
   

 

 

 

 

 
 

 

CENA 10,- Kč     č. 91     3/2021 
 

Více o letošním Výstupu na Výhlednu na str. 9 
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Co se dělo a bude dít v obci 

• Oprava studánky 

Jelikož stav v prostoru studánky byl 
nevyhovující a některé prvky už přímo 
ohrožovaly zdraví, byla 27. 8. dokončena 
oprava. Celé akce se zúčastnili Petr Nun, 
Jan Vych, Jaroslav Brdíček a Václav 
Vítek st.. Truhlářské práce se ujal  
p. Vladimír Kalousek z Písečné. Tato 
úprava by měla vydržet několik desítek 
let. 

• Čištění dešťové kanalizace 

Ve spolupráci s hasiči bylo provedeno 
vyčištění vedení dešťové kanalizace  
v ul. Hlavní od hasičárny po potok,  
ul. Dvorské, ul. U Dubu a ul. Nádražní 
(vč. nového záklopu šachty u Krausů, 
kterou provedla firma Unikovo). Zbývá 
ul. Školská až po potok u chalupy  
p. Zámečníka. Opraveny byly všechny 
vstupní mříže do kanalizace. Hasičům 
patří velké poděkování. 

• Okolí nádrže 

U gabionové zídky byly umístěny lavičky, koš a držák na kola. Celý prostor bude 
připraven hlavně pro cyklisty, kteří projíždějí naší obcí. Od silnice vlevo bude 
instalována kreslená orientační tabule, která bude zobrazovat cyklostezky a turistické 
značení. Celá tabule bude ručně malovaná. Na tabuli bude, kromě jiného, i malba dětí  
z naší mateřské školky. 

• Skatepark 

Investice do této akce byla 1,8 mil. Kč (dotace 1,3 mil.) Vše bylo dokončeno tak, aby 
děti toto zařízení mohly vyzkoušet už o prázdninách. Využití ze strany dětí má úspěch, 
ale dojem z dokončené akce kazí stížnosti některých občanů na hluk. Slíbili jsme 
dodatečnou úpravu, která hlučnost sportoviště zmírní (investice bude 130 ooo Kč). 

• Připravuje se 

V druhé polovině září by měla začít oprava komunikace a mostu u Šponarů. Tato 
rekonstrukce si vyžádá uzavírku a objížďky, které nám všem trochu stíží pohyb po obci, 
a to do konce října. Věřím, že to pochopíte. Celá akce by měla zlepšit jízdu v úseku od 
Svobodů přes nový most ke Kratochvílům. 

Petr Nun – starosta obce 

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE 
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR ve dnech 8. a 9. října 2021 v obci Dlouhoňovice. 

V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 a 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do 
Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, informuji voliče, že volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky se uskuteční v pátek 8. října 2021 v době od 14:00 do 22:00 
hodin a v sobotu 9. října 2021 v době od 8:00 do 14:00 hodin. 

Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost se sídlem 
Dlouhoňovice, ulice Hlavní č.p. 29, zasedací místnost obecního úřadu (bývalé 
ZD). 

Voliči bude umožněno hlasování po prokázání jeho totožnosti a státního občanství 
České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, 
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. 
Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování 
umožněno. 

Hlasovací lístky budou voliči dodány do domácnosti (na adresu jeho trvalého 
pobytu) nejpozději do úterý 5. října 2021. V den voleb může volič tyto obdržet i ve 
volební místnosti. 

Je-li volič z důvodu nepřítomnosti v místě svého trvalého pobytu vybaven 
voličským průkazem, může na tento hlasovat v jakémkoli stálém volebním okrsku na 
území České republiky, popř. v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí  
u příslušného zastupitelského úřadu. 

Informaci o umístění příslušného volebního stanoviště (drive-in), zřízeného pro 
daný okres pro hlasování ze silničního motorového vozidla výhradně pro voliče  
v karanténě nebo izolaci v souvislosti s onemocněním covid-19, naleznete nejpozději ve 
čtvrtek 23. září 2021 na internetových stránkách Krajského úřadu Pardubického kraje 
www.pardubickykraj.cz. Zde naleznete nejpozději v úterý 28. září 2021 také telefonní 
číslo Krajského úřadu Pardubického kraje, na kterém voliči v karanténě nebo izolaci  
v souvislosti s onemocněním covid-19, kteří se nemohli dostavit na příslušné volební 
stanoviště (drive-in), mohou žádat o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky. 

Petr Nun – starosta obce 

Finanční dar Obci Hrušky 

24. června zasáhlo jižní Moravu tornádo, které způsobilo ohromné škody v několika 
obcích. Okamžitě se strhla velká vlna solidarity, snaha pomoci. Připojili se i občané  
z Dlouhoňovic, finanční dary od nich se dostaly na částku 90 000 Kč. Starosta svolal 
zasedání zastupitelstva obce, kde zastupitelé rozhodli o finančním daru od Obce 
Dlouhoňovice ve výši 100 000 Kč. Zároveň vybrali obec, které budou peníze poslány,  
a to Hrušky. 

INFORMACE Z RADNICE 
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Obci Hrušky jsme 13. 7. 2021 odeslali na transparentní účet celkem  
190.000 Kč. 

Z Hrušek přišlo poděkování za finanční dar, který použijí na odstranění následků 
způsobených živelnou pohromou. 

Lenka Sklenářová 

Podnikáte, či plánujete podnikat? Nabídka 
pomocné ruky. 

