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uděláme nové. Zastupitelé rozhodli , že půjdeme cestou druhou. V celé
tělocvičně byly vybudovány nové odpady, nové sprchy včetně nového obložení
a nových podlah. V sále bude nové úsporné osvětlení a nová podlaha. Myslím
si, že tato proměna tělocvičny si zaslouží na konci prázdnin slavnostní
otevření. Položíme-l i si otázku, proč tol ik oprav najednou, musíme si uvědomit,
že tělocvična nám ve staré podobě sloužila 40 let.

Abychom dlouho neodpočívali , máme rozjeté další akce. Získali jsme dotaci
cca 4 mil Kč na techniku, která bude sloužit k l ikvidaci odpadů v obci. Druhou
akcí, kterou chceme uskutečnit, je vybudování víceúčelového hřiště před
tělocvičnou. Zde bylo zadáno vypracování projektu pro stavební řízení. Na tuto
akci nebyl zatím vypsán žádný dotační program. Pokud se nepodaří získat
dotaci, uskutečníme stavbu hřiště ze svých prostředků v roce 201 6.

Na závěr chci všem popřát příjemné prožití léta a chci Vás vyzvat k hojné
účasti na akcích, které pro Vás naše spolky připravily.

27. 6. akce hřebčína Karlen na statku u Kašparů
4.- 5. 7. Staročeská pouť
8. 8. vystoupení Vaška a Evy
1 5. 8. vycházka k myslivecké chatě

Starosta obce Jaroslav Kašpar

Vážení občané,

čas běží a máme před sebou vydání dalšího zpravodaje. Co se v obci děje, to máte
každodenně na očích. Snažíme se o běžnou údržbu obce, ale někde opravdu
nestíháme. Naši pracovníci svépomocí pomáhají budovat věci, které bychom
normálně měli zadat odborným firmám, a tím šetří rozpočet obce, jehož příjmová část
na rok 201 5 není naplňována, přestože jsme naším ministrem financí ubezpečováni,
jak skvěle vybírá daně. Proto bych Vás chtěl touto formou požádat o spolupráci.
Mnoho našich spoluobčanů již po mnoho let posekají trávu před svým domem,
přestože se jedná o obecní pozemek. Těmto bych chtěl za jej ich ochotu moc
poděkovat, a chtěl bych věřit, že se k nim připojí i ostatní. Ono je u některých stále
zažito, že na obecním pozemku mohu dělat, co uznám za vhodné, /skládání a
uskladňování různého materiálu, vjíždění a parkování aut na travnatých pozemcích,
kde vznikají hluboké koleje apod./. My nikoho za tyto prohřešky nepokutujeme, ale
očekáváme, že pokud někdo obecní pozemek takto využije, že ho také uvede do
původního stavu. Tyto řádky nepíšu proto, že chci na někoho útočit, ale chtěl bych,
aby vzhled a upravenost obce byla věcí nás všech.

Před dokončením je akce zateplení Základní školy a tělocvičny. Termín ukončení této
akce je do konce června. Při této akci jsme byli nečekaně postaveni před problém,
zda úpravy, které budou hrazeny obcí, vyřeší jen nejnutnější problémy, nebo vše

Slovo starosty



Vážení občané,

dovolte mi, abych Vás po roce působení na naší škole pozdravila. Příchod na školu pro mne byla nová

výzva - znamenalo to pracovat v novém týmu a prostředí, poznávat nové zvyklosti a postoje, potkávat se s

novými rodiči. Rok to byl příjemný, přínosný a plný změn. Ráda bych Vám tedy shrnula, z čeho máme

radost, co se povedlo zrealizovat a jaký je další plán rozvoje školy.

Máme vnímavé, zvídavé a šikovné děti. Na gymnázium byli při jati čtyři žáci, předvedli jsme úžasné

sportovní výkony v atletických soutěžích a navíc jsme úspěšně absolvovali lyžařský a plavecký výcvik bez

úrazu. Také jsme dokončil i j iž šesté vydání knihy, která je kolektivním dílem všech žáků.

Škola prošla celkovou rekonstrukcí - má nová okna, zateplení, fasádu, nábytek, koberce a nově

vymalované třídy. Pořídi l i jsme stavitelné lavice a židle, aby byla výuka pro děti pohodlnější a zdravější.

Navíc bylo rozšířeno i IT vybavení školy, kdy jsme zakoupil i sedm nových notebooků společně s dokovací

stanicí, kopírovací stroj pro potřeby žáků a proběhlo zasíťování celé školy bezdrátovým internetem.

Na co se můžeme po prázdninách těšit?

Do naší školy nastoupí šestnáct nových prvňáčků a kapacita mateřské školky bude plně využita. Po

prázdninách bude dokončena celková rekonstrukce tělocvičny. Plánujeme zakoupit zahradní prvky pro

zpříjemnění volného času dětí a vybudovat pergolu, která by nám umožnila výuku v přírodě. Budeme

nadále pokračovat ve vybavení školy počítačovou technikou a didaktickými pomůckami.

Na závěr bych Vám a Vašim dětem ráda popřála příjemné prožití nadcházejících prázdnin.

Mgr. Lenka Havlenová, ředitelka školy

Z naší školy Myslivci informují

Myslivecké tradice v naší zemi jsou

podloženy vývojem několika staletí a

mnoho z nich se uchovalo i do dnešní

doby. Jedna z tradic, která nemá tak

hluboké kořeny a je jí jen něco málo

přes půl století, a která vznikla v roce

1 959, je ČERVEN – Měsíc myslivosti

a ochrany přírody.

A proto právě v červnu – měsíci

myslivosti se k Vám spoluobčanům

obracíme my myslivci se snahou o

připomenutí možnosti aktivní účasti

na přirozeném přírodním procesu.

