
Obecní úřad Dlouhoňovice, Školská 71, 564 01 Žamberk  

tel.: +420 465 614 791, e-mail: urad@dlouhonovice.cz, web: www.dlouhonovice.cz 

 
 
 
 

 
 
 

CENA 6,- Kč     č. 70      2/2016 

 

110 let SDH Dlouhoňovice 
O oslavách tohoto mimořádného 
výročí se dočtete na stránkách 24  
a 25 tohoto Občasníku. 



DLOUHOŇOVICKÝ OBČASNÍK                 ČÍSLO 70 (2/2016) 

 STRANA 2 

ÚVOD STAROSTY OBCE 

OHLÉDNUTÍ 

V sobotu 11. června 2016 proběhlo 
setkání rodáků a přátel obce Dlouhoňovice 
společně s oslavou výročí 110 let od založení 
místního Sboru dobrovolných hasičů. 
Příprava obou akcí začala už v září minulého 
roku. Za hasiče vám závěrečnou zprávu 
předloží starosta hasičů (pozn. redakce – viz 
příspěvek p. Musila na str. 24-25). Hasičům 
patří poděkování za perfektní průběh jejich 
části oslav, jmenovitě starostovi hasičů  
p. Zdeňku Musilovi, veliteli Václavu Vítkovi a 
Davidu Silberovi. Já mohu hodnotit 
provedení akce, která probíhala dopoledne. 
Celá naše přípravná skupina začala (i skon-
čila) v tomto složení - vedoucí p. Marie 
Kalousková, členové Jirka Tydlitát, Eva 
Kubátová, Božena Severýnová, Lucie 
Šimková, Jitka Dolečková, Jitka Chárová, 
Standa Vítek a Petr Nun. Celkem na přípravě 

setkání rodáků bylo odpracováno 243 hodin 
plus 12 hodin na přípravě sálu, akci samotné 
a úklidu. Další hodiny byly odpracované při 
roznášce pozvánek a fotografií. Vybráno bylo 
42.320,- Kč, a to včetně vstupného 
z výletního vláčku a z prodeje reklamních 
předmětů. Přímé výdaje činily 45.320,- Kč, 
další výdaje zhruba ve výši 35 tisíc (kapela 
Schovanky a pohlednice) byly kryty položkou 
z rozpočtu obce na tuto akci. Oslovených 
bylo okolo 300 lidí, věková hranice 
pozvaných byl rok narození 1974. Akce se 
nakonec zúčastnilo 154 občanů, což je na 
hranici kapacity našeho sálu. Pakliže jsme na 
někoho s pozvánkou zapomněli, omlouváme 
se. Vždy se nějaká chybička najde, přesto si 
myslím, že se akce vyvedla a tímto celé 
přípravné skupině chci poděkovat za 
odvedenou práci. 

 

Poděkování si zaslouží i personál hospody Pod Lipami Dlouhoňovice, Cukrářství Valachovi 
Žamberk, Květena Svatava Mikysková ze Žamberka. Za kulturní program děkuji žákům  
a jejich učitelům ze ZUŠ Žamberk v čele s paní ředitelkou Hanou Chvátilovou a v neposlední 
řadě harmonikářům Moravcovým z Jamného nad Orlicí. 

 

Následující termín této akce je rok 2021, a tak příště nashledanou.   Petr Nun 
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Prosba  

Vloni bylo u kluziště dokončeno dětské hřiště za 100 tisíc Kč. Věřím, že dobře slouží jak 
dětem, tak jejich maminkám. Moje prosba míří právě k maminkám. Když odcházíte, podívejte 
se po hřišti, zda zůstalo vše v pořádku. Co to znamená? Zda jsou zavřená vrátka, zakryté 
pískoviště, nejsou zde poházené PET lahve atd. O křídách nemluvím, protože ty už si každý 
bude muset nosit sám, víčko už se ztratilo a hadr na mazání tabule se povaluje po hřišti.  

V červnu byla realizována 
malba na zeď s dětským 
motivem. Ohlídejte tedy 
děti, aby se malovalo jen na 
tabuli. Není toho moc, ale 
pro některé zřejmě až dost. 
Těm, co pořádek dodržují, 
děkuji. Případné nápady, 
třeba na vylepšení bez 
váhání posílejte do mé 
elektronické pošty.  

Starosta obce – Petr Nun 

 

Informace  

Byl jsem přítomen, když firma vyvážela kontejner na použitý 
textil. Bohužel jsem byl upozorněn na to, že textil není 
v sáčcích, ale volně naházen do kontejneru. Pracovníci firmy 
potom musí vše přerovnávat do PVC pytlů. Jakým způsobem 
se textil do kontejneru ukládá je popsáno přímo na nádobě. Za 
to, že je textilu dost, nám děkují, jen prosí, abychom jim 
dodržovali instrukce pro ukládání.                                                 

Děkuji, Petr Nun 
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INFORMACE Z RADNICE 

INFORMACE Z MU ŽAMBERK 

Jak jsme již informovali v minulém Občasníku, obec Dlouhoňovice nabízí zapůjčení obecní 
multikáry (lehký nákladní automobil zn. Multicar M25). Cena za půjčení vozidla vč. řidiče je 
100,- Kč / započatou hodinu + 10,- Kč / km. V případě zájmu zasílejte písemné žádosti na  
e-mail p. starosty, či místostarosty obce.  

(starosta@dlouhonovice.cz, mistostarosta@dlouhonovice.cz) 

Svoz bioodpadu v roce 2016 

Svoz bioodpadu bude 1x za 14 dní ve čtvrtek s výjimkou 18. 11., kdy se uskuteční v pátek. 
 

červenec - 14. 7.   28. 7. 
srpen  - 11. 8.   25. 8. 
září  - 8. 9.   22. 9. 
říjen  - 6. 10.   20. 10. 
listopad - 3. 11.   18. 11. (pátek) 
prosinec - 1. 12.  

Svoz nebezpečného odpadu bude ve středu 9. listopadu 2016, podrobnosti budou 
sděleny prostřednictvím letáků v říjnu/listopadu 2016. 

Dostali jste se do nepříznivé životní situace, se kterou si nevíte rady?  
Potřebujete pomoci se zajištěním péče o sebe, svoji domácnost či o svého 
blízkého? Chcete něco změnit? 

Kontaktujte sociálního pracovníka odboru sociálních věcí a zdrav. Městského úřadu 
v Žamberku, který Vám zdarma poradí, pomůže nebo zprostředkuje pomoc. 

V jakých oblastech vám může sociální pracovník pomoci? 

Bydlení: 

� Pomoc při udržení stávajícího bydlení; 
� pomoc s hledáním náhradního bydlení. 

Finance: 

� Poradenství a podpora správného hospodaření s financemi; 
� sestavení domácího rozpočtu; 
� pomoc při řešení dluhů a exekucí, spolupráce při sjednání splátkových kalendářů; 
� poradenství v oblasti sociálního zabezpečení a sociální dávek. 

Zaměstnanost: 

� Podpora při vyhledávání zaměstnání; 
� pomoc při vyplňování formulářů, při sepisování životopisů; 
� podpora pravidelné docházky do zaměstnání. 

Jednání na úřadech a institucích: 

� Pomoc při komunikaci a jednání na úřadech;  
� poradenství v oblasti sociálního zabezpečení; 
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� pomoc s listinami, formuláři, úředními dopisy; 
� pomoc při vyřizování osobních dokladů; 
� doprovod při jednání na úřadech. 

Zajištění péče druhé osoby: 

� Poradenství a pomoc v oblasti zajištění péče o osobu blízkou; 
� poradenství při výběru a zprostředkování vhodné sociální služby. 
Pomoc při řešení dalších sociálních situací, jež nejsou uvedeny a jsou v kompetenci 
sociálního pracovníka. 

Sociální pracovník vždy: 

� Respektuje Vaše soukromí a právo na osobní svobodu a svobodu pohybu; 
� poskytuje podporu a pomoc diskrétně bez rozdílu pohlaví, rodinného stavu, národnosti, 

sociálního postavení, náboženského vyznání či sexuální orientace; 
� nabídne možnosti řešení situace a respektuje Vaše rozhodnutí a můžete kdykoliv 

spolupráci ukončit; 
� podporuje samostatnost a schopnosti klientů; 
� přistupuje ke každému individuálně a je pro Vás partnerem; 
� dodržuje mlčenlivost a osobní údaje předává jen se souhlasem. 

Komu může sociální pracovník pomoci? 

� Osobám se zdravotním postižením (tělesným, smyslovým, mentálním) nebo duševním 
onemocněním; 

� osobám, jež pečují o osoby závislé na péči jiné osoby; 
� osobám omezeným na způsobilosti k právním úkonům a opatrovníkům; 
� osobám ohroženým sociálním vyloučením, které je důsledkem stáří, zdravotního 

postižení, jiné sociální události nebo které vyplývá z příslušnosti k národnostní menšině;  
� osobám, které ztratily přístřeší, nebo se nacházejí v nejistém či neadekvátním bydlení; 
� nezaměstnaným a osobám s materiálními problémy (nízké příjmy, zadlužení).  

 

Sociálního pracovníka můžete navštívit zcela nezávazně a anonymně. Víte-li o někom, 
komu může sociální pracovník pomoci, neváhejte sociálního pracovníka kontaktovat. Sociální 
pracovník je terénní pracovník, proto je vhodnější kontaktovat sociálního pracovníka 
telefonicky, případně emailem a domluvit si osobní setkání, a na základě domluvy Vás může 
sociální pracovník osobně navštívit.  

Kontakty: 

Bc. Miroslava Trulíková  
tel.: 465 670 283    
e-mail:  
m.trulikova@zamberk.eu 

Monika Břízová, DiS. 
tel.: 465 670 237 
e-mail: 
m.brizova@zamberk.eu 

Mgr. Dagmar Ducháčková 
tel.: 465 670 230 
e-mail: 
d.duchackova@zamberk.eu 

 
 

Pro přímou komunikaci s redakcí Dlouhoňovického Občasníku (DlňO) je určena 
samostatná e-mailová adresa obcasnik@dlouhonovice.cz. Uzávěrka příspěvků příštího 
vydání Občasníku (číslo 71) je v neděli 11. září 2016. Touto cestou prosíme všechny občany, 
kteří mají k dění v obci „co říci“, aby své příspěvky zaslali včas na výše uvedenou e-mailovou 
adresu, či je donesli na Obecní úřad v Dlouhoňovicích. 

