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Jak dál s odpady !!! 

Již v letošním roce rozhodnete o tom, kolik budete za odpady platit 
v roce 2021! 
     Rádi bychom vás seznámili s návrhem nového odpadového zákona, tak jak byl 
předložen k připomínkování Ministerstvem životního prostředí. Hlavním cílem novely 
zákona je nastavit požadavky legislativy tak, aby nakládání s odpady více naplňovalo 
hierarchii nakládání s odpady a přiblížilo se k cílům oběhového hospodářství. 

     Schválené cíle oběhového hospodářství jsou: 

 v roce 2025 recyklovat 55 % komunálních odpadů; 
 v roce 2030 recyklovat 60 % komunálních odpadů; 
 v roce 2035 recyklovat 65 % komunálních odpadů; 
 v roce 2025 skládkovat maximálně 10 % komunálních odpadů; 
 zvýšit recyklaci všech obalů na 65 % v roce 2025 a 70 % v roce 2030. 

 
Aby cílů oběhového hospodářství bylo v ČR docíleno, je v zákoně navrženo: 

 zvýšit poplatek za uložení odpadu na skládku ze současných 500 Kč dle následující 
tabulky, směsný komunální odpad bude považován za využitelný; 

  

 obcím bude nabídnuta tzv. recyklační sleva. Obec, která 2 roky před dobou platnosti 
pro výši poplatku (pro rok 2021 je to rok 2019) vytřídí určité procento komunálních 
odpadů, bude za uložení směsného odpadu platit poplatek dle tabulky pro zbytkový 
odpad. Požadovanou míru třídění ukazuje následující tabulka; 

Rok  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

úroveň recyklace (%) 35 45 55 60 65 70 70 70 75 

úspora za skládkování (Kč/t) 300 400 500 750 1000 1000 1100 1100 1150 

  

 obcím, které nedocílí stanovené úrovně recyklace v roce 2025 (60 %), 2030  
(65 %) a 2035 (70 %) bude hrozit pokuta až do výše půl miliónu korun ! 

     V zákoně stanovené požadavky na obce považujeme za hodně přísné a pro mnoho 
obcí nesplnitelné, a proto doporučujeme projednávání zákonu sledovat. Na druhou 
stranu je třeba říci, že hlavně díky lepší evidenci bioodpadů úroveň recyklace v mnoha 
obcích od roku 2015 výrazně vzrostla. V roce 2017 dosáhlo 40% úrovně třídění již přes 
2000 měst a obcí. 

 Rok 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
2030  
a dále 

využitelného 
odpadu 

800 900 1000 1250 1500 1600 1700 1800 1850 1850 

zbytkového  
odpadu 

500 500 500 500 500 600 600 700 700 800 

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE 
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     Návrh zákona předpokládá, že na recyklační slevu budou moci dosáhnout i obce, 
které podporují domácí a komunitní kompostování. Odpad takto odkloněný bude moci 
být započten do úrovně recyklace, ale pouze za určitých podmínek (bude upřesněno). 
My jsme navrhli, aby slevu získaly i obce s produkcí směsného odpadu pod 100 
kg/ob/rok. 
     Tento materiál byl zpracován v rámci projektu „Odpadové hospodářství obcí  
– příklady dobré praxe“, který byl v roce 2019 podpořen Ministerstvem životního 
prostředí. 
     Poznámka: Toto je článek připravený českou neziskovou organizací Arnika, 
která spojuje lidi usilující o lepší životní prostředí.  

Petr Nun – starosta obce 
 

 
 

       https://arnika.org/ 

 

Barevné tašky na třídění odpadu (viz obrázek níže) jsou zdarma 
k odebrání na Obecním úřadě Dlouhoňovice !!! 

https://arnika.org/
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Poděkování 

     Ve dnech 24. 5. a 25. 5. proběhly v členských zemích Evropské unie volby do 
Evropského parlamentu. Ne jinak tomu bylo i v České republice. Termínů voleb do 
různých institucí je více a více, a i proto jsou tyto akce méně a méně populární. 
Dokladem toho je, že i v naší obci při minulých volbách byla volební účast asi 18 %. 
Letošních 30 % je tak trochu nad průměrem. Tímto bych chtěl poděkovat volební 
komisi, která byla plně v dámském složení a zasedala v naší obci pod vedením  
p. H. Richtrové. Věřím, že i při dalších volbách nám zachovají přízeň.                                                    

Petr Nun – starosta obce 

Výsledky voleb do Evropského parlamentu v Dlouhoňovicích 

     voličů: 643; vydaných obálek: 196; platných hlasů: 195; volební účast: 30,48 % 

VOLENÁ STRANA POČET HLASŮ 

ODS 32 

ANO, vytrolíme europarlament 2 

ČSSD 5 

KSČM 15 

Koalice DSSS a NF 2 

SPR-Rep. str. Čsl. M. Sládka 1 

Koalice Rozumní, ND 2 

Pro Česko  1 

Vědci pro ČR 3 

HLAS 2 

Koalice STAN, TOP 09 13 

Česká pirátská strana 27 

SPD 13 

ANO 2011 50 

Bezpečnost, Odpovědnost, Solidarita 1 

KDU-ČSL 24 

Alternativa pro Česk. Rep. 2017 2 

 

V ČR bylo do Evropského parlamentu zvoleno 6 zástupců ANO, 4 zástupci ODS,  
3 zástupci Pirátů, po 2 zástupcích TOP 09, SPD i KDU-ČSL a po jednom zástupci STAN  
a KSČM. 

Doplněno redakcí DlňO 
Zdroj Novinky.cz 

  

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 
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Poděkování hasičům 

     Po deštích se mi ozvala technička ze státních lesů, že přívalové srážky ohrožují cestu, 
která je součástí naučné stezky. Bohužel jsme zjistili, že jsou ucpané propustky, které 
jsou majetkem Lesů České republiky. V rámci dobré spolupráce hlavně ve věci kontroly 
našich lesů, ale i díky postoji při akci naučná stezka jsem slíbil, že se pokusím s našimi 
hasiči propustky uvolnit. Oslovil jsem starostu hasičů (p. Zdeňka Musila), a ten 
zareagoval tak, že 17. června přijelo hasičské auto na stezku. Kromě pana Z. Musila zde 
byl přítomen i Jan Musil. Svoji práci zvládli jako profesionálové. Propustky jsou čisté  
a já bych jim chtěl touto cestou poděkovat.                                                               

 Petr Nun – starosta obce  

 

Končíme !?! 