Činnost naší myslivecké společnosti

„Třebovská obora“ je zaměřena do

oblasti péče o zvěř, do práce s

mládeží, kde probíhá každoroční

setkání se žáky základní školy, sběr

žaludů a následné odměňování

věcnými dárky. Dále do oblasti

kynologie, kde pořádáme zkoušky

loveckých psů, do oblasti kultury a

propagace myslivosti – pomoc při

pořádání srazu rodáků, každoroční

myslivecký ples a vycházka u

myslivecké chaty se zvěřinovými

special itami. A v neposlední řadě

pochopitelně i do chovu a lovu zvěře.

Naši členové se také pravidelně

zúčastňují okresní výstavy

mysliveckých trofejí, která se letos

konala v Lanškrouně, kde se mohou s

kolegy z ostatních společností podělit

o své dojmy a zážitky spojené s

myslivostí. Další naše pravidelná

návštěva směřuje do Lysé nad

Labem, kde je pravidelně pořádána

výstava "Myslivost, rybářství,

včelařství". Zde jsou vystavovány

medailové trofeje lovné zvěře z ČR i

ze zahraničí, probíhají zde semináře o

chovu a lovu zvěře, vábení,

součinnost s vlastníky pozemků a

mnoho dalšího prospěšného pro naši

činnost.

Upozorňujeme spoluobčany, kteří ještě neuhradil i poplatek za svoz komunální

odpadu na rok 201 5, který měl být zaplacen nejpozději do 31 . 05. 201 5, aby tak

učini l i , co možná nejdříve. V opačném případě bychom byli nuceni přikročit k

opatření, že by u neplatičů nebyl svážen komunální odpad a dále byl navýšen

poplatek dle Obecně závazné vyhlášky č. 1 /201 4. Věříme, že poplatky budou včas

uhrazeny a my nebudeme muset k výše uvedenému opatření přistoupit.

Jan Horák, místostarosta Obce Dlouhá Třebová

UPOZORNĚNÍ OBECNÍHO ÚŘADU



Smyslem činnosti myslivců však není pouze poukazovat na

jej ich smysluplné působení na přírodu , ale zároveň se stává

jej ich povinností upozorňovat i na negativní stránky života v

přírodě, které mohou mít přímý vliv na ohrožení zdraví

spoluobčanů.

Jedním z příkladů, které mohou podstatnou měrou doslova

fyzicky ohrozit člověka na zdraví a bez nadsázky i na životě, je

všeobecně známý a často diskutovaný nešvar existence volně

pobíhajících psů v honitbách. Ne každý majitel nejbl ižšího

přítele člověka si ve své podstatě uvědomuje, jakým

nepříjemným způsobem volně pobíhající pes v honitbě může

ohrozit zdraví člověka. Pomineme-l i vl iv pohybu psího miláčka,

neupoutaného na vodítku, na klid zvěře očekávající nové

přírůstky, musíme nutně připomenout, že každá zvěř vyrušená

ze svého přirozeného klidu má obranný instinkt, který se

projevuje únikem z ohroženého místa. V důsledku husté sítě

pozemních komunikací procházející jak lesy, tak i mezi polními

plochami, dochází při úniku ohrožené zvěře přes tyto

komunikační pásy (vozovky) ke zvýšenému počtu kolizí s

vozidly. Výsledkem jsou potom rozsáhlá zranění unikající zvěře

vedoucí k nucenému usmrcení nebo přímo úmrtí a po střetu se

zvěří srnčí nebo černou (prase divoké) mnohatisícové

poškození vozidel nic netušících řidičů, v tom horším případě s

možným následkem poškození zdraví a ohrožení života osob ve

vozidle.

Něco podobného se dá říci i o volném ježdění motorkářů a dnes

hlavně čtyřkolkářů všude, kde je napadne. Přitom tato činnost je

zákonem zakázána a velkou měrou přispívá k rušení zvěře.

Je pravdou, že ne každý myslivec umí na tyto prohřešky

reagovat a svým klidným vystupováním a domluvou na patřičné

úrovni vyřešit spornou situaci.

Záleží na nás všech, jak se budeme k přírodě chovat, ke zvěři v

ní ži jící a v neposlední řadě sami k sobě, abychom se v

budoucnu za své chování a odkaz budoucím generacím

nemuseli stydět.

Všechny rádi zveme na tradiční VYCHÁZKU k myslivecké chatě

dne 1 5. 8. 201 5 a též kdo má zájem se může při jít podívat i na

lesní zkoušky psů malých plemen dne 1 .8.201 5.

Bl ižší informace na: http: //trebovskaobora.webnode.cz/

V naší školce se stále něco děje. Nejvíce nás baví zkoumat

přírodu. Hrál i jsme si s dětmi na zahradníky a prováděli jsme

pěstitelské pokusy. Nejdříve jsme nechali vyrašit první

vel ikonoční osení z řeřichy. Když se zdaři lo, pusti l i jsme se do

složitějších pěstitelských pokusů. Zaseli jsme a vypěstovali

sazeničky hrášků, které si děti odnesly domů a zasadily na

svých zahrádkách. Nakonec jsme vypěstovali kytičky pro

maminky k svátku.

Jaro ve školce

Naším dalším zahradnickým krokem bude vytvoření

minizahrádky na naší školní zahradě, kde si chceme

vypěstovat ředkvičky plné vitamínů.

Zajímáme se nejen o svět rostl inek, ale i o svět zvířátek.

Abychom měli kousek přírody hned u nosu, tak jsme si ve

školce vytvoři l i motýlí farmu. Paní učitelka nasbírala

housenky babočky kopřivové, děti s maminkami se staraly

o krmení housenek a nosily j im čerstvé kopřivy. A protože

jsme se o housenky staral i dobře, už se nám zakukli ly.

