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VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD V DLOUHÉ TŘEBOVÉ 
 

 

Informace z Obecního úřadu  

Vážení spoluobčané, 

v dnešní urychlené době a čase, kdy žijeme stále rychleji, je potřebné se i pozastavit. Takovým malým, ale krásným 
pozastavením, jsou pro nás Vánoce. Čas, kdy jsme si bližší jako nikdy během roku a snažíme se zapomenout na 
běžné problémy. 

Vůně vánočního stolu a vánočního stromku jsou pro nás nezapomenutelné, asi i proto se na Vánoce tak hodně 
těšíme. Vánoce však nemohou být jen o dobrém jídle a krásných dárcích, ale především o setkávání, setkání rodičů 
se svými dětmi, vnoučaty a blízkými, s kterými se během celého roku tak často nevidíme. Ta neopakovatelná 
atmosféra, která patří k Vánocům, se nedá zapomenout. Pozastavme se a v duchu poděkujme za lásku, 
porozumění, za pomoc a práci, která byla vykonána pro nás všechny. Těšme se z maličkostí a z každého upřímného 
úsměvu. Prožijme tuto vánoční atmosféru se štěstím, láskou a pokojem.  

K příležitosti těchto překrásných svátků Vám jménem obecního úřadu a zastupitelstva obce chceme popřát dobrou 
pohodu, blažené chvíle vzájemné úcty a krásné lidskosti. Zároveň Vám do nového roku 2020 přejeme všechno 
nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky, osobních i pracovních úspěchů.  

Ing. Kateřina Slezáková, starostka a Petr Najman, místostarosta 
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Ze života v obci:  
Dne 9.11. se konala Dlouhotřebovská zabíjačka, k prodeji byly nabízeny zabíjačkové pochutiny, zájem byl také               

o řízky, ke kávě si návštěvníci mohli dát koláčky a štrúdl. Odpoledne zpestřilo svým vystoupením duo Pepa a Vašek. 

Návštěvníci mohli také posoudit úspěšnost kompletní renovace výčepu, na kterém se podílela finančně obec                 

a s dotací přispěl Pardubický kraj. 

V listopadu jste jistě zaznamenali při návštěvě hřbitova celkovou opravu Hřbitovního kříže, který je důstojným 

monumentem pietního místa. I v tomto případě se finančně podílela obec spolu s dotací Pardubického kraje. 

Taktéž v případě pořízení 3 ks zásahových obleků pro naši jednotku sboru dobrovolných hasičů obec využila 

možnosti spolufinancování prostřednictvím dotace Pardubického kraje. 

Obec Dlouhá Třebová děkuje tímto rodině Jasanských z čp. 163 za poskytnutí krásného vánočního stromu, který 

majestátně a svátečně zdobí prostor u obecního úřadu. 

Obec Dlouhá Třebová děkuje také rodině Šmídových z čp. 326 a čp. 213 za provedení zdařilé rekonstrukce božích 

muk Madony s děťátkem, jedná se o místo k zastavení v části obce Niva. 

Prostřednictvím svazku obcí Region Orlicko Třebovsko, jehož je obec Dlouhá Třebová členem, byl zaslán na 

Ministerstvo dopravy ČR požadavek na přímé napojení dálnice na exitu Litomyšl sever, který byl původně schválen, 

ale později z iniciativy města Litomyšle z projektu v roce 2014 vyškrtnut. 

V měsíci listopadu byla dokončena oprava varhan v kostele sv. Prokopa, na kterou jsme přispěli finanční částkou 

z rozpočtu, tento krásný nástroj opravou získal nový zvuk a obec možnost konání varhanních koncertů.   

V měsíci prosinci proběhla oprava místní komunikace v ulici Hradčany. 

Závěrem obec děkuje všem jednotlivcům a spolkům, kteří svojí dobrovolnou prací přispěli k obohacení kulturního     

a společenského života v naší obci.  

Ing. Kateřina Slezáková, starostka a Petr Najman, místostarosta 

 Ve škole 
V podzimních měsících se nejen učíme, ale užíváme si i mnoho kulturních představení (třeba koncerty, divadlo, dětský 

muzikál a pořad Etiketa). Některé akce probíhají i přímo u nás ve škole. Ale stíháme i nabírat vědomosti, aby byly děti 

připravené do života. Prvňáci čtou a píší první slova, druháci umí opsat dlouhé věty, třeťáci se učí násobilku, čtvrťáci 

umí odpovědět anglicky a páťáci řeší zapeklité slovní úlohy. Ale při tom všem si stihneme zahrát hru nebo vyprávět            

o přečtené knize. 

Oslovili jsme děti z naší školy, aby napsaly, jak se jim ve škole líbí: 

 Mně se ve škole nejvíc líbí hodina tělocviku, protože ráda sportuju. Také mně chutnají obědy a někdy mi je líto 

paní kuchařky, když vidím, jak děti obědy vyhazují. Ale jinak je to fajn škola, chtěla bych, abych tady mohla 

zůstat až do maturity, ale nemůžu, je to škoda. 

 Škola je fajn, ale nebaví mě testy. Mám ráda i paní učitelky. Nechci na škole nic změnit. 

 Ve škole se mi líbí. Líbí se mi, že víme, kdy jít o odpoledním vyučování dovnitř, protože jsou u vchodu hodiny. 

 Tuhle školu mám moc ráda. Mám hodně kamarádů. Jsou tu milé paní učitelky. Chtěla bych, abych tu mohla 

chodit i do druhého stupně. 

 Ve škole máme hodné paní učitelky a to je super. Škola je hezky barevná, a to nejen zvenku, ale i zevnitř. Učíme 

se rychle, máme totiž po třídách vystavenou látku, kterou probíráme. 

 Škola je hezky vymalovaná. Ve třídě je to hezky vyzdobené. Škola mě baví, kdyby nebyla škola, tak bych se 

nudila. Ve škole máme zábavné hodiny. Mám hodně kamarádek ze školy. Baví mě VV a TV. 

 Líbí se mi fasáda na škole. Vybavení je celkem moderní. Nelíbí se mi, že děti vyhazují hodně obědů. 
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  Baví mě VL a TV, kvůli kamarádům. 

