. 

Přejeme pěkné prázdniny a budeme se těšit opět v novém školním 

roce. 

Všechny informace o nás najdete na www.atletika-

dlouhatrebova.webnode.cz 

 



 

 

 

K červnu letošního roku přestala na místní železniční 
stanici služba výpravčího. Správa Dopravní železniční 
cesty zahájila dálkové řízení tratě. Výpravčí tak 
nahradila technika. Od změny se očekává sníženíní 
nákladů spojených s přímým řízením provozu. 
 
Postupně docházelo k omezování služeb a provozu 
ve zdejší stanici. Nejprve zde byla zrušena výdej-  na 
na jízdenek a cestující si příslušný doklad musel  
zakoupit ve vlaku. Nyní tak mizí poslední atri- 
but zdejšího nádraží, lidská obsluha řízení pro- 
vozu. Výpravčí v červené čepici a s píšťalkou vždy býval 
duší každého nádraží a netřeba dodávat, že zdejší 
stanice patřila k jedné z nejhezčích na trati. Nádraží 
jako celek se dočkalo i významného ocenění ve své 
kategorii. Čekací hala byla plná květin - o které se 
vzorně staral personál stanice. Nyní prostory stanice 
umlkly. Květiny se rozdaly. Výpravčí zde sloužící odešli 
na jiná působiště.  
 
První zastávka na místním úseku trati byla zřízena 
v roce 1922. Již od 1. světové války zde zastavovaly 
vybrané dělnické vlaky, ale oficiální zastávky se obec 
dočkala až v  roce výše uvedeném. Byla vybudována na 
českotřebovském nástupišti a v rámci malé staniční 
budovy se zde nacházela čekárna, prodejna jízdenek, 
skladiště pro otop a malé WC. Zastávku nevyužívali 
jenom lidé z obce, ale i z Přívratu, ze Řetové, Lhotky. 
V roce 1925 zde zastavovaly 4 spoje směrem do České 
Třebové (6.16, 7.08, 16.47, 19.25) a 3 vlaky směrem na 
Ústí nad Orlicí (6.48, 15.13 a 17.18). 
 
V roce 1944 došlo k rozšíření počtu kolejí a došlo i na 
zbourání dosavadního staničního zázemí. Bylo 
nahrazeno dřevěnou budovou s výdejnou jízdenek, 
která na svém místě vydržela až do roku 1977 a znala ji 
celá řada cestujících. 
 
V roce 1977 byla vybudována nynější výpravní budova, 
která svému účelu sloužila bezmála 40 let. 
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Jedna velká epocha je u konce. Ale nemohu se zbavit dojmu, 
že i když je to v důsledku technologického pokroku, a ten - 
jak známo není k zastavení, je to vlastně krok zpět. Do časů, 
kdy zde „vybraný vlak“ opět jen zastaví, průvodčí odmávne a 
vlak se dá do pohybu. Bez bedlivého dozoru výpravčího. Bez 
osobního kontaktu. Teď vše ohlídá Centrální dispečerské 
pracoviště kdesi v Praze.  
 

A tak mi dovolte poděkovat mnoha generacím pracovníků 
zdejší stanice, výpravčím i technickému personálu za jejich 
téměř čtyřiadevadesátiletou obětavou práci. Nádraží bylo 
vždy místem, kde se ráno cesty začínaly a večer se končily. A 
vystoupil-li cestující z vlaku a usmála se na něho známá tvář 
s červenou, později modrou čepicí, seznal, že je doma. Teď 
ho přivítají – coby jakási prosklená vzpomínka, pevně 
zamčené dveře, jimiž po celá desetiletí dennodenně 
procházeli provozní zaměstnanci. Ať to byly dny všední i 
sváteční.  
 

Vracíme se před rok 1922. S tím rozdílem, že tehdy tam 
žádná budova nestála. Nyní tam sice stojí, ale přestala sloužit 
svému účelu. Naši pradědové říkali: „já si pamatuju, když 
tam nebyl žádný výpravčí, seděla tam jenom paní Grofová, 
nebo paní Kráčmerová a prodávaly jízdenky.“ My už teď 
nemáme ani jedno z toho.                                                                       ML 


