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CENA 6,- Kč     č. 69      1/2016 

 

DLOUHOŇOVICKÝ MASOPUST 2016 
O tradici, maskách a průběhu letošního ročníku 
MASOPUSTU si přečtete na straně 10 a 11 tohoto Občasníku. 
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ÚVOD STAROSTY OBCE 

KOTLÍKOVÉ DOTACE 

Zpráva ze schůzky občanů ohledně dotací na nové kotle na pevná paliva konané 
v dlouhoňovické hasičárně dne 15. ledna 2016. 

V 19:00 hodin bylo na místě přítomno 26 zástupců veřejnosti (i z jiných obcí) a technik 
společnosti FleetCom s.r.o., p. David Mikulenka. Ten podrobně seznámil všechny přítomné 
s podmínkami a možnostmi získání dotace. Schůzka skončila asi ve 20:30 h., zda čas tomu 
věnovaný byl ku prospěchu věci, se uvidí časem. Pro lepší orientaci jsou zde předpisy, které 
začnou platit od roku 2017. 

Schválením nového zákona o ovzduší  
č. 201/2012 Sb. se významně mění podmínky 
provozování domácích kotlů na tuhá paliva.  

Od začátku roku 2014 není možné prodávat 
kotle první a druhé emisní třídy podle normy 
ČSN EN 303-5 a tyto kotle je možné 
provozovat jen do roku 2022. Poté bude nutné 
zakoupit kotel splňující 3. emisní třídu (tj. kotel 
se jmenovitým tepelným příkonem od 10 do 
300 kW splňující minimální požadavky 
uvedené v příloze č. 11 k výše uvedenému 
zákonu). 

Přehled nejdůležitějších změn: 
o leden 2014 – ukončení prodeje kotlů na tuhá paliva splňující podmínky 1. a 2. emisní 

třídy; 
o leden 2017 – povinnost předložit na základě požadavku obecního úřadu s rozšířenou 

působností revizi domácího kotle na tuhá paliva (a následně co 2 roky); 
o leden 2018 – ukončení prodeje kotlů na tuhá paliva 3. emisní třídy; 
o září 2022 – od této doby již nebude možné provozovat kotle nižších emisních tříd 

(klasické prohořívací a odhořívací kotle typu např. Viadrus Herkules U 26, Dakon FB a 
další, tj. kotle splňující 1. a 2. emisní třídu). Domácnosti budou muset prokázat, že jejich 
kotel splňuje podmínky min. 3. emisní třídy. 

 

Některé nové povinnosti provozovatele kotle (platí pro kotel se jmenovitým tepelným 
příkonem od 10 do 300 kW, který vytápí teplovodní soustavu ústředního vytápění): 
o provozovat kotel splňující emisní třídu 3. (tzn. v souladu s minimálními požadavky 

uvedenými v příloze č. 11 k výše uvedenému zákonu), a to nejpozději do 1. 9. 2022, od 
tohoto data už nebude možné provozovat klasické kotle 1. a 2. emisní třídy. Nesplněním 
této povinnosti se fyzická osoba dopouští přestupku, za který může být udělena pokuta do 
50 000 Kč. 

o provádět 1x za 2 kalendářní roky revizi, tedy kontrolu technického stavu a provozu 
spalovacího zdroje na pevná paliva prostřednictvím odborně způsobilé osoby a doklad o 
této kontrole na vyžádání předkládat. První kontrola technického stavu a provozu zdroje 
musí být provedena nejpozději do 31. 12. 2016. Nesplněním této povinnosti se fyzická 
osoba dopouští přestupku, za který může být udělena pokuta do 20 000 Kč. 

Starosta obce – Petr Nun, ilustrační foto 
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TAK TAKHLE ASI NE !!! 

Obec každý rok při počítání nákladů na svoz odpadů rozhoduje, zda se budou poplatky 
zvyšovat, nebo bude rozdíl obec v rozumné míře 
doplácet. Prozatím obec poplatky nezvyšuje, ale 
pakliže se někdo při třídění chová takto (viz 
přiložené foto), tak mu na výši poplatku asi 
nezáleží? Určitě to byl člověk, který je v naší obci při 
třídění výjimkou a udělal to v pomatení smyslů, 
nebo by svůj problém měl řešit s panem doktorem 
Čížkem. 

Vám všem, kteří postupujete v otázce třídění 
odpadů zodpovědně, patří poděkování. Pakliže 
někoho takového uvidíte, pomozte mu kulturní 
formou vysvětlit tento pro někoho složitý problém.                                                                                                                 
        Starosta obce – Petr Nun 

 
Doplněno redakcí DlňO: Výše uvedené foto není ilustrační, ale reálný stav u kontejnerů 

v centru obce u tělocvičny v pátek 19. února 2016. 
 
 
 

o Obec Dlouhoňovice nabízí zapůjčení obecní multikáry (lehký nákladní automobil  
zn. Multicar M25), či přívěsného jednonápravového vozíku za osobní automobil. 
Podmínky vč. ceny za půjčení budou zveřejněny na nejbližším veřejném zasedání 
Zastupitelstva obce Dlouhoňovice, které se koná v pondělí 18. dubna 2016; 

o obec Dlouhoňovice zakoupila mobilní hliníkové pódium použitelné jak pro vnitřní 
společenské akce, tak i pro venkovní akce. 

Očkování psů a koček 

 V pátek 20. května 2016 od 15:30 do 16:15 hodin proběhne před Kulturním domem 
v Dlouhoňovicích očkování psů a koček proti vzteklině. Možno aplikovat kombinovanou 
vakcínu psům i kočkám, zakoupit tablety na odčervení. 

Svoz bioodpadu v roce 2016 

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

duben  - 7. 4.   21. 4. 
květen - 5. 5.   19. 5. 
červen - 2. 6.   16. 6.  30. 6. 
červenec - 14. 7.   28. 7. 
srpen  - 11. 8.   25. 8. 
září  - 8. 9.   22. 9. 
říjen  - 6. 10.   20. 10. 
listopad - 3. 11.   18. 11. (pátek) 
prosinec - 1. 12.  

 

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

INFORMACE Z RADNICE 
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ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 

SDRUŽENÍ OBCÍ ORLICKO INFORMUJE 

Zastupitelstvo obce Dlouhoňovice na svém zasedání dne 8. 2. 2016 schválilo: 

� prodej pozemku parc. č. 677/2 v k. ú. Dlouhoňovice firmě Bühler CZ s.r.o., Žamberk;  
� zapojení Obce Dlouhoňovice do spolufinancování projektu Žijeme spolu, jehož vedoucím 

partnerem je Sdružení obcí Orlicko a to: a) na spolufinancování nákladů na přípravu žádosti  
o poskytnutí dotace v roce 2016 na projekt Žijeme spolu ve výši 2.950,- Kč. b) v případě schválení 
dotace na spolufinancování realizace projektu ve výši 19.413,- Kč splatného v rovnoměrných 
částkách v letech 2017 – 2019; 

� a ukládá starostovi podání žádosti o dotaci na Sdružení obcí Orlicko k významnému výročí 110 let 
založení hasičského sboru v obci Dlouhoňovice; 

� a ukládá starostovi uzavření smlouvy s firmou Envipartner s.r.o. a obcí Dlouhoňovice na realizaci 
projektu s názvem „Protipovodňová opatření Obce Dlouhoňovice“;  

� odměny Zastupitelům obce Dlouhoňovice v souladu s Nařízením vlády č. 352/2015 Sb. a  
§ 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích.  

Zastupitelstvo obce Dlouhoňovice na svém zasedání dne 15. 3. 2016 schválilo: 

� a ukládá starostovi uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Žamberk a obcí Dlouhoňovice 
č.2/2016, kdy orgány města Žamberk budou namísto orgánů obce Dlouhoňovice vykonávat 
působnost speciálního stavebního úřadu;  

� a ukládá starostovi uzavření smlouvy mezi f. Europrojekt a obcí Dlouhoňovice na podání žádosti o 
dotaci a všech dalších úkonů spojených s opravou komunikace Pod Vlekem. 