 Škola nám chce pomoct, abychom byli chytří. Ve škole mě baví výtvarka, vlastivěda a přírodověda, protože mám 

poruchy, ale neznamená to, že nemůžu mít ráda i matiku a češtinu. Ve škole mám hodně známek a hezkých! 

Chtěla bych jet na výlet do Bonga, tam jsem byla naposled se školkou. Nebo někam na takové výlety. 

 Líbí se mi tělocviky, ale nebaví mě český jazyk. Obědy jsou dobré a chutné. Baví mě i matematika a přestávky. 

 Ve škole mě baví hlavně matematika. Nerad chodím do školy ve čtvrtek. Rád chodím do školy ve středu. 

 Nic moc zajímavého na škole není. Jenom ty testy mě štvou, ale holt to tak je, bez testů by nebyly známky a to 

by pak nebyla škola, a to je pak nuda. Ale když se na ten test nenaučíte, tak to je průšvih, no jo, ale tak to prostě 

je. Ale taky tam mám kupu kamarádů. Paní učitelky jsou milé, když je nenaštvete. 

 Škola je tu fajn a mně se tu moc líbí. Obědy mi někdy chutnají a někdy ne. Paní učitelky jsou moc milé, ale někdy 

i přísné. Trochu mi vadí, že je to tu jen do pětky. Mám tu suprové kamarády. Dobré je, že kousek od školy mám 

dům, do téhle školy chodím spolu se svou ségrou Klárkou. Je to tu moc fajn. 

S dětmi se také těšíme na všechny předvánoční akce v naší obci.  

Všichni ze školy a školky bychom chtěli popřát všem obyvatelům Dlouhé Třebové klidné Vánoce a pevné zdraví v novém 

roce.             

 

                              Děti a paní učitelky 
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Poplatky za svoz komunálního odpadu v roce 2020 

V roce 2020 bude svoz komunálního odpadu prováděn každý týden, vždy ve středu. Zastupitelstvo obce Dlouhá Třebová 
na svém zasedání dne 09.12.2019 schválilo Obecně závaznou vyhlášku Obce Dlouhá Třebová č. 2/2019, o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Cena 
poplatku za osobu s trvalým pobytem na území obce Dlouhá Třebová činí 500,- Kč, cena pro objekty trvale neobydlené 
500,- Kč. Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P platí 250,- Kč/osobu. Poplatky za svoz komunálního odpadu pro právnické osoby      
a osoby samostatně výdělečně činné jsou pro rok 2020 zachovány ve stejné výši jako v roce 2019. 

Poplatek se bude vybírat na Obecním úřadě vždy v těchto termínech:  

19.02.2020, 18.03.2020, 22.04.2020, 20.05.2020 (středy) vždy od 08:00 – 12:00 hod. a od 13:00 – 16:00 hod. 

Poplatek je možné také uhradit PŘEVODEM na účet. Číslo účtu, variabilní symbol a částka vám budou sděleny                      
na Obecním úřadě nebo pište na e-mail: ou@dlouhatrebova.cz.  

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

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 tel. č. 731 449 810. 

 

Sběrné dvory 2020: 

Obecní úřad v Dlouhé Třebové oznamuje občanům, že sběrné dvory se uskuteční ve dnech 6. 4. 2020 až 9. 4. 
2020 (pondělí až čtvrtek) vždy od 10.00 do 17.00 hodin.   

Kontejnery na objemný odpad budou přistaveny za obecním úřadem v ohradě. 

Upozorňujeme občany, že souběžně se sběrnými dvory bude proveden sběr nebezpečného odpadu a veškerých 
elektrospotřebičů, do sběrných dvorů nebude přijímána stavební suť, tráva ani větve stromů. 

Ukládání odpadu po stanovené době je přísně zakázáno! 

V případě odevzdání většího množství železného šrotu lze po dohodě zajistit odvoz prostřednictvím obecního 
úřadu. 

  Rozmístění kontejneru na bioodpad v roce 2020: 

- za mostem v ulici Skalka 

- na křižovatce ulic Spojovací, Sluneční 

- u prodejny Konzum 

- u skladu obecního úřadu v ulici u Kostela 

- u bytového domu v ulici Ústecká čp. 82 

- v ulici Na Hrázi naproti čp. 125  

- v ulici na Nivě 
 

Do bio odpadu patří:   

- listí, tráva, plevel, zbytky ovoce a zeleniny, zbytky rostlin, piliny,  

- hlína z květináčů, spadlé ovoce. 
 

Do bio odpadu nepatří:      

- zbytky jídel, jedlé oleje, kosti, kůže, maso, uhynulá zvířata, stavební suť, 

- plechovky, komunální odpad, větve ze stromů.                                      
Petr Najman, místostarosta    
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Sociální komise 

Tak jako v předchozích dvou čtvrtletích, tak i ve třetím se konalo SETKÁNÍ 
JUBILANTŮ, kteří v měsících červenci, srpnu a září slavili svá jubilea. Setkání se 
konalo 25. září 2019 v zasedací místnosti obecního úřadu. Ani tentokrát 
nechybělo krátké vystoupení našich nejmenších, dětí z mateřské školky. Děti si 
pro přítomné připravili pěkná přáníčka. Zástupci obce a sociální komise                      
s gratulací předali jubilantům pamětní listy a dárkové balíčky. 

Posezení s malým občerstvením pokračovalo v přátelském duchu do pozdních 
odpoledních hodin. 

Všem jubilantům přejeme hlavně pevné zdraví, radost a spokojenost do dalších 
let. 

Další setkání, čtvrté a v tomto roce poslední, se bude konat 11.12.2019. 

26. října 2019 jsme přivítali nové občánky naší obce, paní starostka Ing. Kateřina 
Slezáková přijala do svazku obce tyto děti: 
    Vojtěcha Friče                 Nikolu Šmídovou 
    Lilianu Fišarovou                 Jana Škorvánka 
    Matěje Šuteru                 Veroniku Petrovickou 
    Filipa Kumpošta 
 

Rodičům přejeme, aby jim jejich ratolesti dělali jen samou radost. 