Pan starosta se setkal s Mgr. Hankou 
Štěpánovou, předsedkyní správní rady P-PINK  
a projektovou manažerkou pro rozvoj spolupráce se 
vzdělávacími institucemi a obcemi na území 
Pardubického kraje. Položil jí několik otázek. 

 Můžete nám trochu představit, co jste za firmu?  

Jsme INKUBÁTOR, ale mimina nejsou naším 
zájmem. Celý název je Pardubický podnikatelský 
inkubátor, z.s., P-PINK. Sídlíme v Pardubicích 
v Domě techniky.  Organizace pracuje pro území 
celého Pardubického kraje. Naším úkolem je 
pomáhat podnikatelům v kterékoli fázi jejich 
podnikání.  

To znamená, že nepodnikatelé už nemusí číst dál? 

Čtěte dál všichni. Třeba mezi čtenáři je několik 
zaměstnanců, které to v současné práci nebaví a chtěli by začít podnikat. Zajímavé to 
může být i pro šikovné studenty, kteří již v době studia chtějí začít pracovat „na svém“. 

Co tedy nabízíte těm, kteří něco umí a chtěli by to zkusit uplatnit jako podnikání, ale 
neví jak na to? 

Napadá mě při vaší otázce takový příklad: Nějaká žena dovede péct úžasné trubičky, 
všichni to chválí a ona neví, zda by se tím mohla uživit. Ale láká ji to. Tak podobným 
lidem nabízíme AKADEMII ZAČÍNAJÍCÍHO PODNIKÁNÍ. 

To zní vznešeně, ovšem nevím, zda by tato žena našla odvahu se přihlásit. 

Odvahu může najít každý. Covid nám v tomto případě nahrál na smeč. Zájemce 
nemusí ani opustit svůj dům a může se vzdělávat. Jedná se o sérii online přednášek od 
zkušených lektorů z praxe. Pokud nebudou mít zájemci čas poslouchat přednášku „na 
živo“, tak si ji mohou vyslechnout ze záznamu.  

Co když jsem váhavý střelec a nechci hned tolik času věnovat školením před začátkem 
podnikání, je i jiná možnost? 

Ano, zájemce o podnikání může u nás v inkubátoru v Domě techniky, kde P-PINK 
sídlí, absolvovat pohovor o svém záměru. Dojde tak k odpovědi, zda je reálné začít 
nakládat se svým nápadem. Kontaktovat nás můžete na info@p-pink.cz 

Co nabízíte již zavedeným podnikatelům? 
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Pro rok 2021 jsme připravili sérii odborných přednášek, „PODNIKÁNÍ od A do Z“. 
Přednášky probíhají online každé třetí úterý v měsíci napříč rokem 2021 vždy od 9:00 
hodin. Témata jsou například: podnikatelský plán, finance, komunikace, právo, 
marketing off-line, pojištění, měkké dovednosti, obchod a marketing online. 

Přihlásit se můžete přes naše webové stránky nebo využijte přiložený QR kód. Na 
váš e-mail pak zašleme informace k probíhajícím akcím a rovněž zájemcům rádi 
zašleme i již proběhlé přednášky. 

Máte pro existující podnikatele nějaký takzvaný „špíček“? 

Ano, dva programy s názvem „odPINKni se“ a „PINKubační program“. Oba jsou 
určeny pro intenzivní, komplexní a dlouhodobější systematickou práci s konkrétním 
projektem, kde výsledkem je prosperující firma. 

Informací je spousta, ale co když potřebuji s někým z P-PINK mluvit, zeptat se, než se 
přihlásím na jakýkoli webinář a podobně. Nebo když potřebuji něco jiného kolem 
podnikání? 

Pokud potřebujete poradit, co je pro vás vhodné a jaká nabídka akcí běží nebo 
hledáte kontakt na nás, tak sledujte naše stránky p-pink.cz a náš FB P-PINK.  Nabízíme  
i další služby jako například sdílené kanceláře, virtuální sídlo firmy atd. 

Nic není zadarmo. Kolik korun zájemci o služby P-PINK zaplatí? 

P-PINK je organizace, která pracuje pro území celého kraje. Naše aktivity jsou 
hrazeny z valné části Pardubickým krajem a městem Pardubice. Oba partneři směřují  
k tomu, aby kraj vzkvétal, i co se týče rozvoje podnikatelského prostředí. Většina našich 
služeb je zdarma. Některé služby jsou zpoplatněné, ovšem za velmi přívětivé ceny. 
Inkubátor poskytuje v místě svého sídla podnikatelům placené zázemí formou 
sdílených kanceláří (coworking). Dále má k dispozici pro jakoukoli organizaci 
jednorázový či opakovaný pronájem jednací místnosti a konferenční místnosti. 
Podnikatelským subjektům nabízíme také zřízení virtuálního sídla firmy na adrese  
P-PINK. 

Mezi námi jsou i podnikatelé, kteří pomoc nepotřebují, ale rádi by své zkušenosti 
předávali dál, mohou se na vás obrátit? 

Ano, stále hledáme další odborníky, mentory a zkušené podnikatele. Ty pak 
zapojujeme do našich aktivit a mohou tak předávat dál své získané zkušenosti. 