Děkujeme – redakce DlňO 
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ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 

SDRUŽENÍ OBCÍ ORLICKO INFORMUJE 

Zastupitelstvo obce Dlouhoňovice na svém zasedání dne 18. 4. 2016 schválilo: 
� smlouvu o odkupu pozemků parc. č. 534/1, 534/2, 534/3, jedné poloviny parc. č. 517/4 v 

LV označené jako zeleň ochranná a izolační, parc. č. 534/4 technická infrastruktura, 1/9 
parc. č. 517/5 ostatní plocha (komunikace) a 1/9 parc. č. 534/6 ostatní plocha 
(komunikace) vše za cenu 90,- Kč/m2; 

� závěrku obce Dlouhoňovice za rok 2015; 
� závěrku Mateřské školy Dlouhoňovice za rok 2015. 

Zastupitelstvo obce Dlouhoňovice na svém zasedání dne 6. 6. 2016 schválilo: 

� dohodu o ukončení poskytování právních služeb Městem Letohrad Obci Dlouhoňovice; 
� dotační příspěvek od Pardubického kraje Obci Dlouhoňovice, který bude použit na nákup 

plovoucího čerpadla Cyklon 1 BS pro JSDH Dlouhoňovice; 
� dotační příspěvek Obci Dlouhoňovice od Sdružení obcí Orlicko na akci „110 let SDH 

Dlouhoňovice“; 
� záměr odkoupení části pozemku v k. ú. Dlouhoňovice, parc. č. 313 z důvodu narovnání 

majetkových vztahů; 
� doplnění povodňového plánu v čl. II odst. b) v článku Druh a rozsah ohrožení o bod č. 3; 
� smlouvu s firmou IWWA Kroměříž na žádost o dotační příspěvek od SFDI na akci 

„Chodník z ulice Hlavní do ulice Sídlištní a Dvorské“; 
� účetní závěrku Správy sportovišť Dlouhoňovice s.r.o. za rok 2015 se ziskem 2 518,40 Kč, 

který bude použit na úhradu ztrát z let minulých; 
� závěrečný účet Obce Dlouhoňovice za rok 2015 včetně zprávy o výsledku přezkoumání 

hospodaření obce a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce za rok 2015 a to 
bez výhrad. 

 
 

TERMÍNY VEŘEJNÝCH ZASEDÁNÍ  
ZASTUPITELSTVA OBCE DLOUHOŇOVICE v r. 2016 

pondělí 25. července, 5. září a 12. prosince 
 

Případná změna bude včas oznámena. 
 

Tisková zpráva z  jednání Správní rady Sdružení obcí Orlicko ze dne 19. 4. 2016  

V úterý 19. 4. 2016 se sešli členové Správní rady Sdružení obcí 
Orlicko v rekonstruované budově Obecního úřadu v Pastvinách ke 
svému druhému letošnímu jednání. Na programu měli řadu bodů 
týkajících se běžné činnosti Orlicka, ale i body související s novými 
aktivitami svazku obcí pro příští období.  

Členové správní rady a kontrolní komise diskutovali  
o projektech do  česko – polského přeshraničního programu 
Interreg V - A. Žádost o podporu projektu Žijeme spolu, jehož 
hlavním cílem je posílení vazeb dětí a mládeže k regionu Orlicka již 
byla podána.  
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Žádost o podporu 
projektu Kladsko-Orlicko-
Sněžník, jehož aktivitami 
jsou např. rozhledna na 
Králickém Sněžníku (inves-
torem by byla polská 
strana), Singltrek Orlicka 
nebo rozšíření parkoviště na 
Červeno-vodském sedle, je 
před podáním. O další reali-
zaci těchto projektů by mělo 
být rozhodnuto v druhé 
polovině tohoto roku, záležet bude na výsledku projednání dotačních žádostí. 

Správní rada Sdružení obcí Orlicko také projednala a následně rozhodla o rozdělení dotací 
v rámci dotačního programu Podpora významných výročí v členských obcích Orlicka. 
Finanční podpory se tak pro své významné akce dočkají akce v obcích Bystřec, 
Dlouhoňovice, Lukavice, Nekoř a Pastviny, návrh správní rady ještě musí potvrdit červnová 
valná hromada.  

S blížícím se 25. výročím založení Sdružení obcí Orlicko (Sdružení obcí Orlicko je 
nejstarším uskupením obcí tohoto typu v ČR!) se správní rada zabývala přípravou těchto 
oslav, o místu, termínu a konání oslav k tomuto výročí. Předběžným termínem konání oslav je 
pátek 30. 6. 2017.  

Důležitou informací pro starosty obcí a měst Orlicka byl termín nákupu elektrické energie a 
plynu pro rok 2017, který proběhne na Českomoravské komoditní burze v Kladně dne  
25. 4. 2016 – viz následující příspěvek. Do tohoto společného obchodu je zapojena řada obcí a 
jejich organizací z Orlicka a Lanškrounska. Od letošního roku se zapojil i VaK a.s. Jablonné 
nad Orlicí. Podle příznivého vývoje cen energii a díky společnému postupu předpokládáme 
také letos podstatné snížení cen jak elektrické energie, tak zemního plynu.    

 V Žamberku 19. 4. 2016   
 Petr Fiala, předseda Sdružení obcí Orlicko  

Sdružení obcí Orlicko společně se svazkem obcí Lanškrounsko zorganizovalo 
společný nákup energií na burze pro rok 2017, úspora je téměř 10 milionů korun 

Sdružení obcí Orlicko ve spolupráci se svazkem obcí Lanškrounsko nakoupilo pro své 
členské obce, dvě vodohospodářské společnosti a řadu dalších obecních organizací a spolků 
elektřinu a zemní plyn na Českomoravské komoditní burze Kladno. Celkem se na komoditní 
burze obchodovalo pro rok 2017 přes 18 tisíc megawatthodin elektřiny a 24 tisíc 
megawatthodin zemního plynu. Společným nákupem na komoditní burze se podařilo snížit 
ceny obchodovaných komodit oproti roku 2016 v průměru o 30 procent, což znamená 
celkovou úsporu 9 milionů a 600 tisíc korun. 

„Rozhodli jsme se využít poklesu cen energií ze začátku roku a zajistit si dodávky na příští 
rok za pokud možno co nejnižší ceny. To se podařilo. U silové elektřiny nám cena klesla 
meziročně o 23 procent a dostala se pod 700 korun za megawatthodinu. Zemní plyn nám 
zlevnil dokonce o 36 procent pod 400 Kč/MWh,“ informoval předseda Sdružení obcí Orlicko 
Petr Fiala. 
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Sdružení pro své členy nakupuje energie na kladenské komoditní burze od roku 2012. Už 
tradičně se nákupu účastní města Lanškroun, Jablonné nad Orlicí, Letohrad, Žamberk a 
Králíky, městysy Dolní Čermná a Kunvald a obce Albrechtice, Čenkovice, Červená Voda, 

Dlouhoňovice, Dolní Morava, Helvíkovice, Horní Čermná, 
Horní Heřmanice, Horní Třešňovec, Kameničná, Krasíkov, 
Klášterec nad Orlicí, Líšnice, Lubník, Lukavice, Luková, 
Mladkov, Mistrovice, Nekoř, Pastviny, Písečná, Tatenice, 
Těchonín, Výprachtice, Záchlumí a Žichlínek. A také celá řada 
příspěvkových organizace a spolků z měst. „Nově se k nákupu 
připojily i Jamné nad Orlicí, Strážná a Trpík,“ doplnil Petr 
Fiala. 

Společného nákupu na komoditní burze letos poprvé využila 
i společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. 
„Vysoutěžené ceny pro nás znamenají úsporu nákladů 

u elektřiny o téměř 1 a půl milionu korun, na zemním plynu v příštím roce ušetříme dalších 
300 tisíc,“ uvedl ředitel společnosti Bohuslav Vaňous. Předseda Sdružení Petr Fiala k tomu 
dodává: „Díky VaKu se zvýšil celkový soutěžený objem a tím jsme se stali pro dodavatele 
zajímavější. Vítám i vlastní úsporu nákladů ve VaK, kde většinovými vlastníky společnosti je 
samospráva“. 

Petr Fiala, předseda Sdružení obcí Orlicko, ilustrační foto 
 

 

VÝZVA 

Vážení spoluobčané, jako každý rok, připomeňte nám na obecním úřadě Vaše významná 
výročí, roky společného života, narození nových občánků, apod.  

Děkuji Jitka Chárová 
Narozeniny oslaví  

v červenci  

Zdeněk Hynek  
Karel Wächter  
Marie Kalousková  
Marie Hynková  

 

83 let 
75 let 
83 let 
75 let 

v srpnu  

Miloslav Polák  
Marie Kulhavá  
Marie Martincová  
Václav Vítek  

 
 
84 let 
84 let 
75 let 
75 let 

v září  

Eva Vítková  
Stanislav Vítek  
 

 

81 let 
70 let 
 

Všem jubilantům  
přejeme pevné zdraví. 

 
 
VZPOMÍNÁME  
Dne 16. června 2016 jsme vzpomněli  

10. výročí úmrtí pana Jaroslava Macháčka 
a 13. září to bude rok, kdy zemřela paní 
Milada Macháčková. 

S úctou děti s rodinami 
 
 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 
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ZPRÁVIČKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLIČKY 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  

Jede, jede mašinka a my s ní na 
výlet na Tvrz. Viděli jsme 
vycpaná zvířata, ale i živá divoká 
prasátka. Počasí nám přálo, užili 
jsme si chůze i vlak, je to tak. 

Ještě jeden výlet máme, 
my se asi nedočkáme. 
Do Pasíček pojedeme, 
dinosaura vyhrabeme. 

Byl to výlet celodenní, 
autobusem tam i zpět, celý 
rok nám téměř končí, 
odpočívat budem teď. 