Závěrem vám všem přejeme klidné a pohodové vánoční svátky a těšíme se          
na další setkání v příštím roce 2020.                                                  Zuzana Dugasová 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Kulturní komise 

Rok práce, dnes už tedy ne nové kulturní komise, je za námi a při této příležitosti 

bych vás ráda informovala o našich nedávných akcích.  

V září proběhl výlet pro děti i dospělé do ZOO Olomouc, který se nám velmi 

vydařil. Nemalou měrou k tomu přispělo i krásné slunečné počasí, které nám 

vskutku přálo. I díky tomu byla většina zvířátek ve výbězích a my jsme si je mohli 

pěkně prohlédnout. Velkým zážitkem byl jistě i průchod dřevěným mostem,         

a pak cestou přímo přes pavilon opic, které volně skákaly kolem nás, nebo 

krmení různých druhů šelem. 

 

různých druhů šelem. Zajímavý je i pavilon netopýrů nebo exotických ptáků. Každý z nás si tam našel to své oblíbené      

a díky tomu, že na řadě míst jsou i různá občerstvovací zařízení, jsme neměli hlad ani žízeň. Všichni účastníci zájezdu 

byli disciplinovaní, chodili všude včas a v dobré náladě, takže s takovou partou se cestuje jedna báseň! 

V říjnu také proběhla přednáška „Nenápadné skvosty našeho okolí“, která měla nebývale velkou návštěvnost, k naší 

radosti, a pěkně se vydařila. Bylo to velmi milé setkání a před bezvadným publikem se dobře mluvilo! A protože zde 

byly prosby některých z vás, aby se v tom pokračovalo, tak vám samozřejmě ráda vyhovím a v novém kalendářním roce 

se můžete těšit na další povídání o našich blízkých pamětihodnostech. 

V druhé půli listopadu také proběhlo promítání posledního dokumentárního filmu „10 miliard na talíři“ o způsobu 

dnešního stravování v kontextu zvyšující se populace na zemi. Film, který řeší poměrně závažné téma naší doby, přilákal 

několik diváků z mladší generace. 

Začátkem prosince se konal předvánoční výlet do krásné metropole na Dunaji, do Vídně. Přálo nám počasí a účastníci 

byli spokojení. Věříme, že i tento zájezd bude úspěšný a bude se líbit stejně, jako ty dva předchozí. 

Na příští rok plánujeme zase spoustu dalších akcí. Můžete se opět těšit na workshopy se šikovnými lidmi, přednášky       

o památkách, cestování za historií, nebo na další výlety. Již teď mohu prozradit, že jeden bude do nádherného 

historického města Kutná Hora a do jejího okolí. 

Milí spoluobčané, děkujeme za Váš zájem o naše akce a za celou kulturní komisi Vám přeji krásné a ničím nerušené 

vánoční svátky!                      Jitka Kuběnková 

Jitka Kuběnková 
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Tělovýchovná jednota Dlouhá Třebová 

Ze života spolků 

22. listopadu se náš spolek jako již tradičně spolupodílel 
na uspořádání Svatohubertské mše. Opět byla velká účast 
a bohoslužbu sloužil pan děkan Czendlik, který tuto mši 
zpestřil (alespoň dle našeho názoru) zase o kousek výš. 
Před oltářem byly opět vyzdobené uložené dary Sv. 
Huberta v podobě ulovené zvěře, ryb a pecnu chleba. Na 
celou mši dohlížel sv. Hubert v dobovém kostýmu a jeho 
pomocníci z řad myslivců. Pevně věříme, že tato akce je 
již pevně zakořeněnou a stala se nedílnou součástí 
podzimních akcí v Dlouhé Třebové.  

 
Náš myslivecký spolek zajistil pro lesní zvěř dostatek 
krmiva na zimní období v podobě obilí, řepy a nezbytných 
minerálních látek. Krmelce jsou opraveny a připraveny 
přijmout zimní zásoby pro zvěř v době zimního strádání. 
Zde bych požádal spoluobčany, kteří se snaží ulehčit zvěři 
svou pomocí při krmení, aby nedávali ke krmelcům větší 
množství kaštanů. Kaštany mají tvrdou slupku a srnčí zvěř 
je není schopna konzumovat. Nejlepší je kaštany natlouci 
nebo našrotovat. Jinak leží pod krmelci až do jarního 
úklidu bez povšimnutí zvěří. Samozřejmostí je chovat se    
v zimě při procházkách v lese tiše a ohleduplně, aby se 
zvěř zbytečně nestresovala a neztrácela drahocenné 
tukové zásoby, které si nashromáždila v letním období 
pro dobu nouze.  

Dne 30. listopadu se uskutečnil společný hon se srazem 
na myslivecké chatě. Nejtěžší zkouškou si opět prošli 
honci, kteří z každé leče vytlačili zvěř na střelce, ale 
bohužel, žádná zvěř nakonec na výřadu nebyla. Zakončení 
proběhlo v podobě poslední leče tradičně na Rychtě. Zvěř 
sice na výřadu nebyla, ale společensky byl závěr na velmi 
dobré úrovni, připomínající film „Slavnosti sněženek.“  

 

 

 

Závěrem příspěvku je pozvánka na náš Myslivecký ples 
pořádaný 18. Ledna 2020 v místní tělocvičně, který bude       
v tradičním duchu s mysliveckou kuchyní, výzdobou, 
hodnotnou tombolou a samozřejmě v duchu mysliveckých 
tradic. 

 Myslivosti Zdar 
Myslivecký spolek Třebovská obora 

 

 
 

 

 
Rok 2019 nám uplynul jak voda a také my se začínáme 

ohlížet zpět a bilancovat, jak se nám letošní rok vydařil.  

Jsme především velice rádi, že naší TJ důvěřujete                       

a svěřujete nám své děti, abychom jim předávali své 

sportovní dovednosti a zkušenosti a vedli je k radosti 

z pohybu, který v dnešní uspěchané době zaostává               

za jinými prioritami. Děti se také při sportu učí kolektivní 

spolupráci, uvědomují si, jak důležitá je vzájemná pomoc. 