Máme z nich krásné zlaté kukly a teď napjatě čekáme, ze

které kukly vyletí první motýlek. Motýlky společně

vypustíme do volné přírody.

Každý rok se také velice těšíme na školkové výlety. Letos

jsme s dětmi vyjel i na výlety dva. V pondělí 1 3. dubna jsme

se vypravil i na první školní výlet - do Tonga v Hradci

Králové. Cesta tam byla plná očekávání a utekla nám

celkem rychle, zpáteční cestu všechny děti prospaly. V

autobuse bylo větší ticho než při poledním odpočinku ve

školce.Pobyt v Tongu jsme si všichni moc užil i . Na

atrakcích jsme se dosyta vyřádil i a dospěláci žasl i nad

nevyčerpatelnou dětskou energií.Na druhý školní výlet

jsme s dětmi odjel i 1 2. května a to na zámek do Potštejna.

Na zámku jsme v doprovodu zámeckého šaška řešil i

záhadu ztraceného obrazu, kterou se dětem podaři lo

během putování po zámku vyřešit.



Měli jsme možnost nahlédnout do zámeckých komnat a podívat

se, jak se na takovém zámku dříve žilo.Setkal i jsme se s

hraběnkou, která nám předvedla svůj bohatý šatník a dokonce

dovoli la dětem asistovat při své koupeli . Dvěma šťastl ivcům se

dostalo té cti , že mohli hraběnce omýt a osušit její půvabné

nožky.

Během své návštěvy na zámku jsme se také seznámil i s

magistrem Lukulusem Kebulusem z Lindu, který nás seznámil

se svými vynálezy a dal nám ochutnat dva magické nápoje -

nápoj zapomnění a nápoj lásky. Oba nápoje opravdu okamžitě

účinkovaly. Prohlédl i jsme si i zámeckou zahradu, kde byly pro

děti připravené velice těžké úkoly a protože máme samé

šikovné děti, tak jsme vše hravě zvládl i .

Pomalu se blíží konec školního roku a nás čeká rozloučení

našimi předškoláky, které budeme v červnu pasovat na školáky.

Přejeme budoucím školákům zdárný a úspěšný přechod ze

školky do velké školy.

Za mateřskou školu Monika Krásová.

Atletická přípravka a minipřípravka při TJ Dlouhá Třebová
Závody 29.04.201 5 a 09.05.201 5 na stadionu v Ústí nad Orl icí

Ve středu 29.04.201 5 jsme se vydali na naše první velké závody, a to

na Okresní přebor mladšího a nejmladšího žactva jednotl ivců, kde

jsme poměřil i síly s našimi vrstevníky z atletických oddílů okresu Ústí

nad Orl icí. Tento rok se zúčastni l rekordní počet 1 47 závodníků a

závodnic. Děti závodily ve 4 disciplínách (hodu míčkem, skok daleký,

běh na 60 a 300 m) a byly rozděleny do kategorií dle věku.

Náš oddíl atletické přípravky a minipřípravky reprezentovalo celkem

1 9 dětí a ostudu našemu oddílu rozhodně neudělaly (např. v hodu

míčkem v nejobsazenější kategori i dívek - rok nar. 2008 a mladší jsme

obsadil i prvních 5 míst! a v ostatních disciplínách a kategoriích jsme

získali také další výborná umístění).

V kategori i předžáků rok nar. 2008 a mladší závodilo 1 4 závodníků a

za nás závodil i : Tobiáš Seknička (60 m – 5. místo, 300 m – 4. místo,

dálka - 4. místo), David Kaválek (hod – 9. místo), Daniel Razým (60 m

– 6. místo, dálka – 5. místo, hod – 6. místo), Dominik Víťazka (60 m –

8. místo, 300 m – 5. místo, hod – 2. místo).

V kategori i předžákyň rok nar. 2008 a mladší závodilo celkem 25

závodnic a za nás startovaly: Kamča Kapounová (hod – 8. místo),

Stel la Sýkorová, Kačka Fišarová (hod – 3. místo), Klárka Fišarová (60

m – 5. místo, hod – 5. místo), Kája Kašparová (60 m – 6. místo, 300 m

– 2. místo, dálka – 4. místo, hod – 4. místo), Šárka Kašparová (60 m –

8. až 9. místo, hod – 1 . místo), Viktorka Dobroucká (60 m – 7. místo,

300 m – 3. místo, dálka – 3. místo, hod – 2. místo) a Dominika

Krycnerová (60 m – 8. až 9. místo, 300 m – 6. místo, dálka – 7. místo,

hod – 11 . místo).

V kategori i předžáků rok nar. 2006 – 2007 startovalo 1 8 závodníků

a nás reprezentovali : Prokop Kapoun (hod – 7. místo), Ondra

Kubišta (60 m – 5. místo, 300 m – 3. místo, dálka – 3. místo, hod –

1 . místo) a Tomáš Pirkl (60 m – 9. místo, dálka – 11 . místo, hod –

1 0. místo).

V kategori i předžákyň rok nar. 2006 – 2007 závodilo celkem 1 0

závodnic a nás reprezentovala Samanta Tokárová (60 m – 6.

místo).

V kategori i přípravek žáků rok nar. 2004 – 2005 startovalo celkem

1 8 závodníků a nás reprezentovali : Ondřej Baláž a Petr Špajs.V

kategori i přípravek žákyň rok nar. 2004 – 2005 startovalo celkem 1 8

závodnic a nás reprezentovala Denisa Kubištová.

V sobotu 09.05.201 5 jsme opět vyrazil i závodit. Tentokrát jsme se

zúčastni l i dětských běžeckých závodů v rámci předprogramu



Mistrovství ČR mužů, žen, juniorů a juniorek v běhu na 1 0 000 m v

Ústí nad Orl icí. Tentokrát jsme „pouze běhali“ a to na 200, 300 a

400 m v kategoriích podle věku a nerozlišovaly se kategorie dívek a

chlapců.

