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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE  

Poslední článek ve volebním období 

Vážení spoluobčané, v době uzávěrky Občasníku je těsně před volbami, a tak článek 
bude ohledně situace a dění v obci a situace v zastupitelstvu. Po 16 letech končí jako 
zastupitelka p. Jitka Chárová, která měla na starosti sociální výbor. Všichni občané,  
a hlavně ti starší, se s ní setkávali při svých jubileích a výročích, ti mladší na organizacích 
zájezdů, vítání občánků, ale i u dalších akcí, které se v obci konaly. Za práci, kterou pro 
obec za ty roky udělala, jí patří poděkování a do dalších let jí přeji hlavně zdraví a aby si 
další důchodová léta užívala konečně v klidu. Věřím, že se o svoje zkušenosti ráda podělí 
s tím, kdo tento výbor převezme. 

Dalším, kdo končí, je p. Lucie Šimková. V zastupitelstvu pracovala jako 
místostarostka a na akcích, kde jsem nemohl být přítomen mě zastupovala a pomáhala mi 
při vedení obce. Její další aktivitou byla organizace Dlouhohraní, starost o hřbitov  
a organizace při rozloučeních, ale hlavně tvorba našeho Občasníku, organizování divadla  
a kina v obci, vánoční program, Výstup na Výhlednu, Probouzení Urbanovy studánky  
a další akce, na kterých se aktivně podílela. Patří jí poděkování a věřím, že její služby 
budeme moci nadále využívat např. při tvorbě Občasníku. I jí přeji hodně zdraví a elánu  
v soukromém i pracovním životě. 

Končí také p. Jitka Dolečková. Měla na starost kontrolní výbor, což obnášelo 
kontrolovat všechny smlouvy, usnesení, dohody, zkrátka aby chod na obci byl dle 
zákona  a samozřejmě kontrolovala i mě jako starostu. Jako vedoucí výboru byla 
přísná     a korektní, za což jí děkuji. Květiny v obci a výzdoba obce je její zásluha. Dále se 
vždy aktivně podílena na všech aktivitách zastupitelstva (Dlouhohraní, vánoční 
program   a další). Za odvedenou práci jí děkuji a přeji jí také hodně zdraví a úspěchů  
v pracovním životě. 

Hodnocení za volební období jsem uveřejnil v červnu. Před volbami nebudu psát něco, 
co by se dalo říci jako neoprávněná podpora. 

Za sebe děkuji všem zastupitelům za odvedenou práci ve volebním období. Všichni to 
dělali na úkor svého času a obětovali část své rodinné pohody. Musím poděkovat všem 
občanům za korektní jednání. Problémy vždy budou, ale myslím si, že jsme je vyřešili  
k relativní spokojenosti všech stran.                                                   Petr Nun - starosta obce 

Poškozená lavička na dětském hřišti. Co chtěl tímto činem jeho autor říci … 
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INFORMACE Z RADNICE  
                                                                 

Výsledky voleb v Dlouhoňovicích 
 

Volby do Senátu Parlamentu ČR – volební obvod Ústí nad Orlicí 
konané ve dnech 23. – 24. září 2022 

 
 

Petr Fiala  
    

190 hlasů 

Stanislav Ešner 
              

62 hlasů 

 
Účast 43,13 % 

 
Voličů v seznamu bylo  619, vydaných obálek 267, odevzdaných obálek 266 a platných 

hlasů 252. 
 
 

Volby do Zastupitelstva obce Dlouhoňovice 
konané ve dnech 23. – 24. září 2022 

 
 

Ing. Tomáš Plundra 247 hlasů 
  
Petr Nun 239 hlasů 
             
David Silber 239 hlasů 
  
Zdeněk Kořínek 237 hlasů 
  
Zdeněk Musil 224 hlasů 
  
Iva Jedličková 185 hlasů 
  
Vendula Kořínková 152 hlasů 

 
 
 

Účast  46,69 % 
 
Voličů v seznamu bylo 619, vydaných obálek 289, odevzdaných obálek 289 a platných 

hlasů 1662. 
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Zastupitelstvo Obce Dlouhoňovice na svém jednání dne 29. 8. 2022 
schválilo: 

• odkup části pozemku p. č. 2192; 

• odkup pozemku p. č. 517/18 o výměře 216 m2 od firmy Vika Kameničná, a.s.; 

• žádost Obce Dlouhoňovice o dotaci z Ministerstva vnitra na zakoupení přívěsu 

pro SDH; 

