
 

 

 

  

DLOUHOTŘEBOVSKÝ 
ZPRAVODAJ 

 
 

4/2016 

VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD V DLOUHÉ TŘEBOVÉ 
 

Vážení spoluobčané, 

dostává se Vám do rukou poslední letošní 

číslo zpravodaje. Rok 2016 se pomalu blíží ke 

svému konci a my bychom mohli bilancovat, 

co se nám povedlo a nepovedlo. Letošní 

hodnocení nechám na Vás, občanech. Vy 

nejlépe víte, jaké změny kolem Vás proběhly a 

jaké jsou ještě zapotřebí provést. Vše, co jsme 

Vám slibovali v minulých číslech zpravodaje, 

však splníme.  

Za námi je poslední zasedání zastupitelstva 

v letošním roce, kdy se schvaloval rozpočet 

obce na rok 2017. Navržen byl rozpočet, 

stejně jako v předchozích letech, přebytkový. 

Finanční prostředky, které získáváme 

z rozpočtového určení daní, jsou stále 

navyšovány, protože se daří naší ekonomice. 

Protože byl rozpočet schválen v navrhované 

podobě, budeme příští rok moci budovat 

chodníky v ulici Na Rybníku a od kostela po 

silnici č. 14. Dále plánujeme začít s výstavbou 

víceúčelového sportovního hřiště, budeme 

podávat žádost o dotaci na bezdrátový rozhlas 

a v současné době připravujeme technickou 

specifikaci pro nové auto pro jednotku sboru 

dobrovolných hasičů. Také do techniky, která 

slouží k úklidu obce, jsme již investovali 

mnoho prostředků. Podle pozitivních ohlasů 

jsme přesvědčeni, že nyní máme obec po celý 

rok dobře uklizenou. 

Toto číslo zpravodaje se vám dostane do 

rukou v čase adventu. Věřím, že Vám čtení 

zpříjemní předvánoční a vánoční dobu.  

Slovo starosty obce 

Zkusme se, právě teď v tomto vánočním čase, 

zamyslet, zda si někdy, možná zbytečně, 

nekomplikujeme navzájem život a přiděláváme 

si starosti, jež nám ztrpčují život. Mohou to být 

sousedské spory, které bohužel v poslední 

době narůstají, kdy začínají naprostou 

banalitou a končí projednáváním na úřadech, 

nebo třeba jen nadávky a „poťukávání“ na čelo, 

když např. nebude právě napadaný sníh ihned 

odklizen nebo zrovna byl odhrnut na jinou 

stranu než bychom si přáli, přestože ti, co sedí 

za volantem pluhu, dělají maximum pro to, aby 

sníh byl řádně a včas odklizen. Promiňte, že 

jsem si tak trochu postěžoval. Na závěr bych si 

dovolil ale takový malý bonmot: K cíli vede 

vždy několik cest, já netvrdím, že vždy se nám 

podaří vybrat tu nejlepší, ale co mohu potvrdit, 

že k cíli jsme zatím vždy dorazili. 

Na úplný závěr mi dovolte popřát Vám mnoho 

zdraví, vánoční svátky plné pohody a co 

nejméně špatných zpráv v celém příštím roce. 

Jsem přesvědčen, že v naší obci žije naprostá 

většina výborných lidí a především těm přeji, 

aby si nenechali zkazit náladu od stále 

nespokojených jednotlivců. 

Jaroslav Kašpar 



 

 

Dlouhotřebovský Zpravodaj                                                                                                                                                                     Strana 2 

 

Zprávy z obce 
Informace o svozu odpadu v roce 2017 

Vážení spoluobčané, v roce 2017 bude svoz komunálního odpadu prováděn každý týden, vždy ve středu.  