 
 

TERMÍNY VEŘEJNÝCH ZASEDÁNÍ  
ZASTUPITELSTVA OBCE DLOUHOŇOVICE v r. 2016 

pondělí 18. dubna, 20. června, 5. září a 12. prosince 
 

Případná změna bude včas oznámena. 
 

Tisková zpráva z  jednání Valné hromady Sdružení obcí Orlicko dne 16.2.2016 

V úterý 16. 2. 2016 se v obci Česká Rybná sešli starostky a starostové členských obcí 
Sdružení obcí Orlicko na letošním prvním jednání valné hromady.  

Vedle schválení rozpočtu Sdružení obcí Orlicko na rok 2016 byla 
hlavním bodem diskuse o stavu příprav projektů připravovaných  
s partnery k podání žádostí o podporu do česko – polského 
přeshraničního programu Interreg V - A . 

Prvním projektem je projekt Žijeme spolu jehož hlavním cílem je 
posílení vazeb dětí a mládeže k regionu Orlicka prostřednictvím 
začlenění vzdělávání o historii, přírodě a geografii Orlicka a  Kladska 
do vzdělávacích plánů základních škol Orlicka. Výstupem projektu 
budou zejména publikace a pracovní sešity zaměřené na témata 
regionálního vzdělávání. K tomuto projektu svolá Orlicko setkání 
s řediteli základních škol tohoto území, kde projekt představí a 

očekávána je odborná diskuse. Setkání se uskuteční v úterý 8. března od 14 hodin na radnici 
v Letohradě. 
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Dalším projektem je projekt Sněžník – Orlicko – Kladsko, zaměřený na podporu využívání 
kulturního a přírodního dědictví regionu Orlicka a Kladska, do kterého jsou zapojeni tři polští 
a čtyři čeští partneři. Sdružení obcí Orlicko do 
projektu vstupuje s třemi aktivitami, kterými 
jsou výstavba první etapy Singltreků Orlicka 
v území Bukovohorské hornatiny, rozšíření 
parkoviště na Červenovodském sedle a 
realizace marketingových aktivit souvisejících 
s tímto projektem. Hlavní součástí projektu, 
připravované polským městem Stronie Slaskie, 
je pak obnova rozhledny na Králickém 
Sněžníku.   

Části jednání valné hromady se zúčastnil 
hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin 
Netolický, který se seznámil se současnými i připravovanými projekty Orlicka a sám 
prezentoval možnosti spolupráce Pardubického kraje s obcemi území Orlicka v příštích letech.   

Petr Fiala, předseda Sdružení obcí Orlicko  

Sdružení obcí Orlicko spolupracuje s česko-americkou internetovou televizí  

Ve druhé polovině roku 2015 byla zahájena spolupráce Sdružení obcí Orlicko 
s internetovou televizí Czech-American TV. Czech-American TV je třináct let stará internetová 
televize, která jako jediný televizní program na světě pravidelně vysílá videa v angličtině 
propagující Českou republiku a její regiony.  

V USA televizní vysílání sleduje přes dva a půl milionu domácností v šedesáti městech a 
přes sto tisíc diváků prostřednictvím internetu na celém světě, především v Kanadě, Austrálii, 
Anglii a v Ruské federaci. Cílem televizní stanice je rozšíření povědomí o České republice a její 
kultuře. Toto veřejné a nekomerční vysílání má formu videodokumentů, ve kterých se 
anglicky mluvící divák dozví informace o českých regionech, městech nebo památkách.  

Sdružení obcí Orlicko dostalo příležitost 
propagovat své území prostřednictvím Czech-
American TV na konci roku 2015, kdy byla do 
USA zaslána část videoklipů o některých 
obcích Orlicka a tyto snímky z území Orlicka 
byly následně prezentovány  na stránce 
www.catvusa.com (horní menu Broadcast pod 
datem January 18, 2016). Prezentace území 
Sdružení obcí Orlicko v Czech-American TV je 
také podporována Pardubickým krajem.  

Zakladatelem Czech-American TV je 
americký producent českého původu John Honner, který se před třinácti lety rozhodl 
zviditelnit Českou republiku v zámoří.  Současný tým, který vysílání pomáhá utvářet, je 
složený z více než čtyřiceti mediálních profesionálů v USA. Do projektu se také zapojují 
studenti Masarykovy univerzity v Brně, Západočeské univerzity v Plzni, Fakulty 
elektrotechnické při ČVUT. Seznam všech partnerů a informace o projektu Czech-American 
TV najdete na webových stránkách této televize.  

Petr Fiala, předseda Sdružení obcí Orlicko 
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VÝZVA 

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

Děkuji Jitka Chárová 

Narozeniny oslaví 

v dubnu 
Alena Horníčková 75 let 
Rudolf Kalousek 83 let 
Jiří Kalousek 75 let 
 
v květnu 
Marie Dostálková 87 let 
Marie Hubálková 84 let 
Zdeňka Pražáková 83 let 
Anna Vrbová 95 let 
 
v červnu 
Zdeňka Nunová 85 let 
 

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví.  

Úmrtí 

v prosinci 
Libuše Jirásková 
 
Čest její památce. 

 

 
 

 
 
 

Dne 29. ledna 2016 uplynulo dvacet let od úmrtí pana Zdeňka 
Musila z Dlouhoňovic. Byl dlouholetým velitelem JSDH Dlou-
hoňovice. Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. 
Vzpomíná rodina a přátelé. 

Zdeněk Musil ml. 
 
 
 
Dne 25. ledna 2016 uplynulo 10 roků od úmrtí mého 

manžela, p. Bohumila Slaniny, dlouholetého učitele  
v Dlouhoňovicích. 

Čas nemůžeme nikdo zastavit, ale vzpomínky na něho 
zůstávají stále. Nejen nám v rodině, ale i mnohým jeho 
bývalým žákům a rodičům, kteří ho měli rádi a vážili si 
jeho pedagogické i kulturní práce v naší obci. 

Děkuji všem za vzpomínku. 
 

Marie Slaninová s rodinami 
 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 

VZPOMÍNKA 
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AHOJ, POZDRAVENÍ VŠEM ! 

Chceme Vám napsat o dalších našich 
aktivitách, kterých si užíváme v tomto roce. 
V polovině ledna jsme začaly jezdit do solné 
jeskyně. Moc se nám tam líbí, protože si 
nejdříve pohrajeme se solnými 
krystaly, a potom odpočíváme a 
posloucháme šumění moře a zpívání 
delfínů. 

Od 7. 3. do 11. 3. jsme jezdily na 
lyžařský výcvik do Červené Vody. 
Z naší školky se přihlásilo 15 dětí. 
Sníh naštěstí vydržel, také počasí 
nám přálo a v pátek přijeli rodiče, aby 
nám fandili na lyžařských závodech  
v maskách. 

Tak, sněhu bylo až až, a teď už se těšíme 
na jaro, sluníčko a na Velikonoce. A v dubnu 
se můžete těšit i vy, kdo se chcete přihlásit 
k nám do školky.  

 

Těšíme se na Vás ! 
 

Děti z MŠ Dlouhoňovice 
 

 
 

ZPRÁVIČKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLIČKY 
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Karneval 

V neděli 14. 2. 2016 se konal již tradiční dětský 
karneval. Tentokrát na téma princové a princezny. 
Dětem i dospělým se program velmi líbil. Písničky 
byly prokládány zajímavými soutěžemi, kde si děti 
odnášely drobné dárečky a sladkosti. Odměnou pro 
Floriánek byla opět hojná účast. Však přišlo více 
než 120 dětí a dospělých. Moc tímto všem 
děkujeme za pomoc při přípravách i během akce 
samotné. Zlatým hřebem programu byla, jako 
obvykle, velmi bohatá tombola (která vykouzlila 
nejeden úsměv).  