     Od roku 2017 v naší obci působí oddíl atletiky. Za tu dobu odvedl dobrou práci, kde 
vysoce dobře byl hodnocen závod MČR v přespolním běhu a stejně tak loňský 
Silvestrovský běh. Oba závody byly podpořeny sponzory včetně Obce Dlouhoňovice. 
Obrovský podíl na konání těchto akcí měli i občané naší obce, za což jim patří dík.  
     Atletický oddíl se měl k tomu, aby řádně fungoval, začlenit se do TJ Dlouhoňovice, a to 
tak, že podá žádost, o které bude jednáno a která bude schválena na valné hromadě TJ. 
Druhou možností bylo, že se si založí IČ, budou mít svůj účet a budou fungovat 
samostatně. 14. června si u mne dojednalo vedení atletů schůzku a oznámili mi, že posílají 
dopis na Český atletický svaz (ČAS), kde oznamují ukončení své činnosti. Byl jsem pozván 
i na schůzku TJ, kde jsem se dozvěděl informace z druhé strany. Podle mne je tato situace 
zaviněná slabou komunikací z obou stran a jednání atletického oddílu se mi zdá unáhlené. 
V jaké stavu je nynější situace nevím a dál bych se raději moc nevyjadřoval, abych 
nevzbudil nějaké emoce. Avšak jsem zvědav, jak se k takovému způsobu postaví vedení 
ČAS. Ukončení se mi zdá dost nestandartní a z nějakého důvodu také alibistické. 

                                                                                     Petr Nun - starosta obce 
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Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 23. 4. 2019 schválilo: 

 žádost firmy Norservis s.r.o., Nádražní 68, Dlouhoňovice o doplnění regulativu 
pro plochu BV – bydlení v rodinných domech venkovské o podmínečné přípustné 
využití této plochy pro parkování osobních vozidel firmy Norservis s.r.o. na parc. 
č. 454/2 a zařazení do změny ÚP Dlouhoňovice č. 2; 

 dofinancování pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Dlouhoňovice 
z programu V2_2019 Obcí Dlouhoňovice do plné výše pořizovací ceny vozu; 

 smlouvu mezi Obcí Dlouhoňovice a firmou Dotace snadno zastoupené  
Ing. D. Plíštilem, Ph.D. na zpracování žádosti na dotaci a manažerské řízení pro 
akci „Skatepark Dlouhoňovice, ul. Školská“; 

 nájemní smlouvu mezi Obcí Dlouhoňovice a firmou Norservis s.r.o., Nádražní 68, 
Dlouhoňovice na pronájem části parcely č. 454/2 o výměře 300 m2 za cenu  
11 000,- Kč/rok za účelem parkování osobních vozidel zaměstnanců firmy; 

 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 33910/2018 ze 3. 1. 2019 na opravu hasičské 
sušící věže; 

 smlouvy mezi Obcí Dlouhoňovice a firmou Tendra spol. s r.o., zastoupenou  
Ing. J. Plíštilovou na provedení výběrového řízení, manažerského řízení na koupi 
užitkového nákladního elektromobilu; 

 dofinancování pořízení nového užitkového nákladního elektromobilu  
z programu Státního fondu ŽP ČR, výzva 112018 do plné výše pořizovací ceny 
vozu; 

 pravomoc starosty obce ke schvalování rozpočtových opatření ve výši přijatých 
dotací bez omezení. O rozpočtovém opatření bude následně zastupitelstvo obce 
informováno; 

 bezúplatný převod pozemku parc. č. 727/4 v k. ú. Dlouhoňovice – ostatní plocha 
– o výměře 326 m2 od Pardubického kraje do vlastnictví Obce Dlouhoňovice. 

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 3. 6. 2019 schválilo: 

 účetní závěrku obce Dlouhoňovice za rok 2018; 

 účetní závěrku a výsledek celoročního hospodaření PO Mateřská škola 
Dlouhoňovice a rozdělení přebytku za rok 2018 ve výši 27 682,54 Kč do 
rezervního fondu PO MŠ Dlouhoňovice; 

 účetní závěrku a výsledek celoročního hospodaření Správy sportovišť 
Dlouhoňovice, s.r.o. za rok 2018 se ztrátou ve výši 170 239,34 Kč a převod do 
neuhrazených ztrát z minulých let; 

 závěrečný účet Obce Dlouhoňovice za rok 2018 včetně zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření obce a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením 
obce za rok 2018 a to bez výhrad; 

 rozpočtové opatření č. 7 ve výši 1 750 000,- Kč na pokrytí investičních nákladů na 
revitalizaci ZD; 

 změnový list č. 1 – revitalizace ZD; 

 změnový list č. 2 – revitalizace ZD; 

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
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 změnový list č. 3 – revitalizace ZD; 

 pojišťovací smlouvu mezi Obcí Dlouhoňovice a firmou ČSOB pojišťovna, a.s.; 

 servisní smlouvu mezi Obcí Dlouhoňovice a firmou Allrisk, a.s.; 

 výsledek výběrového řízení na pořízení automobilu na alternativní pohon 
(zrušení výběrového řízení); 

 smlouvu mezi Obcí Dlouhoňovice a Pardubickým krajem o poskytnutí účelové 
dotace na pořízení nového dopravního automobilu pro SDH; 

 schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene STL plynovodní přípojky pro RD 
na parc. č. 471/26 v k.ú. Dlouhoňovice, č. stavby 9900082771 mezi Obcí 
Dlouhoňovice a firmou GasNet, s.r.o.; 

 zadání změny č. 2 ÚP Dlouhoňovice; 

 převod nájmu po panu V. Č., ul. Sídlištní 131 na paní I. D., která ke dni úmrtí 
nájemce nemá vlastní byt a žila s ním ve společné domácnosti (dle  
§ 2279, odst. 1, nový občanský zákoník); 

 smlouvu mezi Obcí Dlouhoňovice a firmou Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. pro 
případ úrazu a pojištění odpovědnosti za újmu členů JSDH Dlouhoňovice ve 
výjezdu; 

 druhé výběrové řízení na pořízení lehkého užitkového nákladního vozidla na  
el. pohon. 

 

 

P Ř I P O M E N U T Í:   
  

Letní kino ETIENNE již 20. 7. 2019 
ve sportovním areálu  
v Dlouhoňovicích!!! 

 
Promítat se začne ve 21:00 hod.  

 
S sebou deku, křesílka, a třeba i něco na 

zahřátí. 
 

„Přijďte včas, ať vám ŽENY V BĚHU 
neutečou a můžete se bavit u tohoto 

super českého filmu.“  
 

Za kulturní komisi obce  

Iva Jedličková           
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Vítání občánků 

     Starosta Petr Nun 1. června přivítal nové občánky obce Dlouhoňovice, kterými jsou 
Nela Fraňková, Sára Harapátová, Karolína Chadimová, Vendula Musilová a Kryštof 
Plundra. 
     Slavnost byla doplněna hudebním doprovodem p. Kateřiny Suchomelové a Kristýny 
Wohlinové. Všem zúčastněným předvedly děti z místní mateřské školy pod vedením 
paní učitelky Ivy Martincové velmi pěkné pásmo básniček a písniček, za které tímto 
také děkujeme. 

Za obec Lenka Sklenářová 
Narozeniny oslaví 

v červenci 
4. 7. Zdeněk Hynek  86 let 
12. 7. Miloslav Bříza  80 let 
13. 7. Marie Kalousková  86 let  
 
v září 
2. 9. Eva Vítková                       84 let 
15. 9. Alena Kozáková              80 let 
16. 9. Ludmila Martincová      82 let 
18. 9. Josef Mareš                     70 let 
 

v srpnu 
14. 8. Miloslav Polák  87 let 
15. 8. Marie Kulhavá  87 let 
24. 8. Marie Prachařová      81 let 
 

 
 
 

                 Všem jubilantům přejeme pevné zdraví 

 

Úmrtí 

Vladimír Černý 
Čest jeho památce  

  

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 

U P O Z O R N Ě N Í: 

Místní knihovna bude o prázdninách uzavřena !!! 

