
 

 

DLOUHOTŘEBOVSKÝ 
ZPRAVODAJ 

 
 

3/2016 

VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD V DLOUHÉ TŘEBOVÉ 
 

Vážení spoluobčané, 

dostává se Vám do rukou podzimní číslo zpravodaje. Rok 2016 se pomalu naklání ke svému konci 

a my budeme pomalu hodnotit, v čem splnil naše očekávání a kde nám zůstal něco dlužný. 

Z hlediska obce se nám nepodařilo získat dotaci na sportovní hřiště, ale žádost budeme v roce 2017 

podávat opakovaně. Změna nastala v Základní a mateřské škole, kde na funkci rezignovala 

současná ředitelka. Po výběrovém řízení byla do funkce ředitelky jmenována Mgr. Alena Kopecká. 

V současné době je zpracována projektová dokumentace na nové chodníky v úseku od kostela po 

silnici č. 14. Druhá část je v ulici Na Rybníku po pravé straně směrem na Zacharovec. V listopadu 

bude vypsán dotační titul, ve kterém budeme žádat o dotaci. V měsíci září proběhla plánovaná 

oprava tří cest. V současné době máme naprostou většinu cest ve velmi dobrém stavu a další 

pokládka živičného povrchu není v dohledné době naplánována. Pokud to počasí dovolí, chceme 

opravit štěrkem cestu do Kojovce. 

Slovo starosty obce 



 

 

Zprávy z obce 
Informace ke sběrným dvorům 

Obecní úřad v Dlouhé Třebové oznamuje 

občanům, že sběrné dvory se uskuteční ve 

dnech 17. 10. až 20. 10. 2016 (pondělí až 

čtvrtek) vždy od 10.00 do 17.00 hodin. 

Kontejnery na objemný odpad budou 

přistaveny za Obecním úřadem v ohradě. 

Upozorňujeme občany, že souběžně se 

sběrnými dvory bude proveden sběr 

nebezpečného odpadu a veškerých 

elektrospotřebičů, do sběrných dvorů 

nebude přijímána stavební suť, tráva ani 

větve stromů. Ukládání odpadů po 

stanovené době je přísně zakázáno! 

V případě odevzdání většího množství 

železného šrotu lze po dohodě zajistit odvoz 

prostřednictvím Obecního úřadu. 

Jan Horák 

Volné pracovní místo 

Obecní úřad v Dlouhé Třebové přijme 

zaměstnance. Podmínkou přijetí je řidičské 

oprávnění na traktor a osobní vozidla. Nástup 

1. 1. 2017. Bližší informace u starosty obce. 
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Slovo redakce 

Milí dlouhotřebováci, 

opět se hlásíme se Zpravodajem, 

tentokrát podzimním číslem. Konec 

roku se kvapem blíží a poslední letošní 

Zpravodaj vyjde v prosinci. Příspěvky 

zasílejte do 9. prosince 2016. 

Přeji Vám hezký podzimní čas, aby byly 

dohnány všechny resty, které Vám do 

konce roku zbývají a v prosinci se budu 

těšit na viděnou, respektive na 

„tištěnou“. 

Martin Lamplot 

 

opravit štěrkem cestu do Kojovce. 

V kulturní oblasti jste jistě zaznamenali 

Staročeskou pouť, kterou pro Vás z velké části 

připravili místní hasiči. Součástí nedělního 

odpoledne bylo hudební vystoupení Evy a 

Vaška a dechové hudby Řetůvanka. Do konce 

roku je naplánována již tradiční zabíjačka, 

/19.11. / a samozřejmě rozsvícení vánočního 

stromu. Byli bychom moc rádi, kdyby po roční 

přestávce proběhl opět masopust. Během 

měsíce listopadu budou osazena opravená boží 

muka, která byla poničena neznámým 

vandalem. Na tuto akci jsme společně s vitráží 

na čelní straně kostela získali dotaci. 

Na podzim začíná volební maraton, který nás 

čeká v následujícím období. Proběhnou volby 

do senátu a volby do krajského zastupitelstva. 