Poděkování patří všem sponzorům za finanční a 
hodnotné dary. Našim babičkám děkujeme za 
napečení vynikajících preclíků.  

Karneval byl ukončen tradiční koulovačkou. 
Máme radost, že si karneval získává stále nové 
příznivce.  

Těšíme se na příští setkání na našich akcích. 
Za Floriánek L. K. 

PLASTOVÁ VÍČKA PRO MÍŠU BYLA PŘEDÁNA !!! 

Na dětský karneval v Dlouhoňovicích byl pozván i Míša Bednář z Dolní Dobrouče, pro 
kterého byla ve spolupráci se spolkem Floriánek iniciována sbírka plastových víček. O Míšovi, 
jeho nemoci a o sbírce 
plastových víček jsme in-
formovali v minulém čísle 
Občasníku i prostřednictvím 
obecních facebookových 
stránek. Míša se svým tatín-
kem na karneval skutečně 
dorazil. Bednářovým bylo 
předáno celkem 155 kg víček. 
Sbírka dál pokračuje, sběrná 
místa jsou v místní prodejně, 
hospůdce, či knihovně, větší 
objem víček lze přinést paní 
Simoně Páchové, či v době 
konání veřejného zasedání 
zastupitelstva (např. v pon-
dělí 18. dubna) do hasičárny.  Za víčka pro Míšu předem děkujeme. 

Za redakci DlňO Ladislav Šimek 
 

Z ČINNOSTI SPOLKŮ 
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Karneval ještě jednou 

  Začal nový rok a s ním i čas plesů a karnevalů. 
Přípravy začaly už dlouhou dobu dopředu, aby vše 
mohlo vypuknout v neděli 14. 2. Ten den se naše 
tělocvična naplnila až po okraj dětmi v nejrůznějších 
maskách. Všem vévodil král s princeznami, které 
měly pro děti připravený zábavný program plný 
soutěží a her. 

Myslím, že se všichni celé odpoledne dobře bavili, a 
i když nevyhráli svoji vysněnou cenu, odcházeli domů 
spokojeni. Tohle všechno by se ale nepovedlo, kdyby 
nebylo ženských z Floriánku, za což jim patří 
obrovský dík.  

                       Za Floriánek Radka a Bára Motlovi 

 

JARNÍ VYRÁBĚNÍ 

V pondělí 7. 3. 2016 jsme opět pomáhali přilákat jaro krásnými výrobky. Sešla se nám 
spousta dětí, které se opravdu snažily a během chvilky byly stoly ozdobeny vyfouknutými 
vajíčky. Dále děti vyráběly zajíčky ze sena, motýlky, ovečky, svícny a různé zápichy. Každý, 
kdo si vyrobil košíček, dostal do něho dobroty. 

Floriánek přeje všem veselé Velikonoce. 
Za Floriánek  A. P. 

Čtení (a spaní) s přechodem času na Chatě Rolba 

Tato tradiční akce na Chatě Rolba proběhla po uzávěrce příspěvků (ze soboty na neděli  
26. / 27. března), proto o ní budeme informovat až v příštím Občasníku. 

Redakce DlňO 

 

 

PEČENÍ PRECLÍKŮ V HASIČÁRNĚ 

Zase máme únor a čas plesových 
společenských událostí. Hasičský ples a 
dětský karneval jsou známy svými 
preclíky. Takže 11. 2. 2016 se  
v hasičárně zase peklo a nám, ženám ze 
cvičení, to šlo pěkně od ruky. Při dobré 
náladě nám ruce jenom kmitaly a 
upečené preclíky se na nás zlatě 
usmívaly. Proto jsme si přály, aby 
chutnaly i Vám všem. A tak, když se 
dílo podaří, máme z toho všichni 
radost.     

Matušková  J. 

Z VAŠICH PŘÍSPĚVKŮ 
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Zdravíme Vás hospodáři, 
popřát jdeme, ať se daří. 
Vaše dílo na statku, 
nabídněte kořalku. 
Přidejte i trochu jídla, 
v tom bude teď Vaše síla. 
Za pozvání děkujeme, 
chvíli u Vás pobudeme. 

Dlouhoňovice rozveselily masky - MASOPUST 2016  

O krásně slunečné první únorové sobotě se obcí Dlouhoňovice prošel, dá se říci, již tradiční 
masopustní průvod. Poosmé v řadě se místním nadšencům 
podařilo potěšit vesnici rejem masek. Příprava veselí začala již 
v brzkých ranních hodinách smažením čerstvých koblížků. 
Nositelé masek se pak začali scházet kolem desáté hodiny 
v místním sále, kde bylo již vše připraveno na večerní zábavu. 
Strojení klibny, tedy kobyly, se ujali nevěsta s Turkem a 
ponocným. Za účasti mnoha přihlížejících se postupně ze sálu 
vyrojily i všechny ostatní vyšňořené masky. Nechyběli mezi nimi 
„strakatý“, kominík, ras, Turek, medvěd i s medvědářem, ale i 

žid, bába s nůší a hned tři slamění.  
Před obecním úřadem byli masopustníci již netrpělivě očekáváni panem starostou, který 

jim na dobu masopustního veselí předal vládu nad obcí. Klíč od obce byl zavěšen na krk 
ponocného, který pak osedlal kobylku a pod jeho velením se celý průvod, čítající na tři desítky 
masek, vydal z výchozího zastavení na 10 dalších. Čekala je náročná práce. V každé chalupě, 
jejíž hospodář průvod pozval, bylo třeba hospodáře pozdravit koledou a popřát mu zdaru. 
Každý správný hospodář masky pohostil a ještě dal výslužku, a tím si zajistil prosperitu svého 
gruntu. Nemohl chybět ani tradiční taneček s medvědem, či jinou maskou za doprovodu 
šestičlenné kapely. Dva kytaristy, dva harmonikáře a basistu doplnil ještě nepřehlédnutelný 
vozembouch.  

Na všech zastaveních byli hospodáři více než štědří. Stoly se prohýbaly pod pochutinami 
různých tvarů, chutí a vůní. Každý si přišel na své, od sladkých koláčů až po domácí zabíjačku.  

S posledním náznakem zapadajícího sluníčka se průvod masek vrátil do sálu, kde pak 
pokračoval masopustní rej až do samé půlnoci, kdy ponocný zatroubil na roh a odtroubil tak 
začátek prvního dne ze čtyřiceti postních, které následují.  

O prosperitu obce je tedy zase na rok postaráno.            Lucie Šimková 
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Masopust ve Dvorské ulici 6. 2. 2016 

Již několik let pořádá obec Dlouhoňovice 
tradiční masopust, který je vždy moc pěkný, 
veselý a skýtá našim obyvatelům radostné 
pobavení, které občany stmeluje. 

Znamená to však pro všechny zúčastněné 
spoustu obětavé práce a času na úkor svého 
vlastního volna a času jejich rodin. 

Parta lidí, kteří akci organizují a pořád 
něco vylepšují, je stálá a velmi inspirující. To 
platí také o všech účastnících průvodu 
v maskách. Vždy, když průvod dorazí, zalije 
dané místo pocitem sounáležitosti a 
přátelství. Za to Vám všem díky. 

Dále bych ráda vyzvedla letošní masopust 
ve Dvorské ulici, který byl opravdu moc 
příjemný. Velký dík za jeho přípravu 
(útulného prostředí, skvělého občerstvení a 
milé atmosféry) patří několika obětavým 
spoluobčanům, kteří si také zasluhují velkou 
pochvalu. Jsou jimi Heda Fialová, Láďa 
Kalivoda, Honzík Kalivoda, Věra Bártová a 
Míša Sommerová. 