• dofinancování přívěsu pro SDH; 

• dodatek č. 1 ke smlouvě o pronájmu hospody a ubytovny v č. p. 139 s platností od 

1. 9. 2022; 

• dohodu o odpuštění části nájmu na hospodu a ubytovnu v č. p. 139 za období 

červen, červenec, srpen 2022; 

• smlouvu o zřízení VB č. IV-12-2021662/VB/1 mezi Obcí Dlouhoňovice a ČEZ 

Distribuce a. s.; 

• záměr prodeje pozemku p. č. 458/12 o výměře 145 m2; 

• záměr prodeje pozemku p. č. 416/4 o výměře 246 m2;  

• smlouvu č. 22_SOP_01_4122020120 o připojení el. zař. k distribuční soustavě 

mezi Obcí Dlouhoňovice a ČEZ Distribuce a.s.; 

• žádost na rekonstrukci koupelny a WC bytu v č. p. 131; 

• žádost o zřízení vyhrazeného parkovacího místa u č. p. 131 pro M. K.; 

• žádost o zřízení vyhrazeného parkovacího místa u č. p. 130 pro R. O.; 

• žádost o zřízení vyhrazeného parkovacího místa u č. p. 130 pro I. Č. 

 

vzalo na vědomí: 

• informaci starosty obce o schválení „Závěrečného účtu svazku Sdružení obcí 

Orlicko za rok 2021“ bez výhrad na valné hromadě konané dne 21. 6. 2022; 

• informaci o zvýšení ceny stočného. 

 

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
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Narozeniny oslaví 

v říjnu 
18. 10. Marie Slaninová 92 let 
20. 10. Petr Šklíba 70 let 
 
v listopadu 
10. 11. Marie Kalousková 75 let 
 
v prosinci 
12. 12. Jarmila Hubálková 96 let 
14. 12.  Jana Holečková 81 let 
  

Všem jubilantům přejeme pevné 
zdraví 

 
Za obec – Lenka Sklenářová 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Tento rok v srpnu oslavila naše 
maminka Marie Kulhavá významné 
životní jubileum 90. narozeniny.  

Přejeme ti pevné zdraví, stále 
dobrou náladu a aby tě neopouštěl  

tvůj životní optimismus. 
 

Děkujeme ti za lásku, podporu  
a neocenitelné životní rady. 

 
S láskou tvé děti Pepa a Hela  

s rodinami. 

 
 

 

 

  
 
 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 

https://skolkadln.webnode.cz/
https://skolkadln.webnode.cz/
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V polovině srpna jsme s panem starostou měli tu čest 
poblahopřát paní Marii Kulhavé. V rodné chaloupce 
uspořádala oslavu svého úctyhodného životního jubilea. 
K velké gratulaci jsme připojili poděkování za léta 
spolupráce v sociální komisi naší obce. Maruška mi vždy 
ochotně vyšla vstříc s pomocí a návštěvami hlavně 
starších občanů, kteří si s ní rádi zavzpomínali.  

Přejeme Marušce, aby jí stále sloužilo zdraví  
a neopouštěla ji životní vitalita! 

                        

Jitka Chárová  
 
 
 
 

Zprávičky ze školičky 

Po krátké odmlce se hlásíme v plném počtu z naší milované školky. Naše třída je opět 
plná kluků a holčiček. Letos do MŠ nastoupily dvě dvouleté děti, takže se předškoláci 
(kterých je 8) mají o koho starat. 

Prázdniny utekly jako voda, ale i teď v září si užíváme sluníčka na školkovské zahradě. 
Tvoříme v pískovišti, drandíme na koloběžkách, ale nebojte, máme nové přilby.  

No, a dokonce plaveme v bazénu, ale v plaveckém v Ústí nad Orlicí – učíme se nebát 
vody. 

Z MATEŘSKÉ ŠKOLKY 
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V září k nám přijede divadlo s pěknou 
pohádkou. V našem vzdělávacím programu 
začínáme zase pěkně od začátku. Trochu se 
řídíme ročním obdobím, ale paní učitelky 
se snaží, abychom se dozvěděli od všeho 
trochu. 

Na závěr chceme poděkovat panu 
starostovi Nunovi, kterému končí 
volební období, že se o naši školku dobře 
staral. V červnu při loučení 
s předškoláky jsme se moc těšili, že 
navštívíme obecní úřad a pan starosta 
nás přivítá mezi velké občany 
Dlouhoňovic. 