Vzhůru k městu jdeme, 
rozhlednu si prohlédneme. 
Hodně schodů k nebíčku, 
nebojíš se Kubíčku? Po 
prohlídce alou zpět, těšíme 
se na oběd. 
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Z VAŠICH PŘÍSPĚVKŮ 

Skautské závody v Dlouhoňovicích 
V sobotu 7. května 2016 se 

v Dlouhoňovicích konalo okresní 
kolo „Závodu vlčat a světlušek“, 
kde děti soutěžily v různorodých 
disciplínách – své síly poměřily 
např. ve fyzické zdatnosti, 
schopnosti komunikovat nebo ve 
znalostech první pomoci. Závodu 
se zúčastnilo celkem 130 vlčat  
a světlušek, tedy kluků a holek ve 
věku od šesti do jedenácti let 
z devíti skautských středisek 
v ústecko-orlickém okrese. Do 
organizace se zapojilo přes  

40 dospělých. Nejlepší mezi vlčaty byla nakonec hlídka z Letohradu, mezi světluškami vyhrála 
družinka z České Třebové.  Závod se ale líbil všem. Kromě trasy závodu plné vyhlídek na 
Dlouhoňovice děti ocenily především prolézačky okolo hřiště a řízek k obědu, dospělí si zase 
užili slunečného dne ve veselé atmosféře.  

Za Junáky (české skauty) – Šárka K. 

PODĚKOVÁNÍ (přepis ručně psaného textu) 

Chtěla bych touto cestou poděkovat organizačnímu výboru, který nám opět po pěti letech 
připravil tak pěkné setkání 
rodáků obce Dlouhoňovice. Je 
vždy příjemné setkat se 
s bývalými spolužáky a 
sousedy, zvlášť, když tu už víc 
jak padesát let nežiji. 
Celodenní program byl 
bohatý, každý si mohl vybrat, 
co ho zajímá, občerstvení též 
nemělo chybu. Nakonec vyšlo 
i to počasí. 

Při svých občasných 
návštěvách sestry si všímám, 
že obec stále vylepšuje svůj 
vzhled a vzkvétá. Vedení obce 
je zřejmě v dobrých rukou. 

Příprava této akce musela být velmi náročná, ale výsledek stál za to. Přejí vám hodně 
dalších úspěchů ve vaší práci pro blaho obce a už teď se těším na další setkání. 

S pozdravem Marie Martincová, roz. Vítková, Č. Třebová 
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Čtení 25. 10. 2008  

To prosím není žádná tisková chyba. Jenom připomínám, kdy se v Dlouhoňovicích na chatě 
Rolba poprvé četlo 
dětem, kdy u nás 
prvně proběhlo čtení 
po celou noc. Snadno 
lze spočítat, když je 
čtení u krbu vždy při 
změně času, tedy na 
jaře a na podzim, že 
to letošní jarní bylo již 
šestnácté.  

Pravda, letos se 
nám do změny 
letního času trošku 
napletly velikonoční 
svátky. To se projevilo 
i na menší účasti, ale 
ti, co přišli nocovat, si 
užili nejen noční vycházku, úvodní pohádky pro nejmenší, zážitky cestovatele Ladislava 
Mikeše Pařízka z knihy V pralesích Libérie až do rána, ale i vlastnoručně vyrobenou 
upomínku na probdělou, nebo prospanou noc v podobě leptem zdobené sklenice.  

Na této naší tradici užívání si přechodových nocí je nejvíce vidět, jak nám ty děti rostou. 
Vždyť kdo přišel poslouchat první čtení v osmi letech, tomu je šestnáct, a když přijde dnes, 
ochotně pomáhá těm malým, kteří měli tu odvahu vyměnit svoji postýlku doma za spaní na 
Rolbě.  

Nezapomeňte, že i letos se na podzim mění čas. Konec letního času nastane 30. 10. ve  
3 hodiny. Sálající oheň v krbových kamnech i zajímavé čtení pro vás na Rolbě bude 
připraveno v sobotu 29. října, jako obvykle v 19 hodin.  

Za Floriánek Jiří Tydlitát  
 

 
VÝLET DŮCHODCŮ 2016        

Letošní výlet se uskuteční ve středu 24. srpna 2016. V 6:50 hodin autobus zastaví 
u rybníka, v 7:00 hod. u obecního úřadu a v 7:10 hod. u Vostřelových. Budeme pokračovat do 
Holic, kde navštívíme zrekonstruované Africké muzeum Emila Holuba. Naše cesta bude 
pokračovat do Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem. Zde se  naobědváme a 
poté budeme pokračovat na zámek Hrádek u Nechanic. Při zpáteční cestě domů 
povečeříme v Česticích. Náplň a trasu výletu dopodrobna připravil pan Jiří Tydlitát, který vás 
srdečně zve a bude vás během výletu o všem podrobně informovat. 

Přihlásit se můžete u Jitky Chárové, případně u p. Tydlitáta. Prosíme též o složení zálohy 
100,- Kč. Děkujeme a těšíme se na vás.      

Jitka Chárová 
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MALÁTKŮV MEMORIÁL V MARIÁŠI 

Již 24. ročník turnaje proběhl první 
květnovou sobotu v místní restauraci. 
Kolem poledne se začali sjíždět hráči  
z blízkého okolí, ale i z druhého konce 
republiky. Jen pro zajímavost - přijeli 
hráči např. z Ústí nad Labem nebo  
z Boskovic. Proto mě o to více mrzí, že 
se z Dlouhoňovic zúčastnil jen 
minimální počet. Asi je víc baví dívat se 
na televizi nebo hrát hry na počítači.  

Sešlo se 35 hráčů, a tak nastal 
problém, kdy se pořadatelé mohli 
akorát dívat, a o to víc mrzí neúčast 
místních. Turnaj vyhrál hráč z Boskovic 
(pan Janeček) a poslední byl loňský 

vítěz. Pro všechny hráče jsme měli drobné ceny, jako poděkování za účast.  
Na závěr poděkování všem sponzorům. Vezmu to podle abecedy: Bühler, pan Marek 

(hračky), obecní úřad, pan Vavřička, Zemědělské družstvo, a také velký dík personálu 
hospody za vzornou obsluhu a vynikající guláš. Tak „nashle" za rok o první květnové sobotě.  

Za pořadatele Kotyza Zdeněk  

CVIČENÍ 

Letos proběhlo ukončení cvičení starších žen 25. května 2016 u p. Marušky Kulhavé  
u zvoničky. Počasí se umoudřilo a my jsme mohly sedět venku. Sešlo se nás 22 cvičenek. Po 
úvodním přivítání všech zúčastněných a vyhodnocení docházky s předáním medailí, jsme 
vyhodnotily i celé naše cvičební období. Každá jsme dostala malou pozornost za účast.  
V závěrečné řeči p. Slaninová poděkovala p. Markové za její miniaturní dárečky, které sama 
vyrábí. Je to od ní milé. Pak byla volná zábava, kde jsme si pochutnaly na grilovaných 
párečkách, které pro nás připravili p. Hynek s p. Šulckem a jako obvykle na dobrotách, které 

některé ženy při-
nesly. Po dobré 
kávičce jsme si  
i zazpívaly. Popřály 
jsme si dobrého 
zdraví a užití spo-
kojeného léta. Nové 
cvičení začne zase 
5. října 2016. 
Všechny se těšíme, 
že se zase spolu 
sejdeme na dalším 
cvičení. 

Matušková J. 
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Starší ženy ze cvičení oslavily v tělocvičně dne 4. 5. 2016 Svátek matek. Udělaly jsme si 
malý kulturní program. Paní Matušková a paní V. Bártová zarecitovaly pár básní k oslavě 
matek a p. Eva Vítková dolní, p. Z. Pražáková a p. Matušková zazpívaly k tomu zvolené 
písničky. Paní Slaninová za-
vzpomínala na dřívější Svátek 
matek a připomenula nám to 
starými básněmi pro maminku, 
které ve školce dříve děti 
učívala. Taky jsme si to s ní 
společně zarecitovaly. Od  
p. Svatky Mikyskové z květi-
nářství jsme jako sponzorský 
dar obdržely kytičky karafiátů, 
které každé ženě předal vnuk p. 
Bártové, Lukáš Bárta s přáním 
všeho nejlepšího. Tímto jí 
chceme poděkovat. Paní  Mar-
ková nám vyrobila srdíčka, 
které nám předala jako dáreček. Moc nás to potěšilo. Několik žen přineslo pohoštění, takže 
oslava a posezení proběhla v dobrém a přátelském duchu. I babičky byly dříve maminky  
a rády na to vzpomínají. 

Matušková J. 
 
Ve čtvrtek 12. května 2016 dělaly starší ženy ze cvičení brigádu na hřbitově a úklid 

smuteční síně. Trávy 
bylo hodně, až jsme ji 
neměly kam dávat. 
Naštěstí zrovna vyváželi 
bioodpad, tak nám 
vyprázdnili kontejner. 
Sešlo se nás 14 žen, 
počasí nám přálo, takže 
nám to šlo pěkně od 
ruky. Po vykonané práci 
přišla odměna v podobě 
velmi dobrých buchet  
s jablky, které nám 
napekla p. Hynková. 
Přivezla je s p. Hynkem 
zrovna ve chvíli, když 
jsme končily. Ještě byly 

teplé a hned se snědly. Přišlo nám to vhod a moc jí za to děkujeme.  
Tu vůni cítíme ještě dnes.                   Matušková J. 
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SETKÁNÍ DŮCHODCŮ SE ZASTUPITELI OBCE 

Jako každoročně, i letos 
zastupitelé obce pozvali 
dlouhoňovské důchodce na set-
kání do kulturního domu. 
Termín 3. dubna byl sice oproti 
minulým letům neobvyklý, ale 
to vůbec nevadilo. Pozvání 
přijalo téměř 80 občanů 
a nedělní odpoledne si užili. Po 
výborném obědě z kuchyně 
místní hospůdky si mohli 

účastníci prohlédnout výstavku fotografií z výletů důchodců, prolistovat kroniku cvičenek 
seniorek a potěšit oko obrázky paní Jarmily Haldové a paní Marie Brožové, které laskavě 
zapůjčil pan J. Tydlitát. 

Zajímavé bylo vystoupení tanečních skupin Neon, kde své pohybové vyjádření a souznění  
s hudbou předvedly malé děti, ženy a smíšená skupina. Některé jejich kreace měly až 
akrobatický charakter. Byli úžasní a my starší jsme mohli posoudit, jaká hudba a tanec je 
mladé generaci blízká. A ani přítomní občané nakonec neodolali tanečku, a to díky příjemným 
melodiím skupiny CargoBand (viz foto). 