 

 
Pardubický podnikatelský inkubátor 
z.ú.,  
  

Dům techniky Pardubice spol. s.r.o. 
nám. Republiky 2686 
530 02 Pardubice 

  
GSM: +420 723 249 667 
Email: hana.stepanova@p-pink.cz  
Web: www.p-pink.cz 

 

http://www.p-pink.cz/
https://www.facebook.com/PPINKCZ
mailto:hana.stepanova@p-pink.cz
http://www.p-pink.cz/
http://www.p-pink.cz/
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Zastupitelstvo obce Dlouhoňovice na svém jednání dne 5. 7. 2021 schválilo: 

• finanční dar pro obec Hrušky ve výši 100 000 Kč, který bude převeden na účet 
obce a darovací smlouvu o poskytnutí daru. 

 
 

Narozeniny oslaví 

v říjnu 

1. 10. Antonín Junek 70 let 

18. 10. Marie Slaninová 91 let 

25. 10. Stanislava Junková 75 let 

v prosinci 

12. 12. Jarmila Hubálková 95 let 

14. 12. Jana Holečková 80 let 

24. 12. Eva Vítková 75 let 

 
  

  

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví 
 
 
  

 

 

Úmrtí 

Marie Dostálková 92 let 

 

Čest její památce                                                                       

  Za obec Lenka Sklenářová 

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 
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Zprávičky ze školičky 

Zdravíme vás po prázdninách z naší školky.  
Třída je po odchodu předškoláčků opět plná 
dětí, personální obsazení zůstává stejné. 

Náš vzdělávací program v MŠ se každý rok 
opakuje, proto jsme hned druhý týden začali 
jezdit na plavání, pracujeme na interaktivní 
tabuli, kreslíme a stříháme, cvičíme, zpíváme, 
počítáme a těšíme se alespoň na některé 
venkovní akce, které jsou povolené. Pořád totiž 
trvají proticovidová opatření. Rodiče nosí 
roušky, mají zákaz volného pohybu po školce  
a my děti si často umýváme ruce. Hlavní ale je, 
že můžeme chodit do školky a hrát si tady 
s kamarády. 

  Hezký podzim přejí vaši nejmenší 

 
  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Z MATEŘSKÉ ŠKOLKY 

Loučení s předškoláčky. 
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Letní kino 

Příjemným filmovým zpestřením letošního léta bylo opět promítání dvou filmů od 
Kina na kolečkách. Atmosféra letních kin je opravdu velice oblíbená a i toto léto tomu 
nebylo jinak. Jsem velice ráda, že vás letní kina baví a přijdete si užít promítání pod 
širým nebem, které má opravdu svoje kouzlo. Poděkování patří Kinu na kolečkách, 
které nám promítání zajišťuje již druhým rokem, mladým hasičům za občerstvení  
a velké díky Obci Dlouhoňovice, která letní kina financuje.  

 
S přáním příjemných a zdravých podzimních dní   

Iva Jedličková 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
POZVÁNKA NA CVIČENÍ 

 

Ráda bych vás pozvala na cvičení, které se již několik let koná pravidelně každé 
pondělí a čtvrtek od 18:30 do 19:30 v tělocvičně. 

V pondělí je cvičení v pomalejším rytmu (rehabilitační) pod vedením Blanky 
Jansové, tudíž jsou zvány ženy v kterémkoliv věku. Ve čtvrtek se cvičí jóga pod 

vedením Šárky Vítkové. Cena každé lekce je 40 Kč. 
 

                                                                 Jana Třešňáková 
 

Z VAŠICH PŘÍSPĚVKŮ 
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Výstup na Výhlednu 

Krásné sobotní odpoledne 25. září zpestřil tradiční Výstup na Výhlednu. Ve velmi 
komorním počtu účastníků nás potěšili vystoupením Trubači od Zemské brány. Zahráli 
nám několik skladbiček, které neodmyslitelně patří k lovům a mysliveckým akcím. Hra 
na přirozené lovecké rohy, tzv. lesnice, byla provázena velmi milým, zábavným  
a poučným slovem, které nám přiblížilo svět mysliveckého troubení. Dámě a třem 
pánům velmi děkuji, že vážili cestu, a jak oni sami říkají, šířili u nás osvětu z oblasti 
myslivosti.  

Lucie Šimková 

 

Dlouhoňovice na Pastvinách aneb Dlouhoňovický expres v akci 

Závod Dračích lodí má na Pastvinské přehradě již dlouholetou tradici, a tak si 
myslím, že není třeba tuto akci nijak blíže představovat. Co je ale třeba představit, je 
Dlouhoňovický expres. Tento klub založili sportovní nadšenci z Velkého Hájku a pod 
tímto názvem se zúčastňují různých sportovních klání. Ne jinak tomu bylo i na 
letošním ročníku Dračích lodí. Dvacetičlenná posádka v čele s kapitánem Lubošem 
Malým se zúčastnila závodu již potřetí. Letos ale šlapala na paty i těm tradičně 
nejlepším účastníkům. Krásné třetí místo vybojovala v silné konkurenci a všechny 
přesvědčila, že její zlepšující se výkony nejsou náhodné.  

Dlouhoňovický expres byl zapsán mimo jiné i na startovní listině závodu 
Rakovnická šedesátka, kde se členové klubu zúčastnili závodu v kategorii štafet RS100, 
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která byla letos vypsána poprvé. Pánové R. Lux, L. Malý a T. Barvínek v krásném 
prostředí Křivoklátska uběhli štafetově v součtu 90 km. Každý z nich běžel tři úseky po 
deseti kilometrech a v cíli byli na druhé příčce.  