To jistě mohou potvrdit především naši malí sportovci, 

kteří se účastní závodů, kdy se společně podporují, fandí si 

a dokáží druhé i „podržet“ v těžkých chvílích. Zároveň 

máme radost, že spousta dětí navštěvuje zároveň více 

oddílů naší TJ a je vidět, že jim to prospívá. Gymnastickou 

průpravu využijí jak v atletice, tak v tanečním cvičení 

mladších žákyň, kde předvádí i náročnější akrobatické 

prvky, a naopak, fyzická kondice z atletiky je jistě důležitá 

i při gymnastických sestavách. Stejně nám dělá radost, 

pokud v naší TJ můžeme děti poprvé přivést ke sportu, dát 

jim všestranné základy, třebaže se později rozhodnou pro 

jiný druh sportu a jiné sportovní kluby. Jsme hrdí na to, že 

zájem o naše oddíly neklesá, počet dětí v naší TJ stále roste 

a za rok 2019 jsme zaregistrovali celkem přes 120 dětí,          

a to nejen z Dlouhé Třebové, ale i dojíždějících z okolních 

měst a obcí. 

Abychom však nezapomněli na sportovní činnost 

dospělých. Tvoří ji především tradiční oddíl starších žen I     

a oddíl starších žen II, které nás každý rok mile překvapují 

vtipným vystoupením. Jsme moc rádi, že ženy mají stále 

chuť si přijít zacvičit i v dnešní hektické době. A k naší TJ již 

samozřejmě také patří oddíl volejbalu a oddíl nohejbalu. 

A co konkrétněji bychom mohli zmínit? Jistě jsme velmi 

rádi, že se nám opět vydařil 3. ročník Sportovního dne s TJ 

Dlouhá Třebová, o kterém jsme již psali v minulém čísle 

zpravodaje. Už teď můžeme prozradit termín dalšího, 

v pořadí 4. ročníku, a to v sobotu 13. června 2020. Budeme 

se těšit, pokud nás opět podpoříte svou účastí 

v turistickém pochodu, v závodech nebo třeba jen jako 

diváci. Dále děti z gymnastiky a mladší žákyně jako každý 

rok vystoupily s novými skladbami na obecních akcích. 

 

 

Myslivecký spolek Třebovská obora 
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 Také letos jsme požádali o dotaci MŠMT a ČUS, abychom mohli dětem nabídnout moderní vybavení a pomůcky, zajistit 

proplacení startovného, odměn při závodech a našich akcích a také například výlet pro děti, který jsme v letošním roce 

uspořádali a vydali se autobusem do Moravského krasu. V letošním roce bychom se s dětmi chtěli rozloučit při bruslení 

na zimním stadionu v České Třebové, kde jsme rezervovali lední plochu na pátek 27. prosince od 11:30 do 13:00 hodin. 

Dětem a dospělým členům TJ vstup uhradíme, rodiče zaplatí vstupné pouze v ceně dětského. Tímto také děkujeme Obci 

Dlouhá Třebová za finanční příspěvek, který nám také usnadňuje hrazení nákladů spojených s naší sportovní činností. 

Atletický oddíl 

Závěrem roku musíme tímto poděkovat našim malým atletům, kteří pilně celý rok trénovali, závodili a výborně nás 

reprezentovali jak na menších závodech, tak i v okresních a krajských přeborech. Přejeme jim chuť závodit                                          

i v následujícím roce a my se opět budeme snažit maximálně je podporovat. Protože jsme o velkém úspěchu, kdy se 

družstvo našich chlapců dostalo až do finále krajského přeboru družstev přípravek, a o dalších vydařených závodech             

a akcích již psali, zmíníme na závěr jednu akci a to čertovský trénink. Tentokrát se konal ve čtvrtek 28. listopadu od 16:00 

hodin a připraven byl pro děti nejen z atletické minipřípravky a přípravky, ale i pro malé děti z dalších oddílů. Děti si 

zacvičily a zasoutěžily nejen s malým čertem a čerticí, ale také se svými rodiči, kteří měli chuť si odpoledne užít při hrách 

se svými ratolestmi. Nakonec děti daly čertům známky na vysvědčení a samozřejmě dostaly od čertů sladkou odměnu. 
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Přejeme Vám všem příjemné prožití vánočních svátků bez starostí a shonu, se svými nejbližšími, a dětem vysněné dárečky 

pod stromečkem. Do nového roku pak přejeme hodně zdraví a lásky, spokojenosti a spoustu milých lidí kolem sebe.             

A pokud budete mít chuť si zasportovat, třeba se někde potkáme. 

                                                                                                                                  Cvičitelé z TJ Dlouhá Třebová 

 

 

 

Sdružení dobrovolných hasičů 

Prvním pátkem v září nám začal další rok fungování kroužku mladých hasičů. Kroužek mladých hasičů při SDH 
Dlouhá Třebová funguje již pátým rokem a v minulých letech se nám povedlo dosáhnout několika úspěchů 
jak na poli sportovním, tak i na poli kulturním. Nehodláme však usnout na vavřínech, a proto již od září se 
plně věnujeme vzdělávání v oblasti požární ochrany a zlepšování fyzické kondice nejen dětských členů. V 
případě, že byste měli zájem přihlásit vašeho potomka do kroužku, tak se stačí dostavit na jednu z našich 
schůzek, které se konají každý pátek od 16:00h v hasičské zbrojnici v Dlouhé Třebové. 

 

O víkendu 13.9. - 14. 9. se čtyři členi z našeho 
sboru vypravili do Protivína na pozvání 
tamního starosty u příležitosti otevření 
zrekonstruované požární zbrojnice. Přátelství 
mezi protivínskými a dlouhotřebovskými 
hasiči sahá až do roku 2002, kdy náš sbor 
spolu s dalšími sbory poskytl pomoc při 
likvidaci následků povodně. Od té doby naše 
dva sbory udržují přátelské vztahy. Příkladem 
může být pomoc dlouhotřebovských hasičů 
při likvidaci dalších následků povodně v roce 
2013 nebo návštěva protivínských hasičů na 
oslavě 130. výročí založení našeho sboru. 

 

 

Dne 18.října se uskutečnilo taktické cvičení požárních 
jednotek okrsku č. 12. Tématem cvičení byl požár lesního 
porostu v obci Přívrat. Cílem cvičení bylo prozkoušet 
připravenost jednotek a jejich schopností při hašení 
požáru vodou z místních přírodních zdrojů. 