Otevírá ve středu 4. 9. 2019 

V mezičase můžete navštívit volně přístupnou sousedskou  
knihovničku umístěnou na chodbě obecního úřadu. 

                                                                                                                     Lucie Šimková           
 

Knihovna v Žamberku je uzavřena ve dnech 15. 7. - 26. 7. 2019 
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Koukám, jak ten čas letí…. 

 Ani se nechce tomu 
věřit, ale přiblížil se konec 
školního roku. Jaro je pro 
nás již tradičně ve 
znamení výletů. V dubnu 
jsme navštívili fotbalový 
stadion v Žamberku, kde 
pro nás (i ostatní školky) 
připravili sportovní dopo-
ledne s odměnami. V květ-
nu jsme oslavili společně 
s maminkami jejich svátek 
a podnikli další výlet – 
tentokrát na tenisové 

kurty do Žamberka. V červnu 
pojedeme zjistit, jak pracují 
profesionální hasiči, užijeme si 
poslední pohádku u nás v MŠ  
a vlakem pojedeme na zámek do 
Častolovic.  V úplném závěru mě-
síce se rozloučíme s pěti před-
školáky, kteří po prázdninách 
zamíří do školních lavic.  

„Ahoj milí předškoláci a mějte všichni pěkné prázdniny.“ 
  
  
  
         
 
 
 
 
 
 
 

Vaši nejmenší z MŠ Dlouhoňovice 

Z MATEŘSKÉ ŠKOLKY 

… rodiče ve 
školce … 

Na tenisoých kurtech … 

… v  
solné 

jeskyni… 

… brigáda 
na 

školkové 
zahradě. 
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Závody mladých hasičů 

     V letošním roce se nám podařilo sestavit 
dvě soutěžní družstva. Jedná se o jedno 
družstvo mladších hasičů a jedno družstvo 
starších, kteří soutěží v Orlickoústecké 
lize. Starší hasiči se drží průběžně na 9. místě 
a mladší na 10. místě.  Nicméně závod od 
závodu podávají stále lepší výsledky.  

Další závody: 7. 7. - Dolní Třešňovec;  
18. 8. - Třebovice; 25. 8. - Dolní 
Dobrouč a 7. 9. - Letohrad. 
     Ještě jsme se zúčastnili závodu na 
okrskové soutěži v Helvíkovicích, kde jsme 
skončili na skvělém 2. a 3. místě. 

Budeme se na úspěchy a úsměvy na tvářích všech dětí těšit.
      Jana Třešňáková

SDH - okrskové závody 

V sobotu 11. května 2019 jsme se 
zúčastnili okrskových závodů v požárním 
sportu v Helvíkovicích. Helvíkovický sbor 
slavil 130. let od svého založení. Před 
začátkem závodů bylo slavnostní zahájení  
s tancem a slavnostním průvodem. Po 
slavnostním nástupu začaly závody. Pro 
každou kategorii jsme měli jedno družstvo.  
Ženy I. pod vedením Nely Netušilové, ženy 
II. pod vedením Kamily Kořínkové, muži  
I. pod vedením Davida Třešňáka a muži  
II. pod vedením Zdeňka Musila. Letošní 
ročník se nám velmi povedl. Ženy I. měly 

nejrychlejší požární útok, bohužel po 
započtení výsledků ze závodu na 100 m přes 
překážky z toho bylo místo druhé. Ženy  
II. skončily ve své kategorii též druhé. Muži 
I. skončili v požárním útoku na 1. místě, 
které potvrdili i výsledkem v závodě na  
100 m přes překážky. Muži II. byli též 
úspěšní a skončili na 1. místě. V jednotlivcích 
v závodě na 100 m překážek skončila Adéla 
Jančarová druhá a závod mužů na 100 m 
překážek ovládl Martin Hynek, druhý 
byl David Třešňák, třetí Josef Motl  
a čtvrtý Michal Hynek. Letošní ročník se 
nám velice povedl. 

Děkuji všem, kteří náš sbor a obec tak výborně reprezentovali. 

Za SDH Dlouhoňovice David Silber 

Z HASIČSKÉ ZBROJNICE 
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SDH Dlouhoňovice – dorost  

Jako v loňském roce, tak i letos jezdí 
naše týmy kluků a holek na soutěže Velké 
ceny Ústeckoorlicka. Přes zimu jsme moc 
netrénovali, ale na jaře jsme začali tvrdě 
makat. Výsledky se dostavily už na 
prvních a zároveň „prověřovacích“ 
závodech na okrskové soutěži v Helví-
kovicích, kde se tým Muži I. umístil na  
1. místě a ještě větší úspěch byl u 100 m 
překážek, kde zástupci SDH Dlouhoňo-
vice brali všechna 4 čelní umístění  
(1. Martin Hynek, 2. David Třešňák,  
3. Josef Motl, 4. Michal Hynek). Ženy  
I. se umístily na 2. místě a Adéla 
Jančařová se umístila na 2. místě na  
100 m překážek. Dále jsme 25. května 
odstartovali sezónu ve VCÚ v Záchlumí. 
Družstvo kluků se po chybě na proudu 
umístilo na 13. místě a bralo první 2 body 
této sezóny. Holky se umístily na místě 
pátém a urvaly první 3 body. Toto 
umístění jsme rozhodně nechtěli. Museli 

nastat změny na postech, které se hned 
další víkend projevily. Další závody se 
konaly 1. 6. v Horním Třešňovci a byli 
spojené i s velmi kvalitní Východočeskou 
ligou. Kluci se umístili opět na 13. místě  
a holky na 7. místě. Hned další den  
2. června jsme přijeli do Bystřece na VCÚ 
a VČHL, kde se klukům zadařilo  
a zastavili časomíru poprvé pod hranicí 
20 sekund, a to v čase 19:83, a skončili na 
místě sedmém se ziskem osmi bodů. 
Holky skončily na 7. místě a braly 1 bod. 
Jelikož družstvo kluků vyhrálo okrskové 
závody, tak se zavítalo 8. 6. do Mladkova 
na okresní kolo, které je součástí 
VCÚ.  Skončili jsme na celkovém pátém 
místě a na 100 m překážek celkově na  
3. místě !!!  

Sezóna pokračuje 22. června  
v Černovíře, kde se naši kluci pokusí 
obhájit první místo z loňského roku. Tak 
přijeďte fandit!  

Děkujeme za podporu!   
M. Hynek 

Zprávy z JSDH Dlouhoňovice 

     Naše zásahová jednotka měla pár drobných zásahů během dubna a května. Dvakrát 
šlo o likvidaci ropných látek – jednou v ulici Sídlištní na parkovišti a podruhé v ulici 
Hlavní. Byl použit sorbent s následným úklidem nasáklého sorbentu. Další výjezd byl 
k požáru plynového zahradního grilu v Dlouhoňovicích v ulici Hlavní. Zde se naštěstí 
nic závažného nestalo, byla uzavřena plynová bomba jednotkou profesionálních hasičů 
ze Žamberka a zahašení vodním proudem. Naše jednotka dorazila na místo jako druhá 
ještě před příjezdem dobrovolných hasičů ze Žamberka. Naší pomoci již nebylo třeba. 
Dále jsme v rámci procvičování práce s naší technikou byli dvakrát na pile 
v Helvíkovicích, kde jsme při skrápění betonové plochy cvičili obsluhu vodních děl.  