Přeji Vám všem šťastnou ruku při volbě svého 

favorita. Chtěl bych Vás požádat, abyste 

k volbám hlavně přišli. 

Na závěr Vám chci popřát příjemně strávený 

zbytek roku a poděkovat všem, kteří se 

jakoukoli formou podílejí na životě v obci. 

Jaroslav Kašpar 

Slovo starosty obce 

INZERCE 

 



 

 

Z kroniky obce 

11. června 

Na Srnově se konalo prověřovací cvičení pro výjezdové 

jednotky sboru dobrovolných hasičů 12. okrsku. Účastnila se 

i jednotka hasičského sboru z Dlouhé Třebové. 

 

15. června 

Byla sejmuta vitráž v průčelí kostela sv. Prokopa. Obci se 

podařilo sehnat příslušnou dotaci na její opravu. 

 

20. června 

Zasedala Rada obce. Projednala příspěvek na dva počiny, 

které proběhnou 25. června 2016. Příspěvek na dopravu pro 

zájezd - pořádaný Obecním úřadem na Dolní Moravu - se 

zastávkou ve Vojenském muzeu v Králikách. Hřebčínu Karlen 

na akci "Ze sedla vidíš mnohem líp". Dále byly schváleny 

odměny radním obce za jejich činnost, připravuje se výstavba 

nových chodníku v centru obce a v ulici Na Rybníku. Proběhne 

oprava komunikací Na Výšině, Na Vondráku a v Kojovci. 

Byla projednána možnost využití "multikáry", která je 

evidována v obecním majetku. Služby Multicar budou moci 

využívat občané trvale bydlící v obci za cenu 20,-Kč/km 

(dovoz, odvoz materiálu apod.).  

 

Tentýž den bylo přikročeno k dokončení opravy velké jižní 

vitráže v kostele sv. Prokopa. Oprava byla zahájena v loňském 

roce. 

 

22. června 

Mimořádně zasedala Rada obce. Řešila se škola. Dosavadní 

ředitelka školy a školky, paní Mgr. Lenka Havlenová, odchází k 

23. červnu 2016 na vlastní žádost z funkce. Vyvrcholily tak 

dlouhodobě napjaté vztahy, které vygradovaly rozhodnutím 

stávající ředitelky - odejít z funkce. Na ředitelskou pozici bude 

vyhlášen konkurz. Do doby výběru nového ředitele školy byla 

zastupováním pověřena paní Mgr. Alena Kopecká. 

 

25. června  

V  hřebčíně manželů Kašparových se v sobotu uskutečnila 

přehlídka koní v rámci pátého ročníku akce "Ze sedla vidíš 

mnohem dál". Program zahájila paní ředitelka Hřebčínu 

Karlen Lenka Kašparová. Úvodní slovo ročníku pronesl 

kronikář obce Martin Lamplot. 

A pak již následovala prezentace celé řady koní různých 

plemen. Nechyběly dynamické ukázky výcviku koní i jejich 

umu. Miloš Kolovratník požehnal letošním hříbátkům. Na 

závěr se konaly divácky atraktivní závody v kočárovém 

parkuru, který doplnila i prezentace čtyřkolek v témže kolbišti. 

Počasí navzdory silnému větru vydrželo a celý počin se 
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Počasí navzdory silnému větru vydrželo a celý počin se 

pořadatelům vydařil. 

V tentýž den se konal další ze zájezdů pro občany, který pořádal 

Obecní úřad v Dlouhé Třebové. Cílem exkurze byla tentokrát 

oblast Dolní Moravy. 

 

30. června 

Dětem začaly toužebně očekávané prázdniny. V uplynulém 

školním roce navštěvovalo Základní školu 66 žákyň a žáků. 

Třídními učitelkami byly: Mgr. Alena Kopecká (1. třída), Mgr. 

Pavla Osohová (2. třída), Mgr. Eva Kopecká (3. třída), Mgr. Lenka 

Osohová (4. třída), Mgr. Jana Renčínová (5. třída). Vychovatelkou 

ŠD byla paní Lenka Zlesáková. Družinu navštěvovalo 29 dětí. 