 

             
          Hezký podzim přejí Vaši nejmenší. 
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Putování s Floriánkem 

Druhý ročník „Putování“ byl letos 
trochu záludnější. Floriánek se schoval na 
7 místech v naší vesničce. Nejvíc se hledal 
u Urbanovy studánky a na cyklostezce na 
Písečnou u posezení s malou zvoničkou. 
Ale děti s rodiči byli šikovní. Připravili 
jsme pro děti malou odměnu, kterou si 
vyzvedly na akci „Odpoledne 
s Floriánkem“. Pro příští rok čekám další 
vaše nápady, kam Floriánka schovat. 

Odpoledne s Floriánkem 

Tradičně každý rok se snažíme udělat 
jednu akci, ze které věnujeme výtěžek na 
dětské oddělení Orlickoústecké nemocnice. 
Tou akcí bylo „Odpoledne s Floriánkem“ 
plné soutěží a hlavolamů. Děti po splnění 
úkolů dostaly žetonek a nasbíráním 
potřebného množství žetonků si v ob-
chůdku vybraly odměnu. Novinkou bylo 
kolo štěstí, nechybělo tetovací studio a občerstvení. Výtěžek ze startovného, kola štěstí, 
tetování a občerstvení byl 3 500,- Kč. Částkou 7 000,- Kč přispěje naše obec. Dětské 
oddělení si samo rozhodne, co máme za částku pořídit. 

 

Burza dětského oblečení 

Také proběhla burza dětského oblečení.  
17. 9. v KD. Velice děkuji za realizaci Janě 
Škarkové, která již několik let tuto burzu 
připravuje. 

Tvořivé středy pro děti, babičky  
a širokou veřejnost 

Rády bychom tyto středy zachovaly.  
A pokud by byl zájem, tak i pořádání různých 
besed. V červnu byla beseda na téma „Plevel  
a co s ním“. První tvořivá středa bude 19. října 
v 15 hodin v „prádelně“. 

Čtení s přechodem časuBohužel doba 
covidová nám tuto akci po dva roky nedovolila 

FLORIÁNEK 
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uskutečnit. Na jaře byla chata Rolba obsazena, tak uvidíme, co čas přinese a zda by 
podzimní čtení bylo reálné. 

Mikulášské odpoledne 

V předvánočním čase bychom se chtěly setkat nejenom s dětmi, ale s vámi všemi a pro 
všechny udělat Mikulášské odpoledne. Datum jsme vybraly na 3. prosince od 14:30 hodin 
v KD Dlň.                                                                                         

 Za Floriánek Simona Páchová 

  

Výročí MČR v Dlouhoňovicích – vzpomínka: 

Sobota 25. listopadu 2017. To byl den, kdy Dlouhoňovice vstoupily do celostátního 
povědomí. Jednak se jako nováček objevily na republikové atletické mapě a jednak se  
o nich prostřednictvím atletických oddílů dozvědělo přes 60 obcí a měst celé republiky. 

Ano, to byl den, kdy se konalo v Dlouhoňovicích Mistrovství České republiky v krosu 
čili v přespolním běhu. Mistrovství České republiky (MČR) je největší závod – závod 
nejvyšší kategorie v ČR v každém sportu. Výše už je jenom Mistrovství Evropy.  

Prostor v centru obce kolem fotbalového hřiště splňoval všechny parametry pro 
uspořádání tak velkého závodu: 
Start a cíl, přehledná trať, 
prezentace závodníků, svolávatelna, 
šatny, sprchy, odpočinkový prostor, 
akreditace novinářů, rozhodčích, 
občerstvení, vyhlašování medailistů 
– to vše v rozsahu 100 m.  

Závod jsme vylepšili o některé 
novinky, které se dosud nikdy 
neobjevily: 

Českou státní hymnu zazpívala 
výborně paní učitelka Olga 
Kalášková ze ZUŠ Žamberk, všichni 
medailisté obdrželi fotografii ze 
stupňů vítězů, dospělí medailisté obdrželi památeční čepici, při každém vyhlašování se 
hrála fanfára, byli představeni atleti veteráni z blízkého okolí, kteří předávali medaile  
a byli startéry jednotlivých kategorií. 

Velmi potěšily závodníky, trenéry i pořadatele pozdravy od dvou osobností. Byli to: 
pan profesor Jan Pirk, kardiochirurg světového jména a celoživotní sportovec, atlet, lyžař 
a herec Jan Čenský, v dorostu špičkový atlet, který má k Dlouhoňovicím vřelý vztah.  