 

Ve čtvrtek 31.října proběhlo na Starém náměstí v 
České Třebové společné focení nových zásahových 
automobilů jednotek požární ochrany z okrsku č.12. 
Všechna tato vozidla byla zakoupena v období dvou 
let a jedná se o modely Ford Transit v různých 
variantách. Nutno podotknout, že se tímto počinem 
výrazně zlepšila akceschopnost jednotek. Závěrem 
bych rád jménem sboru popřál všem spoluobčanům 
příjemné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok. 

Za SDH Dlouhá Třebová Novotný Jan ml. 



 
 

 

Vážení sousedé i přespolní, 

děkujeme vám za hojnou účast na našich představeních. Dle vašich reakcí při hře i po ní jste se dobře bavili, což bylo naším 
cílem. Noví herci Vašek Pecha a Roman Šmíd nezklamali, naopak předčili veškerá očekávání a přinesli spoustu nových 
impulzů do našeho spolku. Poděkování patří i Honzovi Mrštnému a Albertu Kántorovi, kteří se starali o technickou podporu 
ze zákulisí. 

28.12.2019 nás čeká zatím poslední „mezisvátkové“ představení naší komedie Smím prosit, Dodo?, jehož hlediště je v tuto 
chvíli již zaplněno. Moc nás to těší a pokud bude zájem, přidáme další termín v novém roce.  Těšíme se na vás a přejeme 
hezké svátky vánoční! 

  

     Divadelní spolek STOH 

__________________________________________________________________________________________________ 
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Divadelní spolek STOH 

Prasečina k pláči 
Sobotní podvečer, 23. listopad 2019 - venkovský sál hospody „Na Rychtě“. 

Sál nacpaný židlemi, zaplněný diváky do posledního místečka.  

Taky se mi podařilo si včas zarezervovat židličku, a tak jsem součástí publika očekávajícího umělecký zážitek 
z divadelního představení místního spolku STOH. Na programu je komedie „Smím prosit DODO ?“ 

Nevím, co mě čeká, ale těším se… 

Několikrát cosi zazvoní, roztáhne se opona a je to tady. Komedie co má svižný děj a v podání našich divadelníků 
rozesmívá publikum od samého začátku. Směju se, tleskám a s obdivem zírám, jak jsou báječně herecky sehraní a role 
jsou jednotlivým účinkujícím jak napsané přímo na tělo.  

To ale netuším, co nás čeká po přestávce… 
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Z kroniky obce 

Vážení přátelé, 

dovolte mi Vás pozdravit na konci roku, popřát Vám 
hezké nadcházející svátky v kruhu těch, které máte rádi. 
Hodně zdraví a štěstí do nového roku 2020. 

Září 2019 

V týdnu od 16. září 2019 zahájila svoji činnost většina 
oddílů Tělovýchovné jednoty. V nabídce pohybových 
aktivit se pro letošní rok objevily: oddíl gymnastiky (V. 
Štancl), atletická minipřípravka a přípravka (L. Razým), 
mladší žákyně (J. Razýmová). Start nového kroužku Hravé 
cvičení pro předškolní děti (I. Šimková) byl plánován             
od října 2019. 

Ve středu 18. září 2019 se v zasedací místnosti Obecního 
úřadu uskutečnilo další setkání s jubilanty. Pořádala obec 
ve  spolupráci se sociální komisí. 

V sobotu 21. září 2019 se uskutečnil zájezd                                  
do vyhledávané a oblíbené destinace. Zájezd do ZOO           
na Svatém Kopečku u Olomouce se podle ohlasů malých 
i velkých nadmíru vydařil. Pořádala kulturní komise obce.  

Zastupitelé se sešli v pondělí 23. září 2019 ke svému 
podzimnímu zasedání. Zvolili novou předsedkyni Sociální 
komise -  na místo zesnulé Jany Štanclové, kterou se stala 
paní Zuzana Dugasová. Za člena Finančního výboru zvolili 
Ing. Jiřího Slezáka. Ve zprávě o činnosti obecního úřadu 
byl zhodnocen příměstský tábor, který se setkal                           
s příznivou odezvou ze strany veřejnosti. Byly podány 
informace o  demolici nemovitosti čp. 202, rozmístění 
košů na psí exkrementy po obci. Zástupce samosprávy         
se podílel na domovní prohlídce ze strany Policie České 
republiky v jedné z dlouhotřebovských nemovitostí. 

Mimo jiné došlo k novele programu Místní obnovy 
venkova obce Dlouhá Třebová na období 2019 - 2024.  

V neděli 29. září 2019 pořádal Spolek při MŠ a ZŠ Dlouhá 
Třebová Opékání buřtů na Starém hřišti s programem.  

 

 

Václav, Jan, Jana a Tomáš jsou báječní. Tomášovi věřím, že se ještě před začátkem představení pomodlil, Jan by si mohl 
z fleku otevřít advokátní poradnu, Jana je křehká i rázná a svou divokostí naprosto rozkošná a Václav, ten bude mít 
problémy vysvětlovat, že není rozený záletník. Svoji životní roli má ale Roman !!! Po několika vtipných převlecích jeho 
role naprosto ovládá celý sál. Prasátko v Romanově podání je prostě mistrovský kousek. Celý závěr komedie brečím 
smíchy. Roman se do role vložil s takovým zápalem, že se jen bojím, aby naši divadelníci nechtěli vycestovat 
s představením za hranice naší obce a Romana nám neangažovali do Národního . Všichni hráli s neuvěřitelným 
nasazením, byli vtipní a okouzlující a Roman byl prostě jejich prasátkem pro štěstí.  

Ještě teď všem tleskám a děkuji za osvěžující zážitek. Díky i těm, co nebyli vidět, ale třeba jen slyšet, nebo tvořili kulisy 
a roztahovali oponu. Díky vám všem, bylo to super.  

Ještě jedno malé přání na konec.  

Nevím, jestli je to možné, ale pokud by to šlo a někdo se ujal natáčení, tak představení by si zasloužilo nahrát. Určitě 
budou akce, na kterých bude hezké si tuhle povedenou divadelní komedii připomenout.  