Obecní zastupitelstvo na svém zasedání dne 14. 11. 2016 schválilo OZV Obce Dlouhá Třebová č. 1/2016 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 2017 ve stejné výši jako v roce 2016. Svoz bude i nadále provádět firma Eko Bi s. r. o., Česká 
Třebová. V případě problémů (nevyvezení nádoby nebo poškození nádoby) se mohou občané obrátit přímo na firmu 
Eko Bi s. r. o. na telefonní číslo 731 449 810. 

Současně s poplatkem za komunální odpad bude možné uhradit poplatek za stočné (týká se pouze objektů napojených 
na původní kanalizaci v obci) a poplatek za psa. 

Poplatek se bude vybírat na Obecním úřadě v těchto termínech: 

22. 2. 2017   8.00 – 12.00   13.00 – 16.30 hodin 

15. 3. 2017   8.00 – 12.00   13.00 – 16.30 hodin 

19. 4. 2017   8.00 – 12.00   13.00 - 16.30 hodin 

17. 5. 2017   8.00 – 12.00   13.00 - 16.30 hodin 

Svoz pytlů s plastovými obaly a svázaný papír 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 Vaňku   15.25 – 15.35 hodin 

U kostela   15.35 – 15.45 hodin 

U nák. 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, je mohou odevzdat na Obecním úřadu nebo pytle budou po 
oznámení na ObÚ příležitostně svezeny zaměstnanci ObÚ. Pytle na PET obaly budou vydávány při placení poplatku za 
svoz odpadu. Sběrné dvory v roce 2017 budou opět v prostorách za Obecním úřadem a přesný termín bude občanům 
sdělen na vývěsní desce, stránkách Obce, případně ve zpravodaji obce. 

 

 

Jan Horák, místostarosta obce 
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V letošním roce, přesně 8. prosince, uplynulo 110 let od 

chvíle, kdy byl vikářem P. Františkem Michalíčkem 

z Lanškrouna za asistence českotřebovského děkana Jana 

Matějky a ústeckoorlického děkana Antonína Nývlta a 

dalších dvou kněží posvěcen náš kostel sv. Prokopa. Po 

dlouhých desetiletích příprav se naši předci dočkali svého 

chrámu. Spolek pro výstavbu předal kostel obci.  

Obecní zastupitelstvo se zavázalo, že o tuto stavbu se 

bude starat. Možná tehdy, při velké radosti, naši 

předkové netušili, jak velký závazek to bude. Nutno 

spravedlivě říci, že v obecním zastupitelstvu (a národním 

výboru) byli vždy většinou rozumní lidé, kteří si 

uvědomovali význam, originalitu a krásu této budovy a 

v dělné spolupráci s místní věřící komunitou o tento 

chrám pečovali. 

V posledních letech (od r. 1998) náš kostel prošel 

zásadními opravami a stal se chloubou obce. Jediným 

závažnějším problémem zůstal stav původních oken – 

prasklá skla, náhradní skla jiné barvy, díry v oknech, 

bortící se cementová žebra. Byla učiněna dohoda mezi 

obcí a děkanským úřadem v České Třebové o postupné 

rekonstrukci vitráží s tím, že náklady na opravu bude 

hradit obec a farnost formou daru obci věnuje polovinu 

hrazené částky. S obcí bylo dohodnuto, že postupné 

opravy budou probíhat dle finančních možností farnosti. 

Byla vyhlášena časově neomezená sbírka a tak jsme se 

12. října 2011 pustili do díla. 

Původně se předpokládalo, že v závislosti na finančních 

možnostech farnosti by se každý rok mohlo opravit jedno 

menší okno, ty velké by trvaly asi dva roky. Štědrost 

místních i věřících se však opět neskutečně projevila a jak 

je z přehledu zřejmé, tempo oprav bylo rychlejší. Finále 

v r. 2016 bylo nádherné – na opravu rozety nám pomohla 

dotace ministerstva zemědělství (85 %) na opravu 

sakrálních památek.  A tak jsme 16. září 2016 sundali 

lešení za varhanami a za necelých pět let bylo hotovo.  