V kategori i Předpřípravky I I – rok nar. 2008, 2009 závodilo celkem

1 7 závodníků a závodnic v běhu na 200 m. Nás reprezentovali :

Dominik Víťazka (1 3. místo), Daniel Razým (1 0. místo) a Viktorka

Dobroucká (7. místo).

V kategori i Předpřípravky I – rok nar. 2006, 2007 závodilo celkem 9

závodníků a závodnic v běhu na 300 m. Nás výborně

reprezentovali : Ondřej Kubišta (2. místo, Kačka Šmídová (3. místo),

Dominik Bauer (5. místo), Tomáš Pirkl (8. místo).

V kategori i Přípravek – rok nar. 2004, 2005 závodilo celkem 1 6

závodníků a závodnic v běhu na 400 m. Nás reprezentoval Petr

Špajs (1 2. místo).

Chválíme děti za jej ich výdrž, nadšení, snahu a především

přátelské chování ke svým soupeřům, za perfektní reprezentaci

našeho nového oddílu, s kterým se již bude muset do budoucna

počítat jako s plnohodnotným soupeřem. Děkujeme také rodičům

za spolupráci a vstřícnost.

29. června ukončíme naši atletickou sezónu posledním tréninkem a

přes letní prázdniny nabereme sílu, abychom od září zase pilně

trénovali a mohli se pustit do dalších bojů v závodech na stadionu i

v hale. Tak nám držte palce! ! !

A jestl i se chcete o naší činnosti i závodech dozvědět více,

podívejte se na www.atletika-dlouhatrebova.webnode.cz.

L. Razým

Zdravím Vás,

tak v první řadě jsem rád, že se podaři lo zpravidelnit vydávání

Zpravodaje. Přinášíme Vám ho každého čtvrt roku. Myslím si,

že je to optimální periodicita a co mě těší ještě více, je ten fakt,

že se našly instituce a spolky, které vyslyšely prosby a posílají

nám do Zpravodaje své články, a já j im moc děkuji , protože se

tím zvedá atraktivita i informační hodnota našeho listu. Tuto

změnu – jak věřím- oceníte i Vy. Naši pravidelní čtenáři.

Tradice Zpravodaje je stará už několik deseti letí. Novodobou

éru pak sledujeme od roku 1 996, kdy před poutí toho roku

vyšlo první obnovené číslo. Od té doby vycházel nepravidelně,

až do roku 201 4, kdy jsme se rozhodli ho zpravidelnit.

Podle ohlasů tuto změnu kvitujete a Zpravodaj se pro Vás

stává pravidelným zprostředkovatelem informací o dění v obci.

Dovolte mi Vám popřát krásné léto. Pokud někam vyrážíte, tak

se v pořádku vraťte domů a užijte si odpočinek a klidnou

dovolenou.

Vše dobré Vám Všem

Martin Lamplot

Uzávěrka příštího Zpravodaje je 1 0. září 201 5.

Články můžete zasílat na e-mail :
dtzpravodaj@email .cz

Redakce: Obecní úřad, Martin Lamplot

Aktuálně z MAS Orlicko z, s. pro Dlouhotřebovský zpravodaj

Slovo kronikáře obce



SSeettkkáánn íí ddůůcchhooddccůů :: v sobotu 28. března 201 5 úspěšně

proběhlo další za setkání důchodců. Letos byl termín zvolen

o něco dříve z důvodů rekonstrukce tělocvičny. Senioři

zhlédl i vystoupení dětí z MŠ a Hudební školy Bravo.

Nechyběla ukázka oddílu gymnastiky místní TJ. V závěru

programu byla předána ocenění obce za dlouholetou činnost

v oblasti tělovýchovy a sportu (Josef Ráb a Miloslav Štancl)

a práci v sociální komisi (Jaroslava Marková). Odpoledne

provázela velká účast občanstva. Bylo připraveno pohoštění

formou rautu. Hudební doprovod obstaralo duo muzikantů

ze Zábřehu. Moderátorem byl Martin Lamplot.

VVííttáánn íí oobbččáánnkkůů: tři rodiny se svými ratolestmi se účastni ly

prvního letošního Vítání občánků, které se konalo v sobotu

28. března t. r. na Obecním úřadě.

ZZmměěnnaa ččaassuu :: tradiční polemiku vyvolal přechod na letní čas.

V neděli 29. března 201 5 se rafičky hodin posunuly z druhé

na třetí hodinu ranní. Noc tak byla o 60 minut kratší. Letní

čas byl u nás zaváděn v dobách první a druhé světové války.

V novodobé histori i si hodinky posunujeme od roku 1 979.

Odpůrci Letního času poukazují na to, že změna času v

současné době nepřináší j iž tol iko potřebnou úsporu

energie, kvůl i níž byl před lety zaveden. Letní čas bude platit

do října letošního roku.

BBoouuřřee ss vvěěttrreemm: v pondělí 30. března 201 5 se nad ránem

přes obec přehnala bouře, doprovázená silným větrem. V

některých místech republiky bylo na noc vyhlášeno

povodňové ohrožení.

NNeehhooddaa sseenn ii oorraa:: Dlouhotřebovský občan, tou dobou klient

Domova důchodců, pan Jiří Klika - skonal v úterý 31 . března

201 5 ve věku 77 let. Čest jeho památce! ! Den předtím byl

nalezen v blízkosti jedné z křižovatek v Ústí nad Orl icí. Se

zraněními byl převezen do nemocnice, kde na druhý den

zemřel. Okolnosti pádu do vozovky řeší Policie ČR.

