
 

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

Ve školce to žije 
Dlouhá Třebová:  Naše školka se 

každoročně zapojuje do veřejného života 

v obci. V září proběhl den otevřených 

dveří, v rámci Setkání s rodáky. Naše děti 

vyrobily, pod vedením paní učitelek, 

drobné dárečky pro návštěvníky školky.  

Děti se pravidelně účastní Vítání nových 

občánků, přednesou básničky a předají 

miminkům skryté poselství, že se mohou 

těšit, až budou chodit do školky. 

 

Myslíme i na naše babičky a dědečky a 

připravujeme každý rok krátké vystou-

pení na Setkání s důchodci. Během roku 

chystáme spoustu zajímavých akcí pro 

naše děti. Velký úspěch sklidily např. 

„Čertovské radovánky“, kdy se naše 

školka změnila v peklíčko plné malých 

čertíčků, kteří během dopoledne plnili 

plno záludných úkolů. Do akce se 

zapojily i maminky a připravily pro děti 

nápadité čertovské oblečky.  

 

Myslíme i na všestranný pohybový rozvoj našich dětí a proto zájemcům v zimě nabízíme lyžařský výcvik na sjezdovce 

Peklák a plavecký výcvik v českotřebovském krytém bazénu. V červnu plánujeme reprezentovat naši školku na 

Sportovních hrách mateřských škol v Ústí nad Orlicí.  

 

V březnu jsme pozvali do školky naše babičky, v rámci akce „Čteme s babičkou“, přece jen pohádka od babičky má své 

nezapomenutelné kouzlo. V dubnu chceme nalákat do školky naše tatínky a dědečky na „Den s tatínkem nebo dědečkem“. 

Za největší úspěch v letošním roce považujeme zdárné přijetí našeho projektu „Rozhýbeme jazýčky naší hrou se slovíčky“ 

a získání maximální možné finanční dotace – 20000,- Kč na jeho realizaci. Hlavním cílem projektu je zkvalitnění 

logopedické prevence na naší školce.  

 

Naše školka zdárně funguje nejen zásluhou paní učitelek a dětí, ale i zásluhou vstřícných rodičů, kteří se nám snaží aktivně 

pomáhat. Tímto jim moc děkujeme.                                                                                                                                                                                                                                               Pokračování na str 1. 

 



 

Ve školce to žije 
(Pokračování ze str. 1) 

 
Velký dík patří i maminkám z Klubu rodičů při 

mateřské škole, které svým činorodým přístupem 

přinášejí školce velkou pomoc. 

 

Více informací z dění ve školce, fotografie z akcí 

školky, i některé perličky najdete na našich 

webových stránkách:  

http://nase-skolicka.webnode.cz/ 

 

Za mateřskou školku Monika Krásová 

 

Co chystají hasiči 
 

Dlouhá Třebová: Nejstarší spolek v obci 
oslaví letos 130. výročí od založení SDH. 
Oslavy proběhnou v sobotu 6. června 2015 
na Starém hřišti. Připravuje se program, kde 
nebude chybět soutěž o Nejtvrdšího hasiče, 
výstava staré i nové hasičské techniky, 
ukázka zásahu. Na 4. a 5. července 2015 pak 
naši hasiči chystají tradiční Staročeskou pouť 
se zábavou. 
 
Co se týká zásahové jednotky, ta pracuje ve 
složení devíti členů, z toho jedna je žena. 
Probíhá školení, v rámci výcviku chystá jednotka 
návštěvu lanového parku na Pekláku a vodní 
nádrže na Pastvinách /práce na vodě/. 

M. Lang, velitel 

 

Zprávy z obce
Vážení občané, 
  
Obecní úřad v Dlouhé Třebové oznamuje, že sběrné dvory se 
uskuteční ve dnech 13. 4. 2015 až 16. 4. 2015 (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 
prováděn sběr nebezpečného odpadu a veškerých 
elektrospotřebičů.  
 
Do sběrných dvorů nebude přijímána stavební suť, tráva, ani větve 

stromů. Ukládání odpadu po stanovené době je přísně zakázáno! 
 