Ještě jednou Vám všem za Dvorskou ulici 
moc děkuji. Náročná práce Vámi odevzdaná 
svědčí o tom, že máte naši hezkou vesničku 
rádi a že Vám na ní záleží. Vydržte i nadále a 

za rok opět na milou shledanou. 
              V. Sommerová

 
 
 
               V pondělí 15. února se   

v Divišově divadle v Žamberku konal již jedenáctý ročník vyhlášení mladých, nadaných dětí a 
mládeže do 19 let - TALENT 2015.  

Za mimořádné úspěchy dosažené v oblasti sportu, vědomostí a kultury bylo nominováno  
55 dětí, kterým zástupci města předali ocenění a dárky. Mile mě potěšilo, když mezi 
vyhodnocenými zaznělo několikrát jméno z naší obce. Ve sportovní kategorii do 11 let 
(rychlostní kanoistika) se na 2. místě umístila KAROLÍNA KRAUSOVÁ. V kategorii 15-19 let, 
též rychlostní kanoistika, se na 1. místě umístil JAKUB STEJSKAL, ale nominován byl i jeho 
mladší bratr JAN STEJSKAL. V kategorii kultura zaznělo jméno ŠÁRKA KOŘÍNKOVÁ (hra na 
zobcovou flétnu).  

Za celou naši 
obec jim moc bla-
hopřejeme, děku-
jeme a přejeme 
do dalších klání 
hodně štěstí a 
úspěchů.            
                     

Jitka Chárová 
 

 
P O Z V Á N K A 

 

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

V sobotu 9. ledna probíhala v naší obci Tříkrálová sbírka pro Charitu. Sbírka se stává již 
tradicí, vždyť v obci Dlouhoňovice mohli občané slyšet tu známou píseň: My tři králové jdeme 
k vám… již po třinácté. A v letošním roce byly poprvé pokladničky zapečetěny na Obecním 

úřadě Dlouhoňovice. Daly se dohromady dvě 
koledující skupinky, takže jsme mohli obejít téměř 
všechny dlouhoňovické domácnosti.  Koledníci 
rozdávali drobné 
dárečky a přáli štěstí, 
zdraví a pokoj do 
dalšího roku, a  
v pokladničce hojně 
přibývaly příspěvky. 
Také rozdávali Cha-
ritní aktuality, kde si 
potom mohli občané 
přečíst, na jaké 

záměry budou tyto vybrané prostředky použity. 
První skupinka pod vedením paní Jitky Moskvové a 

koledníků (E. Vacíková, D. Hájek a L. Hájková) obešla 
dopoledne od Špitálky, Velký Hájek a paneláky. Odpoledne 
koledovali: V. Moskva, T. Fogl a Š. Vávrová na dolním konci obce. 

O tom, že děti koledovaly velice dobře, svědčí i vybraná částka: 11.126,- Kč.  
Druhá skupinka pod vedením paní M. Marešové a koledníků (A. Havrdová, N. Netušilová a 

J. Šimková) obcházela horní konec obce a vybrala 8.866,- Kč. Výsledná částka za naši obec 
byla 19.992,- Kč. 

Závěrem se sluší poděkovat všem těmto koledníkům za jejich vytrvalost v chladném počasí, 
vedoucím a hlavně všem dlouhoňovickým občanům, kteří přispěli a kterým není lhostejný 
osud všech potřebných lidí. Poděkování také za vstřícnost a ochotu pracovnici na obecním 
úřadě. Díky, díky, díky…                    Marešová M. 

 

Doplněno redakcí DlňO: Více o Tříkrálové sbírce najdete na www.uo.charita.cz 

Kdo budí kytičky ?

Že po jaru přijde léto, a že končící podzim 
vystřídá zima, jistě víte. Že sluníčko chodí 
večer spát, to taky. I vy chodíte každý večer 
spát. A kdo vás ráno budí? A jak? O tom si 
můžeme povídat. Záleží na tom, kdy musíte 
vstát. Nejlépe se vstává, když už je den. 
Někdy, většinou v zimě, ale začíná déle. To se 

moc nechce z postýlky. Den se dřív udělá, 
když se rozsvítí. Dnes je to velmi jednoduché. 
Horší to ale je s tím vstáváním. To se stává, že 
musí maminka použít skřítkovský způsob.  
A jak to udělá? Pošimrá vás na nožičce, 
protože ví, jak se budí kytičky. O tom bude 
tohle krátké vyprávění. 

 

Každá rostlinka má svoje nožičky – kořínky. Těmi se drží v hlíně. Má je tak dlouhé, nebo 
tolik, aby mohla pěkně rovně stát. Tak třeba takový strom, který je hodně veliký, je má buď 
doširoka rozložené, nebo hodně hluboko. To podle toho, jak to odkoukal od svých rodičů. 
Některé rostlinky, co se pěkně doširoka uvelebily na denním světle, je zase můžou mít docela 
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slabounké a jen mělko v zemi. Tedy každá rostlinka má svoje kořeny – nožičky úplně jiné.  
A proč si o tom povídáme? Tak poslouchejte, jak se budí kytičky.  

Pod zemí, kam nevidíme, se to jen hemží skřítky. A kdo že je skřítek? Pod zemí znáte žížaly, 
krtky a jiné tvory, ale skřítek? To je pohádkový tvor, toho nikdo neviděl. Jak vypadá, vědí 
jenom pohádky.  

Tak tedy ti skřítkové, co jsou pod zemí a starají se o 
pořádek mezi kytičkami, jsou velmi učení, velmi pracovití. 
Pilně pracují skoro celý rok, jen v zimě chodí spát. A co že 
tam mají na práci? Vždyť o tom vám chci celou dobu 
vyprávět.  

Tihle skřítkové se celý život hemží ve tmě pod zemí a jsou 
nejchytřejší ze všech. My většinou poznáme kytičky podle 
květu, některou ale také podle kořenu, třeba mrkev, cibuli, 
nebo ředkvičku, některé i podle listí, většinou i podle 
velikosti, ale oni? Jen podle kořenů – nožiček a ještě v úplné 
tmě. To musí být znalost veliká a navíc vědí, kdy kterou 
nožičku pošimrat a tedy kytičku probudit. To je práce, to 
není jen tak. Na jaře pošimrají na nožičce bleduli, nebo 
sněženku, v létě kopretinu a růžičku, na podzim ocún. Jen se 
podívejte, kolik kytiček celý rok kvete. A skřítkové se nikdy 
nespletou.  

Co jenom nám lidem dalo přemýšlení všechny ty rostliny pojmenovat, a to je vidíme. Tak se 
hezky dívejte okolo sebe, učte se je znát a bez odmlouvání vstávejte, když vás maminka, nebo 
tatínek pošimrá na nožičce.  

                                                                                                                                 Jirka Tydlitát 

URBANOVA STUDÁNKA byla (i v r. 2016) úspěšně probuzena ! 

Na pět desítek "sousedů" přišlo 1. jarní den, tedy v neděli 20. března, probudit Urbanovu 
studánku v Dlouhoňovicích. Přítomné na úvod pozdravil již podeváté v řadě "duchovní otec" 
této tradiční akce, pan J. Tydlitát. Deset zpěváčků pod vedením (a za klavírního doprovodu) 

paní učitelky O. Kaláškové ze 
ZUŠ Žamberk zazpívalo šest 
jarních písniček. Za svoje 
vystoupení děti dostaly jarní 
kytičku s malou sladkou 
odměnou a reflexní pásek  
s nápisem "K URBANOVĚ 
STUDÁNCE BEZPEČNĚ".  Vši-
chni přítomní pak obdrželi 
dřevěnou pamětní medaili pro 
rok 2016 s logem Urbanovy 
studánky. Za rok na jubilejním 
desátém „probouzení“ na 
shledanou. 