Na závěr se sluší poděkovat. Velké díky patří vedení a 

zastupitelstvu obce, konkrétně starostovi obce panu 

Jaroslavu Kašparovi a štědrosti dárců – zde musím 

jmenovat paní Marii Dvořákovou, žijící donedávna v čp. 

103 (nyní v České Třebové), která významnou částkou 

přispěla na opravy. Díky patří všem, kteří se podíleli na 

stavbě a přemísťování lešení i na úklidu. Poděkování po 

zásluze patří za výbornou spolupráci firmě Bruštík ze 

Zábřehu na Moravě, která renovaci vitráží prováděla. 

Historie se trochu opakuje – náš kostel projektovala a 

stavěla společnost architekta Františka Brázdy také ze 

Zábřehu na Moravě (později z České Třebové).  

 

 

Na závěr se sluší poděkovat. Velké díky patří vedení a 

zastupitelstvu obce, konkrétně starostovi obce panu 

Jaroslavu Kašparovi a štědrosti dárců – zde musím 

jmenovat paní Marii Dvořákovou, žijící donedávna v čp. 

103 (nyní v České Třebové), která významnou částkou 

přispěla na opravy. Díky patří všem, kteří se podíleli na 

stavbě a přemísťování lešení i na úklidu. Poděkování po 

zásluze patří za výbornou spolupráci firmě Bruštík ze 

Zábřehu na Moravě, která renovaci vitráží prováděla. 

Historie se trochu opakuje – náš kostel projektovala a 

stavěla společnost architekta Františka Brázdy také ze 

Zábřehu na Moravě (později z České Třebové).  

Náš kostel sv. Prokopa dostal ke svým 110. narozeninám 

krásný dárek a lze si jen přát, aby tato okna vydržela tak 

dlouho jako ta původní. Odkaz pečovati o tento Boží dům 

jsme převzali od našich předků a tak jen tu štafetu trochu 

předáváme dál.   

V neděli 11. prosince 2016 v 11:11 hod. jsme oslavili 110. 

výročí posvěcení. Poděkovali jsme , chválili i vzpomínali 

na všechny, kterým v průběhu uplynulého století tento 

chrám nebyl lhostejný. Přeji Vám tiché prožití Adventu, 

radostné Vánoce a požehnaný rok 2017. 

 

 

110 výročí posvěcení kostela a renovace vitráže 
  František Mikeš 



 
 Slovo redakce 

Milí dlouhotřebováci, 

vánoční číslo je tady. A přináší Vám 

spousty zajímavých informací o dění v 

obci.  Rok 2016 končí a sedmička se 

dere do letopočtu. Pevně doufám, že 

pro Vás, pro všechny – nese ona 

zmiňovaná sedmička kupu zdraví a 

štěstí, které si zasloužíte Vy i Vaši 

blízcí. 

V příštím sedmičkovém roce oslaví své 

sedmdesátiny (téměř symbolicky) 

Mateřská školka. A tak mi - pravidelní 

čtenáři - dovolte, abych historickou 

přílohu věnoval tomuto výročí.  

Mějte se hezky. Krásné Vánoce a 

šťastný nový rok.  S úctou 

Martin Lamplot 
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12. září 
Odstartovala činnost místní Tělovýchovné jednoty pro rok 
2016/2017.  
 
24. září 
Na Starém hřišti se v sobotu sportovalo. Konaly se tu závody v 
atletickém víceboji (sprint na 40 m, skok do dálky, hod míčkem, 
překážkový běh). Pořádal místní oddíl atletiky. Některé děti 
dopoledne navštívily Den železnice v depu kolejových vozidel  Česká 
Třebová nebo tradiční Ústecký autosalon, který probíhal v areálu 
dílen Střední automobilní školy v Ústí nad Orlicí. 
 