Jan Horák, místostarosta obce 

 

Uzávěrka příštího Zpravodaje obce 

bude 5. června 2015. Své příspěvky 

zasílejte na adresu:  

dtzpravodaj@email.cz 

Redakce: Obecní úřad, Martin Lamplot 

mailto:dtzpravodaj@email.cz


  Naši školu navštěvují žáci od 1. do 5. ročníku. Vyučují 

se podle ŠVP Škola pro život. Ve školním roce 2014/15 

máme 64 dětí - 17 v  1. ročníku (Mgr.Pavla Osohová), 

13 ve 2. ročníku (Mgr. Eva Kopecká), 11 ve 3. ročníku 

(p. ředitelka Mgr. Lenka Havlenová), 9 ve 4. ročníku 

(Mgr.  Jana Renčínová) a 14  v 5. ročníku (Mgr.  Alena 

Kopecká).  Jedna žákyně 1. ročníku žije v Německu, v 

naší ZŠ koná rozdílové zkoušky. Během tohoto školního 

roku se odstěhovali tři žáci a jedna žákyně přišla. V 

každém ročníku máme minimálně jednoho žáka, který 

nemá trvalé bydliště v Dlouhé Třebové. Těmto žákům 

poskytuje obecní úřad finanční příspěvek 1000 Kč. I 

letos je mezi 16 budoucími prvňáčky několik dětí s 

trvalým bydlištěm v Ústí nad Orlicí. 

Po 5 letech docházky do naší školy děti nejčastěji přestupují do ZŠ Ústecká v České Třebové, do ZŠ Komenského v Ústí nad Orlicí a 

na gymnázia. Např. v roce 2014 z 15 žáků přestoupilo 12 do ZŠ Ústecká a 3 studují na gymnáziu. Letos půjde k přijímacím zkouškám 

5 žáků. Tak jim držme palce!  

 V naší škole je několik kroužků - angličtina pro žáky 1. ročníku, výtvarné hrátky, Hudrovníci - a hudební škola Bravo (hra na kytaru, 

klávesy apod).  Naše paní učitelky každoročně v Hrátkách s předškoláky připravují hravou formou budoucí prvňáčky na 1. třídu. 

Škola je zapojena do rozvojového programu Ovoce do škol - děti zdarma dostávají dvakrát měsíčně balíček s ovocem a zeleninou. 

Také je členem projektu Mléko pro evropské školy a Zdravé zuby.  

Naši žáci se každý rok účastní mezinárodní matematické soutěže Klokánek. Pravidelně vystupují na vítání občánků, setkání 

důchodců, při rozsvícení vánočního stromečku a v květnu přispějí do programu Noci kostelů. Letos se také již pošesté stanou 

spoluautory knihy, na jejímž vydání má velkou zásluhu p. učitelka A. Kopecká. Navštěvujeme také různá kulturní představení  - kino, 

divadlo, koncerty. Obzvlášť povedený byl koncert Black Bandu z Ústí nad Orlicí a černé divadlo v podání divadla Metro Praha. 

Povedla se i předvánoční exkurze na zámek Potštejn, kde se děti staly účastníky putování za Ježíškem. Některé akce se konají také 

u nás ve škole - např. beseda s chovatelem plazů a hlodavců z Dolní Čermné nebo se studentkami zubního lékařství, tvoření ze 

stavebnice GEOMAG, vtipné vystoupení oblíbeného kouzelníka Jiříčka a také anglické skupiny Cenacle, která do školy zavítala v 

rámci projektu ústecké mládeže, kdy si děti nejen zazpívaly a zasoutěžily, ale hlavně slyšely mluvit "pravé" Angličany a "pravého" 

Američana. 

Kromě vzdělávacích a kulturních akcí se naši žáci zúčastňují i akcí sportovních - lyžařského a plaveckého kurzu, nejrůznějších 

vycházek a atletického čtyřboje, který ve škole pořádáme dvakrát ročně. 

Mnoho zážitků a aktivit čeká děti také ve školní družině (p. vychovatelka Lenka Zlesáková). Chodí pouštět draky, na vycházky do lesa 

(v době adventu nosí zvířátkům něco na přilepšenou), na hřiště i na školní zahradu. Provozují různé sportovní aktivity – sportovní 

stezku odvahy, běh o vánočního kapříka, bobování i hry v tělocvičně. Účastní se cyklistické dopravní soutěže a různých projektů 

(Knížka je náš kamarád, Čertí týden apod.). Pokud nepřeje počasí, tvoří, vyrábějí, malují, hrají si, soutěží a dokonce se podílely na 

přípravě výborného jablkového závinu. 