Poděkování též patří paní Müllerové s kolektivem za výborné a chutné  pohoštění.          
Jitka Chárová 

BILIÁR!  

Biliár, bilard, kulečník, karambol - tak se v naší české krajině říká malému sportu s velikou 
tradicí. Hra několika názvů a několika disciplín, mnoha soutěží, stovek hráčů a tisícovek 
příznivců. Hra, které propadly šlechtické stavy již v období vlády Ludvíka XI. a kdy již  
v 18. století nesměl kulečníkový stůl chybět v žádné ze společenských místností francouzské a 
anglické aristokracie a středních vrstev obyvatelstva. Hra, jež se v českých zemích začala 
intenzívně prosazovat za 1. republiky, kdy se začaly tvořit první biliárové kluby a soutěže. Asi 
největšího hráčského boomu zažila tato hra krátce po revoluci 1989.  

A ačkoli se ještě před nedávnem kulečníkový stůl vyskytoval v hojné míře po hospůdkách a 
hernách všech typů, po vesnicích i městech, žambereckému okolí a jeho občanům (tedy té 
sportovně založené části) doposud nebylo přáno vyzkoušet si ve větší míře tuto technickou 
hru na žádné úrovni. Tedy doposud. Rád bych tímto informoval širokou veřejnost se zájmem 
o tuto hru, že se mi podařilo skromně zařídit hernu i s vybavením a dát ji k dispozici právě 
těm, kteří by si třebas i jen občas zahráli. Mohu však vytvořit podmínky i pro ty, jež by tuto 
hru pojali sportovně a rádi by se jí věnovali i soutěžně, a hernu tudíž navštěvovali pravidelně. 
Sám jsem členem ČMBS (Českomoravský billiardový svaz) a doposud jsem organizoval BOS 
(Biliárovou orlickou soutěž), takže s kulečníkem pár zkušeností mám a sám jej aktivně hraji.  
A bylo by mi potěšením a ctí přivítat v právě otevřené herně nové spoluhráče, nováčky  
i biliárové matadory. Začátečníkům a mírně pokročilým poradím s výběrem materiálu,  
s technikou hry, i s pravidly. Hra nevyžaduje přílišnou fyzickou zdatnost, proto se jí mohou 
věnovat jak ženy, tak i muži, děti i senioři. Zájemci, neváhejte mě kontaktovat a domluvit si 
návštěvu.  

Ivo Jirout, Helvíkovice (kontaktní údaje k  příspěvku jsou v redakci DlňO) 
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Z ČINNOSTI SPOLKŮ 

Čarodějnice  

30. duben je čas na pálení starých čarodějnic. Ne však těch z našeho okolí, ale těch poctivě 
vyrobených například ze sena. 
Právě proto jsme se, jako každý 
rok, sešli na hřišti. Pro děti tu bylo 
hned několik stanovišť s téma-
tickými hrami a obchůdek se 
zaslouženými odměnami. Cílem 
bylo navštívit všechna stanoviště a 
na nich posbírat písmenka, po 
jejichž správném složení vyšla 
tajenka. Letos byla tajenka 
POMETLO. Počasí nám oproti 
loňskému roku přálo, a o to to bylo 
lepší. Všem zúčastněným moc 
děkujeme a těšíme se na příští rok.  

          Bára Motlová 
 

Doplněno redakcí DlňO: V rámci soutěžního odpoledne na hřišti proběhlo vylosování 
jarní soutěže s QR kódy – O poklad Dlouhoňovic. Soutěže se zúčastnilo 18 soutěžících, většina 
z řad místních, dlouhoňovických dětí. Cílem soutěže bylo projít stanovenou trasu v celkové 
délce 1,7 km, najít osm stanovišť, z QR kódů na těchto stanovištích sestavit souřadnice místa, 
kde je ukrytý pomyslný poklad. Tím byla plastová schránka s rozstříhaným obrázkem. První 
stanoviště bylo umístěno na Urbanově studánce, poslední na Výhledně. Kdo „poklad“ našel, 

obrázek dle podrobných instrukcí sestavil 
a poslal na adresu Občasníku správnou 
odpověď, byl zařazen do slosování o hod-
notné ceny. Těmi byly externí baterie 
(PowerBank), FlashDisky a selfie tyče.  

Smutnou stránkou soutěže byl fakt, že se 
nám „poklad“ 2x ztratil. Schránku 
umístěnou na fotbalové střídačce někdo 
vykradl, její obsah jednoduše někam 
vyhodil. Věříme, že šlo o obyčejnou 
„klukovinu“ a ne o záměr zamezit dalším 
soutěžícím zdárně soutěž dokončit. Jestli 
je to opačně, je nám z toho upřímně 
smutno. Pokud se některým našim 

čtenářům stalo, že schránku našel, ale prázdnou, moc se za to omlouváme. Snažili jsme se 
obsah schránky pravidelně kontrolovat, ale každý den jsme tam být prostě nemohli.  

Za redakce DlňO L. Šimek 
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Výlet s Floriánkem  

Dolní Morava je opravdu kouzelné místo. Je ideální pro všechny věkové kategorie. Najdete 
tam vše, na co si vzpomenete. Právě proto jsme se tam s Floriánkem vydali.   
28. 5. 2016 jsme se všichni nalodili v 8 hodin do postaršího autobusu, který nás dovezl až na 
místo určení. Po příjezdu si šel každý po svém. Cílů bylo několik - Stezka v oblacích, Lesní 
zážitkový park, Stamichmanova naučná stezka, Mamutíkův vodní park, Adrenalin park, 
Bobová dráha, Dětský Fun park atd. Počasí se vydařilo a kdo byl rychlý, stihl navštívit míst 
více. Všichni jsme odjížděli unavení, ale spokojení.  

          Bára Motlová  
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Z REDAKCE ZPRAVODAJE 

JÁRA CIMRMAN V DLOUHOŇOVICÍCH 

„Největším světovým spisovatelem, vynálezcem, malířem, fyzikem, lyžařem a filosofem za 
posledních 100 let byl český 
velikán JÁRA CIMRMAN. 
Můžeme o tom vést spory, 
můžeme s tím nesouhlasit, ale 
to je tak všechno, co se proti 
tomu dá dělat.“ A právě tento 
všeuměl a génius navštívil 
v pátek 15. dubna 2016 
Dlouhoňovice. Ne osobně, to 
již (bohužel) není možné, ale 
navštívil nás prostřednictvím 
své jedinečné divadelní hry 
AKT. Tu si v podání amatér-
ského souboru BACHADEJ z 
Rudoltic u Lanškrouna nenechalo ujít na pět desítek našich spoluobčanů.  

Jednoaktová hra „Úžas žandarma Kovandy“, kterou spolek BACHADEJ uvedl pod 
kratším názvem „AKT“, byla údajně napsána v letech 1910 - 1911. Za Cimrmanova života byla 
zřejmě provedena pouze jednou, a to v r. 1913 u příležitosti otevření restaurace Labuť 
v Tanvaldu. Hra se zdála tehdejším divákům cynická, vulgární, nepravděpodobná a málo 
vlastenecká, takže zcela propadla. Při vzpomínkovém projevu nad hrobem Ladislava 
Stroupežnického Cimrman údajně řekl: „Moje dramata, Mistře, setkávají se s ještě 
hlubším nepochopením než Vaši Naši furianti. Já však věřím, že náš národ si 
nakonec jako vždycky dá říct a oba nás pochopí.“ Jeho slova se naplnila až 
obnovenou premiérou v roce 1967 na jevišti Malostranské besedy. Adaptace divadla Járy 
Cimrmana posunula hru do současnosti, oproti originálu nedoznala podstatnějších změn, až 
na dva případy: na str. 12 původního textu místo slova „bouchnu“ zazní výstižnější 
„praštím“ a na str. 19 místo Žílova zvolání „Chlapci, táhněte zase po svých“ uslyšíte 
výmluvnější „Chlapci, mám z vás radost.“ A my zase máme radost, že jsme tuto hru 
mohli vidět na vlastní oči, a to u nás, v Dlouhoňovicích. ☺ 

Za redakce DlňO Ladislav Šimek 
 

 

ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY V MÍSTNÍ PRODEJNĚ A RESTAURACI 
 

   PRODEJNA HRUŠKA   HOSPŮDKA POD LIPAMI 
PONDĚLÍ  7:00 – 12:00, 14:00 - 17:00 hod.  16:00 – 22:00 hod. 
ÚTERÝ  7:00 – 12:00, 14:00 - 17:00 hod.  ZAVŘENO 
STŘEDA  7:00 – 12:00, 14:00 - 17:00 hod.  16:00 – 22:00 hod. 
ČTVRTEK  7:00 – 12:00, 14:00 - 17:00 hod.  16:00 – 22:00 hod. 
PÁTEK  7:00 – 12:00, 14:00 - 17:00 hod.  16:00 – 24:00 hod. 
SOBOTA  7:00 - 12:00 hod.    16:00 – 24:00 hod. 
NEDĚLE  ZAVŘENO     16:00 – 22:00 hod. 
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DIGITALIZACE OBECNÍCH KRONIK A HISTORICKÝCH LISTIN OBCE 

Na základě úspěšného jednání s Mgr. Radimem Duškem, vedoucím oddělení Státního 
okresního archivu v Ústí nad Orlicí, proběhla digitalizace části obecních kronik a historických 
listin obce. V elektronické podobě jsou dokumenty umístěny na webových stránkách Státního 
okresního archivu Ústí nad Orlicí, odkaz www.vychodoceskearchivy.cz/ustinadorlici/ 
ebadatelna/dlouhonovice. Stránka archivu je dostupná i z webových stránek obce 
Dlouhoňovice, odkaz www.dlouhonovice.cz, záložka OBEC DLOUHOŇOVICE / Kronika a 
historické listiny. Přístupné jsou momentálně tyto listiny: 

Okresní úřad Žamberk 

� Sčítání lidu Dlouhoňovice 1869 
� Sčítání lidu Dlouhoňovice 1880 
� Sčítání lidu Dlouhoňovice 1890 
� Sčítání lidu Dlouhoňovice 1910 
� Přehled obyvatel Dlouhoňovice 1910 
� Přehled domácích a užitkových zvířat Dlouhoňovice 1910 