Za JSDH Dlouhoňovice  
David Silber 

 

SDH – Účast na slavnostním žehnání praporu OSH Ústí nad Orlicí 

     V neděli 28. dubna 2019 jsme se zúčastnili slavnostního žehnání praporu Okresního 
sdružení hasičů Ústí nad Orlicí. Zde jsme obdrželi slavnostní stuhu na náš prapor. Pro 
popis celé akce budu citovat článek z webu OSH Ústí nad Orlicí viz níže. 

(http://www.oshusti.cz/slavnostni-zehnani-praporu-osh-usti-nad-orlici-28-4-2019/5344). 
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Slavnostní žehnání praporu OSH Ústí nad Orlicí 28. 4. 2019 

     „V neděli 28. dubna 2019 po poledni nastal pro Okresní sdružení hasičů Ústí nad 
Orlicí historický okamžik. Slavnostně byl představen a požehnán nový vyšívaný 
prapor OSH. U této příležitosti se sešli zástupci 65 SDH našeho okresu  
s 55 slavnostními vyšívanými prapory a dále zástupci KSH Pardubického kraje, OSH 
Svitavy a OSH Pardubice se svými prapory. 
     Na 450 uniformovaných hasičů se sešlo v prostranství Kociánky u Kulturního 
domu v Ústí nad Orlicí, odkud vyšel slavnostní průvod za doprovodu dechové hudby 
Řetůvanka. Slavnostní akt se odehrál na Mírovém náměstí v Ústí nad Orlicí. 
     Na úvod všechny přivítal starosta OSH Ústí nad Orlicí Jan Růžička, který přívítal 
hosty – hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického, starostu KSH 
Pardubického kraje Josefa Bidmona, plk. Libora Duška, ředitele HZS Územního 
odboru Ústí nad Orlicí, místostarosty města Ústí nad Orlicí Jiřího Preclíka a Pavla 
Svatoše, starostu města Žamberk Oldřicha Jedličku, starostu města Letohrad Petra 
Fialu, čestného náměstka starosty SHČMS a vedoucího Aktivu ZH SHČMS Josefa 
Netíka, ředitele pobočky Jičín HVP Břetislava Holšána, starostu OSH Svitavy Jana 
Sourala a další významné hosty. 
     Slavnostní představení praporu provedl autor Zdeněk Velebný. Prapor má na 
jedné straně znak SHČMS lemovaný 10 znaky měst okresu Ústí nad Orlicí. Všech  
145 SDH našeho okresu symbolizuje 145 hvězdiček po obvodu. Na druhé straně je  
sv. Florián se siluetou Kralického Sněžníku – nejvyšší hory okresu Ústí nad Orlicí. 
     P. Vladislav Brokeš nový prapor požehnal a hejtman se starostou KSH připnuli  
k praporu slavnostní stuhy. Hosté poté připnuli pamětní stuhy na všechny zúčastněné 
prapory a na závěr zazněla česká hymna. Poté se průvod odebral zpátky ke 
Kulturnímu domu, kde bylo připravné občerstvení a hudební produkce kapely 
Řetůvanka. 

     Na zhotovení slav-
nostního praporu 
přispěla města a SDH 
našeho okresu. Všem 
patří velké poděková-
ní. Slavnostní žehná-
ní bylo podpořeno 
dotací Pardubického 
kraje.“ 
     Děkuji všem zú-
častněným za re-
prezentaci SDH Dlou-
hoňovice a tím i naší 
obce na této akci. 

Za SDH Dlouhoňo-
vice David Silber 
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Setkání důchodců se zastupiteli 

     Letošní setkání důchodců se zastupiteli obce se uskutečnilo poslední květnovou 
neděli. Scénář je každoročně hodně podobný. Tentokrát nás svým vystoupením 
potěšily ženy z Doudleb nad Orlicí, tzv. Floriteam pod vedením paní Jany Floriánové. 
Zatančily tři vstupy: „Jak ten čas 
letí“, „Pražští Pepíci“ (viz foto)  
s hudbou Šlapeto a „Když 
nemůžeš, tak přidej víc“. Podle 
potlesku a reakce přítomných se 
doudlebské ženy líbily. Po 
výborném pozdním obědě 
připraveném paní Müllerovou  
a kávou s moučníkem od 
Valachů následovalo hudební 
odpoledne. K poslechu a tanci 
hrálo duo dam ze Šlágr TV - tzv. 
Piňakoláda. Kdo chtěl na 
památku setkání společnou 
fotografii, mohl si objednat 
snímek od paní Jany Matykové. 
Věříme, že se vám nedělní 
odpoledne líbilo, uvolnili jste se a zapomněli na běžné starosti. A tak to má být.   

Jitka Chárová 

  

Z VAŠICH PŘÍSPĚVKŮ 



DLOUHOŇOVICKÝ OBČASNÍK                 ČÍSLO 82 (2/2019) 

 

 STRANA 14 

KONEC RUBRIKY „SPORTOVNĚ LÉKAŘSKÉ OKÉNKO“ 

     V několika minulých číslech Dlouhoňovického občasníku jsme k zamyšlení čtenářů 
uváděli několik citátů, návodů a postřehů na téma SPORT, ZDRAVÍ, MODERNÍ 
ZPŮSOB ŽIVOTA. Byly to příspěvky lékařů a sportovních odborníků. Na závěr této 
„rubriky“ uvádíme dvě úvahy významných osobností. 

 JIŘÍ HRZÁN: 

Oblíbený herec byl i vynikajícím atletem. V běhu na 800 m měl osobní rekord  
1:58 min. v době, kdy hodnota čsl. rekordu byla něco málo pod 1:57 min. Jeho úvaha: 
„Sport je nádherný. Vrcholový na podívanou a ten běžný, spotřební, bez 
potlesku diváků, je přímo slastný. Když tak člověk běží, říká si: „Jsem, 
jak je to dobré, že jsem …“ 

 DANA ZÁTOPKOVÁ: 

     Olympijská vítězka v hodu oštěpem, netřeba jí více představovat. Její téměř geniální 
myšlenka: „Sport očišťuje duši.“ 

zdraví – Česlav Vančura 
 

Vynikající atletický výkon členky atletického oddílu Dlouhoňovice 

     Gratulujeme orientační běžkyni a atletce Elišce Kulhavé z Dlouhoňovic  
k vynikajícímu výkonu na Pražském maratonu (5. 5. 2019). Trať dlouhou 42 195 m 
uběhla za 3 hodiny a 17 minut a umístila se mezi českými atletkami-studentkami na 
vynikajícím 15. místě. Kolik mužů by bylo rádo za takový čas. Opět se TJ Dlouhoňovice 
objevuje v celostátní výsledkové listině. Ještě jednou velká gratulace.                                                                 