Od prvních úvah na uspořádání mistrovství až k jeho realizaci uplynulo pět let a vlastní 
intenzivní příprava trvala celý rok. Nyní tedy po pěti letech rádi na mistrovství 
vzpomínáme. Ještě jednou děkujeme všem dobrovolným spolupořadatelům, bez jejichž 
pomoci by se mistrovství neobešlo. 

Z VAŠICH PŘÍSPĚVKŮ 
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V organizačním výboru MČR pracovali (řazeno dle abecedy): 
Grus Jaroslav 
Havrda Jiří 
Keprta Miroslav 
Kořínek Zdeněk 
Kratochvíl František 
Kulhavý Josef 
Nun Petr 
Pešava Jan 
Severýn Josef 
Šimek Ladislav 
Taclová Marie 
Vančura Česlav 
Vítek Miroslav 
Vítek Stanislav 
 

Mistrovství ČR v krosu se konalo pod hlavičkou TJ Dlouhoňovice. Pracovali jsme na 
něm zodpovědně i bez předešlých zkušeností. Pracovali jsme pro sport, pro atletiku, pro 
obec. Potěšilo nás, že Český atletický svaz vycítil, že se „vše dělalo srdcem“. 

Definitivně končí naše vzpomínky na MČR v Dlouhoňovicích. Nakonec zveřejňujeme 
přesný přepis písemného hodnocení MČR v krosu v Dlouhoňovicích od místopředsedy 
Českého atletického svazu, pana Jacka Přibáně. 

„Musím vyseknout velkou poklonu této obci za způsob, jakým se zhostila pořadatelství 
této akce. Atleti, a bylo jich kolem 720, byli velice spokojeni s tratí a vůbec s celým 
zázemím mistrovství, kdy všechno bylo perfektně připravené a ve velké blízkosti závodiště. 
Organizační výbor v čele s pány Vančurou 
a Pešavou se zhostil celé akce na výbornou 
a opět se tak dokázalo, že na malém 
městě, když se vše dělá srdcem, se může 
vytvořit velká akce. Velké poděkování 
organizátorům s konstatováním, že 
pořadatelskou laťku nasadili hodně 
vysoko.” 

Za organizační výbor Mistrovství ČR: 
Kratochvíl František, Kulhavý Josef, Severýn Josef, Šimek Ladislav, Vančura Česlav 
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Výlet pro seniory 

Letošní prázdninové léto a čas dovolených pomalu končí a můžeme si zavzpomínat na 
prožité události. I na letošní léto jsme pro seniory měli připravené výlety. S ohledem na 
minulé dva roky, vzhledem ke covidovým opatřením, jsme důchodce chtěli letos potěšit 
dvěma výlety. Pan Jirka Tydlitát si programy připravil s pečlivostí jemu vlastní. První 
zájezd se uskutečnil 22. června. Navštívili jsme Sázavský klášter, areál bývalého 
benediktinského kláštera v městečku Sázava, který byl založen svatým Prokopem. Po 
prohlídce expozice jsme měli v Sázavě objednaný oběd. Následně jsme odjeli do Kácova. 
Zde nás provedli místním pivovarem a ochutnali jsme pivo Hubertus. Z Kácova jsme odjeli 
do sklárny Huť Jakub Tasice. Jedná se o sklářský skanzen, Národní kulturní památku 
České republiky, 220let starou. Připomíná slavnou minulost českého sklářství a kdysi se 
zde natáčel slavný televizní seriál Synové a dcery Jakuba Skláře. 

Celý den nám přálo pěkné počasí a hezký den jsme zakončili večeří v Libchavách na 
Habřince. 

Druhý výlet pro důchodce měl Jirka připravený na 18. srpna. Bohužel, pro malý zájem 
jsme byli nuceni výlet zrušit. Nekonal se. Škoda... Panu Tydlitátovi ale patří naše velké 
poděkování.                                                                                                               Jitka Chárová 

