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Dlouhotřebovský zpravodaj

Vážení občané,

přišel čas podzimu, a s tím je spojeno i vydání dalšího zpravodaje. Této

příležitosti bych rád využil , abych Vás v krátkosti seznámil s děním v

obci.Byla dokončena velká rekonstrukce víceúčelového sálu, jak se

povedla, se mnozí z Vás přesvědčil i při slavnostním otevření.

Připravujeme staročeskou zabijačku, která bude 1 4. l istopadu letošního

roku. Následovat bude slavnostní rozsvícení vánočního stromu. V měsíci

l istopadu bude dodáno nové vozidlo s kontejnerovou nástavbou, které

nám usnadní svoz bio odpadu. Současně bude dodán výkonný

štěpkovač a zahradní kompostéry, vše z dotačního programu životního

prostředí.

Před dokončením je dokumentace pro územní řízení na vybudování

všesportovního hřiště, na které se nám zatím nepodaři lo najít dotační

program. Pokud takový program nebude do konce roku vypsán, budeme

stavbu realizovat z vlastních zdrojů v roce 201 6. V letošním roce chceme

vyměnit jedno z velkých tepelných čerpadel, které slouží základní škole a

tělocvičně. Ač se to nezdá, stará čerpadla slouží j iž 1 7 let a mají j iž své

odslouženo. V současnosti se v celé obci real izují přípojky na splaškovou

kanalizaci.

Touto cestou bych chtěl poděkovat všem, kteří se napoji l i , nebo se

plánují napojit do konce roku. Jak jsme dříve slíbi l i , dodáváme zájemcům

za nákupní ceny veškerý materiál , na který jsme získali výrazné

množstevní slevy. Napojení obecních objektů děláme svépomocí, kde

šetříme nemalé prostředky. V současnosti máme napojeny dva činžovní

domy. Zbývá napojit obecní úřad a hasičárnu. Nyní řešíme, jak dál v naší

obci provozovat poštu. Jak jste zaznamenali , pošta se rozděli la na dva

subjekty, a to na doručovatelky a samotný úřad. V poslední době se stále

„čarovalo“ s pracovní dobou na úřadě a byla tendence stále tuto dobu

zkracovat. Hlavním problémem se stávalo vyzvednutí doporučených

dopisů a zásilek. Došla nám trpělivost a vyvolal i jsme jednání s vedením

České pošty a Konzumu za účasti zastupitelů. Na tomto jednání bylo

předběžně dohodnuto, že poštovní služby budou zajišťovat zaměstnanci

konzumu a doručovatelky zůstanou v současné podobě.

Na vysvětlenou uvádím následující: Jedná se o tzv. službu PARTNER,

kde vše bude nadále zajišťovat Česká pošta, která bude finančně

přispívat obsluze v prodejně Konzumu, kde bude stavebně oddělený

prostor, ve kterém bude stálá obsluha minimálně 4 hodiny denně.

Doporučené dopisy a zásilky budou vydávány po celou otvírací dobu

konzumu. Veškeré úkony, které dosud Česká pošta zajišťovala, budou

zachovány. Věřím, že, pokud tato služba bude definitivně schválena

zastupitelstvem obce, přinese naším občanům zkvalitnění služeb.

Slovo starosty
Jaroslava Kašpara



V letošním školním roce navštěvuje naši školu 65 žáků. Ve třídě p.

učitelky Aleny Kopecké je 1 6 prvňáčků, ve 2. třídě 1 5 žáků (tř. učitelka

Pavla Osohová) a 3. třídu navštěvuje 1 3 žáků (tř. učitelka Eva

Kopecká). Třídní učitelkou 4. a 5. ročníku je p. ředitelka Lenka

Havlenová ( 11 žáků a 1 0 žáků ). Ve škole máme jedno oddělení

družiny. Vedoucí vychovatelkou je paní Lenka Zlesáková.

Nabídka kroužků fungujících přímo v naší škole byla letos poměrně

široká – kroužek angličtiny pro žáky 1 . ročníku, výtvarný, taneční a

sportovní. Vzhledem k malému zájmu bude pravděpodobně od října

pracovat ve škole pouze kroužek výtvarný a anglický. Kromě toho

mohou žáci navštěvovat i hudební školu (výuka zpěvu, hry na kytaru,

na klávesy a další nástroje). Další možností využití volného času je

např. i návštěva skautských oddílů, atletického oddílu, gymnastiky

apod. , a letos má nově začít pracovat kroužek mladých hasičů.