Ředitelkou školy byla paní Lenka Havlenová, která z funkce 

odešla k 23. červnu 2016 a do doby zvolení nástupce ji nahradila 

Alena Kopecká. Do školy se děti vrátí ve čtvrtek 1. září. 

Mateřská školka si na své prázdniny musí ještě počkat. Nastanou 

ji až 18. července 2016. Školka pak bude uzavřena celý měsíc, 

respektive do 19. srpna 2016. O děti ve školce se starají paní 

učitelky: Monika Krásová, Marie Štarmanová, Bc. Jana Kántorová 

a Šárka Broulíková. Provozními pracovníky jsou: Blanka 

Wenigová (účetní a vedoucí školní jídelny), Marcela Rusová, 

Pavlína Jansová a Marie Vodičková (kuchařky), Vlasta Pirklová 

(uklízečka ZŠ), Renata Turková (uklízečka MŠ) a Vladimír Zach 

(školník). 

 

Červenec 2016 

 

3. července 

Vyvrcholil pátý ročník  vytrvalostního kroužení pro cyklistické a 

koloběžkové amatéry "24 hodin na kole". 9, 2 km dlouhá trať 

vedla i přes katastr naší obce.  

 

6. července 

Zemřel pan Emil Cejnar. Dlouholetý člen místního sboru 

dobrovolných hasičů, v letech 1974 - 1980 (předseda) a v letech 

1993 - 2007 starosta místních hasičů. Angažoval se i v místní 

myslivosti. Skonal ve věku 67 let. Čest jeho památce!! 
 

9. července 

V Moravském Krumlově se konal XXV. ročník Memoriálu Jana 

Branče. Jde o jezdecké závody jedno, dvoj spřeží velkých a 

malých koní a ukázku jízdy čtyřspřeží. Dobře se vedlo zástupcům 

Hřebčína Karlen, Lenka a Radek Kašparovi si přivezli první místo 

z parkuru jedno-spřeží. 
 

9. - 10. července 
Proběhla pouť. Letos byla sobotní pouťová zábava provázena 
men 
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menším zájmem ze strany veřejnosti - než v jiných letech. 

Zdárnému průběhu akce to však nijak nevadilo. Neděle patřila 

procesí k soše sv. Prokopa a odpolední posezení doprovodily 

svým vystoupením Řetůvanka a pěvecké duo Eva a Vašek. 

 

11. července 

Na katastru obce spáchal v pondělí večer sebevraždu 

třiapadesátiletý muž z České Třebové. Zanechal dopis na 

rozloučenou. V úterý 12. července probíhala rozsáhlá pátrací 

akce, která skončila nálezem těla pohřešovaného. 

 

23. července 

Zástupci našeho hasičského sboru i obce se účastnili oslav 140. 

výročí od založení partnerského Sboru dobrovolných hasičů v 

Protivíně. 

 

Srpen 2016 

 

8. srpna 

Zasedala Rada obce. Ze zasedání byl omluven Ing. Roman 

Vodička. Radní doporučili zastupitelům schválit prodej 

pozemkové parcely č. 1664/8 o výměře 46 m2. Starosta 

informoval radní o budoucí výstavbě chodníků v centru obce a 

bude vyvinuta snaha i o osvětlení přechodu na I/14. 

 

Rada souhlasila s přerušením provozu v horní části ulice Na 

Nivě po dobu, která by neměla přesáhnout 3 dny. Datum 

uzavírky nebyl v době zasedání znám. Řádné označení místa 

zákazovými značkami zajistí majitel nemovitosti  čp. 343. Rada 

se zabývala špatným stavem některých památek v obci. Péčí o 

plastiky Jana Nepomuckého a Svaté Trojice byl pověřen radní 

František Mikeš. Rada vyhlásila záměr odkupu pozemkové 

parcely č. 1045/125, která vznikla oddělením z pozemkové 

parcely č. 1045/14.  

 

Byla znovu nastolena otázka zbudování druhé sochy sv. 