Jen stručně k fotografiím Pepy Severýna 

 Jak dokládají, jsou ze zájezdu pořádaného 22. června letošního roku, který se 
uskutečnil do benediktinského kláštera v Sázavě. Byl založen již v 11. století svatým 
Prokopem. Kdybych měl pokračovat výčtem událostí v jeho historii, tak by měl náš 
Občasník o mnoho stran víc. Jen zmíním, že byl centrem slovanské liturgie, stejně jako 
Emauzy v Praze. Po obědě v Sázavě v restauraci Za Vodou jsme pokračovali v naší cestě na 
prohlídku pivovaru Hubert v Kácově, kde vaří pivo Hubertus. Ten byl založen v roce 1457  
a ochutnávka piva proběhla v historických prostorách původní lednice. Dlouho jsme se 
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nezdrželi, protože nás čekal ještě jeden historický objekt, a to sklárna Jakub  
v Tasicích. Ta vznikla v roce 1796 a to jméno má až podle známého televizního seriálu. 
Sklářská výroba – nepřetržitý provoz byl ale ukončen 15. 4. 2002. Dnes je to již muzejní 
objekt s občasnou výrobou sklářských výtvarníků. Návratem do současnosti už byla jen 
večeře na Habřince a po 21. hodině návrat domů.  
 Druhý zájezd v srpnu plánovaný na zámek Žleby, Berlovu vápenku v Závratci  
a Pařížovskou přehradu se pro malou účast z důvodu nezvykle tropického počasí už 
neuskutečnil. Tak zase někdy příští rok.  
 Účastníkům zájezdu děkuji za dodržování časového programu a Pepovi za obrázky, 
které nám výlet a příznivé počasí připomínají.  

                                                                                                             Jiří Tydlitát     
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Čtyři roky s letním kinem 

Letošní léto bylo v pořadí čtvrté, kdy k nám zavítalo letní kino. Dva roky promítal 
Biograf Etienne a další dva Kino na kolečkách. Zhlédli jsme dohromady 7 českých filmů. 
Letošní léto bohužel jen jedno. Srpnové promítání bylo kvůli nepříznivému 
počasí zrušeno. Ale bylo jediné, protože nám vždy počasí vyšlo a mohlo se promítat  
a užít si letní filmový večer i u nás v Dlouhoňovicích. Nejednou při úplňku, padající rose, 
štípajících komárech a třeba i trochu letní chladné noci. Ale promítalo se a všichni 
jsem se sešli, pobavili a zasmáli u prima českých filmů. Všem vám moc děkuji, kdo jste na 
letní kina chodili a bavila vás. Nápad zkusit pozvat letní kino i k nám, byla opravdu dobrá 
volba, a to mě moc těší! Velké díky patří Obci Dlouhoňovice, která po celé čtyři roky kina 
financovala. Například letošní kino bylo financováno částkou 18 880 Kč. 

Díky i hasičům za pomoc s občerstvením. Čtyři roky utekly jako voda a od září bude 
zvoleno zastupitelstvo nové. Doufám, že se letní kina z Dlouhoňovic nevytratí, třeba už jen 
kvůli narůstajícím cenám za promítání a licencím k filmům. Bylo mi radostí je pro vás 
pořádat.    

Iva Jedličková - předsedkyně výboru pro kulturu 
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Zastropování cen elektřiny v Česku 

Porovnání ceny za MWh elektřiny 

      bez fixních plateb za jistič u čtyřčlenné rodiny 

Sazba d02d 

Sazba d25d 
Sazba d57d 

 
ceny v roce 

2021 (před 
zvyšováním) 

ceny na 

začátku 
roku 2022 

Nastavený 

cenový strop od 
1.1.2023 

predikce cen 

pro 1. čtvrtletí 
2023 

cena silové elektřiny 1 600 3 100 5 000 8 500 

distribuce  1 633,0 1 633,0 1 633,0 1 633,0 

systémové služby 113,5 113,5 113,5 113,5 

daň z elektřiny 28,3 28,3 28,3 28,3 

POZE (obnovitelné 
zdroje) 

495,0 495,0 495,0 495,0 

celkem bez DPH 3 869,8 5 369,8 7 269,8 10 769,8 

DPH 21% 812,7 1 127,7 1 526,7 2 261,7 

cena s DPH 21% 4 682,5 6 497,5 8 796,5 13 031,5 

Cenový růst jedné 

MWh (meziročně) 

x 139 % 135 % 201 % 

Cenový růst jedné 

MWh (2021 - 2023) 

278 % 

Zvýšení měsíční 
zálohy v Kč 

x 541 733 1 08 

 
Poznámka: výše uvedená zpráva je stažená z internetu 

Jak dál, abychom při konečném vyúčtování nebyli nemile překvapeni: 

• minimálně jedenkrát (lépe dvakrát) měsíčně odečítat stavy elektroměru 

• rozdíl, který říká, kolik jsme spotřebovali, vynásobit sazbou za kWh (přepočet na 
kWh v každé částce v tabulce je mínus tři desetinná čísla) nutno přičíst paušál za 
rezervovaný příkon (velikost jističe před elektroměrem), tato částka je na 
smlouvě nebo faktuře anebo zavolat dodavateli, pakliže nevíme. Platí se také 
měsíčně. Někdy je to dost zásadní položka. 