Také letošní školní rok by se mělo uskutečnit mnoho akcí (plavecký

výcvik, lyžařský kurz na Pekláku v České Třebové, návštěvy divadel a

kina, školní výlet, vydání Sedmé knihy, vánoční jarmark a další). Žáci 4.

a 5. ročníku mohou využít nabídky pětidenního pobytu na horách v

Českých Petrovicích (ve spolupráci se ZŠ Rudoltice).

Za sebe i své kolegyně přeji do nového školního roku všem dětem

mnoho úspěchů a rodičům spoustu trpěl ivosti a pevné nervy.

Mgr. Jana Renčínová

Slovo starosty
Jaroslava KašparaNový školní rok v "novém"

A máme tu nový školní rok. Prázdniny utekly jako voda a paní učitelky,

odpočaté po zasloužené dovolené, s napětím očekávaly, jak to zvládnou

letošní nováčci. Pro „nováčka“ může být nástup do školky, do zcela

nového a neznámého prostředí, bez opory maminky a tatínka, opravdu

fyzicky i psychicky náročný. A to i přesto, že se paní učitelky snaží o to,

aby se děti ve školce cíti ly bezpečně a spokojeně. Maminku a tatínka

má doma sám pro sebe a o paní učitelku se musí dělit s dalšími 24

dětmi.

Taky se musí dělit o hračky, a dokonce musí poslouchat někoho jiného

než rodiče. Ale můžeme konstatovat, že to naši nováčci zvládl i na

jedničku. Občas ukápla malá slzička, ale to není žádná ostuda.

Důležité je, že se najde odvaha při jít „zítra“ zas. Nesmíme zapomínat

ani na naše „mazáky“. Z maláčků jsou středňáci a ze středňáků dokonce

předškoláci. A paní učitelky si marně lámaly hlavy nad záhadou, čím je

rodiče o prázdninách krmil i , že nám tolik povyrostl i . Ale pozor, oni nám

nevyrostl i pouze fyzicky, oni vyrostl i i psychicky. Naprosto zodpovědně

se ujal i role starších, kteří pomohou těm „malým“ lépe zvládnout nástup

do nového prostředí.

A vůbec to není o tom, že by je paní učitelky musely násilím k něčemu

nutit. Vychází to z nich, ony ty děti mají srdíčka na svých místech.

Máme teď před sebou celý rok a čeká nás spousta práce, ideálně

společná práce učitelek a rodičů, která má stejný cíl – spokojené a

Nový školní rok ve školce

šikovné děti. My si moc vážíme důvěry rodičů v tom, že svěří své děti do

naší péče. A věřte nám, že se opravdu, a z celého srdce, snažíme o to,

aby se u nás děti cíti ly spokojeně, a abychom jim co nejlépe zaplni ly

dobu, po kterou jsou odloučeny od rodičů. Proto pro ně během roku

připravujeme, kromě běžných činností, i další zajímavé programy. Na

co se tedy děti mohou těšit? Čeká na ně opět pestrá nabídka divadel,

nebudou chybět interaktivní výukové programy, zábavná tematická

dopoledne plná her a plnění úkolů, pravidelné návštěvy místní knihovny

a mnoho dalšího.

A co připravujeme pro rodiče? Tradičně plánujeme dvě odpolední

besídky s posezením, jej ichž hlavním programem bude vystoupení dětí.

Nově chystáme akci Setkávání s pohádkou, která bude vyžadovat

aktivní přístup rodičůI.. .více prozrazovat nebudeme, vše se včas

dozvíte. A abychom někoho předčasně nevystraši l i , tak upřesňujeme, že

účast v akci bude zcela dobrovolná. Pokud chcete být informováni o

aktuálním dění ve školce, sledujte naše webové stránky: hh ttttpp:: ////nnaassee--

sskkooll ii cckkaa..wweebbnnooddee.. cczz//

Děkujeme všem rodičům, kteří nám i dětem pomáhají tím, že donesou

například papíry na kreslení, pastelky, křídy, papírové kapesníčky a

podobně. Mile nás překvapilo, že j iž hned první školní den některé

maminky přispěly výtvarnými pomůckami pro děti. Ještě jednou velký

dík, opravdu nám to moc pomůže. Při naší školce funguje Klub rodičů,

jehož činnost je zaměřena na aktivní spolupráci mezi rodiči a školkou,

na pořádání mimoškolních akcí pro děti a na materiální pomoc školce.