DDuubbeenn 220011 55

ÚÚmmrrttíí:: odešla Mgr. Iveta Pávková. V letech 201 0 - 201 4

členka zastupitelstva obce a předsedkyně Kontrolního

výboru. Se svým mužem měla dvě děti. Původním

povoláním učitelka. Žena s ohromným smyslem pro humor,

přímá a především nesmírně statečná. Podlehla zákeřné

nemoci ve věku 48 let! ! Čest její památce! !

UUzzaavvíírrkkaa ssii ll nn ii ccee: ul ice Na rybníku byla po většinu měsíce

dubna uzavřena z důvodu opravy po uložení kanalizačního

potrubí. Obousměrná objížďka vedla přes Českou Třebovou.

SSaammoosspprráávvaa oobbccee - 1 5. dubna 201 5 zasedala Rada obce.

Radní mimo jiné schváli l i výměnu podlahy ve víceúčelovém

sále, zhotovitel bude vybrán ze tří oslovených zájemců.

SSbběěrrnnéé ddvvoorryy - ve dnech 1 3. - 1 6. dubna 201 5 byly v obci

instalovány kontejnery pro objemný odpad. Současně byl

prováděn sběr nebezpečného odpadu a veškerých

elektrospotřebičů.

PPooččaassíí - v dubnu bylo počasí teplé, slunečné. Teploty

atakovaly dvouciferné hodnoty, srážek bylo minimum. K

lehkému ochlazení došlo až na sklonku měsíce.

KKuu ll ttuu rraa - malý počet l idí navštívi l koncert dechové kapely

Řetůvanky, který se konal v sobotu 11 . dubna 201 5 na

Rychtě. Na sobotu 25. dubna 201 5 pak Hudrovníci a žáci ze

ZUŠ Česká Třebová připravil i Jarní koncert s barokními

skladbami s jarní tématikou.

II nnvveenn ttuu rraa vv oobbcchhoodděě KKoonnzzuumm - v pondělí 27. dubna 201 5

bylo po celý den zavřeno v místní provozovně Konzumu.

Důvodem byla inventura.

ČČaarroodděějj nn ii ccee nnaa SSttaarréémm hhřřii ššttii - oslavu Fil ipojakubské noci

obstaralo tradičně Sdružení rodičů, které připravilo pro

veřejnost program na Starém hřišti .

KKvvěětteenn 220011 55

OObbeeccnn íí ssaammoosspprráávvaa - zasedala Rada obce. Na své schůzi

ve středu 6. května 201 5, projednala výjimku z počtu dětí

pro MŠ a zároveň uděli la souhlas s uzavřením této instituce

ve dnech 1 3. 7. - 1 6. 8. 201 5. Projednala stížnost na postup

obce při pronajímání hrobového místa, ze kterého musí být

napřed odstraněny kosterní pozůstatky. Rada shledala tuto

stížnost za opodstatněnou, dříve zde pohřbené ostatky

budou exhumovány a uloženy do obecního hrobu. Dále se

Rada obce zabývala rekonstrukcí školní budovy a tělocvičny.

Vzala na vědomí zhotovitele části střechy na budově školy,

kterým je firma Vlastimil Morkes. Z několika návrhů vybrala

budoucí podobu fasády. Schváli la úpravu veřejného

prostranství na parcelách č. 459/9 a 459/2 dle nabídky firmy

Jardins - zahradní a krajinářská architektura. Zároveň

schváli la program zasedání zastupitelstva na pondělí 1 8.

května 201 5 od 1 7.00 hodin.

VVýýrrooččíí oossvvoobboozzeenn íí - Obecní úřad si jako každý rok

připomněl výročí osvobození a konec 2. světové války.

Věnec s trikolorou byl umístěn u pomníku Obětem válek a

hrobu obětí z Transportu smrti.

HHaassii ččsskkéé ccvvii ččeenn íí - v pátek 8. května 201 5 proběhlo v obci

ostré taktické cvičení hasičského okrsku č. 1 2. Zúčastni ly se

Z kroniky obce - události v obci



ho sbory z místa a okolí.

VVýýll eett pprroo oobbččaannyy – Obecní úřad uspořádal druhou

květnovou neděli (1 0. 5. 201 5) zájezd pro občany na hrad

Svojanov a do arboreta Borotín.

ZZaassttuuppii ttee ll ssttvvoo oobbccee - zasedalo v pondělí 1 8. května 201 5,

po úvodních procedurách jako jsou volby návrhové komise a

ověřovatelů zápisu byla provedena kontrola usnesení z

posledního zastupitelstva. Zastupitelé rovněž povstáním a

minutou ticha ucti l i památku nedávno zesnulé paní Ivety

Pávkové, někdejší předsedkyně Kontrolního výboru.

Starosta Jaroslav Kašpar následně podal zprávu o činnosti

Obecního úřadu a Rady obce.Dominantním počinem je

rekonstrukce tělocvičny - kde jsou vyměněna okna, byla

provedena rekonstrukce odpadů, připravuje se výměna

podlahy, bude instalováno úspornější osvětlení, chystá se

nové ukotvení tyčí na síť pro míčové sporty. Společně se

školou je objekt kompletně zateplován, fasáda byla vybrána

po konzultaci s pedagogickým sborem zdejší vzdělávací

instituce. Rychlost postupu prací na fasádě je odvislá od

počasí. Mimo to se obecní zaměstnanci věnují běžným

sezónním činnostem. Probíhají dílčí stavební úpravy ulice

Na Rybníku.

Zprávy podaly Finanční a Kontrolní výbory. Byla schválena

účetní uzávěrka za rok 201 4, rovněž byla provedena změna

platu místostarosty obce - v souladu s nařízením vlády ČR.