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

neděle 8.5.2016 Letohrad - Kunčice 
sobota 14.5.2016 Přívrat 
neděle 22.5.2016 Lukavice 
neděle 26.6.2016 Bystřec 

neděle 10.7.2016 Dolní Třešňovec 
neděle 21.8.2016 Třebovice 
neděle 28.8.2016 Dolní Dobrouč 
sobota 10.9.2016 Letohrad 

 

HASIČI DOSPĚLÍ 

Dne 21. 5. 2016 se uskuteční okrskové 
závody v hasičském sportu na fotbalovém 
hřišti v Dlouhoňovicích. Pro návštěvníky 
bude připraveno bohaté občerstvení a po 
skončení závodů zábava s hudbou. Srdečně 
zvou pořadatelé.  

Dále dne 11. 6. 2016 budou v areálu TJ 
Dlouhoňovice probíhat oslavy 110 let založení 

Sboru dobrovolných hasičů Dlouhoňovice. 
Mohu Vás pozvat na zajímavý program 
s ukázkami hasičské techniky od nejstarší až 
po nejmodernější z okolních sborů i od 
profesionálních hasičů ze Žamberka a Ústí 
nad Orlicí. Po celý den až do pozdních 
večerních hodin bude i bohatý kulturní 
program. Tímto Vás za hasiče srdečně zvu. 

 
Starosta SDH Dlouhoňovice Zdeněk Musil 

HASIČSKÝ PLES 

V sobotu 13. 2. 2016 proběhl hasičský ples. 
V pátek jsme připravili sál, a to včetně 
premiérové stavby nového podia. Rád bych 
poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravě 
sálu nejen na hasičský ples, ale i na nedělní 
karneval. Sál byl velmi hezky vyzdoben. Již 
při přípravě sálu jsme zjistili, že bude asi 
hodně plno, neboť byly obsazeny všechny 
stoly. Očekávání se naplnilo, takový nátřesk 
jsme už dlouho neviděli. Začátek plesu byl 
velice náročný z hlediska usazení hostů, ale 
zvládli jsme to. A to je dobře, je to známka 
toho, že i přes chybky, které se vždy 

vyskytnou, to děláme dobře a lidem se ples 
líbí. Jistě za to může i kapela Labyrint  
z Hradce Králové, která je velmi dobrá. Však 
taky byl plný parket od začátku až do konce. 
Rád bych poděkoval všem, kteří se podíleli na 
přípravě tomboly, která byla super a všem, 
kteří zajišťovali chod plesu, protože nebýt 
jich, tak by ten ples tak dobrý nebyl. Díky 
taky všem účastníkům, protože svojí účastí a 
chutí se bavit dělají na plese skvělou 
atmosféru.  

Myslím, že ples byl fajn a těšíme se na Vás 
příští rok.  

David Silber 
 
 

U P O Z O R N Ě N Í 

Tradiční „Setkání důchodců“ se letos, oproti minulosti, přesouvá o dva měsíce dříve, a to na 
neděli 3. dubna 2016. Je to proto, že chceme tuto akci časově skloubit s další mimořádnou 
událostí (setkání rodáků), která se uskuteční 11. června 2016.            

Jitka Chárová 
 

 

Z HASIČSKÉ ZBROJNICE 
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Zařazení Výhledny Dlouhoňovice do systému tzv. „Turistických známek“ 

Turistické známky jsou kulaté, dřevěné, vypalované plakety, které jsou suvenýrem a 
zároveň "potvrzením" o dosažení turisticky atraktivního místa. Navazující číslovaná řada 
známek sleduje hřebeny hor, toky splavných řek, mapuje hrady, zámky, přírodní i technické 
památky, historická města, zpřístupněné jeskyně, zoologické zahrady a mnoho dalších 
zajímavých míst. 

Turistické známky spolu s každoročně aktualizovanými turistickými mapami mohou hrát 
roli průvodce po krásách naší vlasti. Celý systém turistických známek a map je neustále 
rozšiřován. Doporučená prodejní cena turistické známky je 30,- Kč. 

Obec Dlouhoňovice přihlásila do systému turistických známek 9. února letošního roku 
Výhlednu. 

Společnost TURISTICKÉ ZNÁMKY s. r. o. je ryze soukromá společnost a má přísná 
pravidla na získání tohoto turisty oblíbeného suvenýru. V prvním kole schvalování musí 
vedení společnosti posoudit vhodnost návrhu známky. Je-li návrh úspěšný a pro vedení 
společnosti dostatečně atraktivní, postoupí do druhého kola, které se provádí formou 
hlasování. Hlasovat může jen registrovaný sběratel Turistických známek podle pravidel 
umístěných na stránkách společnosti TURISTICKÉ ZNÁMKY s. r. o. (http://www.turisticke-
znamky.cz). Výhledně Dlouhoňovice se aktuálně   
podařilo postoupit do 2. kola, teď mají osud této 
první turistické známky pro Dlouhoňovice v rukou 
sami turisté. Hlasování bylo zahájeno ve středu  
23. 3. a skončí ve středu 6. dubna. Bude-li 
hlasování úspěšné, dostane Výhledna svoje 
turistické číslo a známka bude vyrobena. Zároveň 
bude Výhledna zařazena do prestižní mapy 
turistických známek, která je zárukou, že se o 
Výhledně dozví velký počet turistů, což je pozitivní 
zejména z pohledu prezentace obce. O výsledku 
hlasování Vás budeme informovat prostřednictvím 
facebookového profilu obce. 

(www.facebook.com/obecdlouhonovice) 
 

Za redakci DlňO – Ladislav Šimek, ilustrační foto 
 

 

Pozvánka do divadla 

Amatérský divadelní spolek BACHADEJ z Rudoltic (u Lanškrouna) uvádí rodinné 
drama se zpěvy a tanci z pera českého génia Járy Cimrmana „A K T“. Představení začíná 
v pátek 15. dubna 2016 od 19:00 hodin na sále KD (tělocvična) v Dlouhoňovicích! 

Délka představení 60 minut, vstupné dobrovolné.  
 

Srdečně zve kulturní komise obce Dlouhoňovice 
 

Z REDAKCE 
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POZVÁNKA  

na stavební výstavu Stavíme, Bydlíme, která se koná 13. - 14. dubna 2016 v Kulturním 
domě (ul. Smetanova) v Ústí nad Orlicí. Občané zde mají možnost kontaktovat před 
zahájením stavební sezóny řadu stavebních a výrobních firem a využít výstavních slev.   

Výstava Stavíme, Bydlíme je otevřena ve středu od 9:00 do 18:00 hodin a ve čtvrtek  
od 9:00 do 17:00 hodin. Vstup na výstavu i přednášky je zdarma.  

Na výstavě je možné: 
o konzultovat odborné problémy se zástupci stavebních a dodavatelských firem;  
o informovat se o možnostech dodávky materiálů;  
o zadat poptávky na stavební práce a stavební technologie; 
o získat výstavní slevy.  

Bližší informace na www.omnis.cz   

 
 

Pro přímou komunikaci s redakcí Občasníku je určena samostatná e-mailová adresa 
obcasnik@dlouhonovice.cz. Uzávěrka příspěvků příštího (letního) vydání Občasníku 
(číslo 70) je v neděli 12. června 2016. Touto cestou prosíme všechny občany, kteří mají 
k dění v obci „co říci“, aby své příspěvky zaslali včas na výše uvedenou e-mailovou adresu, či je 
donesli na Obecní úřad v Dlouhoňovicích. 