Místní národní výbor Dlouhoňovice 

� Pamětní kniha obce Dlouhoňovice I. díl, 1945-1955 (kr. č. 994) 
� Kronika Dlouhoňovic u Žamberka II. díl, 1956-1967 (kr. č. 396) 
� Kronika Žamberk – Dlouhoňovice III. díl, 1968-1973 (kr. č. 397) 
� Pamětní kniha Dlouhoňovice IV. díl, 1973-1975 (kr. č. 995) 
� Kronika Žamberk – Dlouhoňovice V. díl, 1976-1978 (kr. č. 996) 
� Kronika Občanské besedy Žamberk – Dlouhoňovice 1957-1967 (kr. č. 997) 

Obecná škola Dlouhoňovice 

� Pamětní kniha školy Dlouhoňovice 1830-1893 (kr. č. 991) 
� Pamětní kniha školy obecné v Dlouhoňovicích 1893-1924 (kr. č. 992) 
� Pamětní kniha školy Dlouhoňovice 1924-1975 (kr. č. 993) 

Za redakce DlňO Lucie Šimková 
MALBA SPREJEM V CENTRU DLOUHOŇOVIC 
Malbu na zeď v centru obce u dětského hřiště dle návrhu paní Lucie Šimkové s grácií 

zrealizoval pan Petr Lenfeld. O víkendu 20. - 22. 5. 2016 se spreje v jeho rukách nezastavily a 
povedený výsledek na sebe nedal dlouho čekat. Budiž mu poklonou, že až na některé opravdu 
titěrné detaily z původního návrhu (viz elektronická obrazová příloha Občasníku), byl 
schopen touto technikou realizovat dílko s dokonalou přesností a věrností. Věřím, že nejedno 
návštěvníkovo oko dokončená malba nejen potěší, ale i třeba něco naučí.  

Za redakci DlňO – L. Šimek 
 
 

PRÁZDNINY V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ 

Jako každý rok, i letos bude od začátku července po konec srpna místní knihovna 
v Dlouhoňovicích uzavřena. Pokud se ale najdou dychtiví a nedočkaví čtenáři, kteří nevydrží 
bez návštěvy knihovny do konce prázdnin, je knihovnice, paní Procházková, ochotna po 
předchozí dohodě dveře knihovny některou středu otevřít a pobýt dle potřeby. 

Lucie Šimková 
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V sobotu 28. května 2016 začala sezóna cyklobusů 2016. Oblíbené cyklobusy Orlických 

hor jezdí na linkách číslo: 
� 660141 = Deštné v Orl.h.-Solnice-Rychnov n.Kněž.-Vamberk-Lično-Týniště n.Orl.- 

Kostelec n.Orl.-Choceň 
� 660143 = Deštné v Orl.h.-Rokytnice v Orl.h.-Žamberk-Letohrad-Jablonné n.Orl. 
� 660144 = Rychnov n.Kn. - Kostelec n.Orl.-Vamberk-Žamberk-Letohrad-Jablonné 

n.Orl.-Čenkovice-Orličky,odb.Suchý vrch-Červená Voda 
� 660146 = Deštné v Orl.h.-Říčky-Rokytnice v Orl.h.-Rychnov n.Kněž.-Častolovice -

Holice -Pardubice 
 

Nejblíže k Dlouhoňovicím je linka č. 660143 a 660144 s následujícím jízdním řádem: 
� Jablonné n. O. (aut. nádr.) 7:50, Žamberk (aut. nádr.) 8:30 / 8:40, Rokytnice v O. 

h. (žel.st.) 9:05 / 9:15, Říčky (Mezivrší) 9:30, Deštné v O. h. (Šerlich) 10:00 hod.  
� Rychnov n. Kněž. (aut. nádr.) 7:30, Žamberk (aut. nádr.) 8:10 / 8:18, Jablonné n. 

O. (aut. nádr.) 8:55 / 9:05, Orličky (Suchý vrch) 9:23 hod. 
Uvedené dva spoje jedou pouze v sobotu, v neděli a státem uznané svátky. 

 
Přepravu zajišťuje AUDIS BUS s.r.o., Soukenická 242, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, tel. 

494 533 737, www.audis.cz, info@audis.cz. Ukončení provozu cyklobusů je plánováno na 
středu 28. září 2016.  Více na http://www.audis.cz/cyklobus.htm 

Z internetu čerpal Ladislav Šimek 

TURISTICKÁ ZNÁMKA č. 2286 VÝHLEDNA DLOUHOŇOVICE 

V rámci setkání rodáků a přátel obce Dlouhoňovice, které se konalo v sobotu 11. června, byl 
oficiálně zahájen prodej turistické známky č. 2286 VÝHLEDNA 
DLOUHOŇOVICE.  

Prodejní místa jsou (zatím) dvě – místní hospůdka Pod 
Lipami Dlouhoňovice a Turistické a informační středisko v 
Žamberku. Prodej v místní prodejně společnosti Hruška 
byl nečekaně manažery prodeje společnosti písemně 
zamítnutý s odůvodněním, že (citace): „Rozšířením 
portfolia nabízených služeb na naší prodejně 
vytváříme pro kolektiv další povinnost mající vztah 
zejména k výsledku hospodaření, a to v návaznosti na 
hmotnou odpovědnost za svěřené prostředky, nehledě 
ke skutečnosti, že navýšení výkonu prodejny nabídkou 
známek je nulové“. Takže v místní prodejně bohužel 
známku nekoupíte.  

Slavnostní odhalení nového turisticky známkovaného místa   
bude provedeno při tradičním společném výstupu na Výhlednu, který proběhne v sobotu  
24. září 2016 (viz kalendář akcí na straně 23). 

Za redakce DlňO Ladislav Šimek 
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Z HASIČSKÉ ZBROJNICE 

Pěkný den všem, občanům i hasičům 
Při příležitosti 110 let od založení sboru bych vám chtěla představit, jak se chystaly a 

probíhaly oslavy před 100 lety. Je to jen formou výpisu z valných hromad místních hasičů  
(s drobnými vysvětlivkami), třeba vás to zaujme.  

Ráda bych vám přiblížila přichystání 
výletu a zároveň konání věnečku 
v Dlouhoňovicích v roce 1911. Budu 
citovat ze zápisové knihy, proto jsou to 
pouze strohé odkazy: 

„Výletní místo – navržena louka pana 
Josefa Holubáře, týž žádá 24,- K za její 
použití. Přípravy pro výletní místo – jak 
se opatří koly (myšleno klády) a lavice? 
Jsou dva návrhy: Pan Vincenc Kučera 
uvádí, aby koupena kola byla 
v Mostiskách. Pan Jan Fikera praví, aby 
si obstarání věcí těch vzali členové sboru 
sami na starost a každý jednotlivec 
s několika koly na to přispěl. Konečně 
schválen návrh bratra Josefa Vítka, aby 
se 1 m3 dříví kolového v Mostiskách 
koupil. Práci vyřídí členové sboru. Prkna 
na lavice uvoluje se obstarati velitel bratr 
Antonín Dostál a pokladník bratr Vincenc 
Kučera. 

Bránu na výletním místě upraví celý 
sbor. 

Hudba – pronesen návrh, aby hudba 
zjednána byla hudba písečenská. Starosta 
však si přeje, aby účinkovala hudba 
sopotnická. Pro tuto přihlásili se  
3 členové. Odhlasována tudíž hudba 

z Písečné. Velitel konečně prohlašuje, aby zavedeno bylo jednání s oběma hudebními sbory a 
dle toho se říditi.  

Prodávání lístků – Velitel navrhuje, aby si to vzal na starost sbor, usneseno, aby funkci tuto 
zastávali na prvním místě Josef Macháček a Josef Kotyza a na druhém místě Josef Matyáš a 
František Musil. Prodávání lístků napůl béře na se p. Emanuel Bílek. K prodeji půllitrů 
navrhuje velitel na prvé místo Jana Peška, čp. 62, a Františka Kacálka, na druhé místo 
Antonína Malátka a Františka Matyáše.  

Čepování piva – Projeveno přání, aby oba hostinští to zařídili. Ježto starosta odmítl 
účastenství své, béře si na starost výkon ten velitel sám. Určena cena za půllitr 16 h, z nichž 
připadnou 2 h ke spolku. Konečně usnesení to opraveno a přijat návrh velitele samého, že 
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totiž dá z výčepu 1 hl piva k dobru spolku 8 K. Trafiku béře si na starost pan Em. Bílek 
s polovinou výtěžku a kromě toho s nějakým příplatkem ke sboru. Prodej pečiva a uzeniny 
obstarají pan Em. Bílek a Josef Musil. Oba vedle sebe budou umístěni. Co se týče poplatku, 
navrhuje velitel, aby ponecháno bylo uznání výše uvedených. Dle návrhu bratra Kučery měl by 
býti určen poplatek ze zlatého. Konečně pronesen návrh bratrem Josefem Matyášem, aby 
totiž každý zaplatil z místa 10 K, tedy úhrnem 20 K. Jmenovaní přijímají posledně udaný 
návrh za souhlasu přítomných. Cukrářství taktéž si béřou pan Em. Bílek a J. Musil. Každý 
zaplatí á 6 K, úhrnem 12 K.  

 

Vypůjčení sklenic na výletiště – Velitel 
prohlašuje, že tak učiní sám, bude-li mu 
spolek polovičku poplatku z nich hradit. 
Lístky na pivo zaopatří si velitel sám. Na 
výletním místě musí se postaviti pisoir. 
Vystrojení sálu pana starosty ku věnečku 
provedeno mládenci sboru. Prodej pohlednic 
– Učiní tak Em. Bílek. Tři haléře odvede 
z jedné spolku. Bude-li je prodávat jiný, 
kupříkladu děvčata, upraví schránku a na 
večer pod kontrolou zanesou se na dráhu.  