S úsměvem Alena Kubištová 

 

Měsíc září byl teplotně normální. Podle informací ČHMU 
byla nejvyšší průměrná denní teplota naměřena hned na 
začátku měsíce, 1. září 2019, kdy teploměr naměřil 
hodnotu  22,1 º C. 

Říjen 2019 

Ve čtvrtek 3. října 2019 se uskutečnilo zasedání Školské 
rady. Schválila výroční zprávu o činnosti školy za uplynulý 
školní rok, projednala se pochvala kuchyně ze strany 
rodičů, byly podány informace o technických úpravách          
v budově školy i v bezprostředním okolí, řešila se 
problematika půdního prostoru a jeho využití. Nová 
webová prezentace školy se chystá na druhé pololetí. 

Radní obce na svém zasedání v úterý 8. října 2019 schválili 
finanční příspěvek na pořízení mikulášských balíčků pro 
děti z místní školy a školky, obnovu oplocení zahrady               
u domu čp. 232, výstavbu oplocení u domu čp. 388, 
rozšíření parkovacích míst u téže nemovitosti, vypracování 
pasportu obecního vodojemu, výměnu světel u veřejného 
osvětlení ve vytipovaných částech obce. Rada obce vzala 
na vědomí mj. úpravu místní komunikace po demolici 
domu čp. 202, návrhy jízdních řádů společnosti IREDO. 
Radní vzali na vědomí zprávu Policie ČR ohledně zajištění 
zvýšeného dohledu na komunikaci I/14 v Dlouhé Třebové, 
výroční zprávu školy. 

Na sobotu 12. října 2019 bylo do sálu Na Rychtě 
plánováno představení žampašských ochotníků                        
ze souboru Pancíř s hrou "Zase ti tupitelé". 

V zaplněné zasedací místnosti obecního úřadu v Dlouhé 
Třebové proběhla přednáška Mgr. et Mgr. Jitky Kuběnkové 
o pamětihodnostech v okolí obce. Pořádala kulturní 
komise obce ve čtvrtek 24. října 2019 od 18.00 hodin. 

Listopad 2019  

První listopadový víkend byl zasvěcen památce zemřelých. 
Dlouhotřebovský hřbitov se stal cílem návštěvníků z obce  
okolí, kteří zde navštívili hroby svých blízkých. Silný vítr, 
který v obci foukal z pátku na sobotu, řadu váz a věnců 
poničil - i tak je však možné konstatovat, že občané si 
památku zesnulých důstojně připomenuli. 
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i okolí, kteří zde navštívili hroby svých blízkých. Silný vítr, 
který v obci foukal z pátku na sobotu, řadu váz a věnců poničil 
- i tak je však možné konstatovat, že občané si památku 
zesnulých důstojně připomenuli. 

V neděli 3. listopadu 2019 pozval Spolek při MŠ a ZŠ děti            
a jejich dospělý doprovod na akci s názvem Zamykání lesa. V 
programu nechybělo putování s Pánem lesa, uspávání 
skřítků, vyrobených z přírodních materiálů a další počiny 
vztahující se k podzimnímu období v přírodě. 

Dlouhotřebovská zabíjačka se natrvalo zabydlela v kalendáři 
obecních počinů. Vznikla v roce 2007 z iniciativy tehdejšího 
vedení obce, kdy byla pořádána u příležitosti svátku                   
sv. Martina. Na prostranství před tělocvičnu tehdy dorazil     
sv. Martin s bílou kobylkou. Tradice zabíjačky pokračuje od té 
doby nepřetržitě do dnešních dnů. 9. listopadu 2019 byly          
k dostání rozličné zabíjačkové pochutiny včetně jitrnic, 
prejtu, ovaru, krup, tlačenky. Na odbyt šla také polévka. 
Stranou zájmu nezůstávaly řízky. K tomu všemu si bylo možné 
pochutnat na koláčcích a štrůdlu. Odpolední část programu 
pak svým hudebním vystoupením doprovodila dvojice 
muzikantů Vašek a Pepa. Veřejnosti se při této příležitosti 
rovněž představil zrekonstruovaný prostor výčepu, který 
prošel kompletní proměnou, a  obec získala další pěkné 
zázemí pro pořádání kulturních akcí menšího i většího 
rozsahu. 

V sobotu 16. listopadu 2019 se v sále hostince Na Rychtě 
konalo divadelní představení místního ochotnického spolku 
STOH, který vznikl před dvěma lety. Komedie "Smím prosit, 
Dodo?" se setkala s příznivým ohlasem u veřejnosti, 
která odměnila zdařilé herecké výkony Dlouhotřebováků 
dlouhotrvajícím potleskem. 

V neděli, 17. listopadu 2019,  uplynulo třicet od Sametové 
revoluce, která přepsala politickou mapu v tehdejším 
Československu. V důsledku vzedmutí nesouhlasu veřejnosti 
padl komunistický režim a země nastoupila cestu                             
k demokratickému vývoji. Na mnoha místech v zemi se konaly 
vzpomínkové akce. 

Každoročně, v čase nadcházejícího adventního období, se      
na sklonku měsíce listopadu koná v obci mše - ku cti a chvále 
sv. Huberta, patrona myslivců. V pátek 22. listopadu 2019 se 
tato mše konala v Dlouhé Třebové již potřetí. Letos ji svojí 
přítomností ozdobila známá osobnost.  Zbigniew Czendlik, 
římskokatolický kněz polské národnosti. Mši odsloužil 
společně s O. Milošem Kolovratníkem. Nechyběly přímluvy za 
úrodu, vzpomínka na zesnulé myslivce, požehnání myslivecké 
činnosti. Zbygniew Czendlik ocenil i někdejšího starostu obce 
Jaroslava Kašpara, který je iniciátorem pořádání 
Svatohubertské mše v obci. 

V sobotu 23. listopadu 2019 podruhé vyprodali 
dlouhotřebovští ochotníci sál Na Rychtě. Konala se tu repríza 
úspěšného představení "Smím prosit, Dodo?". Poslední              
z letošních provedení této hry je plánováno na  sobotu 28. 
prosince 2019. 