• měli bychom se vejít do výše zálohy, kterou platíme měsíčně 

• pakliže částka bude vyšší než záloha, je nutno upravit spotřebu, tj. snížit teplotu 
při vytápění, teplotu ohřevu vody v boileru (pakliže není centrální vytápění)  
a nechávat termostat na boileru na hodnotě „E“ (ekonomický režim - 
maximálně), žárovky obyčejné vyměnit za druh úsporných-LED, pohotovostní 
režim u spotřebičů vypínat 

• sledovat další cenové úpravy 

Tato nápověda je ve zjednodušené formě a je to jen pro ty, kteří se v tomto 
problému neorientují. 
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     Kdo má nasmlouvanou cenu a je zafixovaná jako nižší, bude dál platit tu cenu nižší. 
Kdo má zafixovanou vyšší cenu, bude platit cenu zastropovanou. Je toho více, a tak 
zatím ve stručnosti.                                                                                                             Petr Nun 

 

Podzimní Výhledna 

   První podzimní sobota patřila již tradičně Výstupu na Výhlednu. Opět zahráli Trubači 
od Zemské brány. 

 
Trubači hráli moc hezky a vyšlo nám i hezké počasí. 

Byly dobré koláčky, a i něco k pití. 
A zase příští rok na shledanou! 

S pozdravem Amálie Jedličková 



DLOUHOŇOVICKÝ OBČASNÍK                 ČÍSLO 95 (3/2022) 

 

 STRANA 16 

 

Zpráva o činnosti Junioru Dlouhoňovice 

Po prázdninové pauze začala nová fotbalová sezóna, ve které náš klub budou 
reprezentovat dorostenci, kteří budou hrát přebor okresu Ústí nad Orlicí a Svitavy. Systém 
hry je 8+1 na velké branky, kdy jedna brána je stabilní a druhá je přenosná a je na velkém 
brankovišti. Na našem hřišti hrajeme na celé hřiště. Pravidla jsou stejná jako při dospělém 
fotbale, jen střídání je hokejové. Mužstvo je složeno z odchovanců dlouhoňovické kopané  
a je doplněno o jednoho nového hráče Martina Rouse. Bohužel je nás dohromady 12,  
a tudíž při jakékoliv absenci je to bez možnosti většího střídání. Také hned první výsledky 
zápasů jasně ukazují, že druhý poločas už fyzicky nestíháme. Další faktor, který nás 
limituje, je věkový a výškový rozdíl mezi námi a soupeři. Pro nás tato sezóna bude spíše 
seznamovací, výsledky nesmíme moc prožívat. Musíme se zaměřit na své výkony a na to, 
co se nám daří a co ne. Vzhledem k malému počtu hráčů se musíme snažit sehnat další 
opory a někoho, kdo se připojí do našeho realizačního týmu. Trénujeme dvakrát týdně, ale 
účast se stále zmenšuje. Kluci začali jezdit na školy, někdo doléčuje zápasové zranění 
anebo léčí podzimní nemoci.  

V minulém Občasníku jsem sháněl osobu, která by mi pomohla. Přihlásil se pan Pavel 
Hubálek, který se ujal přípravy hřiště na zápas. Chtěl bych mu touto cestou poděkovat. 
Dále děkuji Pavlu Karvaiovi, který mi pomohl odpískat domácí utkání s Čistou, protože  
v této soutěži jsou i zápasy bez delegovaných rozhodčích. Poděkování patří Z. Musilovi  
a D. Silberovi, kteří se starají o občerstvení. I přesto bych rád uvítal ještě někoho, kdo by 
zastal roli pořadatele. Při posledním utkání jsem byl hlavní pořadatel, vedoucí mužstva  
a prvních patnáct minut i pomezní rozhodčí. A to se opravdu nedá. My jsme se rozhodli 
hrát domácí zápasy v neděli odpoledne, abychom lidem vrátili ten sportovně-kulturní 
zážitek, který zažívali při zápasech mužů. Tak neváhejte a přijďte podpořit naše snažení. 