Ustanovení vstupného na výletiště a do 
věnečku – K návrhu p. Jana Fikery přijato 
následující: Členové mají vstup volný, 
nečlenové 30 h. Vstupné do věnečku: Hasiči 
v stejnokroji 1 K 20 h – druhá dáma 40 h. 
K usnesení výše uvedenému dodáno, aby 

zdejší členové hasičského sboru měli do 
věnečku vstup volný. K pokladně při věnečku 
navrženi František Vítek, mistr truhlářský a 
Josef Kučera.“ 

Tak to je příprava akce před 100 lety. 
Možná by se podle toho dala naplánovat  
i akce nyní, zkuste se nad tím zamyslet. A jak 
dopadl výdělek z této akce? Musíme si trochu 
propočítat zlaté a haléře na dnešní měnu, 
špatně to ale nedopadlo.  

Příjem činil z této akce 425,70 K – vypilo 
se pro zajímavost 8,5 hl piva. Vydání činilo 
220,41 K – pro zajímavost hřebíky od Josefa 
Musila stály 0,26 K a za hlídání výletiště ze 
16. na 17. července zaplatili hasiči 1,40 K. 
Čistý zisk tedy byl 205,38 K.  

 

Přeji vám příjemné léto a prázdniny plné zdraví, slunce a úsměvů.   
Za SDH Dlouhoňovice Markéta Mencová 

MLADÍ HASIČI 

Od loňského roku proběhlo mnoho změn. Nejzásadnější změnou je, že jsme dostali od obce 
novou požární stříkačku, za kterou velice děkujeme. S novou stříkačkou jsme od jara poctivě 
trénovali, nicméně na prvních letošních závodech v Letohradě Kunčicích jsme se umístili až 
na 12. a 13. místě. To jsme ale hned na dalších závodech v Přívratu vylepšili a zvítězili jsme 
s časem 15:25 sec. Obsadili jsme 1. místo a zároveň jsme získali putovní pohár, který u nás 
v obci zůstane celý rok. Další závody se konaly v Lukavici, kde jsme opět získali krásné 3. a 8. 
místo. Pevně věříme, že na dalších závodech si povedeme stejně skvěle jako doposud. Tímto 
bychom Vás také rádi pozvali na další závody. Přijďte si s námi zafandit!  

Termíny závodů Orlickoústecké ligy mladých hasičů v požárním útoku, 
kategorie „starší žáci“ pro rok 2016 

neděle 10. 7. 2016  Dolní Třešňovec 
neděle 21. 8. 2016  Třebovice 
neděle 28. 8. 2016  Dolní Dobrouč 
sobota 10. 9. 2016  Letohrad 
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Další akcí, která se kromě hasičských závodů 
konala, byl výlet s  Floriánkem na Dolní 
Moravu. Zde jsme navštívili Stezku v oblacích. 
Počasí nám vyšlo nádherně, že jsme si ani lepší 
přát nemohli. Výlet jsme zakončili bobovou 
dráhou, z čehož byly děti nejvíce nadšené. 
Mnoho obdivu patří paní Slaninové  
a Hubálkové, které se ve svém úcty hodném 
věku vydaly s námi. Doufáme, že si výlet užily 
stejně jako my. Zároveň jim přejeme mnoho 
zdraví a sil na další společné výletování.  

 S pozdravem Jana a David Třešňákovi  

Okrskové závody 

V sobotu 21. května se v Dlouhoňovicích 
uskutečnily okrskové závody v hasičském 
sportu. Zúčastnilo se 22 družstev. Družstva 
byla z Dlouhoňovic, Žamberka, Líšnice, 
Kameničné a Helvíkovic. Za Dlouhoňovice 
jsme dali dohromady 6 družstev, což je velice 
slušné. 2 družstva v kategoriích Ženy II a Muži 
I a po jednom družstvu v kategoriích Ženy I a 
Muži II. 

Těsně před závodem nás trochu zazlobilo čerpadlo, podařilo se jej včas opravit, za to díky 
bratrům Musilovým, Zdeňku Hynkovi a Václavu Vítkovi a hlavně Romanu Páchovi za 
poskytnutí dílenského zázemí. Nicméně už jsme museli po dohodě s ostatními nastoupit jako 
poslední, čímž se nám trochu rozhodilo pořadí soutěžících, ale zvládlo se to. 

Součástí závodů není jenom požární útok, ale i běh na 100m přes překážky jednotlivců. Zde 
se dařilo mužům a ženám už tolik ne, ale ty se pro tuto kategorii rozhodli na poslední chvíli,  

a tak toho mnoho 
nenatrénovali. V kategorii 
žen jsme měli v první 
desítce pouze jednoho 
zástupce, a to Jarušku 
Hartmannovou na devátém 
místě, ale v kategorii mužů 
se v první desítce umístili 
čtyři zástupci Dlouhoňovic, 
a to David Třešňák na místě 
prvním, Václav Vítek na 
místě třetím, na místě 
šestém Jelínek Petr a na 
místě sedmém Vítek Sta-
nislav. Výborné výsledky 
mužů jim pomohly v dalším 
umístění. 
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No a už jsem u požárních útoků. Jak jsem 
už psal, na začátku jsme měli trochu 
problémy s čerpadlem, které se vyřešily, 
alespoň pro závody (stroj jsme potom zavezli 
na seřízení do firmy, která ho stavěla). Tím, 
že jsme nastupovali jako poslední, tak se 
všechna ostatní družstva soustředila na to, 
jak to zvládneme. První nastoupilo družstvo 
pod vedením Vladimíra Matyka v kategorii 
Muži II. Vše sedlo tak, jak mělo a s časem 
30,35 sec. vyhráli svoji kategorii. Dále šlo  
v kategorii Muži I družstvo Davida Třešňáka, 
které mělo trochu problémy s pravým 
proudem (trochu se tam zamotal ☺) a tím se 
zásadně družstvo zdrželo, no, a to neunesla 
obsluha rozdělovače a odhodila vztekle 
helmu ještě před závěrečným hvizdem 
rozhodčího. Výsledkem byla diskvalifikace 
pro nesportovní chování. Další družstvo  
v kategorii Muži I pod vedením Ondřeje 
Jadrníčka, svůj útok zvládlo v čase 32,03 sec.  
V této kategorii se sčítají výsledky požárního 
útoku a čtyř nejlepších ze 100m překážek. To 
způsobilo, že družstvo Davida Třešňáka 
obsadilo třetí místo a Ondrovo místo páté. 
Po mužích nastoupily ženy, a to v kategorii 

Ženy II. Nejdříve družstvo pod vedením Ivy 
Jedličkové, které to zvládlo v čase 32,53 sec., 
a to jim dalo na druhé místo. Po nich 
družstvo pod vedením Jany Třešňákové, zde 
se útok podařil, alééé bohužel byl rozhodčím 
dán neplatný pokus za…? Ano, již jsem o tom 
psal výše, za sundání helmy před závěrečným 
hvizdem, bohužel. Nejvíce zamrzí, že to 
nebylo za vzteklé odhození, ale že se to stalo 
v momentě, kdy si dotyčná závodnice 
oddychla, že to klaplo, tak jak mělo a  
v návalu uvolnění si helmu sundala. Bohužel 
brzy. Drsné poučení pro příště. Na závěr 
nastoupilo družstvo pod vedením Vendulky 
Kořínkové, které se na poslední chvíli 
rozhodlo jít do kategorie Ženy I. Čas 36,57 
sec. v součtu s výsledky ze 100m zajistil 
krásné páté místo. 

Ceny se rozdělily mezi všechny zúčastněné 
sbory, a to je dobře. Každý si odnesl nějakou 
tu cenu. Odpoledne a večer pokračoval  
v příjemném posezení a družné konverzaci za 
poslechu reprodukované hudby. DJ (pouštěč 
hudby) byl Bob Šroler - díky moc. Kolem 
půlnoci bylo vše zakončeno. 

 

Veliké díky všem, kteří se podíleli na provozním zajištění závodů a všem závodníkům za 
reprezentaci sboru. 

Za SDH Dlouhoňovice - David Silber 
 

 
 

KALENDÁŘ AKCÍ V DLOUHOŇOVICÍCH NA ROK 2016 
 

� sobota 2. července – oslavy 25 let fotbalu v Dlouhoňovicích 
� sobota 23. července - Kapří pohár v hokejbale na zimním stadionu v Dlouhoňovicích. 
� 11. – 15. července – sousedské hlídání 
� středa 24. srpna – výlet pro důchodce 
� září – podzimní burza (Floriánek) – bližší termín bude upřesněn dodatečně 
� sobota 3. září – Myštúra (Floriánek) 
� sobota 24. září – společný výstup na Výhlednu 
� sobota / neděle 29. / 30. října - čtení s přechodem času na Chatě Rolba 

 

           Případné změny v kalendáři budou včas oznámeny! 
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110 let HASIČŮ V DLOUHOŇOVICÍCH  

V letošním roce slaví Sbor dobrovolných hasičů v Dlouhoňovicích 110. výročí založení 
sboru. Dovolte mi, abych Vás seznámil s historií i současností hasičů v naší obci.  