Česlav Vančura 
Malátkův memoriál 

Co to vlastně je? 
Je to turnaj v křížovém 

mariáši pojmenovaný podle 
místního rodáka A. Malátka 
(viz foto). Pravidelně hrál 
v hospodě u Tondy a místní 
výrostci (dnes důchodci) se 
chodili dívat. Když chyběl hráč, 
dostali nabídku: „Pojď hrát, 
nebo dostaneš takovou 
točenou…“ 

Když pan Malátek odešel do 
mariášnického nebe, uspořádali 
na jeho počest turnaj v mariáši. 
Letos proběhl již 27. ročník. 
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Něco z historie: 
     Místní vyhráli turnaj celkem třikrát,  
a to Z. Musil st., L. Vítek ml. a Radim 
Kotyza. Pan Šoška z Trutnova vyhrál 
třikrát a pan Folk z Písečné dvakrát. 
Tamní říkají, že s ním pak není v hospodě 
k vydržení. 
     Největší účast byla v roce 2014, a to  
52 hráčů. Nejmladším byl Radim Kotyza. 
Letos proběhl turnaj v celku v pohodě. 
Vyhrál opět pan Šoška (viz foto)  
a místní se umístili ve středu pole. Nikdo 
se nehádal a prostředí i obsluha byla 

super. Nakonec děkujeme všem sponzorům: Obecní úřad Dlouhoňovice, Uzenářství 
Vítek, ZD Kameničná, Vavřička, Růžičková kytky, L. Marek, Bühler a jestli jsem na 
někoho zapomněl, tak se omlouvám. 

Za pořadatele sepsal Zdeněk Kotyza 
 

Minivýlet 

     V letošním květnu jsme již podruhé uspořádali malý výlet do okolí Orlických hor. 
Chceme tak vyjít vstříc a potěšit naše spoluobčany, kteří mají problémy s pohyblivostí, 
nebo si ze zdravotních či jiných důvodů netroufají zúčastnit se každoročního výletu pro 
důchodce. V loňském roce jsme se projeli okolo Pastvinské přehrady, projeli Českými 
Petrovicemi na Čihák  
a Zemskou bránu. Zážit-
kem byla prohlídka 
kostela v Neratově a dále 
jsme pokračovali na Šer-
lich a na Masarykovu 
chatu. 
     Letošní trasa začínala  
v Letohradě na Tvrzi, po-
kračovali jsme k Nepomu-
kům na poutní místo na 
Mariánské hoře (viz foto), 
dále jsme vyjeli na Suchý 
vrch a okruh jsme za-
končili na Hedeči pro-
hlídkou kláštera a kostela. 
Doufám, že se tento 
„minivýlet“ líbil a udělal 
radost všem, kteří nemají 
možnost podívat se ani do blízkého okolí. Snad se nám podaří tuto tradici udržet  
i nadále.                                                            

Jitka Chárová   
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Info ze ski areálu 

     Úspěšná zimní sezóna sebou přinesla poškozené plastové potrubí pro zasněžování  
a zvýšenou hlučnost převodovky. A tak první činností bylo vykopání potrubí v délce  
45 m. Ve výkopu byl i kabel pro sněžné dělo, proto se musela práce provést ručně. 
Položení nového potrubí provedla firma Vencl servis s.r.o. 
     Stalo se již tradicí, že v květnu proběhne brigáda. Letos se sešlo 12 lidí a stihli jsme 
zahrnout výkop v celé délce, připravit dříví na zimu a demontovat dolní stanici za 
účelem výměny ložisek v převodovce. Akce byla zakončena opékáním buřtů. Letos to je 
40 let „renesance“ lyžování v Dlouhoňovicích, viz úryvek z článku Almanachu 
obce Dlouhoňovice: 
     „Podle vyprávění pamětníků mělo lyžování v Dlouhoňovicích odjakživa řadu 
příznivců. Všechny kopce v okolí byly hojně využívány, avšak bez možnosti nechat se 
vyvézt na vrcholek kopce lyžařským vlekem. Krokem kupředu byl rok 1978, kdy bylo 
na výborové schůzi SPO Dlouhoňovice (dnešní 
Sbor dobrovolných hasičů) rozhodnuto o účasti 
členů pionýrského oddílu mladých požárníků 
Plamen na veřejné lyžařské škole ve Zdobnici 
nad Orlicí. A tak v letech 1979-1982 navštívily 
„lyžováníchtivé“ děti z Dlouhoňovic lyžařskou 
školu ve Zdobnici, kde se svezly na 
opravdickém vleku a kde je učili lyžovat 
instruktoři z lyžařského oddílu Kostelec nad 
Orlicí. Zájem o návštěvu lyžařské školy byl 
veliký, jeho uspokojení však vyžadovalo výdaje 
ve formě kurzovného a pohonných hmot pro 
hasičský vůz Škoda 1203, kterým se na hory 
jezdilo. Vznikla proto myšlenka postavit si 
vlastní lyžařský vlek.“ 
     Výročí s námi oslavil i pan starosta P. Nun. 
Poděkoval za naši aktivitu a přinesl pěkný dort. 
Díky. 
     V červnu v obecním lese padly 3 smrky. 
Dřevo ze dvou z nich jsme zpracovali na topení. 

                                                                                                                      Jan Vych 
Historie Ski areálu Na Dlouhých Honech 

(letos jsme oslavili 40 let, viz příspěvek „Info ze skiareálu“) 
 

 prosinec 1979 - mladí požárníci z pionýrského oddílu Plamen pod vedením pana Jana Sklenáře 
a lyžařského instruktora Jana Vycha se účastní lyžařské školy ve Zdobnici  

 duben 1982 - „destrukční skupina“ odváží lyžařský vlek z Českých Petrovic 
 léto 1982 - pionýři oddílu Plamen provádějí repasi starého vleku 
 15. 11. 1982 - založení lyžařského oddílu TJ Sokol 
 12. 12. 1982 - rozsvícení umělého osvětlení 
 21. 12. 1982 - vlek první den v provozu (odpracováno 1700 hodin) 
 1999 - došlo k výměně původního vleku za nový, modernější typ vleku „POMA“. Návštěvníci tak 

již nejsou obtěžování starostí o navíjení a vožení kotviček. Rekonstrukce byla provedena firmou 
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Vašíček Trutnov, investorem se stala Obec Dlouhoňovice, která se stala i vlastníkem technologie 
nového lyžařského vleku 

 2000 - byla provedena rekonstrukce osvětlení lyžařského vleku. Dřívější světlomety byly 
nahrazeny úspornými světlomety o výkonu 8x 40 W 

 3. 1. 2000 - přeměna oddílu na Ski-klub Dlouhoňovice 
 1. 1. 2001 - nákup sněžného skútru 
 S ohledem na dlouhodobě ne zcela příznivé klimatické podmínky byla i nadále rozvíjena 

myšlenka vybudování systému na výrobu technického sněhu. Mezníkem byl den 31. 10. 2001, kdy 
se zástupci obce a Ski–klubu pánové Jan Vych st., Mgr. Jan Vych a Jaroslav Procházka zúčastnili 
kongresu o výrobě technického sněhu, který se konal na šumavském Zadově 