Hledáme další aktivní rodiče, kteří se rádi zapojí do činnosti Klubu.

Bl ižší informace získáte na webových stránkách Klubu: hh ttttpp:: ////kkll uubbrroodd ii ccuu --

mmssdd ll oouuhhaattrreebboovvaa..wweebbnnooddee.. cczz/ nebo u paní učitelek ve školce.

Za mateřskou školu Monika Krásová



KKvvěětteenn 220011 55 NNoocc kkoossttee ll 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,

někdejší pedagožka na zdejší škole. Čest její památce! !ČČeerrvveenn 220011 55

PPáádd ll ííppyy - v pátek 1 2. června 201 5 v podvečerních hodinách došlo k

pádu lípy, která stávala nedaleko kostela. Při pádu byla zraněna žena,

která byla letecky transportována do nemocnice.. PPooččaassíí vv ččeerrvvnnuu -

teploty dosahují průměrných až podprůměrných hodnot. Teplejší období

jsou střídána prudkými ochlazeními, vyskytují se bouřky a silné poryvy

větru.CCyykkll oommaarraattoonn - přes katastr obce vedla trasa tradičního

Českotřebovského cyklomaratonu, který se jel v neděli 1 4. června 201 5.

Hlavní trať měři la 64 km a zvládl j i nej lépe Jan Fojtík (Symbio -

Cannondale). Kratší trať (34, 5 km) zvládl nej lépe Michal Kubišta

(dlouhotřebovský občan, který jezdí za klub RCR Bike Tam Česká

Třebová). V kategori i Žen se na delší trati nej lépe vedlo závodnici Yogi

Racing Teamu Ivě Fidlerové, na kratší trati dominovala Zuzana

Vernerová (HSK Cycling team). ÚÚmmrrttíí - zemřela paní Vlasta Špaisová.

Bylo j i požehnaných 90 let. Skonala ve čtvrtek 1 8. června 201 5.

Poslední rozloučení se zesnulou se uskutečnilo v pátek 26. června v

kostele sv. Prokopa. Čest její památce! ! V Dlouhé Třebové ssee vv ssoobboottuu

2200.. ččeerrvvnnaa kkoonnaall yy ooss ll aavvyy 11 3300.. vvýýrrooččíí ttrrvváánn íí zzddeejj ššííhhoo ssbboorruu hhaass ii ččůů. Na

programu byla soutěž hasičské všestrannosti , ve které soutěžila

družstva mužů, žen. Další kategorií byl i jednotl ivci. V odpoledním

programu nechyběly ukázky techniky profesionálních i dobrovolných

složek, Policie ČR, výcviku psovodů. Hudbu obstarala kapela Primátor.

Požární útok předvedli přívratští mladí hasiči, po smotání hadic si

hasičské umění mohly vyzkoušet i přítomné děti. Na závěr byla pro malé

i velké připravena řádná pěnová koupel, kterou obstaral i profesionální

hasiči z Ústí nad Orl icí. Smutná zpráva následně přišla v červenci z

České Třebové. Jeden z českotřebovských hasičů, dvaceti letý Martin

Daněk, který se v soutěži umísti l na sedmém místě, zahynul po střetu

vlakem. KKřřeesstt ššeessttéé kknn ii hhyy - na zdejší Základní škole byla pokřtěna další

z publikací, která je autorským dílem dětí školou povinných. Zároveň

došlo i na rozloučení s absolventy páté třídy, kteří odcházejí na druhý

stupeň, respektive gymnázium. ÚÚmmrrttíí - těžké nemoci podlehla paní Věra

Venclová, bylo j i pouhých 45 let. Čest její památce! ! ČČeerrvveenneecc 220011 55

PPooččaassí - Léto začalo stylově. Vysoké teploty udeři ly hned první

prázdninový víkend. Teploty vysoko nad třicítkou trvaly první

prázdninový týden, kdy pak od středy 8. července vystřídaly tropy -

srážky a následovalo ochlazení. Meteorologové vydávaly jedno

výstražné upozornění za druhým, především ohledně sucha, nebezpečí

požáru a výskytu si lných bouřek z tepla. PPoouuťť - ve dnech 4. - 5. 7. 201 5

uspořádali místní hasiči na Starém hřišti tradiční pouť s atrakcemi a

zábavou. Věřící občané se účastni l i procesí k soše sv. Prokopa.