25. září 
Odešla paní Věra Špatenková z Hráze. Zemřela náhle ve věku 72 
let. Čest její památce!!  
 
V kostele sv. Prokopa se ten den konalo vystoupení zpěvačky 
Henriette. 
 
28. září 
Slunné počasí přálo akci místního Sdružení rodičů při MŠ a ZŠ, které 
pro děti připravilo soutěžní odpoledne s opékáním buřtů.  
 
Dlouhodobým zdravotním problémům podlehl pan František 
Nunvář. Skonal ve věku 67 let. Čest jeho památce!! 
 

Říjen 2016 
 
1. října  
Počasí druhého podzimního týdně bylo teplotně spíše 
podprůměrné. Srážkově byl začátek října slabě nadprůměrný. Dnům 
dominovala zatažená obloha. 
 
7. - 8. října  
Proběhly volby do krajského zastupitelstva. Souběžné s výběrem 
krajské reprezentace proběhly volby do horní komory Parlamentu 
České republiky. Ve volbách do kraje v obci zvítězila ČSSD, celkově 
skončila v kraji druhá za vítězným ANO 2011, přesto si sociální 
demokraté v nově vyjednané koalici bez vítězného uskupení (Ano 
2011- pozn. aut.) ponechají pozici hejtmana, kterým je od roku 
2012 JUDr. Martin Netolický, PhD.  
 V senátních volbách zvítězil v obci kandidát TOP 09, českotřebovský 
starosta - Jaroslav Zedník, který celkově skončil třetí za Ing. Petrem 
Šilarem z Koalice pro Pardubický kraj a Mgr. Janem Lipavským z 
Hnutí ANO 2011. Dva posledně jmenovaní postupují do druhého 
kola.                                                                           Pokračování na str. 5 
  
 

1. listopadu 

V chrámu Páně sv. Prokopa se konalo poslední rozloučení s paní Zdenkou 

Takhle končí rok 2016 
 

 Martin Lamplot 

Výročí v roce 2017 

20 let od povodně 

Připomeneme si povodeň z roku 1997, 

která patřila k největším svého druhu 

za poslední století. V mnohém předčila 

i povodeň z roku 1958. 

 

10 let od obnovy Mohyly Míru 

Uplyne deset let od obnovy Mohyly 

Míru, která stojí u autobusové 

zastávky Jednota. 

 



 

 

Z kroniky obce 

13. října  
Odešel pan Ladislav Rybka. Pracovitý člověk, který 

byl zároveň činorodým občanem. Mimo svých 

podnikatelských aktivit se rád účastnil i 

společenského života v obci. Jeho židle na 

tradičním Setkání důchodců, které tak rád 

navštěvoval, zůstane prázdná. Stejné prázdno 

zůstane po něm i  v životě jeho blízkých a přátel. 

Pan Ladislav Rybka zemřel ve věku 79 let. Čest jeho 

památce!! 
  

14. - 15. října  
Ve druhém kole senátních voleb, které provázel 

nezájem veřejnosti, zvítězil kandidát lidovců, Ing. 

Petr Šilar, který obhájil senátorský mandát nad 

protikandidátem Mgr. Janem Lipavským z Hnutí 

ANO. V Dlouhé Třebové obdržel Šilar 83 hlasů, jeho 

oponent 39 hlasů. Volební účast činila 11,92%. 
  

Na celoobvodové úrovni obdržel Ing. Petr Šilar 9 

681 hlasů (63,92%), Mgr. Jan Lipavský 5 463 hlasů 

(36,07%). 
  

26. října  
Proběhlo zasedání Rady obce. Ta schválila uzavření 

školky na dobu vánočních prázdnin, tedy od pátku 

23. prosince 2016 do pátku 30. prosince 2016. 

Starším dětem rada posvětila vyhlášení 

ředitelského volna na pátek 18. listopadu 2016. Pro 

pořádání mikulášské besídky byla pro děti 

schválena částka ve výši 65,- Kč za balíček. 
  