 28. 12. 2001 - zapůjčení rolby Kässbohrer PD260D od Živa a.s. 
 2002 

 12. 4. - nákup rolby Kässbohrer PD200D 

 založení společnosti Správa sportovišť Dlouhoňovice s.r.o. a získání dotace z Ministerstva pro 
místní rozvoj ve výši 720 000 Kč. Správa sportovišť ze svých prostředků uvolnila dalších  
726 000 Kč, a bylo tak možné zakoupit sněhové dělo, upravit rozvod elektrické energie k dělu 
a čerpadlu a instalovat samoobslužný odbavovací systém 

 9. 12. - za přítomnosti dodavatele byl slavnostně zahájen provoz děla a na svah začaly padat 
první vločky technického sněhu. Během pár dnů se podařilo nasněžit celý kopec  
a 14. 12. 2002 se rozjel vlek a přivítal první lyžaře. Zahájili jsme tak provoz stejný den, jako 
největší středisko v Orlických Horách – Říčky. Nikde jinde se v Orlických Horách tak brzy 
nejezdilo … 

 zahájena výstavba Chaty Rolba, kde je garáž, dílna, veřejné WC a společenská místnost 
(dokončeno v roce 2003) 

 2004 - založen lyžařský oddíl travního lyžování Grasski Dlouhoňovice 
 2005 - nákup malotraktoru John Deere pro sečení sjezdovky 
 2006  

 mistrovství Evropy mládeže v travním lyžování 

 instalace webové kamery zapojené do systému Orlické hory na internetu 
 2010 - zakoupena chladicí věž pro snížení teploty vody z vodovodního řádu pro zasněžování 
 2014 - modernizace turniketu pro čipové karty 
 2016 - havárie vysokotlakého čerpadla pro zasněžování, zapůjčení náhrady od firmy Audry 
 2017 - instalace nového čerpadla 

 2018 - historicky nejúspěšnější sezóna 
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Dlouhohraní 2019 

     V sobotu 1. 6. 2019 proběhl druhý ročník hudebního odpoledne - Dlouhohraní.  
V našem sportovním areálu nás celým odpolednem provázela skvělá hudba. Od 
cimbálu, písniček pro děti, středověké hudby, jazzu, funky až po večerní rockové hity,  
u kterých jsme se bavili až do 
pozdních hodin. 
     Tímto bych chtěla poděkovat 
všem kapelám a hudebníkům, 
kteří si udělali čas a přijeli nám 
zazpívat, zahrát a vnést super 
kulturní zážitek i k nám do 
Dlouhoňovic. Konkrétně Cim-
bálové muzice Jana Dostála, paní 
Lídě Helligerové, skupinám 
Gnomus (viz foto), Endorfins  
i rockové kapele Plazma rock. 
Velké díky patří našim hasičům 
za přípravu zázemí, stavění stanů 
i hudebního pódia a stejně tak ve 
spolupráci s Floriánkem za připravené občerstvení i pomoc s nedělním úklidem. 
Obci Dlouhoňovice je třeba poděkovat za finanční podporu, a tím možnost uskutečnění 
této akce. 
     Do případných dalších ročníků přeji Dlouhohraní mnohem více návštěvníků, 
protože  si to právem zaslouží! 
                                                                                                                               Iva Jedličková 
Divadlo 

     Limonádový Joe aneb Koňská opera. Všichni určitě znáte československou 
filmovou hudební komedii, resp. osobitou parodii westernu. V sobotu 30. 3. byla 
možnost se podívat, jak si poradili s divadelní verzí tohoto filmu ochotníci ze spolku 

Diviš ze Žamberka. K vidění byly 
skvělé herecké výkony i krásné 
kostýmy. Sluchové vjemy byly 
častovány střelbou v průběhu 
představení, zpěvem i libými tóny 
živé hudby. Jedinou vadou na 
kráse byla poměrně malá divácká 
účast. Věřím, že 21. září se všichni 
přijdete podívat na ochotníky 
z Helvíkovic v komedii až frašce ze 
současnosti „Přes přísný zákaz 
dotýká se sněhu“ autora Antonína 
Procházky. Jste srdečně zváni.  

        Lucie Šimková 
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Ukončení cvičení starších žen 

     Letos, jako každým rokem, jsme ukončily naše cvičení starších žen 29. 5. 2019 na 
chaloupce p. Marušky Kulhavé u zvoničky. Počasí nám celkem přálo, nepršelo, ale bylo 
chladněji. Po zahájení jsme vzpomněly na cvičenky, které už s námi nejsou, a uctily 
jsme jejich památku 
minutou ticha. Trochu 
jsme probraly, co se 
událo a také zároveň 
oslavily 90. narozeniny 
p. Manky Dostálkové  
a vyhodnotily nejlepší 
docházku našich cvi-
čenek. Nejpilnější jsou 
Maruška Kulhavá, Pěva 
Marková, Vlasta Havr-
dová a Jana Dostálová. 
Byly jim předány diplo-
my s medailemi. Vše-
chny ostatní cvičenky 
dostaly menší medaile. 
Nálada byla výborná, 
občerstvení bohaté. Děkuji také p. Z. Hynkovi za to, jak nám krásně ogriloval klobásy. 
Chutnaly výtečně.  
     Přeji našim cvičenkám, aby do nového cvičení, které začíná první středu v říjnu od 
17:00 hod., nabraly plno nových sil. Také děkuji obecnímu zastupitelstvu včetně  
p. starosty Petra Nuna za krásně připravený program na setkání důchodců. Přeji všem 
hodně úspěchů a hezké sluníčkové léto. 

Matušková J. 
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Letošní (poněkud dramatické) čarodějnice 

    Jako každý rok, tak i letos jsme se sešli na našem hřišti, abychom se symbolicky 
rozloučili se zimou a upálili čarodějnici. Děvčata z Floriánku i ze sportovních 
spolků nám opět připravila krásně šerednou čarodějnici i pestrý program pro 
děti, po němž nastal čas na upálení naší baby. Ovšem letos to bylo trošku 
dramatičtější, než jindy. Baba ne a ne uhořet. Naštěstí, asi po 45 minutách, 
odpadla, a nakonec i uhořela. Hurááá!!! Zima je pryč a my se můžeme těšit  
z krásného jara, tak si ho plnými doušky užívejte a těšte se i na léto, protože pak 
zase přijde zima, a to je trošku nuda, že jo ;-)  

L. Marková 
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Prosba o ukázněnost 
 

     Vážení příznivci turistiky, poznání a přírody. Od 
dubna je místní naučná stezka v Dlouhoňovicích 
v celé délce 4,2 km opět v provozu. Stezka v úseku od 
hřbitova na Výhlednu má svoji trasu přehledně 
označenou.  

O neposlušných turistech i motorkářích svědčí vyšla-
paná cestička mimo značenou trasu. Je třeba ctít 
dohodu s majiteli pozemků, kteří mají oprávněné 
výhrady. Respektujte tedy značení a pro výstup  
či sestup z Výhledny používejte označenou cestu (viz 
mapka), tedy žlutou turistickou trasu. Je nutné se před 
hřbitovem dát vpravo podle značení.  