Na závěr bych ještě chtěla vyzdvihnout práci Sdružení rodičů. Moc mu děkujeme za výbornou spolupráci se školou, za ochotu 

obětovat svůj volný čas pro děti, a to nejen pro své vlastní, za finanční podporu (např. úhrada dopravy na školní výlet) aj. Sdružení 

rodičů každoročně poskytuje dárky dětem na Vánoce a Velikonoce a žákům 5. ročníku na rozloučenou s naší školou. Každoroční 

stokorunový příspěvek se dětem mnohonásobně vrátí. Minulý rok bohužel mnoho aktivních rodičů ubylo (s přechodem jejich dětí 

do jiné školy), a zájem rodičů dětí z nižších ročníků není, přestože přislíbili pomoc.  Je ohroženo nejen konání mnoha akcí, ale i 

existence samotného sdružení. Maminky a tatínkové, nenechte to tak, přijďte a pomozte. Je to v zájmu vašich dětí. 

Mgr. Jana Renčínová, učitelka ZŠ 

 

Život ve škole 



 

 

Dění v obci 

Leden 2015 

Počasí - začátek roku je relativně studený. Silné sněžení 

potěšilo především děti a vyznavače zimních sportů. 

Komplikace jsou pak hlášeny zejména v dopravě. Pro první 

dny nového roku platila výstraha meteorologů před 

tvorbou náledí a sněhových jazyků. Prudké oteplení, ke 

kterému došlo druhý lednový víkend, přineslo mimo jiné i 

zvednutí hladin některých řek v důsledku rychlého tání 

velkého množství sněhu. Sníh pak do konce měsíce napadl 

ještě několikrát. 

Opakovaný výpadek elektrické energie - v sobotu 10. 

ledna 2015 v odpoledních a večerních  hodinách došlo 

několikrát k výpadkům dodávky elektrické energie. Na vině 

byl silný vítr, který se přehnal nad regionem. 

Výroční schůze SDH - v sobotu 10. ledna 2015 se v sále 

hostince Na Rychtě konala výroční schůze nejstaršího z 

místních spolků, Sboru dobrovolných hasičů. 

Problémy Sdružení rodičů - předseda Sdružení rodičů při 

místní ZŠ David Kubišta několikrát marně naléhal na rodiče 

zdejších žáků, aby se zapojili do příprav na tradiční Dětský 

Karneval, který má v naší obci dlouholetou tradici. Letos 

poprvé to dlouho vypadalo, že se vůbec neuskuteční, pro 

malý zájem rodičů podílet se na jeho organizaci. Karneval 

byl přitom dlouhodobě úspěšnou akcí, hojně 

navštěvovanou lidmi z místa i širokého okolí. Nakonec své 

síly spojily Klub rodičů při MŠ s výše uvedeným Sdružením 

rodičů a maškarní rej pro děti byl naplánován na březen 

letošního roku.  

Úmrtí - ve čtvrtek 15. ledna 2015 odešel Jaroslav Unzeitig. 

Skonal ve věku nedožitých 73 let. Čest jeho památce!! 

Tříkrálová sbírka - na zárubních mnoha dveří se objevila 

písmena K + M + B, doprovázená letopočtem 2015. 

Neklamný důkaz, že i v letošním roce probíhala v obci 

Tříkrálová sbírka. Celkem osm skupinek vybralo částku ve 

výši 22. 855,- Kč. Peníze  poputují převážně na charitativní 

účely. 

Dlouhotřebovská zabíjačka - vepřové hody se konaly v 

sobotu 24. ledna od 10.00 hodin v tělocvičně. K dostání 

byly zabíjačkové pochutiny jako např.: ovar, tlačenka, řízky, 

jitrnice. Hudbu obstaral Pepa Vaňous. 

 

Zasedala rada obce - radní na svém zasedání ve středu 28. 

ledna 2015 schválili novou provozovatelku kadeřnických 

služeb po zemřelém Pavlu Doležalovi. Nově se jí stane Petra 

Novotná. Rada se zabývala doporučením k prodeji 

pozemkových parcel, ve dvou případech vyjádřila souhlas s 

udělením dotace pro poskytovatele sociálních služeb pro 

občany (Domov U Studánky v Anenské Studánce a Domov 

Důchodců v Ústí nad Orlicí). 