Na doporučení Kontrolního výboru, který upozornil na její

absenci, schváli l i zastupitelé Vyhlášku o stanovení

systému, shromažďování, sběru přepravy, třídění, využívání

a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se

stavebním odpadem na území obce.Jedním z posledních

bodů bylo schválení příspěvku na činnost pro MAS Orlicko.

Sdružení má podmíněno zisk dotace, potřebnou pro činnost

- od kraje tím, že obdrží od členských obcí jednorázový

příspěvek v částce 1 0,- Kč na občana, v případě Dlouhé

Třebové se jedná o překlenovací částku 1 2.890,- Kč. V

diskuzi mj. vystoupila Mgr. Blanka Valachová a upozornila

na vzrůstající míru podomního prodeje, vedení obce se

zavázalo touto problematikou zabývat. V závěru byla také

nastolena otázka výstavby víceúčelového hřiště,

projednávala se cena projektu, dotační možnosti, respektive

varianta výstavby v režii obce apod.

ZZaasseeddaall aa RRaaddaa oobbccee - ve středu 27. května 201 5 se sešli

radní obce, aby vyřešil i zhotovitele podlahy ve víceúčelovém

sále, který prochází kompletní rekonstrukcí. Ze tří došlých

nabídek byla vybrána společnost s nejnižším podáním - RT

Royal Tech. Ke znovuotevření sálu by mělo dojít ve druhé

polovině letošního roku.

Rada přiklepla příspěvek místnímu Hřebčínu Karlen ve výši

2000,- Kč na konání akce "Ze sedla vidíš mnohem dál“.

Zorganizováním zadávacího řízení a dotačním

managmentem u projektu "svážení bioodpadu a pořízení

kompostéru" pověři la firmu TENDRA s. r. o. Zabývala se

rovněž výstavbou víceúčelového hřiště, přípravou projektové

dokumentace pověři la firmu PIKMA s. r. o. Schváli ly se

nové podmínky, za kterých bude možné pronajímat areál

Starého hřiště.

NNoocc kkoosstteell ůů - další z dnes již tradičních akcí proběhla v

pátek 29. května 201 5 v místním kostele sv. Prokopa. Kromě

pořadatelských subjektů - Scholy od sv. Prokopa, Františka

Mikeše, vystoupily děti zde zdejší Základní školy. O svatých

a jej ich atributech pohovoři l kronikář obce Martin Lamplot.

Vzhledem k nedávnému výročí od konce 2. světové války

celý počin zakončila státní Hymna ČR za hudebního

doprovodu varhan, které obsluhoval pan František Mikeš.

Po skončení programu byla pro zájemce připravena krátká

přednáška o histori i zdejších varhan, jej ich obsluze a

provozu.

ÚÚmmrrttíí - ve věku nedožitých 73 let zemřela 31 . května 201 5

paní Libuše Pávková. Čest její památce! !

Děti z místní školy

navštívi ly v měsíci

květnu i jedno z útká-

ních nedávno skonče-

ného Mistrovství světa v

ledním hokeji , které

hosti la města Praha a

Ostrava.



Rok 1 965 byl rokem kontrastů. Zatímco část světa trpěla vydatnými

srážkami, na dalších místech planety bylo sucho a vody se nedostávalo.

Československo patři lo k oblastem, které si na nedostatek vláhy stěžovat

nemohly. Jaro a léto prakticky propršelo. Koryto řeky Třebovky bylo často

plné a stačil vydatnější déšť a bylo zaděláno na problémy. Všichni

obyvatelé obce měli v živé paměti povodeň z roku 1 958 a předpovědi

meteorologů jim mnoho na klidu nepřidávaly.

SSoobboottaa 11 77 .. ččeerrvveennccee 11 996655 -- ooddppooll eeddnnee

Šestačtyřiceti letý Bedřich Špatenka (čp. 21 7), strojvedoucí státních drah,

od dubna toho roku čerstvý děda, poté co se mu narodil první vnouček –

spěchá. Pomáhá provizorně zakrýt střechu na sousedním domě čp. 1 34,

která je zrovna v rekonstrukci. Od rána je zataženo a navíc je hlášen

přívalový déšť. Hlavou mu táhnou chmury. Bojí se o starého otce, který

žije s dcerou v domě čp. 202, který stojí v těsné blízkosti řeky.

SSoobboottaa 11 77 .. ččeerrvveennccee 11 996655 –– ppoozzddnn íí ooddppooll eeddnnee

Průtrž mračen je tu. Intenzivní déšť dopadá na přesycenou půdu, která j iž

vodu nepobírá. Koryto řeky je plné a vylévá se. Vše se děje velmi rychle.

Voda zaplavuje si lnice, teče kolem kostela, dosahuje výše 40 cm. Ničí

pole a při lehlé domy. Na Pustině vedení obce zvažovalo výstavbu

koupaliště. V minulosti zde byla navršena hráz. Tu teď rozvodněná řeka

strhla a rozlévá se do okolí řečiště.

Bedřich Špatenka je mezitím odvezen svoji manželkou do práce. Má

službu. Nemůže tušit, že doprava na železnici bude v nejbl ižších

hodinách ochromena. Důvodem je hrozba sesutí železničních náspů. Tak

dalece, ale Bedřich neuvažuje. Je to starý železničář. Na mašině strávil

celou válku. Byl to on, kdo v dubnu čtyřicátého pátého dovezl do obce

mrtvé tělo mladého topiče Jindry Jasanského, který zemřel při jednom z

mnoha náletů na protektorátní dráhy.

Dům čp. 1 34 patři l bratranci Bedřicha Špatenky, Prokopu Fajtovi.

Bedřich Špatenka je spolehl ivým zaměstnancem státních drah. Slovo

absence neznal. Letmé rozloučení s manželkou u bran depa a už chvátá do

služby. Ani jeden z manželů nemůže v onen deštivý podvečer tušit, že je to

naposledy, co se Ti dva vidí.