Na místě je velká gratulace ke skvělým výsledkům, poděkování za reprezentaci 
obce a přání mnoha dalších sportovních zážitků a těch nejlepších umístění.  

 
Lucie Šimková 
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Ze cvičení starších žen 

Po dlouhé době jsem se zase dostala ke psaní do vesnického Občasníku. Nás starší 
ženy všechny mrzí, že nemůžeme chodit do našeho oblíbeného cvičení. 

Letos v únoru tomu bylo 33 let, kdy se v naší vesnici sešlo pár žen, a pod vedením  
p. Slaninové založily první cvičení. Během let se přidávaly další ženy a na tak malou 
vesničku se nás scházelo přes dvacet cvičenek. Jak rychle čas běží, tak i nám přibývají 
léta a mnohé ženy už opustily naše řady. Setkávání se jednou týdně má pro nás velký 
význam. Nejen, že jde o to setkání, ale i o povídání. Také protáhneme naše těla a hned 
se cítíme lépe. Znamená to pro nás velký relax a odreagování. 

Bohužel nejen nám, ale všem Covid narušil plány, se kterými jsme počítaly. Budeme 
doufat, že se všechno zase vrátí do normálu a nám to dá novou sílu. A proto, že nás to  
v loňském roce zastavilo, tak se zpožděním jsme oslavovaly naše kulatá výročí. 

V roce 2020 oslavila paní Slaninová Marie - 90 let, paní Bártová Věra - 75 let, paní 
Matušková Jaroslava - 80 let. V roce 2021 oslavila paní Hynková Marie - 80 let. 

 

 

 

Letos také opustila naše řady paní 
Dostálková Manka. Vzpomínáme na 

všechny, které už mezi námi nejsou. Čest jejich památce! 

Matušková J. 
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Letní a podzimní akce 

V sobotu 4. 9. 2021 jsme uskutečnili na fotbalovém hřišti sportovní odpoledne pro 
děti a zároveň vyhlásili výsledky dvou akcí. Jednou z nich byla v červenci spuštěná akce 
„Putování s Floriánkem po naší vesnici a okolí“. Celkem putovalo 34 dětí  
s rodiči. Obrázek s Floriánkem byl umístěn v hádance  
a děti musely uhodnout místečko a obrázek s úkoly 
najít. Foto s vyřešeným úkolem měly odeslat na email 
Floriánka.  Všem dětem byly předány pamětní listy  
a krásné ceny věnované firmou Teddies.  

Druhou akcí v době prázdnin byla Dlouhoňovická 
maturita, které se zúčastnilo 10 maturantů. Autor  
a korektor Dlouhoňovické maturity byl Jiří Tydlitát. Na 
mně zůstala kontrola otázek. Z 16 otázek byly 3 sporné, 
tudíž jsem navštívila naši obecní kronikářku, s kterou 
jsme dvě otázky z historie vyřešily.  Třetí spornou 
otázkou byla velikost hokejového hřiště. To jsem  
s manželem změřila a má skutečně 56,999 x 26,999 m. 

Všem účastníkům jsme 
pogratulovali a předali 
krásné ceny. Celý počet 16 
bodů získala Jana Bártová 
– gratulujeme a přejeme 
brzské uzdravení.  
Děkujeme naší obci za 
finanční podporu. 

A nyní se vrátím ke 
sportovnímu odpoledni. 
Na sportovní odpo-
ledne dorazil velký počet 
dětí. Bylo připraveno  

9 soutěží. Nechyběla opičí dráha, dostihy s fotokoutkem, šlapadla, hod na plechovky, 
džberovka, chůdy, mini golf, slalom na koloběžkách a motorkách a záludné hlavolamy. 
Po splnění úkolu dostaly děti žetonek, za který si v obchůdku vybraly odměnu. Bylo  
z čeho vybírat, protože opět jsme odměny dostali od firmy Teddies. Letos jsme měli  
i točenou zmrzlinu s ledovou tříští. U vstupu byla umístěna kasička a výtěžek poputuje 
na Dětské oddělení Orlickoústecké nemocnice. Bylo vybráno krásných 3 310 Kč.  
Dětské oddělení poprosilo o zakoupení stavebnice Soft blok 17 – Barevná obří 

FLORIÁNEK 
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magnetická stavebnice z měkké pěny a box na hračky. S pomocí naší obce jsme mohli 
toto přání splnit. Velký dík patří vám, i nám všem, kteří jsme přispěli k realizaci této 
akce. 

Letní akce dopadly velmi úspěšně, ale my chystáme další, podzimní, a tou je 
oblíbená „Podzimní burza dětského oblečení“. Přemýšlíme i o Vánocích.  Na 4. 12. 

chystáme vánoční odpoledne. 

Na závěr mi nezbývá nic jiného, než 
poděkovat i děvčatům ze spolku 
„Floriánek“, za realizaci akcí, za jejich chuť, 
čas i energii, kterou do těchto akcí vkládají.   