 

POZVÁNKY, UPOZORNĚNÍ 
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HOKEJ 

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych i já 
po ukončení sezóny 2015/2016 přispěl 
ke zhodnocení činnosti práce oddílu LH 
Dlouhoňovice. Jak jste si již přečetli 
v minulém vánočním zpravodaji, letošní 
sezóna byla pro nás velmi náročná. Tím, že 
do naší soutěže přibyly celky Litomyšl B a 
Moravská Třebová B se hra v naší soutěži 
zkvalitňuje a zrychluje. Náš tým je schopen 
s každým celkem hrát rovnocennou partii. 
Dokážeme vstřelit každému soupeři několik 
branek, někomu více, někomu méně. 
Problém je v tom, že zápas trvá tři třetiny. 
My v jedné třetině zaváháme, a tím 
poskytneme soupeři šanci, aby nám vstřelil 
několik laciných gólu, a bohužel zápas je 
rozhodnut již v prvních dvou třetinách. 
Trochu nám to skřípe v obranné fázi, proto 
na příští sezónu jsme nuceni náš hráčský 
kádr posílit o několik posil, abychom dosáhli 

lepších výsledků. Děkuji všem hráčům za 
dobrou docházku na mistrovské zápasy. 
Mimo několika zápasů jsme odehráli sezónu 
s dostatečným počtem hráčů. Ani v letošní 
sezóně nám zima moc nepřála, takže náš 
zimní stadión nefungoval ani celý týden. 
Bruslilo se jenom několik dnů. Za provoz 
našeho ZS děkuji Zdendovi Kořínkovi a jeho 
kamarádům, kteří mu pomáhali stříkat led. 
Samozřejmě musím poděkovat celému 
realizačnímu týmu. Trenérovi Jiřímu 
Kulhavému a hlavně našemu manažeru 
Miroslavu Keprtovi, který je pilířem celého 
oddílu. Poděkování patří i našim divákům, 
kteří nás povzbuzovali, hlavně v posledních 
zápasech se Žamberkem a s Českou 
Třebovou. Závěrečný večírek proběhl 
v poklidné atmosféře 4. března v naší 
hospůdce Pod lipami, kde jsme zhodnotili 
sezónu a zčásti se připravili na novou.  

 

V pátek 11. března uspořádala TJ 
Dlouhoňovice Sportovní ples. 
Sportovní ples byl, jako již v minulých 
letech, na velmi vysoké úrovni. Jeho 
zpestřením bylo předtančení skupiny 
BONITO z Vysokého Mýta, které 
vystoupilo dvakrát. Největším hitem 
bylo vystoupení Nicole Frýbortové, 
několikanásobné mistryně České a 
Slovenské republiky a vicemistryně 
Evropy v akrobatickém cvičení na kole 
(jednoduše řečeno bylo to super 
vystoupení). K poslechu nám hrála 
skupina BRILLANT BAND z Rychnova 
nad Kněžnou. Domnívám se, že ples se 
vydařil a kdo jej navštívil, odcházel spokojen. Poděkování patří organizačnímu týmu pod 
vedením Miroslava Keprty, Pavly Macháčkové a Jany Třešňákové. Rovněž všem ženám, které 
zajistily výzdobu sálu a okolí. Další poděkování patří všem zúčastněným hokejistům a 
fotbalistům. Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem sponzorům. Sponzorem je 
samozřejmě i obec Dlouhoňovice, za což děkuji starostovi a „jeho“ radním. 

       Sportu zdar - Podhájecký Vladimír 

ZE SPORTU 
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Hokejisté nakonec šestí 

Lichý počet účastníků oblastního přeboru, který pokračoval v soutěži po odstoupení 
mužstva Králík, byl příčinou změny herního plánu, a tak byla základní část doplněna o 3. kolo. 
Zápasy tohoto kola nám moc radosti nepřinesly. Silné týmy nadělovaly, a tak jediným naším 
vítězstvím byla porážka Žamberka na jeho stadionu 7:6. Po základní části soutěže jsme 
obsadili 5. místo za silnou čtyřkou, kterou podle pořadí obsadily týmy Litomyšle B, Chocně B, 
Voděrad a Moravské Třebové B.  

 

V nadstavbové části o konečné umístění 
jsme měli nejlepší výchozí pozici. Po 
nezvládnutém utkání v České Třebové 9:5 
jsme si uchovali možnost boje o 5. místo 
vítězstvím v Žamberku 6:5 po samostatných 
nájezdech, ale v následném přímém souboji 
o lepší umístění nás v Rychnově pokořila 
opět Česká Třebová 5:3 a s konečnou 
platností nás odsunula na konečné šesté 
místo. Vítězství v posledním zápase nad 
Žamberkem 4:2 bylo sice sladkou tečkou za 
sezónou 2015-2016, ale pocit zklamání 
z některých porážek v dobře rozehraných 
zápasech bude ještě dlouho doznívat  
u většiny hráčů a celého realizačního týmu. 

Zcela zaslouženě soutěž ovládla Litomyšl 
B, která se stala vítězem finálových zápasů 
s Voděrady. Třetí místo vybojovala Choceň 
B, která dvakrát udolala tým Moravské 
Třebové B. 

Závěrečné bully s vyhodnocením proběhlo 
v pátek 4. 3. tradičně v domácí hospůdce. 
Byli vyhodnoceni tři nejlepší hráči 
kanadského bodování. Na prvním místě se 
umístil Petr Doležal, který nasbíral 31 b. za  
11 branek a 20 asistencí a byl současně 

nejlepším nahrávajícím hráčem týmu. Druhý 
se umístil nejlepší střelec týmu Jarda 
Macháček 26 (20+6) a třetí o bod skončil 
David Hrčka 25 (14+11). Nejlepším týmovým 
hráčem vybraným v anketě samotnými hráči, 
členy realizačního týmu a skalními fanoušky, 
se stal brankář Patrik Keprta, který svými 
výkony nenechal nikoho na pochybách o 
postu brankářské jedničky hokejového týmu 
Dlouhoňovic. Oceněni byli i jednotliví 
členové realizačního týmu Miroslav Keprta 
(vedoucí týmu), Jarda Macháček starší 
(asistent trenéra), Pavel Hájek (kustod), 
Anežka Hynková (zapisovatelka statistik, 
fotodokumentace) a hlavní trenér Jiří 
Kulhavý, který se nemohl zúčastnit, proto 
obdrží ocenění při další vhodné příležitosti. 
Z řad hráčů byli oceněni ti, kteří se výraznou 
měrou zasloužili o technické zabezpečení 
chodu klubu. Jakub Doleček, který byl 
pravou trenérovou rukou při trénincích, 
Pavel Šourek, který spolehlivě zajišťoval 
dopravu hokejistů obecním automobilem a 
Marek Keprta s Davidem Krkavcem, kteří se 
starali o vedení klubového webu. 

 

Uplynulý ročník Oblastní hokejové ligy ukázal zcela jasně, že tato soutěž se s příchody 
nových týmů zkvalitnila a pokud budeme chtít uspět v nadcházejícím ročníku, bude nezbytné 
přivést nové posily a pracovat na ustálení kádru, který bude předvádět bojovný hokej 
s nasazením, podpořený obětavou hrou celého týmu. Jedině tak se dá pomýšlet na lepší 
umístění v další sezóně 2016/2017. 