SSoobboottaa 11 77 .. ččeerrvveennccee 11 996655 -- vveeččeerr

Situace je zlá. Řeka vystoupala neuvěřitelně rychle. Vše se odehrálo

během půl hodiny. Starý otec Bedřicha Špatenky i se sestrou jsou

evakuováni rodinou. Na noc budou v bezpečí. Na rodinu myslí i Bedřich

Špatenka. Noční směna je nekonečná. Nejsou mobily. Nemůže se s

blízkými spojit. Jenom bezmocně posunuje hodinové ručičky očima. Kdy už

směna skončí a on bude tam, kde je ho třeba? V zatopené obci. U svých

blízkých.

NNeedděě ll ee 11 88 .. ččeerrvveennccee 11 996655 –– nnoocc

Řeka kulminuje a nastává rychlý pokles hladiny. Odhalují se první škody.

Manželé Bedřich a Božena Špatenkovi spolu prožil i 24 let šťastného manželství. Měli spolu ti děti .

Božena Špatenková byla po válce první ženou v okrese, která získala řidičské oprávnění na motorku.



Lidé s vypětím sil usínají. Bojí se, co při jde ráno.

NNeedděě ll ee 11 88 .. ččeerrvveennccee 11 996655 –– 44 .. 3300

Do železniční stanice v Dlouhé Třebové dojíždí souprava tažená

dieselovou lokomotivou. Z ní sestupuje postava. Mává na pozdrav

kolegovi, který ho dovezl. Je to Bedřich Špatenka. Už jen pár kroků a

shledá, jaká je situace. Spěchá. Myšlenek se mu v hlavě honí příl iš

mnoho na to, aby v tu chvíl i racionálně uvažoval. Když odjíždí z obce,

vylévá se řeka z břehů. Co je s tátou, nezatopilo to jej ich dům? A co

sousedi??

Vše se stane v příl iš krátkém intervalu. Ten, který vždy varoval ostatní,

aby nikdy do kolejí nevstupovali . Ten, který je nabádal k ostražitosti a

zdrženlivosti . Musel být mocně ve stresu, když na tahle svá ponaučení

zapomněl. Jedno osudové opomenutí a hned přišel krutý trest. V

okamžiku, kdy vstoupil do kolej iště, smetl ho proti jedoucí vlak. Nebyla

šance na úskok. Tělo strnulo, vstříc neodvratnému konci.

NNeedděě ll ee 11 88 .. ččeerrvveennccee 11 996655 –– nněěccoo ppoo ppááttéé hhoodd ii nněě

Sousedé z při lehlých domů jsou buzeni alarmující zvěstí. „Stalo se něco

hrozného“ Ruce sevřené v pěst buší do okenních tabulek. Zlá zpráva letí

jako blesk od ucha k uchu. „Béďu Špatenkovýho přejel vlak, slyšíte, je to

tak půl hodiny“.

NNeedděě ll ee 11 88 .. ččeerrvveennccee 11 996655 –– 66 .. 0000

V domě čp. 21 7 zadrnčel dveřní zvonek. Otevřít jde dcera Bedřicha

Špatenky, Božena. Má jet ten den s kamarády na Sázavu. Tradiční místo,

kam mladí z obce zajíždějí strávit svých pár dní volna. Je to j iž hezká

tradice. Včera ji táta zajel pro novou matraci na vodu. Ještě před tím, než

vlezl na střechu, sednul na motorku a dojel j i pro lehátko. Teď je matračka

společně s dalšími věcmi sbalená a čeká na hodinu odjezdu. Božena je

domluvená s kamarádkami, že j i vyzvednou a společně se odeberou na

cestu.

„Co tady dělají tak brzo“, stihne si pomyslet ještě Božena, ale vzápětí se jí

zmocní zlé tušení. Za dveřmi stojí drážní zaměstnanci. Dožadují se paní

Špatenkové. „Moment“ – stačí ze sebe vysoukat dcera. Následuje

bolestný výkřik. To už dochází bratr Bedřich. Zlá zpráva se donesla i

rodině.

Neděle 1 8. července 1 965 je po dlouhé době slunečným dnem. Azurově

modrá obloha, letní teploty – jaký to balzám na hrůzu z předešlé noci.

Lidé si oddechli . Mají plné ruce práce s odklízením nepořádku a nánosů

bahna.

Holky na Sázavu odjedou až v pondělí ráno. V neděli zůstanou s

Boženou. Nakonec si od ní půjčí matraci. Vrátí j i po týdnu zničenou a

zadělanou od jakési pasty. Neobtěžovaly se ji ani umýt. Pro ně to byla

obyčejná matrace, jakých byly desítky. Pro Boženu to však byla matrace

jedinečná. Poslední věc, kterou kdy dostala od svého táty.

Teď už víte, že tok 1 965 byl rokem kontrastů. Zatímco část světa trpěla

vydatnými srážkami, na dalších místech planety bylo sucho a vody se

nedostávalo. Československo patři lo k oblastem, které si na nedostatek

vláhy stěžovat nemohly.

NNááhhooddyy nnaa zzáávvěěrr??

Na stejném místě, jako Bedřich, zahynul pod koly vlaku i jeho bratr, JJ oosseeff

SSýýkkoorraa. Stane se tak 29. října 1 956. Josefovi je 54 let. Se svým bratrem

Josefem měl Bedřich společnou matku, každý z nich měl pak jiného otce.

JJ ii nndd řřii cchh JJaassaannsskkýý, topič drah, zahynul 1 . dubna 1 945 při náletu na dráhy.

V době své smrti ži l v čp. 21 7. Bedřich Špatenka zahynul v roce 1 965. V

době své smrti ži l rovněž v domě čp. 21 7. (ml)

Božena se těší, jak na Sázavě prožije pár dní volna. Plány ji však zhatí smrt otce.