Dovolte mi závěrem velkou prosbu. Rozšířil se nám takový nešvar. A to velké 
množství psích „sakramentů“ na hrací ploše. Prosím proto ty, kteří chodí venčit své 

mazlíky, aby je nepouštěli na hřiště a využili jiné lokality v okolí. S tím souvisí i úklid 
po nich. 

Za JUNIOR Dlouhoňovice Zdeněk Kořínek 
 
 

ROZPIS ZÁPASŮ DOROSTU UO/ SY 
 

PODZIM 2022 
 

NE  9. 10.    13:00   DLŇ - HRADEC n. S.          ( DLŇ ) 
 

SO  15. 10.  12:30  KUNČINA/MLADĚJOV - DLŇ  (Kunčina) 
 

SO  22. 10.   12:00  JEVÍČKO/JAROMĚŘICE - DLŇ (Jevíčko) 
 

NE  30. 10.  13:00   DLŇ - SVRATKA                 ( DLŇ ) 
 

NE  6. 11.    12:00   H. ÚJEZD/MORAŠICE - DLŇ  (Morašice) 
 

SO  12. 11.   11:30   ŘETOVÁ - DLŇ                    ( Řetová ) 
 

ZMĚNY VYHRAZENY !!! 

ZE SPORTU 
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SK Dlouhoňovice 

In-line hokejisté dohráli svoji soutěž na konci června, a nakonec vydřeli jeden bod 
za remízu 8:8 s Českou Třebovou. Sezóna tedy nebyla příliš úspěšná na výsledky, ale 
jinak panovala spokojenost s účastí hráčů a jejich přístupem. 

V první polovině července jsme se pod hlavičkou SK Dlouhoňovice zúčastnili 
fotbalového turnaje v malé kopané v sousední Písečné. Tým složený z fotbalistů  
a hokejistů došel po parádních výkonech až do finále turnaje, kde nakonec těsně 
podlehl a umístil se tak na krásném druhém místě.  

Hokejisté zahájili novou sezónu 9. září, když zavítali na první tréninkový led do 
Lanškrouna. O týden později jsme absolvovali ještě jeden trénink v Lanškrouně a ve 
středu 21. září sehrajeme přátelské utkání v Chocni. O víkendu 24. – 25. 9. již začíná 

nový ročník Choceňské hokejové ligy, a nás tak čeká první mistrovské utkání. Do 
sezóny vstupujeme s téměř stejným kádrem, jako v loňském roce. Věřím, že se nám 
budou vyhýbat zranění a čekají nás příjemné chvíle u kolektivního sportu.  

V pátek 9. září proběhla řádná valná hromada SK Dlouhoňovice. VH nebyla volební, 
ani se nehlasovalo o žádných významných změnách ve spolku.  

 Tomáš Plundra 
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Sezóna mladých hasičů 2022 

Letošní sezóny v Orlickoústecké lize mladých hasičů se zúčastnila 2 družstva za SDH 
Dlouhoňovice. V každé kategorii po 1 družstvu. 

Mladším žákům se letos poměrně dařilo, a to tak, že z 5 závodů se hned 3x umístili na 
krásném 2. místě na soutěžích v Bystřeci, Dolním Třešňovci a Dolní Dobrouči. Jejich 
nejrychlejší čas zastavil časomíru v Bystřeci na hodnotě 17:64 s, a tím si stanovili i svůj 
rekord. 

Nakonec tyto úspěchy, a k tomu jedno 6. a 7. místo, stačily v celkovém pořadí 
Orlickoústecké ligy mladých hasičů na krásné 5. místo se ziskem 74 bodů! 

Starší žáci se letos zúčastnili celkem 7 závodů ligy a připsali si jedno 1. místo  
v Dolním Třešňovci za čas 19:06 s a 3. místo na závodě v Bystřeci za svůj rekordní čas 
16:71 s (bohužel tento závod se do celkového pořadí nezapočítával). V dalších závodech se 
jim už tolik nedařilo a byly z toho výsledky mimo stupně vítězů. I tak se v celkovém pořadí 
umístili na solidním 8. místě s celkovým ziskem 55 bodů! 

Letošní sezóna je u konce a já bych tímto chtěl poděkovat všem, co pomáhají  
s výchovou mladých hasičů, a to především Martinovi Hynkovi za trénink dětí a také 
Martině a Honzovi Vágnerovým, kteří se stali trenéry v letošní sezóně a převzali otěže po 
Janě Třešňákové, která se i nadále snaží ve chvílích volna jezdit s námi na závody, za což jí 
mockrát děkujeme.  