Věříme, že zvítězí slušnost a respekt k soukromému 
majetku.        L. Š. 

 
  

Výlet pro důchodce připravil Jirka Tydlitát na středu 21. srpna 2019.  

Odjezd je plánován na 7:00 hod. z rozcestí u obecního úřadu. Pojedeme směr 
Morava-Čechy pod Kosířem. Zde navštívíme muzeum kočárů, naobědváme 
se, a poté si prohlédneme zámek (viz foto níže). Zájemce o výlet prosím  
o přihlášení osobně přímo u mě, nebo na tel. č. 605 750 068, a to závazně, 
nejpozději do 7. 8. Jako každý rok prosím o zálohu 100,- Kč. Oběd je možné 
vybírat ze tří jídel: řízek, svíčková, guláš, proto vás prosím při objednání zájezdu též 
o výběr z nabízeného menu. Děkuji vám a těším se s vámi a uzdraveným Jirkou na 
výlet.  

                  Jitka Chárová 
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MODERNIZACE ŽAMBERSKÝCH ŠKOL 

 
Žamberské školy dostanou podporu téměř 4 milionu korun na modernizaci učeben  

a bezbariérové přístupy! 
V dubnu zasedala Valná hromada MAS ORLICKO z.s. a podařilo se jí schválit podporu  

21 projektů za bezmála 30 milionů korun, které putovaly k vybraným projektům středních  
a základních škol na území Orlicka.  

V minulém roce MAS usilovala mimo jiné o podporu projektů zaměřených na vzdělávání  
a školy, a nyní můžeme říci, že snažení “MAS-ky” bylo úspěšné.  

V Žamberku byly schváleny tři projekty na 
dvou školách za 3,9 milionu korun. Které 
školy to byly? 

ZŠ Žamberk 581 si zasloužila příspěvek 
na přírodovědnou učebnu s laboratoří, 
kde se vytvoří prostory pro laboratorní 
práce, které doposud chyběly a pořídí se 
pomůcky pro výuku chemie a přírodopisu 
jako jsou modely zvířat, chemických prvků 
a podobně. Výuka v takto upravené  
a vybavené učebně nabídne žákům 
autentičtější prožitek a výuka vědních 
předmětů pro ně bude lépe 
zapamatovatelná, když si ji budou moci 
„osahat“ i prakticky. V rámci úprav této 
učebny bude zajištěn i bezbariérový 

přístup do samotné školy, pořídí se také 
moderní plošina pro invalidní vozíky, která umožní přístup z přízemí až do druhého patra, 
kde se tato učebna nachází a upraví se i sociální zařízení tak, aby vyhovovalo bezbariérovému 
přístupu. 

Střední škola obchodu a řemesel Žamberk zmodernizuje jazykovou a zároveň IT učebnu, 
kde se upraví schéma učebny včetně elektroinstalace a doplní se moderní vybavení, které 
doposud škole chybělo a nahradí se zastaralé. Také se do učebny pořídí kvalitní osvětlení  
a v návaznosti na nezbytné obměny elektroinstalace se zajistí nová podlahová krytina. V rámci 
úprav se pořídí a nainstaluje i „schodolez“, který konečně umožní bezbariérový přístup i do 
prvního patra, kde bude nová IT učebna a další kmenová učebna. 

Snahou projektů bylo modernizovat techniku, dovybavit učebny a postarat se tak o to, aby 
prostředí pro žáky a studenty bylo atraktivnější, aby splnilo aktuální technické požadavky  
a nabídlo tak žákům a studentům rozmanitější a kvalitnější prostředí pro výuku. 

ZPRÁVY Z MAS ORLICKO 
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Domácí hospic Alfa-Omega 

     MAS ORLICKO, z.s. podpořilo 
projekt, jehož předmětem je 
rozšíření podpory neformálním 
pečovatelům služby Domácího 
hospice Alfa-Omega na našem 
území. Posláním domácí 
hospicové péče je umožnit 
nevyléčitelně nemocným lidem 
strávit poslední chvíle života 
důstojně doma, mezi svými 
blízkými a poskytnout pečujícím 
osobám profesionální sociální, 
psychologickou a duchovní péči. Pomoci pečujícím osobám starat se o umírajícího  
24 hodin denně, pomoci jim vyrovnat se s přicházející smrtí jejich blízkého a se situací 
po úmrtí. Neformální pečovatelé se starají o svého blízkého, jemuž byla ukončena léčba 
vedoucí k uzdravení a byla doporučena léčba paliativní. Domácí hospicová péče je 
poskytována v území MAS ORLICKO od roku 2010 a zájem se každoročně zvyšuje. 
Cílem projektu je zajistit místně a časově dostupnou, kvalifikovanou a vybavenou péči. 
     „Daří se nám získávat finanční prostředky na provoz této služby z různých zdrojů: od 
obcí a měst, nadací, dárců a sponzorů. Domácí hospic je dále podpořen dvouletým 
projektem MAS v programu OPZ na podporu neformálních pečovatelů, na mzdy  
a vzdělání sociální pracovnice a psychologa“ uvádí Iva Marková z Oblastní Charity Ústí 
nad Orlicí. 
Více informací o Domácím hospicu Alfa-Omega na 
stránkách:  

https://uo.charita.cz/sluzby/domaci-hospicova-pece 

A ostatní projekty podpořené MAS: 

https://www.masproorlicko.cz/ 
 

Příměstské tábory na Orlicku v r. 2019 

     Projekt "Příměstská tábory na Orlicku" je realizován v rámci 
spolupráce SVČ ANIMO a MAS Orlicko, které poskytlo podporu při přípravě, podání 
projektové žádosti a následující podporu při realizaci. 
     Nositelem projektu je Středisko volného času ANIMO Žamberk, které zajistí v letech 
2018-2020 službu příměstských táborů nejen v Žamberku, ale díky spolupráci  
s dalšími organizacemi (školami a jednou obcí) i v dalších obcích v okolí, a to za velmi 
příznivé ceny. 
     Jedná se vždy o čtyři tábory v SVČ ANIMO a po dvou táborech v Červené Vodě,  
v Helvíkovicích, v Klášterci nad Orlicí a v Písečné.  
      V minulém roce se pro děti pořádaly tábory s různými tématy, jako třeba Prázdniny 
s angličtinou, Hrátky s přírodou, Výtvarné čarování nebo třeba Sport nás baví. A jaké 
tábory mají podporu MAS v letošním roce? 
 

https://uo.charita.cz/sluzby/domaci-hospicova-pece
https://www.masproorlicko.cz/
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Termíny příměstských táborů v roce 2019: 
 

 Příměstský tábor Červená Voda 
08. 07. 2019 - 12. 07. 2019 
26. 08. 2019 - 30. 08. 2019  
                                

 Příměstský tábor Klášterec nad Orl. 
08. 07. 2019 - 12. 07. 2019 
15. 07. 2019 - 19. 07. 2019 
 