Mimo způsobu, spojuje bratry i čas úmrtí. Oba zemřeli kolem páté hodiny ráno.



Z tvorby našich čtenářů - Katod(l)ická ochrana

Už je to dávno, kdy jsem poprvé uviděla „záhadnou boudičku“

uprostřed luk a polí. Byla šedá, měla oblý tvar a seděla si uprostřed

louky, jakoby se nechumeli lo. Nebyla ani velká ani malá, taková

boudička pro šneka velikosti golema.

Běžně bývají tyto boudičky v blízkosti železničních přejezdů se

světelnou signalizací. Pravděpodobně v nich sídlí „výstražní křítci“,

kteří se zabývají červeným blikáním, když se blíží vlak. Ve volných

chvílích se možná blýskají skla červených světel u přejezdu, leští

závory, nebo jen tak volně blinkají mezi pražce. Nevím – ale to je j iný

příběhK

K „záhadné boudičce“- ani od ní, ale žádné koleje nevedly. Všude jen

tráva, pár keřů a poblíž jeden strom. To že by tudy měl, kdy jet nějaký

vlak byla blbost. Že by „kůlnička“, nebo nějaký zahradní domeček ?

Kdepak, kůlnička to nebyla – neměla kůly, zahradní domeček taky né

– nikde žádná zahrádka. Že by tedy „bouda, budka“, ve které někdo

přebývá ??? Zase ne. Žádná myška Hrabalka, žádná žabka

Kuňkalka, ani zajíček Ušáček natož medvěd Všechnosněd ! ! ! Byla to

šedá, betonová skořápka, která se tváři la tajuplně.

Nedalo mi to a zapátrala jsem, k čemu je „záhadná boudička“ určena.

Dozvěděla jsme se, pro mě naprosto překvapující informaci. Podél

„záhadné boudičky“ vede v zemi plynovodní potrubí a milá, zlatá –

teda šedá budka je katol ickou ochranou tohoto vedení.

Byla jsem z toho úplně paf ! ! ! Jsem ateista duší i tělem a tak zjištění,

že církev může silou své víry chránit potrubí s plynem mě úplně

dostalo. Jako bezvěrci mi to přišlo jako úplná blbost. Ale čím víc jsme

nad tím přemýšlela, tím větší smysl mi to dávalo. Proč by nakonec

nemohla nějaká „vyšší moc“ chránit plyn. Modlit se jen tak nazdařbůh

je skoro škoda. Takže taková modlitba typu: Andělíčku jej ich

strážníčku opatruj nám plynovou boudičku, opatruj j i ve dne v noci

(aby nedošlo k přerušení dodávky plynu) od vandalů a zlé

mociKměla logiku a své opodstatnění.

Boudička se mi najednou zdála krásná – taková „andělská“ - téměř

„Boží“, něco jako „Boží muka“ v poli nebo opuštěný kostelík na

kopečku nad vesnicí. Romantika jako prase.

Možná bych si o ní ve své mysli sni la ještě dnes, ale přišel den, který

mi otevřel oči – přesněji – uši ! ! ! Řešila jsem cosi ohledně přeložky

plynovodního potrubí a velký vousatý chlap – takový „Ďábel“ od

plynařů mi moji „božskou“ informaci o katol ické ochraně plynu ZNIČIL.

Vytáhl dokumentaci, pochlubil se velikostí a průměrem – plynového

potrubí, ukázal situaci, kudy povede trasa plynovodu a místo, kde

bude osazena „budka“, která slouží ke KATODICKÉ ochraně

plynovodního potrubí.

Poslouchala jsem ho jako opařená.

Jedná se o zařízení sloužící jako protikorozní ochrana proti působení

bludných proudů. Principem je proces tzv. obětované anody, kdy se

kovy uspořádají tak, aby jeden kov korodoval a tím chránil druhý kov,

je to metoda používaná například pro ochranu kovového potrubíK

Tak Anody – nikol i Andělé, chrání trubky kovové! ! !

Byl to šok, takovou romantickou představu jsem měla a teď tohle! ! !

Bylo to, jako když mi do světa fantazie pl ivne drsná realita.

Co se ale stalo v nedávné době nedaleko od nás, mi ale dává „novou“

naději na snění K

Taky tu stávala šedá boudička u plynového potrubí. Okousal jí ale zub

času a trošku poboři l nějaký ničitel a tak jí RWE vyměnilo za novou –

vcelku hezkou, dá se říci „roztomilou“.

Je to malý domeček s červenou stříškou, vedou do ní – nebo z ní

hnědé dveře (zamčené) a v průčelí vedle dveří je malé „okénko“ s

vlastními malými dvířky. Za malými dvířky je mělký výklenek. Je tam

prostor veliký tak akorát na obrázek nebo nějakou sošku. (Ďábel od

plynařů by mohl říct, že za ním je elektrorozvaděč). Domeček je jako

kaplička s místem pro panenku Marii . Jako jedno ze „zastavení“ na

nějaké křížové cestě. Co na tom, že místo klasického křížku je na

dvířkách klikatý blesk. Je to blesk z čistého nebe, symbol „vyšší

moci“, takže opět nějaké poselství z hůry ! A kdo ví, co je vlastně za

těmi maličkými dvířky ukryto ???

Možná to ví „Ďábel“ z RWE – jemu patří hned ty vedlejší zamčené

dveře, možná o tom píšou v nějakém zákoně (Starém, Novém, nebo

Energetickém ???) My si o tom ale můžeme myslet co chcemeK

Alen.Ka

Obecní knihovna v Dlouhé Třebové

každý čtvrtek od 1 6.00 do 1 8.00

http: //knihovnadlouhatrebova.wz.cz/