CCyykkll oozzáávvooddyy - další ročník závodu s názvem "24 hodin na kole" se jel ze

soboty 4. července na neděli 5. července. Trasa závodu, dlouhá 9, 2

km, vedla z Hylvát do Dlouhé Třebové. Účast 64 cyklistů.V soutěži

jednotl ivců zvítězi l Michal Kubišta z Dlouhé Třebové (79 kol, 726.80 km).

Nejlepším účastníkem do 1 5 let byl jedenácti letý Robin Morávek z

Libchav (28 kol, 257.60 km). V soutěži družstev - tým VoCoDe ve

složení Martin Valtera a Petra Havránková osadil 1 . místo v soutěži

dvoučlenných družstev, tříčlenným družstvům dominoval MMP Czech

Team ve složení Miloš Kosek, Miloslav Kejval a Petr Slavkovský. V

kategori i koloběžek se nejlépe vedlo Marianu Burkartovi ze Starých

Jesenčan (42 kol, 386.40 km).ÚÚmmrrttí - ve věku 67 let zemřel v pondělí 6.

července 201 5 pan Vlastimil Kapoun. Dlouhá léta bojoval s těžkou

nemocí. Velkou oporou mu byla manželka Anna, respektive jeho rodina.

Čest jeho památce! ! DDookkoonnččeenn íí rreekkoonnssttrruukkccee kkaannaall ii zzaaccee aa ččii ssttii ččkkyy

ooddppaaddnn íícchh vvoodd - starosta obce Jaroslav Kašpar, společně s

místostarostou obce Janem Horákem, se zúčastni l i slavnostního

zakončení projektu rekonstrukce kanalizace a výstavby ČOV, které se

konalo na nové čističce v Ústí nad Orl icí.Projekt trval tři roky, náklady

byly vyčísleny na 687 mil iónů korun, bez DPH. Veškeré stavební práce v

Ústí nad Orl icí a Dlouhé Třebové byly skončeny k měsíci květnu

letošního roku. Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropské unie.

ÚÚmmrrttíí - ve věku 81 let zemřela v sobotu 1 8. července 201 5 paní Marie

Vyhnálková. Podlehla dlouhodobým zdravotním problémům. Čest její

památce! ! ZZaasseeddaall aa RRaaddaa oobbccee - radní se sešl i ve středu 29. července

201 5, provedli kontrolu usnesení z minulého zasedání, urči l i oddávací

dny pro svatební obřady na sobotu a vybral i příslušné prostory, kde se

mohou sňatky konat. Rada dále projednala opravu silnice I /1 4 u výjezdu

z Kojovce. Za podmínek - stanovených v usnesení Rady - odsouhlasi la

Rada obce zbudování vjezdu z komunikace p.č. 1 632/3 na p.č.

1 435/1 .Panu Milanu Venclovi se schváli l pronájem hrobového místa na

místním hřbitově, odsouhlasen byl věcný dar pro jednotl ivé členy Rady.

V závěru byl schválen program zasedání obecního zastupitelstva, které

se sešlo v pondělí 1 0. srpna 201 5. SSrrppeenn 220011 55 PPooččaassíí: Tropický ráz

počasí, který započal v poslední dekádě měsíce července, se udržel i v

srpnu. Teplotně nadprůměrné Léto patří k nejsuššímu, za posledních

dvanáct let. Teploty nemají daleko ke čtyřicetistupňovým hodnotám, v

důsledku sucha vysychají spodní vody, namnoze způsobují vedra

zdravotní indispozice, požáry. HHuuddeebbnn íí ooddppooll eeddnnee - malý počet

návštěvníků zhlédl vystoupení pěveckého dua Evy a Vaška, které bylo

prokládáno hudební produkcí dechové kapely Řetůvanky. Vstupné čini lo

1 00,- Kč. ZZaassttuuppii ttee ll ssttvvoo oobbccee - i navzdory dovoleným se zastupitelé

sešl i v pondělí 1 0. srpna v usnášení- se schopném počtu. Starosta obce

předal v úvodu zasedání cenu obce paníZdeňce Krušinové, za její

dlouholetou činnost ve funkci obecní knihovnice. Následně zastupitelé

vyslechl i zprávu o činnosti Rady obce a Obecního úřadu. Dokončena je

rekonstrukce tělocvičny, probíhají poslední úpravy v klubovně.