 Příměstský tábor Písečná 
15. 07. 2019 - 19. 07. 2019  

 
 Příměstský tábor Helvíkovice 

15. 07. 2019 - 19. 07. 2019 
22. 07. 2019 - 28. 07. 2019 
 

 Příměstský tábor Žamberk 
05. 08. 2019 - 09. 08. 2019 
12. 08. 2019 - 16. 08. 2019 
19. 08. 2019 - 23. 08. 2019 
26. 08. 2019 - 30. 08. 2019

        12. 08. 2019 - 16. 08. 2019 
 
Více informací o příměstských táborech na webu:  

http://animo.zamberk.cz/tabory-a-dovolene-u-more 
 

 
 

Zpráva o činnosti Junioru Dlouhoňovice 

     Zimní přípravu jsme zakončili soustředěním, které proběhlo od 29. března  
v Herolticích. Soustředění se zúčastnilo 22 dětí a 5 trenérů. Jakmile jsme se ubytovali  
a navečeřeli se, měli jsme večerní trénink, při kterém jsme využili travnaté, a poté 
osvětlené asfaltové hřiště. Ráno jsme odehráli přátelské utkání v Červené Vodě. Před 
zahájením zápasu byla ukázková rozcvička s Jaroslavem Veselým (GMT trenér OFS). Po 
obědě děti relaxovaly v bazénu a ve vířivce. Odpoledne zvládly ještě jednu tréninkovou 
jednotku a pak už odpočívaly. K dispozici byl i ping pong, kde si kluci vyzkoušeli nový 
sport HEADIES (ping 
pong se speciálním 
míčem, kde se jen hla-
vičkuje). Nedělní dopo-
ledne jsme strávili ve 
Štítech, kde přípravka 
odehrála utkání s míst-
ními kluky. Následoval 
opětovný relax, oběd  
a poté odjezd domů. 
     Myslím, že jsme si 
víkendový pobyt v He-
rolticích užili a můžeme 
všem místní penzion 
doporučit.  

 
Zdeněk Kořínek 

  

ZE SPORTU 

http://animo.zamberk.cz/tabory-a-dovolene-u-more
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Jarní část sezóny 2018–2019 

 Jarní část sezóny 2018-19 jsme zdárně dohráli, i když v závěru se účast dětí 
rapidně zhoršila. Přípravka na toto trochu doplatila a výsledky byly hrozivé. Naše 
přípravka patřila mezi nejmladší, a ještě když nemohli střídat, tak to dopadlo špatně. 
Přípravka obsadila poslední místo. 
 Mladší žáci dopadli lépe, i když je také postihla stejná neúčast dětí. Po základní 
části, kde jsme obsadili 
čtvrté místo, nás čekal 
nadstavbový program. 
Díky umístění v tabul-
ce hrajeme tu lepší 
skupinu. Jenže posled-
ní dvě utkání nás 
musely podpořit děti  
z přípravky, abychom 
byli vůbec kompletní. 
Takže snad dohrajeme 
jaro nějak důstojně  
a na příští sezónu 
musíme důkladně roz-
hodnout, co přihlá-
síme za soutěž. 
 Sezónu ukončíme 23. 6., kdy nás navštíví Honza Weber s workshopem freestyle 
fotbalu. Potom bude následovat letní pauza a začátkem srpna začneme nanovo.  

Všem dětem přejeme hezké prázdniny! 
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Výsledkový servis: 

Turnaj Dlouhoňovice 

Dlň : Jiskra A   1:4  (0:1) 
Jiskra B : Dlň  1:7  (0:2) 
 
Turnaj Jablonné nad Orlicí 

Dlň : Dolní Dobrouč  1:7  (1:1) 
Dlň : Sloupnice   1:6  (1:3) 
Dlň : Jablonné   1:10  (0:6) 
 
Turnaj Žichlínek 

Dlň : Žichlínek   1:9  (1:5) 
Dlň : Libchavy   1:13  (1:4) 
Dlň : Luková   0:4  (0:3) 
 
Turnaj Dolní Čermná 

Dlň : Dolní Čermná  1:13  (1:4) 
 
Turnaj Dlouhoňovice 

Dlň : Jablonné   1:12  (1:4) 
Dlň : Dolní Čermná  0:7  (0:4) 
Dlň : Žichlínek   1:7  (0:5) 
 
Turnaj Semanín 

Dlň : Semanín   3:4  (3:1) 
Dlň : Jablonné   0:12  (0:5) 
 
Turnaj Králíky 

Dlň : Jiskra B   1:10  (0:5) 
Dlň : Jiskra A   0:23  (0:13) 
Dlň : Dolní Čermná  2:6  (2:2) 

Dlň : Žichlínek   1:13  (1:6) 
 

MLADŠÍ ŽÁCI 
 
Jablonné n. Orl. : Dlň  3:0  (0:1)   Dlň : Rokytnice   0:4  (0:2) 
Dlň : Tatenice    0:2  (0:1)  Jehnědí : Dlň  3:7  (2:3) 
Dlň : Verměřovice   2:1  (0:0)  Rybník : Dlň  1:5  (1:2) 
Tatenice : Dlň   0:7  (0:3) 
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KALENDÁŘ (dosud známých) AKCÍ V DLOUHOŇOVICÍCH v r. 2019: 
 

 sobota 13. 7. 2019 – KAPŘÍ POHÁR 

 sobota 20. 7. 2019 (21:00 hod.) - letní kino 

 středa 21. 8. 2019 - výlet pro seniory 

 sobota 21. 9. 2019 - divadelní představení „Přes přísný 

zákaz dotýká se sněhu“  

 sobota 21. 9. 2019 - výstup na Výhlednu 

 sobota/neděle 26. /27. 10. 2019 - čtení s přechodem 

času na Chatě Rolba 

 sobota 30. 11. 2019 - Mikulášské odpoledne 

 neděle 1. 12. 2019 – rozsvícení vánočního stromečku 

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 poslaly do 
termínu uzávěrky (viz níže) příštího vydání Občasníku na uvedenou e-mailovou 
adresu, či donesli na Obecní úřad v Dlouhoňovicích;  

 

 … stále pokračuje možnost zasílání aktuálních informací z Obecního úřadu 
Dlouhoňovice formou SMS zprávy či e-mailu. Zájemci o tyto služby se musí 
přihlásit na Obecním úřadě v Dlouhoňovicích. 

 
 

Autoři fotografií použitých v Občasníku č. 82 (2/2019) jsou: 

L. Šimková (2), P. Nun (2), MŠ Dlň (4), J. Dolečková (2), M. Doleček (2), archiv SDH Dlň (2), 
archiv TJ Dlň (4), J. Matyková (1), J. Matušková (3), archiv Ski areálu Dlň (3),  

rodina Kotyzova (2) 

Použité foto a animace: zdroj internet (10) 
 

 

Obecní zpravodaj Dlouhoňovický občasník vypracovala redakční rada v čele s Lucií 
Šimkovou v nákladu 160 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. Periodický tisk územního 
samosprávného celku. 

Uzávěrka příspěvků do Občasníku č. 83 (3/2019) je v neděli 8. 9. 2019 
Úřední hodiny Obecního úřadu Dlouhoňovice: 

pondělí a středa: 14:00 – 17:00 hod. 
 

NA ZÁVĚR PŘIPOMÍNÁME, ŽE … 

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