  

 

V pondělí 25. listopadu 2019 zasedala rada obce. Radní 
schválili program zasedání zastupitelstva, které se 
uskutečnilo v pondělí 9. prosince 2019. Schválili finanční 
dar pro společnost Audiohelp, která se dlouhodobě stará 
o sluchově postižené občany, rozpočtové změny, obnovu 
a instalaci nového zabezpečovacího zařízení na majetek 
obce a veřejné prostranství, návrh rozpočtu  obce na rok 
2020. Dále schválili výši poplatků za svoz a likvidaci odpadu 
pro podnikatelské subjekty ve stejné výši, jako  v roce 
letošním. 

Ve spolupráci obce, Spolku při MŠ a ZŠ, dětí z mateřské           
a základní školy a dalších subjektů se v sobotu 30. 
listopadu 2019 konalo slavnostní rozsvěcení vánočního 
stromečku.                                                                                                
Stromeček se rozsvítil krátce po sedmnácté hodině               
na prostranství u obecního úřadu. Vánoční výzdobu obce     
i samotného stromečku provedli zaměstnanci obecního 
úřadu. Od čtrnácté hodiny probíhaly v nedaleké tělocvičně 
adventní dílničky. Posléze se větší část veřejnosti 
přesunula právě ke stromečku, kde program pokračoval 
vystoupením dětí ze školky a školního pěveckého sboru.      
S vánočním poselstvím vystoupila starostka obce Kateřina 
Slezáková, po jejímž pozdravu se děti jaly symbolického 
odpočítávání, na jehož konci se dosud potemnělý 
stromeček slavnostně rozzářil. Program měl spád a byl 
odměněn potleskem. 

Lidé posléze setrvali u stromečku, mnozí využili dalšího 
programového bodu, kterým bylo vystoupení vokální 
hudební skupiny Skety v kostele sv. Prokopa. Výtěžek               
z dobrovolného vstupného jde na čtyřletého Šimonka, 
který se statečně pere se zdravotními obtížemi. Koncert 
organizačně zajistil Milan Hruška a kostel byl zaplněn           
do posledního místečka. Před samotným koncertem 
vystoupil O. Miloš Kolovratník, který ocenil slaměný 
betlém, dílo skupiny dobrovolníků a dobrovolnic z obce. 
Připomněl důležitost symbolu prázdných jesliček, protože 
adventní období je časem čekání na Ježíška.  

S úctou 

Martin Lamplot, kronikář obce 

 

 

 

 

 

 

Vážení sousedé, vážení přátelé,  

chceme Vám tímto poděkovat za každý 
příspěvek na vánočním koncertě, kterým 
jste přispěli na rehabilitační pobyty             
pro našeho syna Šimonka. Ještě jednou 
Vám za to z celého srdce děkujeme a moc 
si toho vážíme.  

Rodiče Šimonka z Dlouhé Třebové  

 



 
 
 
KRÁSNÉ CESTOVÁNÍ 

Milí spoluobčané, tak už máme téměř zimu a přípravy na Vánoce jsou u nás všech jistě v plném proudu. Tento čas sice 
není ideální dobou pro nějaké velké výlety, ale i tak mi dovolte pokračovat v našem psaní o „krásném cestování“. A kdoví, 
možná, že si právě tohle schováte jako tip na hezký jarní výlet, protože tam, kam vás chci dnes pozvat, je vážně hezky! 

Dnes vám budu vyprávět o jednom nenápadném městečku na Drahanské vrchovině, které je trochu bokem všeho ruchu, 
a tudíž je turisticky neprávem dost opomíjeno. Mluvíme o Boskovicích, které se nacházejí 14 km od Blanska a jako osada 
byly založeny už v 1. polovině 13. století, tudíž mají dlouhou středověkou historii. S jejich založením se v listinách objevuje 
jméno Jimrama, který je pravděpodobným fundátorem, a který si pak dává predikát z Boskovic. 

Městečko má asi 12 000 obyvatel a může se pochlubit vskutku množstvím zajímavých památek. K nejvýraznějším                        
a viděným z dálky patří boskovický hrad. Je to nádherná zřícenina kdysi mohutné stavby, která byla bezpochyby založena 
v už v 2. polovině 13. století, ale první písemnou zmínku o ní máme až z roku 1313, kdy hrad se svým vojskem dobyl král 
Jan Lucemburský. Zřícenina skrývá jeden zajímavý unikát – cisternu na vodu se šlapacím kolem, která se zachovala                   
ze středověkých časů. Krom toho je z hradu až dech beroucí výhled do okolí, hlavně na krásné jehličnaté lesy, které, když 
postavíte do správného úhlu pohledu, vypadají jako by neměly konce. Takže můžeme popustit uzdu fantazii a představit 
jak to kolem vypadalo za starých časů, kdy se pod hradem choulila malá osada a kolem byly jen neprostupné hvozdy.   

Ovšem, jak to bývá, pokrok nelze zastavit a v určité fázi boskovickým pánům přestal vyhovovat neútulný strohý hrad               
a chtěli něco pohodlnějšího. Tak se stalo za Ditrichštejnů, kteří si jako jakousi mezifázi nechali vybudovat pod hradem tzv. 
Panskou rezidenci, v 1. polovině 17. století, jednoduchou obdélníkovou barokní stavbu, dnes zajímavé Muzeum regionu 
Boskovicka, které též můžete navštívit.  

A nakonec byl na začátku 19. století vybudován krásný empírový zámek, architektem byl patrně Josef Esch z Bonnu, který 
stojí na místě bývalého dominikánského kláštera a je v rukou šlechtického rodu původem z Francie, Mensdorff – Pouilly. 
Nutno říci, že zámečtí pánové se o svůj majetek starají příkladně a je to určitě největší turistická atrakce Boskovic. Návštěva 
stojí za to! Milé interiéry v téměř jednotně zachovaném empírovém duchu nás možná překvapí svojí čistotou, světlostí            
a pohodlím. Dalo by se tam hned bydlet. Z oken je výhled na město a do nevelké, ale pěkně opečovávané zahrady. 