Slavnostní otevření je plánováno na 28. srpna 201 5. Na příští rok je

připravena výstavba víceúčelového sportovního hřiště, na místo

dosavadního asfaltového sportoviště v centru obce. Byly podány zprávy

Kontrolního výboru, kdy člen Kontrolního výboru David Kubišta upozornil

na odloženou platnost vyhlášky o odpadech, předseda Finančního

výboru Ing. Jiří Slezák pak podal zprávu o hospodaření obce a čerpání

rozpočtu. Zastupitelé schváli l i rozpočtovou změnu a zákaz podomního

prodeje na území obce.Tato norma byla následně schválena Radou

obce. Zastupitelé byl i rovněž informováni o výsledku vyšetřování pádu

lípy, ke kterému došlo v pátek 1 2. června 201 5, kdy vlivem silného větru

došlo k pádu stromu u kostela a následnému zranění jedné osoby.

Police ČR tento případ odloži la. KKrrááddeežž - u domu čp. 79 zasahovala v

Kronikář obce informuje



služeb zůstane zachován. V budově prodejny bude zřízena malá

poštovní provozovna s vlastní úřední dobou a proškoleným

pracovníkem. Navíc přibude možnost vyzvednout si balík, respektive

doporučený dopis i mimo úřední hodiny poštovní provozovny, v rámci

otevírací doby Konzumu, tedy ve všední dny do pěti hodin odpoledne,

respektive i v sobotu dopoledne. Obec se nebrání ani jednání s

Konzumem o rekonstrukci místního obchodu, vybudování

bezbariérového vchodu, proměně interiéru za modernější. KKoonncceerrtt - v

kostele sv. Prokopa se v neděli 20. září 201 5 uskutečnil koncert

zpěvačky Henriette. ZZaasseeddaall aa RRaaddaa oobbccee - ve středu 23. září 201 5 se

sešli radní ke svému jednání. Vyhlási l i záměr odprodeje pozemkových

parcel, schváli l i rozpočtovou změnu číslo 2, tržní řád na území obce a

stanovil i termín zastupitelstva na středu 7. října 201 5 od 1 7.00 hodin.

sobotu 1 5. srpna 201 5 dopoledne Policie ČR. Důvodem bylo vloupání

do objektu. MMyyss ll ii vveecckkáá kkuucchhyynněě - byla tradičně k dostání u Myslivecké

chaty, kam se v sobotu 1 5. srpna 201 5 odpoledne konala vycházka.

Pořádalo Myslivecké sdružení Třebovská obora. MMaatteeřřsskkáá šškkooll aa zzaahháájj ii ll aa

- po prázdninové pauze zaháji la v pondělí 1 7. srpna 201 5 provoz

Mateřská školka. O děti se zde starají paní učitelky: Monika Krásová

(vedoucí učitelka), Marie Štarmanová, Šárka Broulíková, Jana

Kántorová, Anna Voleská. Ředitelkou školky je paní Mgr. Lenka

Havlenová, provozní pracovnicí je paní Renata Turková. Ve školce jsou

dvě třídy: Motýlci a Sluníčka. Kapacita školky je plně naplněna. O plné

žaludky dítek se starají paní kuchařky: Blanka Kaplanová, Pavla

Jansová, Marie Vodičková. Vedoucí jídelny je paní Blanka Wenigová.Ke

zpříjemnění pobytu dětí ve školce přispívá jednoznačně i Klub rodičů.

ZZáájj eezzdd nnaa FFll oorruu OOll oommoouucc - v sobotu 22. srpna 201 5 uspořádal Obecní

úřad zájezd pro občany spojený s návštěvou výstavy květin. Cílem byla

tentokrát hanácká metropole, Olomouc. Na základě rozhodnutí rady

obce, byl ze strany obce hrazen autobus. TTěěll ooccvvii ččnnaa ssee ootteevvřřee ll aa - v