V listopadu roku 1905 vypukl v obci 
oheň na stavení číslo popisné 43 a i přes 
značné množství lidí, které se seběhlo na 
místo vzniku ohně, vše shořelo. Na 
základě těchto událostí bylo obecní 
představenstvo vyzváno C. K. okresním 
hejtmanstvím k zřízení hasičského 
sboru. Obecní výbor reagoval na toto 
vyzvání a na schůzi dne 16. listopadu 
1905 rozhodl o zřízení sboru hasičů  
v obci. Druhého dne starosta obce 
Václav Vítek vydal provolání k občanům 
a vyzval je k přistoupení ke sboru. 
Přihlásilo se 30 činných a 9 při-
spívajících občanů. Dne 14. ledna 1906 

se sešli členové sboru a zvolili prozatímní výbor, který měl vykonávat práce k založení sboru. 
Výbor zadal stanovy sboru ke schválení a obrátil se na kooperace a zámožné jednotlivce  
o hmotnou podporu. Dne 18. února 1906 byla svolána ustavující schůze, byly předloženy a 
schváleny stanovy. Prvním starostou se stal Václav Vítek, velitelem a jednatelem učitel Josef 
Dytrt. Činní členové byli rozděleni do tří sborů, a to do sboru lezců, sboru stříkačů a sboru 
ochránců. 14. června 1906 byla sboru dodána stříkačka od firmy pana Václava Stratílka  
z Vysokého Mýta. V měsíci záři se započalo se stavbou hasičského skladiště, pro které daroval 
pozemek Antonín Musil. Ke konci podzimu už je stříkačka pod střechou. Již v tomto roce se 
sbor dostavil ke třem požárům v okolí, a to dvakrát do České Rybné a do Líšnice. Takto se 
začala psát historie našeho sboru. Roku 
1914 vypukla první světová válka a dne 
26. července byla vyhlášena všeobecná 
mobilizace vojínů. Tímto se naše řady 
značně ztenčily a z 23 členů zůstalo 
doma pouhých osm. Na památku 
rozpadu rakousko-uherské říše byla 
dne 28. října 1918 zasazena sborem 
lípa. 8. května 1929 se sbor zúčastnil 
požáru pily v továrně Jindřich Žid a 
spol., kde naší hlavní činností bylo 
zabránit ohni, aby nezachvátil další 
objekty továrny. Za záchranu bylo 
sboru poděkováno a byl mu zaslán 
peněžitý dar ve výši 1000 korun. 
Členové sboru se zapojili i do odboje ve druhé světové válce. Od 10. 10. 1944 do 5. května 1945 
je pět členů sboru organizováno u partyzánů. Ve dnech 5. až 9. května se hlásí všichni členové 
k ochraně životů a majetku obce. Mladí muži berou zbraně získané po německých vojácích a  
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s partyzánskými jednotkami se účastní odzbrojování nepřátelských jednotek. Získanými 
zbraněmi zajišťují a hlídají obec. Ve dnech odboje je ve sboru evidováno 43 členů, z toho je  
6 u partyzánů, 15 u vojska, 8 v pohotovosti a 14 v hasičské pohotovosti.  

V současné době sbor čítá 80 činných členů, z toho je 23 dětí ve věku do 15 let. 
Přispívajících členů sboru je 46. V loňském a letošním roce byly ze strany obce Dlouhoňovice 
investovány nemalé částky do modernizace zásahové techniky. Hlavní a největší položka se 
týkala nákupu nového 
zásahového automo-
bilu CAS 10/6000 
značky DAF. Tento 
stroj nahradí doslu-
hující, přes 40 let 
starou, ale stále 
sloužící Škodu 706 
RT. Auto také bylo 
kompletně vybaveno 
novou technikou a 
nářadím. Dále byla 
pořízena stříkačka PS 
12 pro požární sport, 
a to hlavně pro děti, 
které se pravidelně 
účastní závodů. Za 
tuto podporu, bez 
které by byla činnost 
sboru značně komplikovaná, ne-li nemožná, musím poděkovat zastupitelům obce 
Dlouhoňovice v čele se starostou, panem Petrem Nunem. SDH Dlouhoňovice zajišťuje 
zásahovou jednotku obce, která v současné době čítá 11 členů - v počtu jeden velitel jednotky, 
dva velitelé družstva, tři strojníci a pět hasičů.  

Hasiči se také podílejí na kulturním a sportovním dění v obci. Mezi nejznámější akce 
pořádané naším sborem je bezesporu hasičský ples. První hasičský ples se konal již 27. ledna 
roku 1907. Pro zajímavost - 20. října 1955 se místní hasiči nemohli dohodnout, kde se bude 
pořádat posvícenská zábava, a tak bylo rozhodnuto, že se budou konat dvě, a to v sobotu  
u Vítků a v neděli u Dostálů. Na tomto je vidět, že se dá dohodnout téměř na všem. Při 
hasičích působí i spolek Floriánek, který pořádá různé sportovní a kulturní akce pro děti.  

V sobotu 11. 6. letošního roku proběhly oslavy 110 let od založení SDH Dlouhoňovice. Při 
této příležitosti byl hasičům oficiálně předán nový zásahový automobil, a to starostou obce a 
panem Stankovičem, zástupcem firmy DOBRÁCI s.r.o., která auto dodala.  

Současně byl také sboru obce Dlouhoňovice darován prapor, kterému společně s novým 
autem požehnal žamberecký farář, pan Oldřich Kučera.  

Po celé odpoledne probíhaly ukázky hasičské techniky a zásahů, jak historickými, tak  
i novými prostředky. Vše doprovázel bohatý kulturní program.  

Závěrem mi dovolte popřát hasičům do dalších 110 let hodně štěstí, žádné požáry a mnoho 
úspěchů při závodech v požárním sportu jak dospělých, tak i dětí.  

Zdeněk Musil 
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Poděkování 

Rád bych poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu zajištění oslav výročí  
110 let hasičů v Dlouhoňovicích. Jde o dobrovolníky, kteří pomáhali při stavění stanů, pódia, 
zajistili dovoz a instalaci požární techniky, organizaci samotných oslav, zajištění občerstvení, 
ale i ti, kteří se podíleli na úklidu sportovního areálu po oslavách. Prostě všem, kteří 
pomáhali. Díky. 

Za SDH Dlouhoňovice David Silber 

 

 

Junior Dlouhoňovice 

se pravidelně schází každé úterý a čtvrtek od 17 do 19 hodin na fotbalovém hřišti  
FC Dlouhoňovice. Průměrná účast na tréninkové jednotce je okolo 15 dětí. První hodina 
tréninku je společná a je směřována na pohybová cvičení, překážkové dráhy a vedení míče. 
Snahou je vše dělat soutěžní formou a možnost okoukat techniku mladších od starších dětí. 
Přiznávám, že ne vždy se to daří. Druhá část je zaměřena na kopací techniku a hru. To už děti 
rozdělíme na starší a mladší přípravku. 

Mladší přípravka (5 až 8 let) u nás i mladší 

Během jarní části jsme odehráli přípravná utkání, kde jsme si vedli k mé spokojenosti. 
Pěkné kombinace a krásná fotbalová radost při vstřelení gólu. Utkali jsme se doma se Slatinou 
n. Zdobnicí a dvakrát v Žamberku. Podzimní část odehrajeme okresní soutěž FAČR. 

Starší přípravka (9 až 10let)  

Kluci odehráli jarní část okresní soutěže FAČR. Soutěž probíhá turnajově každou sobotu od 
9 do 12 hodin. Každého turnaje se účastní čtyři týmy a utkají se na dvou hřištích. Naši kluci 
jako nováčci si nevedli špatně, i když některé výsledky tak nevypadají. Bohužel jsme oproti 
některým týmům pozadu jak herně, tak vzrůstem. 
 

VÝSLEDKY: 

16. 4. 2016 ŘETOVÁ  
Řetová – Dlň 4:2, Sruby – Dlň 6:1, Verměřovice – Dlň 7:3 (4. místo)  

 23. 4. 2016 NĚMČICE  
Řetová – Dlň 4:1, Sruby – Dlň 6:1, Němčice – Dlň 5:0 (4. místo) 

 30. 4. 2016 LUKOVÁ  
Řetová – Dlň 3:2, Libchavy – Dlň 8:0, Luková – Dlň 17:1 (4. místo) 

 7. 5. 2016 SRUBY  
Sruby – Dlň 7:1, Dlň – D. Čermná 4:1, Dlň – Luková 1:15 (3. místo) 

 14. 5. 2016 DLOUHOŇOVICE  
Dlň – Řetová 0:4, Dlň – Libchavy 1:2, Dlň – Luková 1:9 (4. místo) 

 21. 5. 2016 TATENICE  
Řetová – Dlň 5:0, Tatenice – Dlň 11:1, Libchavy – Dlň 2:2 3:4pk (3. místo) 

 28. 5. 2016 D. ČERMNÁ  
Dlň – Tatenice 2:4, D. Čermná – Dlň 2:3, Dlň – Lukavice 6:2 (2. místo) 

 4. 6. 2016 DLOUHOŇOVICE  
Dlň – Libchavy 0:9, Dlň – Němčice 0:9, Dlň – Tatenice 1:4 (4. místo) 

ZE SPORTU 
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Nejlepšími střelci jarní části: Brdíček Adam 11 gólů, Prachař Maxim 9 gólů, Jirásek 

Adam 6 gólů. 
Brankáři: Brdíček Ondřej, Musil Vít – bez jejich vynikajících výkonů by naše výsledky 

vypadaly úplně jinak. 
Děkuji všem chlapcům za jejich výkony, rodičům za účast a podporu na turnajích !! 
Nejbližší akce: 25. 6. turnaj starších přípravek Lukavice, 2. 7. turnaj starších a mladších 

přípravek Dlouhoňovice v rámci oslav 25 let FC Dlouhoňovice. 
Za Junior Zdeněk Kořínek  

Historie fotbalového klubu Dlouhoňovice 

Fotbalový oddíl Dlouhoňovice byl  založen 22. června 1991, jeho zakladatelem a zároveň 
trenérem žáků byl František Štajner. Z těchto žáků za pomoci Pavla Hubálka a později Pavla 
Karvaie vychoval budoucí základ družstva mužů. 

Pozemek na zřízení hřiště zapůjčil (a později pronajal) pan Macháček Jaroslav. 
Mladší žáci sehráli od roku 1987 několik přátelských utkání a v sezóně 1991 - 1992 byli 

poprvé zařazeni do soutěže okresního přeboru v kategorii 
starších žáků. V této soutěži vybojovali vynikající 3. místo.  

Hráli v sestavě: brankář Jan Štajner, obrana Jaromír 
Kalousek, Tomáš Kubíček, František Štajner ml., 

Vít Severýn, Antonín Herzog, záloha Lukáš Severýn, 
Radim Kotyza, Michal Kulhavý, Zdeněk Musil, Michal 
Černoch, útok Petr Andrš, Jaroslav Macháček ml., Michal 
Malátek. 

Oddíl mužů byl sestaven v sezóně 1994-95, předsedou byl 
zvolen Petr Kubíček st., místopředsedou Julius Gergö, 
trenérem František Štajner, členy výboru Pavel Hubálek, 
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Pavel Karvai, Petr Kubíček ml., Jaromír Kalousek. Oddíl byl zařazen do třetí třídy okresní 
soutěže. V této třídě se celek pravidelně pohyboval v druhé polovině tabulky a je paradoxem, 
že v sezóně 1991-92 obsadil 6. místo ze dvanácti mužstev a spadl do 4. třídy. Toho roku došlo 
k vytvoření nižší soutěže. Hned následující sezónu se umístil na druhém postupovém místě. 
Od té doby je neustále účastníkem 3. třídy. 