Za Floriánek Simona Páchová 
 

 

 
Výjezdy JSDH Dlouhoňovice 

Jak si většina z vás určitě všimla, 
v letošním roce byl naší jednotce již čtyřikrát 
vyhlášen požární poplach. Rok 2021 je 
celkově rekordní v zásazích naší jednotky, a to 
nejen u požárů, ale i technických zásahů  
a další pomoci občanům nejen naší obce. 
Velký vliv na to má i extrémní počasí, které 
v tomto roce prozatím panovalo. Několikrát 
jednotka zasahovala při čištění komunikací 
po bouřích, které se několikrát prohnaly přes 
naši a okolní obce. Největší obtíže byly v ulici 
Nádražní, kterou pravidelně zaplavovalo 
bahno z pole nad Velkým Hájkem. S tím 
posléze souviselo i čištění propustků pod 
komunikacemi a dále propláchnutí a vyčištění dešťové kanalizace v celé obci.  

Z HASIČSKÉ ZBROJNICE 
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Z operačního střediska Pardubického kraje nám byl vyhlášen požární poplach, a to 
13. 3. 2021 v 00:43 hodin. Jednalo se o požár skládky komunálního odpadu v Českých 
Libchavách. Jednotka vyjela v čase 00:53 a na místo zásahu přijela v 1:08 hodin. 
Zrovna v této době bylo v opravě čerpadlo ze 
zásahového vozu DAF v Jihlavě, kde 
probíhala kompletní renovace. O tomto 
operační důstojník věděl, přesto jsme byli 
vysláni na místo zásahu pro případnou 
pomoc. Další poplach byl vyhlášen opět kvůli 
požáru skládky v Českých Libchavách. Stalo 
se tak 31. 3. 2021 v 6:34 hodin. Jednotka 
vyjela v 6:42 hodin a na místě byla 6:52 
hodin. Naší jednotkou byla na pokyn velitele 
zásahu zahájena dálková kyvadlová doprava 
vody na místo zásahu, a to poprvé až z Ústí 
nad Orlicí z areálu obchodního centra STOP 
SHOP. Poté bylo zřízeno čerpací místo na 
Tiché Orlici v Dolních Libchavách pod 
mostem na Ústí nad Orlicí a voda se 
dovážela odtud. Z tohoto zásahu se jednotka 
vrátila v 9:10 hodin a zasahující hasiči se 
vydali do svých zaměstnání. Musím napsat, že někteří si museli vzít půl den dovolené. 

Dále jsme zasahovali u požáru vysokonapěťového kabelu v areálu firmy Maixner  
a Hanuš. Tento poplach byl vyhlášen 3. 7. 2021 v 4:25 hodin a jednotka vyjela ve 4:30 

hodin. Požár byl uhašen ještě 
před naším příjezdem 
hasicím přístrojem. Poslední 
výjezd byl k požáru osobního 
auta na silnici mezi 
Dlouhoňovicemi a Hejnicemi. 
Stalo se 9. 9. 2021 v 17:24 
hodin. Jednotka vyjela  
v 17:29 hodin a na místo 
zásahu přijela 17:33 hodin. 
Na místě jsme byli jako druzí 
za jednotkou z Hejnic. Ta už 

měla požár pod kontrolou, a to i díky zásahu kolem jedoucích a hasicích přístrojů. 

Na každý vyhlášený zásah operačním střediskem je členům jednotek SDH posílána 
SMS zpráva nebo hlasová zpráva na mobilní telefon. Zároveň u vyhlášení požárního 
poplachu je vždy spuštěna výstražná siréna.  

V letošním roce, do 10. 9. 2021, bylo JSDH Dlouhoňovice realizováno výjezdů 
evidováných u Operačního a informačního střediska HZS Pardubického kraje celkem 
dvanáct.  

Zdeněk Musil - velitel družstva JSDH Dlouhoňovice 
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Uctění památky  

Naše jednotka SDH Dlou-
hoňovice uctila 19. 9. ve 12:00 
hodin minutou ticha dva hasiče 
z JSDH obce Koryčany, kteří 
tragicky zemřeli při výbuchu 
rodinného domu v Koryčanech. 
Pieta proběhla před hasičskou 
zbrojnicí a zásahovým automo-
bilem. 

 
Zdeněk Musil - velitel družstva 

JSDH Dlouhoňovice 
 

Okrskové závody Dlouhoňovice  

V sobotu 21. srpna jsme v Dlouhoňovicích přivítali závodníky na okrskových 
závodech v požárním sportu. Závody byly pořádány i jako součást oslav 115let založení 
SDH Dlouhoňovice, a to jak pro dospělé závodníky, tak i pro děti. Přivítali jsme 
družstva ze sborů dobrovolných hasičů Žamberk, Líšnice, Helvíkovice, Kameničná  
a samozřejmě i Dlouhoňovic.   

Dětské závody probíhaly v dopoledních hodinách. Děti soutěžily ve dvou 
disciplínách, a to v požárním útoku a běhu jednotlivců na 60 metrů přes překážky. 
Zároveň byly rozděleny do dvou kategorií na mladší a starší. Výsledky v jednotlivých 
disciplínách se bodovaly a podle počtu získaných bodů pak bylo určeno konečné pořadí 
všech týmů.