Rada obce vyslyšela žádost Linky bezpečí a na tuto 

aktivitu uvolnila 1000,- Kč. Rada obce dále 

doporučila zastupitelstvu obce schválit věcný dar 

ve výši 25.000,- Kč Tělovýchovné jednotě na 

podporu žákovského sportu. Rada obce rovněž 

zrušila záměr směny pozemkové parcely č. 1432/1, 

které je v držení obce za pozemkovou parcelu č. 

1569/4, která je v držení paní M. Kavkové. Byl 

vyhlášen nový záměr na prodej pozemkové parcely 

č. 1432/1 a odkoupení pozemkové parcely č. 

1569/4 od M. Kavkové. 

 

Z kroniky obce 

Rada obce vzala na vědomí rezignaci p. Razýma na 

členství Kontrolního výboru, který odstoupil k 10. 

říjnu 2016, nakonec byl schválen program zasedání 

Zastupitelstva, které zasedlo v pondělí 14. listopadu 

2016 od 17.00. 

  

Listopad 2016 
 

1. listopadu 

V chrámu Páně sv. Prokopa se konalo poslední 

rozloučení s paní Zdenkou Kašparovou, která zemřela 

v sobotu 22. října 2016 po dlouhé nemoci ve věku 86 

let. Čest její památce!! 

  

2. listopadu 

Uplynulo 165 let od narození  Josefa Bonaventury 

Hubálka. Průkopníka českého hasičstva, rodáka z 

Dlouhé Třebové.  

  

12. listopadu 

Ve škole se užilo mnoho napětí, legrace, radosti z 

výher i respektu z proher. Konalo se tu deskohraní, 

které pořádaly skautské oddíly chlapců a dívek. 

  

14. listopadu 

Sešlo se zastupitelstvo obce. Starosta zde informoval 

o osazení nových brán na místním hřbitově, 

zaměstnanci obce provedli úpravu cesty v Kojovci. 

Byly podány zprávy Finančního výboru, obec splácí 

dva úvěry - na kanalizaci, kde zbývá doplatit 5 

150.000,- Kč a na bytovku, kde zbývá doplatit 3 

961.000,- Kč. Dále přednesl předseda Finančního 

výboru Ing. Slezák informace o plnění rozpočtu, 

zůstatku hotovosti na pokladně. Starosta hovořil o 

dobrém výhledu v oblasti veřejných financí. Zpráva 

Kontrolního výboru byla přednesena předsedkyní 

Mgr. Valachovou. Dále se přistoupilo k dovolení člena 

na místo odstoupivšího Mgr. Lukáše Razýma. Po 

vzájemné dohodě byl novým členem Kontrolního 

výboru zvolen Stanislav Lásko. 

 

Zastupitelé schválili: odkup pozemkové parcely č. 

1045/125, znění Obecně závazné vyhlášky o místním 

poplatku na provoz systému shromažďování 

 

ATLETICKÁ  A 
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Z kroniky obce 

místním poplatku na provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálního odpadu.  Schválili 
finanční dar pro místní TJ ve výši 25.000,- Kč. Pro 
jednotku hasičského sboru bude pořízen dopravní 
automobil, obec dofinancuje z vlastního rozpočtu 
500.000,- Kč. Obec se znovu pokusí o získání dotace 
na víceúčelové hřiště. Zastupitelka Jana Štanclová 
se dotazovala na likvidaci olejů a jiných podobných 
směsí, starosta ji odpověděl, že prozatím tato 
záležitost není na pořadu dne, řešila se i dopravní 
situace na I/14. Martin Lamplot se dotazoval na 
možnost zvýšení počtu sběrných dvorů během roku, 
starosta obce upozornil na možnost obrátit se na 
Obecní úřad ve věci odvozu většího množství 
inventáře, který podléhá likvidaci ve sběrných 
dvorech. Obec je ochotna tento odpad odvézt i 
mimo vlastní termíny sběrných dvorů. V rozpravě 
starosta ocenil dobrou práci ředitelky školy Mgr. 
Aleny Kopecké, vyzdvihl úlohu někdejší ředitelky 
Jany Esserové, která pomáhá současné ředitelce s 
některými provozními záležitostmi. Klima ve škole 
bylo označeno za pohodové a celkově stabilní. 
 