pátek 28. srpna 201 5 po kompletní rekonstrukci. Veřejnost si mohla

prohlédnout zrekonstruované prostory (sál, kde byla vyměněna podlaha,

nainstalováno nové osvětlení). Nově jsou vybaveny sprchy, budova byla

osazena novými dveřmi a okny. Proměnou prošla i klubovna. DDoožžíínnkkyy -

v poslední srpnovou neděli , 30. srpna 201 5, uspořádalo Občanské

sdružení Dlouhotřebovské tradice akci s názvem Dožínky. Nechyběly

nezbytné atributy, jako např. předání dožínkového věnce, bohaté

občerstvení. Program pro děti, respektive projížďky v kočáře apod. ZZáářříí

220011 55 PPooččaassíí - tropický ráz počasí se udržel i na přelomu osmého a

devátého měsíce. I po avizovaném ochlazení dominovaly v prvních

dnech nového školního roku slunné dny, srážek bylo málo.Ochlazení

přišlo až na konci měsíce. ZZaaččaall nnoovvýý šškkooll nn íí rrookk - do lavic

dlouhotřebovské školy zasedlo v úterý 1 . září 201 5 šestnáct nových

prvňáčků. Třídní učitelkou je paní Mgr. Alena Kopecká. PPřřeerruuššeenn íí

ddooddáávvkkyy eell eekkttrrii cckkéé eenneerrgg ii ee - Dlouhá Třebová si odbyla svůj blackout. V

pondělí7. září 201 5 byla v obci po většinu dne vypnuta elektrická

energie. Důvodem byla údržba sítě ze strany provozovatele, skupiny

ČEZ. Ještě před plánovaným ukončením odstávky, byla v podvečer

dodávka elektřiny do domácností obnovena. ZZaaččaall oo ssee ccvvii ččii tt – ve

zrekonstruované tělocvičně se zaháji la od pondělí 1 4. září 201 5

pravidelná cvičení jednotl ivých oddílů Tělovýchovné jednoty. Ta letos

oslaví 40 let své činnosti . JJ eeddnnáánn íí oo ppooššttěě vv DDll oouuhhéé TTřřeebboovvéé - v

tělocvičně se ve středu 1 6. září 201 5 uskutečnilo neformální setkání

zastupitelů obce se zástupci státního podniku Česká pošta a družstva

Konzum. Předmětem diskuze byla budoucnost provozovny České pošty

v obci. Byly nastíněny tři možnosti možného fungování: a) ponechání

stávající provozovny, b) poštu bude provozovat obec, c) poštovní

provozovna bude v rámci projektu Partner zřízena v místní provozovně

obchodního družstva Konzum. Z hlediska udržitelnosti se varianta

stávajícího stavu může do budoucna jevit jako nejistá. Pobočky pošt v

mnoha obcích jsou dlouhodobě ztrátové. Navíc současná provozní

pracovnice má na starosti ještě poštu v obci Řetová a i v důsledku

tohoto stavu došlo k redukci úředních hodin na místním poštovním

úřadě. Obec sama nemůže zaručit, že v případě onemocnění

proškoleného pracovníka, dokáže operativně nasadit adekvátní náhradu

z vlastních zdrojů. Tím padla druhá varianta, že by provozování

poštovních služeb na sebe převzala sama obec. Jako nejschůdnější se

nakonec ukázala třetí varianta, kdy provozovna pošty bude zřízena v

místním obchodním středisku Konzum. Rozsah běžných poštovních

V PÁTEK 28. SRPNA 201 5 SE VEŘEJNOSTI OTEVŘELA NOVĚ ZREKONSTRUOVANÁ

TĚLOCVIČNA.

Obecní úřad v Dlouhé Třebové oznamuje občanům, že sběrné dvory se

uskuteční ve dnech 11 99.. 11 00 .. 220011 55 aažž 2222 .. 11 00 .. 220011 55 (pondělí až čtvrtek)

vždy od 1 0.00 do 1 7.00 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 elektrospotřebič§, do

sběrných dvorů nebude při jímána stavební suť, tráva ani větve stromů.

Ukládání odpadu po stanovené době je přísně zakázáno! !

V případě odevzdání většího množství železného šrotu lze po dohodě

zajistit odvoz prostřednictvím Obecního úřadu.

Jan Horák, místostarosta obce

Sběrné dvory - říjen 201 5

Dobrý den,

podzimní číslo je tu. Přinášíme opět informace o událostech v obci, tak

- jak je přinesl čas od posledního vydání našeho listu. Naposledy se

letos uvidíme ve vánočním zpravodaji , který pro Vás vydáme před

vánočními prázdninami, respektive ve druhé polovině prosince.

S pozdravem

Martin Lamplot

Za redakci



Jubilejní 25. Adventní
koncert

v kostele sv. Prokopa

2200.. pprroossii nnccee 220011 55 oodd 11 66.. 0000 hhoodd ii nn

Účinkují

Schola od sv. Prokopa

Pěvecký sbor Bendl Česká Třebová

Symfonický orchestr DECAPODA,
ZUŠ Ústí nad Orl icí

Zmizelá tvář naší školy