Konečné výsledky jednotlivci 
mladší dívky: 

 

1. místo Kristýna Vágnerová  

SDH Dlouhoňovice 

2. místo Viktorie Kalousová  

SDH Kameničná 

3. místo Anežka Dufková  

SDH Kameničná 
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Konečné výsledky jednotlivci 
starší dívky: 

 

1. místo Adéla Krejsová  

SDH Žamberk 

2. místo Karolína Dolečková  

SDH Dlouhoňovice 

3. místo Veronika Bednářová  

SDH Helvíkovice 

Konečné výsledky jednotlivci 
mladší chlapci: 

 

1. místo Lukáš Doleček  

SDH Dlouhoňovice 

2. místo Filip Václavek                      

SDH Kameničná 

3. místo Martin Keprta  

SDH Líšnice 

 
 

Konečné výsledky jednotlivci 
starší chlapci: 

 

1. místo Šimon Felgr  

           SDH Žamberk 

2. místo Jakub Martin Brokeš  

           SDH Kameničná 

3. místo Vojtěch Veverka  

           SDH Kameničná 

Celkové konečné výsledky mladší 
děti: 

 

1. místo SDH Dlouhoňovice 

2. místo SDH Kameničná 

3. místo SDH Líšnice 

Celkové konečné výsledky starší 
děti: 

 

1. místo SDH Žamberk 

2. místo SDH Dlouhoňovice 

3. místo SDH Kameničná 

 

Zdeněk Musil - velitel družstva JSDH Dlouhoňovice 
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Tornádo na Jižní Moravě 

Dne 24. června v cca 19:20 prošlo přes obce Hrušky, Moravskou Novou Ves, 
Mikulčice, Lužice a městskými částmi Hodonína Bažantnice a Pánov tornádo. Proto 
hned v pátek odpoledne jsme sedli do auta s bráchou (Michal Hynek) a odjeli pomáhat 
na Moravu. Po příjezdu do KD Hodonín jsme se zapojili do prací s vykládáním 
potřebných věcí až do 3. hodiny 
ranní, kdy jsme vyložili poslední 
kamion s humanitární pomocí. 
Brzy ráno v sobotu jsme se 
domluvili s klukama z SDH 
Úhřetice (okr. Chrudim) a pěticí 
vojáků, že půjdeme společně 
pomáhat. Odjeli jsme proto do 
Mikulčic, kde jsme šli na krizový 
štáb, kde nás poslali na konec 
vsi Mikulčice, kde byla potřeba 
pomoc. Rozdělili jsme se na dvě 
party. Jedna parta šla vyčistit 
střechu od zbytků tašek, aby 
mohla být střecha provizorně 
zaplachtována. Po zakrytí stře-
chy několika plachtami jsme 
skočili pomoct druhé partě, která rozebírala celou střechu a také ji zakrývala plachtou. 
Po 19. hodině večerní jsme odjeli s partou zpět do Hodonína, kde na nás znovu čekalo 
vykládání věcí z kamionů. Opět jdeme spát po 3. hodině ranní a na nohou jsme cca 21 
hodin.  

V neděli ráno odjíždíme do Mikulčic k rodině, kde jsme skončili předešlý den. 
Čekalo nás čištění zahrady 
od všelijakých věcí, které 
přiletěly. Od Záchranného 
útvaru HZS Hlučín jsme 
dostali tři obleky na 
odstraňování skelné vaty, 
která se nacházela v bytě. 
Odpoledne jsme se začali 
balit a odjížděli jsme zpět 
domů. Jak jsme odjeli 
domů, dopadl na nás 
smutek, že nemůžeme 
pomoci dalším lidem, kteří 
naši pomoc potřebovali. 
Vraceli jsme se domů ke 
svým rodinám a ráno jsme 
šli do svých zaměstnání 
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nebo škol. Proto jsme se domluvili, že pojedeme znova pomoct na Moravu.  

V pátek 2. července odpoledne znovu odjíždím na Moravu, kde se scházím  
s klukama z SDH Úhřetice. V sobotu ráno odjíždíme na poničený dům do Hodonína. 
Jdeme opravovat střechy a znova je pokrývat taškami a stavět novou zeď k plotu 
zahrady. V neděli se vracíme zpět tam, kde jsme skončili předešlý den a čeká nás další 
střecha na pokrytí, dodělání zdi k plotu a výstavba dvou poničených komínů na 
střechách. V odpoledních hodinách odjíždíme zpět domů. Tímto bych chtěl poděkovat 
všem, kteří se podíleli na pomoci Jižní Moravě. Mohu říct, že lidé neváhali přijet 
pomoct i z druhé strany republiky nebo i ze Slovenska.  

Velký respekt patří všem sborům jak z Čech, tak i ze Slovenska, kteří ještě tu noc 
sedli do svých aut a odjeli pomáhat.  

                                                      Za SDH Dlouhoňovice Michal Hynek a Martin Hynek 

Konec sezóny Mladých hasičů 

Závod v Letohradě byl pro Mladé hasiče v letošní sezóně z 5 závodů tím posledním.  
V kategorii mladších žáků se umístili s časem 18:22 celkově na krásném  
6. místě z 10 družstev. Starší žáci se s časem 16:85 umístili na 7. místě a celkově obsadili  
7. místo z 13 družstev, což je vynikající výsledek.  