O kousek níž pod zámkem přes cestu se nachází zajímavá stavba bývalého zámeckého skleníku, který má úctyhodné 
rozměry: na délku 48 a na šířku 11,5 metrů. Vznikl zde na začátku 19. století a projektoval ho Josef Hájek. Dnes je to 
oblíbené místo koncertů a oslav všeho druhu a prý pojme až 250 lidí!  

Když pak sestoupíme z výšin hradu a zámku do města, tak hned, prakticky ještě v kopci, můžeme udělat odbočku do 
židovského města, které je jedním z největších a nejzachovalejších na Moravě. Má dlouhou historii, první Židé jsou zde 
zaznamenáni už v polovině 14. století. Největší komunita zde žila kolem roku 1850 a čítala přes 1800 obyvatel. Bohužel 
ani boskovickým Židům se nevyhnuly neblahé události 2. světové války a v roce 1942 všichni obyvatelé byli odsunuti do 
koncentračních táborů. Vrátilo se jich pouhých 20.  

Dnes zde můžeme obdivovat téměř intaktně dochovaný celek židovských staveb, od brány z roku 1753, přes kašnu, 
množství domů, synagogu, až po takový unikát, jako je židovská očistná lázeň – mikve, která je zachovaná ve sklepení 
jednoho domu na malém náměstíčku u synagogy. Mikve byla nádrž s vodou a podmínkou bylo, že voda zde musí protékat, 
aby mohla rituálně čistit tělo. To se zde opravdu zachovalo. Vše je krásně zrestaurováno, bazének vyčištěný, až má člověk 
chuť se tam v parných dnech ponořit. Do mikve si koupíte vstupenku v synagoze, která sama o sobě také stojí za návštěvu. 
Mimo jiné v sobě ukrývá krásné renesanční nástěnné malby, je zde popsaná historie boskovických Židů a vystaveno několik 
předmětů, které se podařilo zachránit. Dostanete do ruky text, který si můžete a nemusíte přečíst a záleží jen na vás, jak 
dlouho zde pobudete. 

A aby prohlídka židovských památek byla kompletní, tak určitě nevynechejte ani jejich hřbitov, který je sice kousek dál za 
městem, ale z centra tam dojdete pohodlně tak za 10 – 15 minut a stojí to za to. Velký židovský hřbitov, dnes také už 
udržovaný, se rozkládá ve svahu od cesty až po les a je velmi zajímavým místem. Byly doby, poměrně nedávné, kdy byl 
hodně zarostlý a dovnitř se dalo vlézt pouze dírou v plotě (to jsem mockrát absolvovala) nebo jste museli z druhé strany 
od lesa přelézt ohradní zeď (i s tím mám osobní zkušenost). Tak to už je, doufám, nenávratně pryč. 

A pokud vás cesta za boskovickými památkami vyčerpala, tak je jistě nasnadě dát si nějaké občerstvení v jedné z řady 

hospůdek, jsou i v židovském městě nebo na náměstí a v přilehlých uličkách. Vzniklo zde i pár zajímavých kaváren, prý 

s velmi dobrou kávou. To já jako“ nekafař“ nemohu dobře posoudit, ale zákusky tam měli výtečné! Pro mě pak 

nejzajímavějším podnikem tohoto druhu v Boskovicích je Literární čajovna Ignáce Hermanna, kterou vřele doporučuji!    
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TIPY NA VÝLET 



 
Výborné čaje všeho druhu z Indie, Srí Lanky, Číny… Krásné prostředí se závanem Asie, v kterém si u čaje můžete přečíst       
i nějakou knížku, a zajímavý obchůdek s „exotickým“ zbožím. A to vše v jednom! 

Až budete Boskovice opouštět, všimněte si na hlavním náměstí budovy krásné radnice na horním konci a pozdně gotického 
kostela sv. Jakuba na dolním konci, uvnitř je velmi hodnotně vyzdobený, ale bohužel běžně není přístupný. Pokud by vás 
zajímal více, tak je třeba se obrátit na pana faráře, který vaší žádosti jistě vyhoví, a když se domluvíte předem, tak vám 
někoho na jeho otevření pošle.  

   

  
Přeji vám všem krásné vánoce i cestování! 

Jitka Kuběnková 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program kulturních akcí na prosinec 2019 až březen 2020 
Prosinec 
15. prosince 2019      29. adventní koncert Dlouhotřebovské scholy Římskokatolická farnost 
27. prosince 2019      Divadelní představení (ochotníci Přívrat)      SDH Dlouhá Třebová 
28. prosince 2019      Divadelní představení „Smím prosit, Dodo“  Divadelní spolek STOH 
 
Leden 
18. ledna 2020       Myslivecký ples     Myslivecký spolek Třebovská obora 
23. ledna 2020       PŘEDNÁŠKA: Leonardo da Vinci, génius italské  
                                                renesance – přednáší Mgr. Jitka Kuběnková  Kulturní komise  
 
Únor 
15. únor 2020                     Hasičský ples     SDH Dlouhá Třebová 
29. únor 2020        Dětský karneval                  Spolek při ZŠ a MŠ Dlouhá Třebová 
29. únor 2020        WORKSHOP: Výroba skřítků  - vede Gabriela 
                                                 Velecká      Kulturní komise 
 
Březen 
14. března 2020       Dlouhotřebovský ples    Obec Dlouhá Třebová 
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PROGRAM KULTURNÍ KOMISE NA ROK 2020: 
 

LEDEN: 23.1.2020 - PŘEDNÁŠKA: Leonardo da Vinci, génius italské renesance - přednáší Jitka Kuběnková 

 

ÚNOR: 29.2.2020 - WORKSHOP: Výroba skřítků - vede Gabriela Velecká 

 

BŘEZEN: 14.3.2020 - OBECNÍ PLES 

 

DUBEN: 23.4.2020 - PŘEDNÁŠKA: Nenápadné skvosty našeho okolí II. - přednáší Jitka Kuběnková 

 

KVĚTEN: 16.5.2020 - ZÁJEZD do Kutné Hory, Kačiny a okolí 

 

ZÁŘÍ: 19.9.2020 - ZÁJEZD - bude upřesněno 

 

ŘÍJEN: CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA: Nepál - termín bude upřesněn 

 

LISTOPAD: 21.11.2020 - WORKSHOP: Stromky štěstí - vede Lucie Fárníková 
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