(mk) 
 

Foto po vítězství nad SK Žamberk na ZS v Rychnově nad Kněžnou dne 28. 2. 2016 
(autor A. Hynková) – viz následující strana. 
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Zleva stojí: 
J. Macháček (asistent tr.), J. Kulhavý (hl. trenér), J. Macháček, V. Šegita, Mir. Keprta, P. Šourek, 

Mar. Keprta, P. Doležal, D. Hrčka, P. Hájek (kustod), Vl. Podhájecký (předseda klubu) 
 

Zleva v pokleku: 
Nejmladší Macháček Ondra, T. Plundra, P. Bříza, J. Doleček, J. Matyáš, D. Baier, M. Keprta 

(vedoucí týmu), P. Víša. Ležící gólman - P. Keprta 
 

Hráči na samostatných fotografiích zleva: 
M. Holubář, Vl. Podhájecký, Zd. Matyáš, O. Hubálek, T. Šilar, D. Krkavec, M. Musil, L. Sejkora 

(gólman) 
 

Rozpis fotbalu - JARO 2015/2016 

KLÁŠTEREC - DLŇ           3. 4.        16.00    neděle 
DLŇ - D. ČERMNÁ         10. 4.      16.00    neděle 
LICHKOV - DLŇ             16. 4.      16.30    sobota 
DLŇ - ALBRECHTICE    24. 4.      16.00    neděle 
KUNVALD - DLŇ             30. 4.      16.00    sobota 
DLŇ - TŘEŠŇOVEC        8. 5.        16.00    neděle 
ŽICHLÍNEK B - DLŇ      15. 5.      16.00    neděle 
DLŇ - JEHNĚDÍ              22. 5.       16.00    neděle 
DLŇ - LIBCHAVY B         29. 5.        16.00    neděle 
LUKOVÁ - DLŇ                 5. 6.      16.00    neděle 
DLŇ - HELVÍKOVICE       12. 6.       16.00     neděle 
Č. HEŘMANICE - DLŇ     19. 6.         16.00    neděle 
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JUNIOR FOTBAL DLOUHOŇOVICE 

V neděli 6. 3. jsme se zúčastnili fotbalového halového turnaje starších a mladších přípravek 
pořádaného Sokolem Lukavice v Žamberecké „žirafě“. Dopolední část vyplnil turnaj starších 
přípravek ročníků 2005 a mladších, a to za účasti 6. týmů. Sice jsme nevyhráli ani jeden 
zápas, ale kluci se nemají za co stydět. Obvyklý příděl branek jsme udrželi na rozdíl tří branek, 
a to je dobré, neboť jsme pořád na začátku. 

 

Výsledky našich zápasů:  
LUKAVICE – DLŇ    4 : 1 (Brdíček A.) 
ŘETOVÁ – DLŇ    2 : 0 
ŽAMBERK – DLŇ    3 : 0 
VERMĚŘOVICE – DLŇ   2 : 0 
TATENICE – DLŇ    1 : 0 

 

Konečné pořadí: 1. Lukavice, 2. Žamberk, 3. Verměřovice, 4. Tatenice, 5. Řetová,  
6. Dlouhoňovice. 

Odpolední část byla věnována mladší přípravce ročníků 2008 a mladších. Tento turnaj byl 
více o vysvětlování pravidel, ale my jsme si vedli skvěle. Sice nás bylo málo, ale naše hra a 
výsledky předčily naše očekávání. Kluci remizovali se Žbk 1:1 a vyhráli nad Lukavicí 6:0. 

 

Do JARNÍ ČÁSTI jsme přihlásili do okresní soutěže mužstvo starší přípravky. Soutěž se 
hraje formou turnajů, ve kterých se utkají vždy čtyři týmy. Vždy se hraje v sobotu od 9. hodin.  

 

16. 4. Řetová    
23. 4. Němčice    
30. 4. Luková    
7. 5. Sruby    

14. 5.  Dlouhoňovice 
22. 5.  Tatenice 
28. 5.  D. Čermná 
4. 6.  Dlouhoňovice 

 

Tímto Vás všechny zveme a těšíme se na Vaši diváckou podporu. 

Za JUNIOR Z. Kořínek 
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Zima zimním sportům opět nepřála 

Ve ski areálu jsme se - tak jako jiné roky - pečlivě připravili na zimu. Zajistili jsme potřebné 
revize, obsluha absolvovala předepsaná školení. Zkontrolovali jsme rolbu a skútry, vyzkoušeli 
zasněžování a čekali na mráz. A zima ne a ne přijít. 

Vánoce byly opět na blátě. Na konci prosince začínají teploty klesat. 30. prosince spouštíme 
děla. Teplota se drží mírně pod nulou, proto děla jedou na minimální výkon. Na Nový rok je 
zasněžen prostor dětského vleku, a tak můžeme uvítat první lyžaře. A protože školáci jsou 
ještě doma a jinde sníh není, dáváme zasněženou plochu k dispozici dětem na bobech a dělo 
stěhujeme do vyšších poloh.  

5. ledna máme zasněženo a celý areál je v provozu. Zasněžování bylo v provozu 117 hodin. 
To znamená asi 150 hodin práce. Protože zima je nejistá, snažíme se využít každé vhodné 
příležitosti k dalšímu zasněžování. V další části sezóny sněžíme ještě cca 30 hodin. 

První dny provozu jsme zaskočeni velkým zájmem lyžařů. Ostatní malé lyžařské areály 
teprve zasněžují, nebo nemají možnost zasněžovat. Silná obleva 11. ledna provoz dočasně 
zastavuje, ale 14. ledna pře-
mísťuje Pepa Tobiška rolbou 
tuny sněhu na vytátá místa.  
15. ledna jsme opět v plném 
provozu. Leden 2016 se tak 
stává historicky nejúspěšnějším 
měsícem v historii lyžování 
v  Dlouhoňovicích. Na začátku 
února přichází další obleva. 
Přestože máme sněhu dostatek, 
v deštivém počasí nemáme 
lyžaře, proto zveme 9. února na 
lyžování „gratis“ s opékáním 
buřtů. Doufáme, že opékání 
není poslední akcí zimy, ale 
další dny ukázaly, že jsme se 
mýlili. 

Kromě normálního provozu jsme zajistili provoz podle požadavků ZŠ z Chocně a Písečné. 
Objednaný čas pro MŠ A ZŠ Letohrad byl pro špatné počasí školami zrušen, ačkoliv sněhové 
podmínky byly více než slušné. Řada rodičů ocenila skromné vybavení naší půjčovny, které 
bylo pořízeno z dotace MAS Žamberk. Mohli jsme nabídnout lyžařské vybavení nejen 
návštěvníkům, ale i dětem z blízkého okolí pro potřeby povinných školních lyžařských kurzů. 

S lítostí musíme přiznat, že po mnoha letech nám počasí nedovolilo upravit ani kilometr 
běžeckých stop. 

Takže závěrem. Ski areál byl v provozu 31 dní, což představuje 193 hodin. Přidáme-li čas 
potřebný na provoz vleku zajišťovaný podle počtu lyžařů 2 – 3 osobami, provoz půjčovny, 
úpravu svahu, servisní práce, můžeme hovořit o cca 1000 odpracovaných hodinách. Ačkoliv 
faktura na největší náklad – elektřinu - přijde až v červnu, můžeme již dnes konstatovat, že na 
provoz jsme opět vydělali, na nové investice nemáme. 

Na závěr mi dovolte poděkovat pracovníkům ski areálu - Ivanu Zvoníkovi, Danovi 
Machálkovi, Danovi Havrdovi a zejména „technickému řediteli – všeumělovi“ Pepovi 
Tobiškovi, bez kterého si provoz areálu neumím představit. 

Jan Vych 
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JAKUB STEJSKAL - kanoista 

Chtěl bych navázat na informace Dlouhoňovického občasníku z března 2014 o sportovních 
úspěších a plánech Jakuba Stejskala z Dlouhoňovic. 

 

Skončili jsme v přípravě na nominaci 2014 
na MEJ v Paříži, kam se nakonec jako 
dorostenec dostal a závodil na 1000m trati 
na čtyřkajaku, kde kluci vypadli v semifinále 
a celkově se umístili na 14. místě. Byly to 
hlavně zkušenosti, jak v úplně jiném stylu 
závodění, tak v přístupu k tréninku, kdy se 
téměř každé lodi věnuje osobní trenér. Pak 
následovaly ještě mistrovské domácí závody, 
kde bez problému Kuba vyhrává mezi 
dorostenci téměř vše, ale mezinárodní 
závody, jako OH Naděje tentokrát 
v Piešťanech, je medaile stále snad zakletá.  