Chtěla bych poděkovat všem fanouškům, rodičům a panu starostovi Petru Nunovi za 
celosezónní podporu na závodech. Dále děkuji všem dorostencům a dorostenkám za 
pomoc při trénincích.  Závodní sezóna je sice za námi, nicméně my se neflákáme  
a tréninky pokračují dále! Tímto zveme všechny nováčky, kteří mají zájem o požární sport, 
ať neváhají a přidají se. 
                                                                                                                                    Jana Třešňáková 
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Zpráva o činnosti Junioru Dlouhoňovice 
 

Po covidové pauze se náš tým ocitl na mrtvém bodě. Důvodem byl větší úbytek dětí. 
Opustilo nás celkem šest dětí a my museli řešit jakou kategorii přihlásit do soutěže. 
Vzhledem k velkým věkovým rozdílům bylo jasné, že nemáme šanci nic sestavit. Náš 
nejsilnější ročník je 2007, tak jsme se snažili sehnat nějaké hráče z jiných klubů. 
Naštěstí podobný problém měli v týmu starších žáků v Jablonném nad Orlicí, a tak 
jsme se domluvili na spolupráci. Z Jablonného přestoupilo osm hráčů, a tak jsme tímto 
spojením sestavili mužstvo, které jsme přihlásili do okresního přeboru starších žáků 
8+1.  

Trénovat jsme začali 10. srpna. Scházíme se dvakrát týdně a vždy ve čtvrtek máme 
společný trénink s hráči z Jablonného. Jednou trénujeme v Dlouhoňovicích a podruhé 
v Jablonném. Díky tomuto spojení k našemu týmu přibyl i trenér Radek Balšánek.  

Sezóna nám začala 4. září. My do ní vstoupili vítězstvím 2:0 s Viking Union  
z Rokytnice. Druhý zápas jsme odehráli s Dolní Dobroučí na hřišti v Jablonném. I tento 
zápas se nám povedl a připsali jsme si další vítězství, tentokrát 5:2. Tak uvidíme, jak se 
nám bude dařit dále, ale už teď víme, že si kluci a děvče vytvořili dobrou partu, s kterou 
zažijí nové, a doufáme, že vítězné zážitky. Spolupráci jsme rozšířili i přestupem našich 
dorostenců do Jablonného. Jejich řady posílili Luděk Skalník, Jirka Bajt a Marek 
Silber. Závěrem vám představím náš tým: brankář - Vít Musil; obrana - Marcel 
Svoboda, Tomáš Hubálek, Radek Hock, Tereza Vaníčková a Tobiáš Tobeš; záložníci - 
Jakub Vítek, Jakub Chládek, Adam Netušil, Dominik Appl, Vítek Urban, Maxim 
Prachař a Erik Černohorský; útočníci - Tomáš Maurer a Matěj Mareš. 

                                                                                                                         Zdeněk Kořínek 
 

Rozpis zápasů OP starších žáků podzim 2021 
 

Žichlínek  -  Dlouhoňovice                                SO   2. 10.   9:30 

Jehnědí  -  Dlouhoňovice                                   SO   9. 10.  10:30 

Dlouhoňovice  -  Č. Třebová  B                         NE  17. 10.  10:00 
Rybník  -  Dlouhoňovice                                      SO  23. 10.  11:30 

Dlouhoňovice  -  D. Čermná                               NE  31. 10.  10:00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ZE SPORTU 
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SK Dlouhoňovice 

Na začátku září proběhla řádná valná hromada spolku SK Dlouhoňovice. Členové 
odhlasovali již dříve zmiňované přijetí nového oddílu s názvem Cvičení rodičů s dětmi. 
Jedná se o cvičení dětí převážně ve věku 3 až 6 let, která pod vedením Aleny Fišerové 
rozvíjí a zdokonalují pohybové dovednosti, obratnost a koordinaci. Cílem cvičení je 
zejména to, aby děti byly v pohybu a v kolektivu a rovněž, aby je vše bavilo. Výkonný 
výbor se rovněž pravidelně scházel, aby řešil provozní záležitosti.  

Spolku byla také schválena dotace na děti a mládež od Národní sportovní agentury 
ve výši bez mála 80 ooo Kč, o kterou jsme žádali na konci minulého roku. Prostředky 
budou využity zejména na nákup cvičebních a sportovních pomůcek.   

HC Dlouhoňovice 

Hokejisté po roční nucené přestávce v září zahájili přípravu na novou sezónu 2021-
22. Hráči se sešli k prvnímu tréninku na ledě v Lanškrouně, a poté v Chocni, kde 
sehráli tréninkové utkání s jedním ze soupeřů v tamní hokejové lize. Stejně jako 
v předloňském roce budeme nastupovat v Choceňské hokejové lize, kam se letos 
přihlásilo celkem 13 týmů včetně například Voděrad. První soutěžní utkání sehrajeme 
v sobotu 18. 9., a poté s pravidelností jeden zápas každý víkend. Veškeré informace  
o soutěži včetně rozlosování a tabulky naleznete na webu níže. 

www.chhl.cz 

http://www.chhl.cz/
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Kapři Dlouhoňovice 

Vzhledem k opatřením, která na jaře platila, neproběhla tradiční soutěž v in-line 
hokeji. Naši hráči se tak pouze v krátkém období rozvolnění sešli k několika málo 
hracím tréninkům v lanškrounské hale, a to bylo bohužel z letošní sezóny vše. Snad 
příští rok bude už vše v běžném režimu a soutěž se klasicky rozběhne.   

 
Tomáš Plundra 

 
 
 
 

Co si vybavíte pod slovem podzim? Někdo možná konec teplých dní, někdo práci na 
zahradě, někdo mlhy, někdo krásné ostré světlo a viditelnost na horách, někdo barevné 
listí… A co dělali v tomto období naši předkové?  

Historie je plná tradic, rituálů i pověr. Zatímco v létě se lidé věnovali celé dny práci 
na polích, podzim už takové pracovní úsilí nevyžadoval a nastal čas i na trochu zábavy.  