Od roku 1995 se vystřídalo mnoho trenérů: František Štajner, Pavel Karvai, Jaroslav Kacr, 
Petr Kubíček, Vladimír Marek, Daniel Horský, do roku 2008 trénují Vladimír Marek a Štefan 
Švec. Do roku 2008 výbor pracuje v tomto složení: předseda Pavel Hubálek, sekretář 
František Štajner, pokladník Zdeněk Kořínek, místopředseda Vladimír Marek, členové Václav 
Vítek s kapitánem mužstva. 

Oddíl žactva byl sestaven v roce 2001/2002 a hrál okresní soutěž v minifotbale. 
Trenérem byl František Štajner. Roku  2002 hráli mladší žáci ve skupině starších žáků, kde 

skončili na 6. místě. Přestupem nejlepších hráčů do Žamberka skončil i oddíl žactva. 
Areál kabin se také měnil - fotbalový oddíl využívá sportovní kabiny, které obhospodařují 

s oddílem hokejistů. První velikou změnou byla výstavba garáží a zastřešeného průjezdu. 
Druhou velkou stavební úpravou prošly v roce 2007-08 kabiny a sociální zařízení. 

převzato z webových stránek fotbalového klubu http://fotbaldln.webnode.cz 

ZPRÁVA O ČINNOSTI FC DLOUHOŇOVICE 

Celková tabulka Z V R P Skóre B +/- 
1. Sokol České Heřmanice 23 19 1 3 63:25 59 26 
2. TJ AZAS Dolní Čermná 22 15 3 4 58:20 50 14 
3. Sokol Klášterec nad Orlicí 22 15 0 7 62:31 45 12 
4. TJ Sokol Libchavy B 23 14 1 8 64:52 44 8 
5. Albrechtice u Lanškrouna 23 14 1 8 51:24 43 4 
6. FK Jehnědí 1980 25 12 3 10 53:38 40 -2 
7. AFK Kunvald 23 11 3 9 50:39 37 -8 
8. TJ Sokol Helvíkovice 23 8 4 11 42:56 30 -12 
9. Sokol Dolní Třešňovec 24 8 2 14 37:62 28 -8 
10. SNARY Luková 23 7 2 14 35:62 23 -13 
11. Tatran Lichkov 22 6 2 14 33:54 22 -11 
12. Žichlínek B 23 6 1 16 44:62 19 -17 
13. Dlouhoňovice 23 2 2 19 24:91 8 -31 

 

 

VÝSLEDKY JARNÍ ČÁSTI:  

KLÁŠTEREC – DLŇ   5 : 0 
DLŇ – D. ČERMNÁ   0 : 7 
LICHKOV – DLŇ   0 : 0   1:0 na PK 
DLŇ – ALBRECHTICE  2 : 5 
KUNVALD – DLŇ   2 : 0     DLŇ – LIBCHAVY B   1 : 2 
DLŇ – D. TŘEŠŇOVEC  2 : 4     LUKOVÁ – DLŇ    3 : 0 
ŽICHLÍNEK B – DLŇ  10 : 0     DLŇ – HELVÍKOVICE   2 : 0 
DLŇ – JEHNĚDÍ   0 : 2     Č. HEŘMANICE – DLŇ   4 : 1 
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Kapři zahájili již šestou in-line hokejovou sezónu  

Hned první květnový den jsme vstoupili do nové in-line hokejové sezóny. Před prvním 
zápasem jsme stihli dva tréninky, kde jsme se tradičně sžívali s přechodem z ledu na plochu 
pro hokej na kolečkách. Nutno však podotknout, že podzimní návrat zpět na led bývá pro 
většinu hráčů obtížnější a navyknutí trvá o trochu déle.  

 

Soupiska zůstala téměř nezměněna ve 
srovnání s loňským rokem. O rozšíření kádru 
a posílení mužstva se postaral Pepa Matyáš, 
který již v zimě působil v HC. V brance nám 
bude po celou sezónu krýt záda Patrik 
Keprta. Obránci jsou na soupisce ve složení 
Marek Keprta, Jakub Doleček, David 
Krkavec, Míra Keprta a Pavel Víša. O střílení 
branek by se měla nejvíce starat čtveřice 
útočníků Tomáš Plundra, David Baier, David 
Hrčka a již zmíněný Pepa Matyáš. V širším 
kádru máme také k dispozici Pavla Šourka, 
Míru Musila a další dva nováčky Tomáše 
Kubíčka a Leoše Janďourka. Jako již 
tradičně jsme se přihlásili do Oblastní ligy, 
která se hraje v lanškrounské hale.  

O průběhu sezóny z velké části rozhoduje 
vedle kvality a formy jednotlivých hráčů a 
týmů také formát soutěže. Organizátor letos 
rozdělil týmy do dvou výkonnostních skupin 
s následným přerozdělením do tří závě-
rečných lig. Naše mužstvo bylo nasazeno do 
prvního výkonnostního koše, což nás na 
jedné straně potěšilo. Druhou stranou mince 
však byla očekávaná skutečně velmi náročná 
utkání s některými týmy kvalitou minimálně 
o třídu výš. Cíl před sezónou byl jasně 
definován, první část soutěže odehrát se ctí a 
co možná nejlépe se těžkými zápasy připravit 
na druhou polovinu letošního ročníku, kde 

bychom chtěli získat medaili. Aktuálně 
máme odehranou právě první polovinu 
soutěže, která bohužel dle očekávání nebyla 
výsledkově chvályhodná, ale v několika 
zápasech jsme sahali po vítězství. Nakonec 
jsme tedy z 6 zápasů nezískali bohužel ani 
jednu výhru, když třikrát jsme byli doslova 
deklasováni (3:19, 6:23, 6:11) a třikrát jsme 
pomýšleli na bodový zisk (prohry 3:5, 8:9, 
5:8). V druhé části sezóny budeme hrát 
v prostřední výkonnostní skupině, kde sice 
nebudou soupeři snadní, ale určitě 
přijatelnější. Naším cílem je skončit do 
třetího místa. ……..…………………………………….

 

V červenci tradiční Kapří pohár v hokejbale 

V sobotu 23. července pořádá náš oddíl tradiční hokejbalový turnaj na zimním stadionu 
v Dlouhoňovicích. Vedle kvalitních zápasů a řady extraligových a reprezentačních hráčů se 
návštěvníci mohou těšit rovněž na bohaté občerstvení, grilované pochoutky a večerní zábavu. 
Všichni jste srdečně zváni! 

 (tp) 
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STALO SE 

… je rubrika, která stručně mapuje dění v obci za uplynulé období od vydání předchozího Občasníku. 

Obec Dlouhoňovice v uplynulém období zajistila, či financovala: 

� nový fitness prvek (posilovací stroj) u hokejového hřiště; 
� úpravu nezpevněného okraje vozovky v ulici Sídlištní; 
� digitalizaci části obecních kronik a historických listin obce (viz samostatný příspěvek na 

straně 18);  
� zařazení Výhledny Dlouhoňovice do systému Turistických známek. Známce bylo přiděleno 

registrační číslo 2286, v prodeji je od června 2016 v místní hospodě a v Turistickém a 
informačním středisku v Žamberku (viz samostatný příspěvek na straně 19); 

� realizaci rozsáhlé malby sprejem na zeď u dětského hřiště v centru obce; 
� výkonný soutěžní požární stroj sboru dobrovolných hasičů Dlouhoňovice; 
� setkání rodáků a přátel obce Dlouhoňovice; 

 

Obrazová příloha této kapitoly je umístěna v elektronické podobě na internetových 
stránkách obce Dlouhoňovice v záložce OBEC DLOUHOŇOVICE / OBČASNÍK. 

 



DLOUHOŇOVICKÝ OBČASNÍK                 ČÍSLO 70 (2/2016) 

 

 STRANA 31 

NA ZÁVĚR PŘIPOMÍNÁME, ŽE: 

 

P O Z V Á N K A 
 

V sobotu 2. července 2016 proběhnou na hřišti  
oslavy 25 let založení FOTBALOVÉHO ODDÍLU V DLOUHOŇOVICÍCH. 

 

Stále pokračuje možnost zasílání 
aktuálních informací z Obecního úřadu 
Dlouhoňovice formou SMS zprávy, či  
e-mailu. Zájemci o tyto informační kanály 
se musí přihlásit na Obecním úřadě 
v Dlouhoňovicích (e-mailem, telefonicky, 
osobně).  

Upozorňujeme, že v případě rozesílání 
„obecních SMS“ se jedná o tzv. interne-
tovou SMS bránu. To znamená, že 
telefonní číslo, ze kterého jsou SMS 
rozesílány, funguje pouze jednostranně, 
nelze na něj zpětně volat, či zasílat SMS jako odpověď ! 

 
 

 

Autoři použitých fotografií jsou: 
L. Šimek (10), internet (4), p. Sklenka (1), L. Šimková (2), archiv Sdružení obcí Orlicko (1), archiv 
rodina Macháčkova (1), J. Matušková (4), P. Nun (1), archiv MŠ Dlň (4), archiv FC Dlň (2), archiv 

Floriánek (3), archiv obce Dlouhoňovice (2). 
Použité animace: zdroj internet 
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DLOUHOŇOVICKÉ CVIČENKY – viz příspěvky na straně 12 a 13 tohoto Občasníku 
 

 
 
3. 4. 2016 – setkání důchodců se zastupiteli obce (viz příspěvek na straně 14 Občasníku) 
 

 
Vypracovala redakční rada v čele s Lucií Šimkovou v nákladu 150 výtisků. Kontaktní 
e-mail: obcasnik@dlouhonovice.cz Prodej obecního zpravodaje v Dlouhoňovicích: 
obecní úřad, prodejna, restaurace. Celoroční předplatné možno zajistit na Obecním 
úřadě v Dlouhoňovicích. Redakční rada neodpovídá za obsah převzatých příspěvků.  

Uzávěrka příspěvků do Občasníku č. 71 je v neděli 11. 9. 2016. 
Úřední hodiny Obecního úřadu Dlouhoňovice: 

pondělí a středa: 14:00 – 17:00 hod., pátek: 9:00 – 10:00 hod. 
  
 