Únor 2015 

Kulturní akce: pokračuje plesová sezóna. V sobotu 14. února 

2015 to byl ples Hasičský, o týden později,  21. února 2015, 

to pak byl ples Hokejový. 8. února 2015 uspořádalo sdružení 

Dlouhotřebovské tradice "Masopust" s průvodem a 

následným posezením v hostinci Na Rychtě  - s 

připraveným občerstvením. 

Jarní prázdniny - děti školou povinné si užívají Jarních 

prázdnin, které letos připadly na termín od 16. - 20. února. 

Obecní samospráva - v pondělí 16. února 2015 zasedala 

Rada obce. Schválila mimo jiné záměr odkupu pozemkových 

parcel, 

 



 

 

 

parcel, příspěvek Městské knihovně v Ústí nad Orlicí ve výši 

12.000,- Kč, příspěvek Orlickoústecké nemocnici ve výši 

15.000,- Kč na nákup endoskopické věže pro oddělení ORL. 

Schválila program zasedání zastupitelstva obce na pondělí 

23. února t. r. Zastupitelstvo schválilo rozpočet obce na rok 

2015, prodej a odkup pozemkových parcel. Záměr 

uspořádat Setkání důchodců v březnu letošního roku. 

Seznámilo se s probíhajícími pracemi na budově školy 

(okna, malování, nové lavice apod.) a připravovanou 

rekonstrukcí tělocvičny. 

Počasí: Letošní únorové počasí se z dlouhodobého hlediska 

řadí k teplotně průměrnému až podprůměrnému stavu. 

Výjimkou byl třetí únorový týden, kdy teploty byly nad 

průměrem a přes den dosahovaly i dvouciferných hodnot. 

Úmrtí: V měsíci únoru zemřela paní Zdenka Jebousková. V 

červnu loňského roku ji bylo 65 let. Čest její památce!! 

Konec provozovny: K poslednímu únorovému dni ukončila 

svoji činnost provozovna Sportbar U Mlejna. 

Březen 2015 

Kulturní akce: v pátek 6. března 2015 se v sále Hostince Na 

Rychtě uskutečnil Maškarní ples pro dospěláky. 

Pořadatelkou byla již tradičně Pavla 

Vytlačilová. Reprodukovanou hudbu obstaral DJ 

Houdy. Večer se podle ohlasů vydařil.  V neděli 8. března 

2015 se v tělocvičně konal tradiční dětský Karneval. 

Průvodcem odpoledne byl účastník taneční soutěže Star- 

dance a moderátor dětského kanálu "Déčko"  na České 

Televizi Honza Onder. 

 

Výroční schůze – v pátek 20. března 2015 proběhla výroční 

schůze Tělovýchovné jednoty Dlouhá Třebová. 

Vynášení Zimy z obce – v neděli 22. března 2015 

uspořádalo Občanské sdružení Dlouhotřebovské Tradice 

vynášení Morany z obce. Součástí počinu byl průvod. 

Zajištěno bylo i občerstvení, které sestávalo z postních a 

velikonočních pochutin. 

Úmrtí – v neděli 22. března 2015 zemřel pan Václav Pecha. 

Bylo mu 63 let. Čest jeho památce!! 

 

Bc. Martin Lamplot, kronikář 

Ve čtvrtek 19. března 2015 se v Hernychově vile v Ústí nad Orlicí konala 

porada starostů obcí, které spadají pod pověřený úřad s rozšířenou 
působností Ústí nad Orlicí. Dlouhou Třebovou zastupoval starosta Jaroslav 
Kašpar.  



 

Vážení spoluobčané, 

od vydání posledního zpravodaje uběhly tři měsíce. Pokusím se vám stručně nastínit, co se 

za tuto dobu událo a co nového chystáme. 

Největší akcí je zateplení ZŠ a tělocvičny s výměnou výplní. V současné době jsou vyměněna 

okna na ZŠ. Do konce března bude v provozu tělocvična a v dubnu se bude pokračovat. Celá 

akce bude dokončena do konce června 2015. Při této akci bude z vlastních finančních zdrojů 

vyměněno osvětlení v sále. V zimním období dosloužilo tepelné čerpadlo na OÚ a bylo 

nahrazeno novým. Obdobná situace nás čeká s tepelnými čerpadly pro ZŠ a tělocvičnu, 

v letošním roce je v rozpočtu obce naplánována výměna jednoho čerpadla. Samotná zima 

k nám byla letos přívětivá, a tak se mohli zaměstnanci věnovat výrobě nových vrat na dílně 

ve středu obce. V zimním období zemřel kadeřník pan Doležal, který zde měl po mnoho let 

pronajaté prostory. V současné době je kadeřnictví znovu v provozu a dobrou zprávou je, že 

u Kadeřnice se mohou nechat ostříhat i muži a děti. 