Na podzim jsou každoroční testy do SCM, 
dvakrát kontrolní testy RDJ a hlavně 
příprava na běžkách od Božího Daru, 
Benecka, až po domácí Orlické hory, kdy se 
nám dokonce po dlouhé době podařilo pár 
tréninků doma v Dlouhoňovicích. Také jsme 
změnili posilovnu a po přestěhování 3D 
fitness do kasáren chodíme tam, kde 
využíváme i speciálně pro nás zakoupený 
kajakářský trenažér. 

Jaro začíná brzy na malé přehradě 
v Pastvinách a po prvních sto km odjíždíme 
na dvě soustředění na oblíbenou Peschieru 
del Gardu.  

Květnovou juniorskou regatu v Piešťanech 
jedeme jako trénink a o týden později je 
v Račicích nominace na červencové MSJ 
v Portugalském Montemoru. Jakub nomi-
nační závod K1 1000m s přehledem vyhrál a 
potvrdil to i na deblu se svým novým 
parťákem Kučerou z USK.  

Jako vítěz si mohl vybrat, v jakých 
kategoriích bude reprezentovat ČR. Nakonec 
jsme zvolili debl a čtyřkajak, kde seděl ještě 
jeho oddílový kolega Vojta Procházka. 
Naštěstí kluci stihli vše uzavřít ve škole a já 
vše domluvit v práci a odjíždíme na dvě 
14denní soustředění do Račic, tam sjíždíme 
jak K4 tak K2 a ve volných chvilkách se jdou 
kluci vyjet na singlu. 

Vše se ale vyplatilo a na mistrovství světa 
se na K2 probojovali do malého finále, kde 
skončili na 3., takže celkově na 12. místě.  
A na K4 po napínavém semifinále se dostali 
do velkého finále, kde překvapili jak sebe, 
trenéry i soupeře a na nejméně regulérní  
9. dráze dojeli na suprovém 5. místě. 
V krásném novém areálu foukal skoro 
neustále boční vítr a první tři dráhy byly 
nejvíce schované pod břehem. 
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Hned další víkend následovalo MČR v Račicích, kde byla i donominace na MEJ. Čtyřkajak 
měl nominaci vyjetou, ale ostatní bylo potřeba potvrdit. Jakub opět vyhrál, jak singl, tak 
deblkajak a na K4 si zkusili konkurenci mezi muži. Kluci se neztratili a dojeli třetí hned za 
reprezentační lodí Argentiny a repre. ČR do 23 let. 

 

Následovalo deset dní volna, tréninky na 
Pastvinách, soustředění Račice, Pastviny, 
Račice a v září odjíždíme do Rumunského 
Bascova. 

Tam už se konečně začínají projevovat 
trochu zkušenosti ze všech těch předešlých 
mezinárodních závodů. Nejdříve si kluci 
vybojují přímý postup do finále na K4 a přes 
semifinále i Jakub na K1. V sobotu si vyjel 
nejdříve Jakub na K1 výborné 6. místo a 
v neděli vše završili senzačním 2. místem na 
K4 ve složení Stejskal-Procházka(Žam)-
Čeřovský(Chom)-Klemperer(Pod). 

Příští víkend ještě OH naděje v Polské 
Bydhošti, tam sice porazili v rozjížďce na K4 
Maďary, kteří byli druzí na MSJ, ale pak už 
zvítězila únava a ve finále dojeli na 5. místě. 
Jakub ještě na K1 1km 5. místo a 500m  
9. místo, ale to se už všichni těšili na 
zasloužený odpočinek. 

Laťka je nasazena vysoko, tak i cíle na 
letošní rok nemůžou být malé, ale pokud se 
podaří skloubit školní povinnosti na 
Letohradském gymnáziu a moje pracovní 
povinnosti, tak se můžeme těšit na 
červencové MEJ v Bulharském Plovdivu a 
srpnovém MSJ v Běloruském Minsku. 

 

Trenér SK Žamberk - Stejskal Václav 

 

SRAZ RODÁKŮ A PŘÁTEL OBCE DLOUHOŇOVICE 

V sobotu 11. června 2016 proběhne v dopoledních hodinách v Dlouhoňovicích sraz 
rodáků a přátel obce Dlouhoňovice. Po „rodácích“ bezprostředně následuje program v rámci 
oslav 110 let SDH Dlouhoňovice. Pozvánky budou obecním úřadem rozesílány 
v nejbližších dnech. 
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KALENDÁŘ AKCÍ V DLOUHOŇOVICÍCH NA ROK 2016 
 

� 1. – 30. dubna – GPS soutěž s QR kódy pro „náctileté“ 
� neděle 3. dubna – setkání důchodců se zastupiteli obce 
� pátek 15. dubna – ochotnické divadlo v tělocvičně 
� pondělí, úterý 18., 19. dubna – zápis do MŠ Dlouhoňovice 
� sobota 30. dubna – čarodějnice na hřišti 
� sobota 28. května – výlet Floriánku na Dolní Moravu 
� sobota 11. června – sraz rodáků a přátel obce Dlouhoňovice  
� sobota 11. června – oslavy 110 let SDH Dlouhoňovice 
� sobota 25. června – Vítání léta (Floriánek) 
� sobota 2. července – oslavy 25 let fotbalu v Dlouhoňovicích 
� 11. – 15. července – sousedské hlídání (přihlášky do konce května na adresu david@silber.cz) 
� středa 24. srpna – výlet pro důchodce 
� září – podzimní burza (Floriánek) – bližší termín bude upřesněn dodatečně 
� sobota 3. září – Myštúra (Floriánek) 
� sobota 24. září – společný výstup na Výhlednu 
� sobota / neděle 29. / 30. října - čtení s přechodem času na Chatě Rolba 

 

            Případné změny v kalendáři budou včas oznámeny! 
 

 

 
 

   Stále pokračuje možnost zasílání aktuálních     
                   informací z Obecního úřadu Dlouhoňovice    
                     formou SMS zprávy, či e-mailu. Zájemci o    
                     tyto informační kanály se musí přihlásit na  

                                                                                  Obecním úřadě v Dlouhoňovicích (e-mailem,  
                                                  telefonicky, osobně). Upozorňujeme, že v případě rozesílání  
                                           „obecních SMS“ se jedná o tzv. internetovou SMS bránu. To  
                                           znamená, že telefonní číslo, ze kterého jsou SMS rozesílány, funguje  
                                      pouze jednostranně, nelze na něj zpětně volat, či zasílat SMS jako  
                                   odpověď ! 

 
 

 

Autoři použitých fotografií jsou: 
L. Šimek (6), internet (4), L. Šimková (3), archiv Sdružení obcí Orlicko (2), archiv rodina Stejskalova 

(2), J. Matušková (1), P. Nun (1), archiv MŠ Dlň (1), archiv rodina Musilova (1), archiv rodina 
Slaninova (1), archiv FC Dlň (1), archiv HC Dlň (1), L. Hájková (1). 

Použité animace: zdroj internet 
 

 
Vypracovala redakční rada v čele s Lucií Šimkovou v nákladu 150 výtisků. Kontaktní 
e-mail: obcasnik@dlouhonovice.cz Prodej obecního zpravodaje v Dlouhoňovicích: 
obecní úřad, prodejna, restaurace. Celoroční předplatné možno zajistit na Obecním 
úřadě v Dlouhoňovicích. Redakční rada neodpovídá za obsah převzatých příspěvků. 
Uzávěrka příspěvků do Občasníku č. 70 je v neděli 12. 6. 2016. Úřední hodiny 
Obecního úřadu Dlouhoňovice: pondělí a středa: 14:00 – 17:00 hod., pátek: 9:00 – 
10:00 hod.  

NA ZÁVĚR PŘIPOMÍNÁME, ŽE: 