Musím poděkovat i panu starostovi Nunovi, který jezdí na závody podpořit naše mladé 
hasiče. A samozřejmě děkuji i celému sboru SDH Dlouhoňovice za jejich pomoc. 

Michal Hynek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z HASIČSKÉ ZBROJNICE 
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Memoriál Zděnka Musila 

V sobotu 3. září se uskutečnil memoriál Zdeňka Musila v netradičním požárním útoku. 
Závod byl pořádán po dvou letech, kdy se konat nemohl kvůli proticovidovým restrikcím. 
Nakonec i toto byl důvod, proč jsme se jako hasiči rozhodli tento závod uspořádat úplně 
jinak a na jiném místě, než bylo v minulých letech obvyklé. Závod byl uspořádán na 
lyžařském vleku a závodilo se po setmění. Myslím si, a i co mám ohlasy dalších aktérů jak  
z řad soutěžících, tak i návštěvníků a pořadatelů, že se stal tento formát velice uspěšným. 
Proto doufám, že se příští rok v podobném termínu uskuteční po nultém letošním ročníku  

i ročník první. 

Závodu se účastnilo celkem deset družstev ve dvou kategoriích, a to muži a ženy. 
Družstva žen se přihlásila jen dvě, a to z Písečné a Dlouhoňovic. První místo vybojovalo 
družstvo z Písečné. V mužské kategorii vyhrálo družstvo z Dlouhoňovic velitele Michala 
Hynka, druhé bylo družstvo z Písečné a třetí družstvo z Dlouhoňovic velitele Jana Musila. 

Děkuji všem závodníkům a návštěvníkům za účast a těším se na další ročníky na 
stejném místě a určitě i s větší účastí dalších družstev a návštěvníků. 

Závěrem vám všem chci popřát pevné nervy v nadcházejících, asi ne moc lehkých 
měsících, které nás všechny čekají. 

Zdeněk Musil 

XV. ročník Orlicko-bystřického poháru 

Dne 9. 7. jsme zavítali do Orlického Záhoří na již 
15. ročník závodu netradičního požárního útoku  
o Orlicko - bystřický putovní pohár. 

Soutěže jsme se zúčastnili poprvé, a také si 
vylosovali startovní číslo 1. Pokus se nám podařilo 
zaběhnout v čase 32:50 s, což byl nakonec 
nejrychlejší požární útok závodu. 

Michal Hynek 
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KALENDÁŘ (dosud známých) AKCÍ V DLOUHOŇOVICÍCH v r. 2022: 
 
 

▪ pátek 21. 10. 2022 - divadelní představení ochotníků ze Žamberka  
▪ pátek 11. 11. 2022 - divadelní představení ochotníků  
z Helvíkovic  

 

Případné změny v kalendáři budou včas oznámeny! 

 

 

 

 

 

  

 

 

… samostatná e-mailová adresa pro komunikaci 
s redakcí je 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;  

• … stále pokračuje možnost zasílání aktuálních informací z Obecního úřadu 
Dlouhoňovice formou SMS zprávy či e-mailu. Případně je možnost si do chytrého 
telefonu stáhnout aplikaci Munipolis. Zájemci o tyto služby se musí přihlásit na 
Obecním úřadě v Dlouhoňovicích a vyplnit potřebný dotazník. 

 
 

 

Autoři fotografií použitých v Občasníku č. 95 (3/2022) jsou: 

L. Šimková (1), P. Nun (3), MŠ Dlň (4), R. Patkolo (2), J. Severýn (6), T. Plundra (1), archiv MČR (4), archiv 

SDH Dlň (3), Floriánek (2), H. Vičarová (1), I. Jedličková (3) 

Použité foto a animace: zdroj internet (7) 
 

 

Obecní zpravodaj Dlouhoňovický občasník vypracovala redakční rada v nákladu 
160 výtisků. Kontaktní e-mail: obcasnik@dlouhonovice.cz Prodej obecního 

zpravodaje v Dlouhoňovicích: obecní úřad, prodejna. 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. 96 (4/2022) je ve středu 8. 12. 2022 

Úřední hodiny Obecního úřadu Dlouhoňovice: 
pondělí a středa: 14:00 – 17:00 hod. 

pátek 9:00 – 10:00 

NA ZÁVĚR PŘIPOMÍNÁME, ŽE …. 

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