V současné době probíhá zpracování žádosti o dotaci na malé kontejnerové vozidlo a 

štěpkovač na likvidaci bio odpadu. Předpokládaná pořizovací cena bude cca 3 mil Kč, z této 

částky bude obec hradit 10%. V měsíci březnu proběhla E-aukce na mlýn a přilehlé pozemky 

/Vitáskův mlýn/, o který měla obec zájem. V aukci jsme neuspěli, ale bylo nám vydražitelem 

přislíbeno jednání o odkupu části pozemků. Bude-li vyhlášena v letošním roce výzva na podporu sportovišť, máme připraven projekt na 

víceúčelové hřiště s umělým povrchem u tělocvičny. 

A co se událo na poli kultury, zde byla činnost opravdu bohatá: 

- do obce se vrátilo divadlo, a kdo viděl -  tak musí uznat, že se jednalo o velmi dobré představení, 

- proběhly tradiční plesy /myslivecký, hasičský, retro ples a maškarní ples/, 

- opět jsme měli staročeskou zabijačku, 

- s kulturním programem přijeli kamarádi z Přívratu, 

- u místních spolků proběhly výroční členské schůze, 

- velice pěknou akcí byl Dlouhotřebovský  MASOPUST, 

- byl uspořádán velice zdařilý dětský karneval, 

- 28. 3. vítání občánků a tradiční setkání důchodců. 

Opravdu za tak krátkou dobu je to velice pestrá nabídka. Chtěl bych touto cestou poděkovat Všem, kteří svůj volný čas věnovali ve prospěch 

nás všech ostatních.  Jejich práce si velice vážím. Pokud bych zapomněl některou akci zmínit, dopředu se omlouvám. 

Jaroslav Kašpar, starosta obce 

Slovo starosty obce 

Likvidace odpadních vod 

Dlouhá Třebová: Jak jste jistě zaznamenali, byla dokončena a 

zkolaudována kanalizace v naší obci. Často je kladena otázka, do 

kdy je třeba se napojit. Napojení na novou kanalizační síť je třeba 

udělat do konce roku 2015. Do této doby má obec povolení 

k vypouštění odpadních vod do povrchové vody, kde jsou přesně 

specifikovány hodnoty vypouštěné vody, a tyto jsou 2x do roka 

kontrolovány odběrem vzorků.  

Od 1. 1. 2016 nebude možné do staré obecní kanalizace 

vypouštět odpadní vody z objektů, které nebudou mít platné 

povolení k vypouštění.  Majitelé domů, ke kterým nevede nová 

kanalizace, si musí obstarat platné povolení.  Domy s čistírnami 

odpadních vod, kterým bude dobíhat platné povolení, budou do 

konce platnosti povolení splňovat podmínky pro vypouštění. Po 

skončení platnosti u těchto domů musí majitelé počítat s tím, že budou 

li v dosahu nové kanalizace, budou se muset napojit. 

 

že budou-li v dosahu nové kanalizace, budou se muset napojit. 

Chceme Vás ubezpečit, že výše citované podmínky nejsou 

výmyslem Obecního úřadu, ale již delší dobu jsou tyto podmínky 

zakotveny v platných zákonech. Do této doby jsme jako obec 

nebyly v hledáčku vodoprávního úřadu, protože bylo známo, že 

obec buduje novou kanalizaci. Jiná situace nastane od 1. 1. 2016, 

kdy všichni majitelé, kteří nejsou napojeni na novou kanalizaci, 

budou vyzváni k předložení platného povolení. 

Jedno upozornění, bylo zjištěno, že některé nemovitosti jsou 

napojeny na novou kanalizace a nemají uzavřenou smlouvu 

s TEPVOSEM. Pokud takový případ existuje, žádáme vás, abyste 

toto nedopatření napravili. 

Obecní úřad v Dlouhé Třebové 

 