Prokopa, kterou obci nabídl umělecký kovář Bečka v hodnotě 

200.000 Kč. Radní většinou tří hlasů tento záměr posvětili. 

Jeden hlas byl proti. Obec na zhotovení druhé sochy Prokopa 

zažádá o dotaci z programu Obnovy venkova. Nakonec byl 

schválen program zasedání zastupitelstva, které se sejde 22. 

srpna 2016 od 17. hodin. 

 

10. srpna 
Zatímco červen byl teplotně nadnormální, v Pardubickém kraji 

byla průměrná teplota podle informací meteorologů 

17,30, letní měsíce zaostávají za loňským létem. Ochlazení se 

ne 

Z kroniky obce 

netýká se jenom našeho středoevropského teritoria, ale ve 

větší míře se letos dotklo i Jadranu a dalších výletních 

destinací. Hojně se letos objevily i úrazy v důsledku zasažení 

bleskem. Jenom v České republice se již počítají na desítky. 

Často za to může i podcenění nebezpečí, které může blesk 

představovat a nedostatečná prevence - jak se před blesky 

účinně chránit. 

 

13. srpna 

Hned dvě vydařené akce měla na svém kontě sobota 13. a 

částečně i neděle 14. srpna 2016. Na Starém hřišti proběhla v 

sobotu od 20.00 zábava s rockovou skupinou Modrý 

Mauricius. Slušná účast veřejnosti mile překvapila 

pořadatele, českotřebovské hokejisty. Mimo hudební 

produkce bylo připraveno i občerstvení a posezení v 

nezastřešeném areálu. Vstupné činilo 70,- Kč. 

 

Odpolední část dne patřila vycházce k Myslivecké chatě s 

bohatým občerstvením a hudbou. Pořadatelem tohoto 

počinu bylo Myslivecké sdružení Třebovská obora. Vstupné 

dobrovolné. 

 

14. srpna 

Místní občané, především rodiče se svými ratolestmi - 

navštívili o víkendu sousední město Ústí nad Orlicí, kde se 

konala již 91. Oustecká pouť. Nechyběly pouťové atrakce, 

nezbytný stánkový prodej s rozličným pouťovým inventářem, 

občerstvit se veřejnost mohla i v hasičské hospodě, která byla 

zřízena v prostorách hasičárny tamního dobrovolného sboru. 

Součástí programu byly i ukázky starých řemesel. 

 

17. srpna 

Na své místo byla vsazena nová kruhová vitráž. Dominantní 

prvek na čelní straně kostela sv. Prokopa. 11. června bylo 

zbudováno lešení a 15. června byla vitráž vyjmuta. Zdejší 

svatostánek tak má všechny vitráže zrekonstruovány. Stalo se 

tak i díky získání příslušných dotací, o které požádala obec. 

 

22. srpna 

Zastupitelé se sešli v plném počtu na veřejném zasedání. Řešil 

se prodej pozemkové parcely č.1664/8 v ceně za 100 Kč/m2. 

Na podnět člena Kontrolního výboru Davida Kubišty byla 

zrušena směrnice číslo 1/2016, jednalo se mj. o kompetenci 

starosty provádět rozpočtová opatření do výše 100.000 Kč. To 

však zákon umožňuje  u obcí, kde není zřízena rada obce. Pro 

možný rozpor s platnou legislativou byla směrnice č. 1/2016 

zrušena a zastupitelstvo obnovilo platnost směrnice 

č.4/2012. 



 

 

 

ATLETICKÁ  A 
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č.4/2012. 

O prázdninách došlo k napojení budovy Obecního úřadu na 

kanalizaci, natírají se zábradlí u mostů, ve škole byly 

vymalovány chodby a došlo zde ke kompletní výměně světel. 

Starosta informoval o konání konkurzního řízení na pozici 

ředitele- ředitelky místní školy a školky v pondělí 29. srpna 

2016 od 11 hodin. Do konkurzu na novou ředitelku se 

přihlásila Mgr. Alena Kopecká. 