▪ Opékání brambor 
 

Umouněné prsty i tváře měly děti právě od pečených brambor. Většinou se sešly za 
vesnicí a rozdělaly oheň, u čehož se nesmělo mluvit, protože oheň by se polekal. Děti 
potom chodily okolo ohniště, držely se za ruce a zpívaly. Ty odvážnější přes oheň  
i skákaly. Když už bylo v ohništi dost žhavých uhlíků, vyhrabaly z pole zapomenuté 
brambůrky a daly je do popela. Pro tehdejší děti to byla lahůdka a já si myslím, že by ji 
měly ochutnat i děti dnešní. Tak to s nimi někdy třeba zkuste. 

 
▪ Pouštění draků 

 
Proč se u nás draci nepouští na jaře, ale až na podzim? Původně tato dnešní zábava 

byla rituálem a pochází z Asie. Na jaře vypouštěli rolníci nad pole draky, aby měli 
dobrou úrodu. Věřili totiž, že draci přivolávají srážky. A nejen to, draci měli pomoci  
i v tom, aby děti byly celý rok zdravé. Na jaře foukal vítr silněji a bylo i tepleji. Draci tak 
létali mnohem lépe. K nám se pouštění draků dostalo až koncem 19. století. Už jen ale 
jako zábava. Na jaře se ovšem po polích s draky běhat nesmělo. Za prvé bylo mnoho 
práce a děti na zábavu neměly čas, a za druhé bylo zaseto. Proto tedy ten podzim. 

 
▪ Svatý Václav 

 
28. září je dnes státním svátkem a v kalendáři je označen jako Den české státnosti. 

Dříve toto datum bylo jednoduše dnem svatého Václava. Po tomto dni začínalo 
vinobraní. Václav je totiž již dlouhá staletí patronem vinařů. Začínalo i babí léto a na 
vesnicích se konaly poutě. Do vesnic se také ze vzdálených pastvin vracel dobytek  
a sedláci platili poddanskou daň z půdy majiteli panství. 

TROCHA PODZIMU NA ZÁVĚR… 
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▪ Dušičky 
 

I naši předkové na Dušičky zdobili hroby zemřelých květinami, věnci a zapalovali na 
nich svíčky, které podle dávných keltských tradic ukazovaly mrtvým duším cestu. Oheň 
ale také očišťoval a chránil před zlými duchy. Se svátkem zesnulých se pojila další řada 
zvyků. Pekly se různé druhy pečiva. Rohlíky se rozdávaly žebrákům a chudině  
u kostela. Jídlo se také házelo do ohně, což mělo symbolizovat obětinu zemřelým. 

 
▪ Svatý Martin 

 
Období kolem svatého Martina patřilo obdarovávání. Pekly se Martinské podkovy, 

velké zahnuté rohlíky plněné mákem. Ty byly určeny čeledi, které v tomto období 
končila služba a rozhodovala se, jestli půjde k jinému hospodáři, nebo zůstane. A proč 
se jí Martinská husa? Legenda praví, že zbožný biskup Martin nechtěl přijmout 
biskupský úřad v Tours, a tak se před vyslanci schoval v husinci. Husy ho ovšem svým 
kejháním prozradily a Martin přijmout musel. Proto husy odsoudil k tomu, aby na jeho 
památku každý rok pykaly na pekáči.  

 
Přeji vám krásný barevný podzim se sklenkou mladého vína v ruce, s husou na talíři 
a s poslušným drakem na obloze.                                                           
                                                                                                                                   Lucie Šimková 
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        KALENDÁŘ (dosud známých) AKCÍ V DLOUHOŇOVICÍCH v r. 2021/2022 

▪ sobota 16. 10. 2021 - Beseda s Jawou na cestách 

▪ neděle 28. 11. 2021 - Rozsvícení vánočního stromu 

▪ sobota 12. 3. 2022 - Sportovní ples 

▪ sobota 18. 6. 2022 - DLOUHOHRANÍ  

Případné změny v kalendáři budou včas oznámeny! 

 

• … pro přímou komunikaci s redakcí Občasníku je určena samostatná 

e-mailová adresa obcasnik@dlouhonovice.cz. Touto cestou prosíme 

všechny občany, kteří by chtěli přispět názorem, postřehem, 

poděkováním apod., aby své články poslali do termínu uzávěrky (viz níže) příštího vydání 

Občasníku na uvedenou e-mailovou adresu, či donesli na Obecní úřad v Dlouhoňovicích.  

 
 

Autoři fotografií použitých v Občasníku č. 91 (3/2021) jsou: 

L. Šimková (2), P. Nun (2), MŠ Dlň (4), SDH Dlň (9), HC Dlň (1), FC Dlň (1), 
I. Jedličková (1), A. Fišerová (1), R. Lux (3), Floriánek (4), M. Matušková (4), M. Hynek (3)  

Použité foto a animace: zdroj internet (5) 
 

 

Obecní zpravodaj Dlouhoňovický občasník vypracovala redakční rada. 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. 

Periodický tisk územního samosprávného celku. 
Uzávěrka příspěvků do Občasníku č. 92 (4/2021) je ve středu 8. 12. 2021 

Úřední hodiny Obecního úřadu Dlouhoňovice: 
 

pondělí a středa: 14:00 – 17:00 hod. 

Okrskové závody Dlouhoňovice 

mailto:obcasnik@dlouhonovice.cz
mailto:obcasnik@dlouhonovice.cz
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