17. listopadu 
Klub rodičů při MŠ pořádal pro děti oblíbenou akci 
Zamykání lesa.  
  
19. listopadu 
K dostání byl zabíjačkový sortiment chutné 
provenience, v prostorách tělocvičny se konala již 
desátá obecní zabíjačka. 
  
21. listopadu 
Na železničním koridoru mezi Dlouhou a Českou 
Třebovou se v brzkých ranních hodinách stalo 
neštěstí. Vlaková souprava zde nedaleko estakády 
srazila člověka. Krátce před osmou hodinou ráno byl 
provoz na hlavní železniční trati obnoven. 
  
27. listopadu 
V Dlouhé Třebové se rozzářil vánoční strom a 
rozžehla se světelná vánoční výzdoba. Advent začal. 
Na Obecním úřadě se konala tradiční prodejní 
výstava s občerstvením,  tělocvična pak patřila 
vánočním dílničkám. V 17.00 se konalo krátké 
kulturní vystoupení dětí ze školky a školy, po němž 
se rozsvítil vánoční strom a přilehlý betlém. 

Letos se adventní setkání konalo již podesáté. 

Poprvé se rozsvěcovalo touto formou v roce 2007, u 

zrodu akce stály dámy Alena Kubištová a Renata 

Z kroniky obce 

u zrodu akce stály dámy Alena Kubištová a Renata 

Lamplotová, obec pak zajišťovala strom a jeho 

výzdobu. Postupně se k akci přidali rodiče dětí ze 

školky a školy, kteří časem převzali iniciativu a 

pomohli tak udržet tradici dodnes. Všem 

zainteresovaným z předchozích ročníků i letošním 

pořadatelům se sluší poděkovat. 
 

30. listopadu 
Zasedala Rada obce. Radní schválili  smlouvu o 

zřízení věcného břemene na plynárenské zařízení 

pro společnost GasNet na pozemkové parcele 

1500/8. V souvislosti s koncem roku 

schválili přípravu inventarizace a personální složení 

příslušné inventarizační komise (Jan Horák - 

předseda, Jana Razýmová, Věra Prusáková, Hana 

Pirklová, Tomáš Votava). Právnické osoby zaplatí za 

likvidaci odpadu poplatek ve stejné výši, jako letos. 

Byly odsouhlaseny odměny pro vedení obce, 

ředitelku školy a členy Sociální a kontrolní komise. 

Na pořádání Adventního koncertu rada uvolnila 

2.000,- Kč jako příspěvek z rozpočtu obce. Nakonec 

radní schválili program prosincového zastu-

pitelstva, které bude řešit přijetí rozpočtu na rok 

2017. 
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Akce v roce 2017 

Co se chystá na příští rok v oblasti kultury, 

sportu…. 

14. ledna 2017 - MYSLIVECKÝ PLES 

18. února 2017 - HASIČSKÝ PLES 

18. března 2017 - DĚTSKÝ KARNEVAL 

8. dubna 2017 - SETKÁNÍ DŮCHODCŮ 

24. června 2017 - SPORTOVNÍ DEN S TJ DLOUHÁ 

TŘEBOVÁ 

8. a 9. července 2017 - STAROČESKÁ POUŤ  

8. září 2017 - DEN REGIONU Orlicko - Třebovsko 

Listopad 2017 – DLOUHOTŘEBOVSKÁ ZABIJAČKA 

26. listopadu 2017 - SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ 

VÁNOČNÍHO STROMU 

 

 