 

29. srpna 

Rada obce na svém zasedání vyslyšela doporučení konkurzní 

komise a jmenovala do funkce ředitelky Základní a mateřské 

školy Mgr. Alenu Kopeckou. Funkční období je šestileté. Dále 

bylo na programu schválení zadávací dokumentace, včetně 

příloh - pro zjednodušené podlimitní řízení dle ustanovení 

příslušného zákona o veřejných zakázkách. Předmětem plnění 

je poskytování služeb sběru, přepravy a odstraňování 

komunálního odpadu. Byla schválena hodnotící komise, 

včetně náhradníků, pro výběr nejvhodnějšího uchazeče. Rada 

schválila firmu eCENTRE, a. s., která bude obec při řízení 

zastupovat.  

 

Projednávala se rovněž avizovaná oprava cest v obci, byla 

vybrána firma s nejnižší nabídkou. JD Dlouhý  s.r.o. Vračovice. 

 

Září 2016 

 

1. září 

12 prvňáčků zahájilo svoji povinnou školní docházku na 

dlouhotřebovské škole. Třídní učitelkou bude Mgr. Pavla 

Osohová. Novou posilou pedagogického sboru je Mgr. 

Stanislava Vávrová, která je třídní učitelkou ve třetím ročníku. 
 

M. L. 
 

Nová kruhová vitráž na kostele vypadá impozantně. 

Jako nová ředitelka školy vám 

chci říci  

 Mgr. Alena Kopecká, ředitelka MŠ a ZŠ 

 

Když jsem začínala učit, moje první 
ředitelka Marta mi důvěřovala a všechny mé 
nápady brala vážně, i ty ztřeštěné. Moje druhá 
paní ředitelka Eva mě vlídně přijala na zdejší 
škole a hodně mě naučila. Paní ředitelka Jana 
dávala věcem řád a vždy našla čas na radu. A 
jaké poselství předám já? 

 V rámci naší malé školy považuji za 
důležité, že vztahy zde jsou na úrovni osobních 
přátelství a z toho vyplývá i vzájemná důvěra. A 
to nejen mezi zaměstnanci, ale také mezi učiteli 
a žáky. Něco takového by na větší škole 
nefungovalo tak dobře a přirozeně jako u nás, 
z čehož těžíme a čehož si také vážíme.  

Chci s kolegyněmi navázat na 
dlouholetou tradici naší mateřské a základní 
školy v očích veřejnosti – být vždy přívětivou 
školou, prohloubit zájem rodičů o školu a vrátit 
jejich důvěru v nás, pedagogy, což je velmi 
důležité, pokud nám chtějí svěřit své dítě. 
Podstatná je pro nás zpětná vazba mezi školou 
a rodinou, podporujeme zájem rodiny o dění ve 
škole, a také umožňujeme přítomnost 
veřejnosti a rodičů ve vyučování.  

Přejeme si, aby naše škola splňovala 
představy o instituci moderní, reagující na 
potřeby žáků, splňující podmínky „školy pro 
život“ stejně tak jako přípravy na další studium. 
Institucí připravenou i na vzdělávání dětí 
s různými hendikepy, vedoucí děti 
k samostatnosti, tvořivosti, úctě k lidem a 
přírodě. Institucí, rozvíjející jejich osobnost, 
podněcující respektování práv druhých, učící 
zodpovědnosti a rozvoji komunikačních 
dovedností. Institucí, vedoucí žáky k morálním 
hodnotám.  

Věřím, že dobrá škola rozvíjí nadání a 
schopnosti každého dítěte, učí vzájemnému 
respektu a slušnosti, inspiruje a podněcuje 
radost z poznání, připravuje děti na reálný život 
a obohacuje všechny – děti, pedagogy, rodiče, 
každého z nás. Tak ať se nám to společnými 
silami daří!  

 

 



 

V létě odešel hasič a 

myslivec v jedné osobě, Emil Cejnar (vpravo). Připomeňme si ho touto fotografií z jednoho pouťového odpoledne. Na 

téhle fotce mě baví cena za pivo, a když se dobře podíváte, uvidíte i slavnou vyřezanou sošku Švejka, která vždy ohlídala 

plnění půllitrů. 

Příště nahlédneme do školního archivu a připomeneme si místní ředitele a ředitelky. Víte, že současná paní ředitelka je 

šestou ženou v čele školy od roku 1981? Mějte se pěkně. Váš kronikář. 
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