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CENA 6,- Kč     č. 78      2/2018 
 

 

  
OPRAVA PAMÁTEK V  

          DLOUHOŇOVICÍCH 

O renovaci křížků v Dlouhoňovicích se dočtete 
na str. 2 tohoto Občasníku v příspěvku 
starosty obce. 

Fotografie z 27. 6. 2018 - L. Šimek 
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Dění v obci Dlouhoňovice 

Tato zpráva je z období od dubna, kdy skončily údržbové práce spojené se zimou. 

1) Započala akce opravy účelové komunikace od salaše do Písečné. Celá trasa vede po 
obecní cestě a měla by ulehčit 

obsluhu pozemků majitelům 
sousedícím s touto komunikací 
v celé délce trasy. Není to žádná 
cyklostezka, ale věříme, že 
po úpravě povrchu ji budou hojně 
využívat turisté a cyklisté. Jelikož 
cyklostezka do Písečné ze 
Žamberka přes Dlouhoňovice 
nebyla kvůli problémům 
s pozemky realizována, bude toto 
alternativa cyklostezky, a navíc je 
připravena i realizace úseku 
z Písečné (místní část Šušek) na 

Valdštejn. Odtud je připojení na 
stávající cyklostezku směr Letohrad, nebo na Ústí n. O. a Choceň. Finančně by se na 
tomto úseku měla podílet i obec Dlouhoňovice, Žamberk, Žampach, Hnátnice a Písečná. 
Větší část pokryje dotace, kterou zajišťuje Sdružení Orlicka (viz také samostatný 
příspěvek na str. č. 3). 
 

2) Od července započne 
realizace výstavby chod-
níku od ulice Spojovací 
směr Urbanova studán-
ka. Dotace pokryje 95% 
nákladů, a to ve výši 
jeden milion 245 tisíc od 
Ministerstva místního 
rozvoje. Určitě to přispě-
je k bezpečnosti všech 
účastníků provozu na ul. 
Hejnická v tomto úseku. 
Celá akce má skončit na 
začátku října, věřím však, 
že ve spolupráci s firmou, která vyhrála výběrové řízení, se nám to podaří dříve. 
 

3) V plánu byla i oprava památek. Vloni byl opraven křížek u hospody a na rok 2018 byla 
v plánu oprava dřevěného křížku z roku 1922 u Matyášů a pískovcového křížku 
v Mostiskách (viz titulní strana tohoto Občasníku). Křížky byly po opravě předány  
4. června a budou zase dále součástí malých památek v obci (dotace je podána a věříme, 
že na valné hromadě Sdružení Orlicka vše zdárně dopadne a 2/3 budou tímto pokryty). 
Bohužel z důvodu ochrany osobních dat zde nemohu bez souhlasu uveřejnit plné znění 
jména. Poděkuji tedy za vstřícné jednání manželům J. Č. a K. Č. za to, že umožnili, aby 
se pozemek i křížek dostaly do majetku obce. 

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE 

STUDÁNKA 
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4) Je připravena první a druhá 
studie na revitalizaci prostoru 
bývalého starého rybníka, 
vítězná studie bude zadána na 
provedení do stavu projektové 
dokumentace (dále jen PD), 
celá realizace je plánovaná na 
příští rok. 
 

5) Zadáno je vytvoření PD na 
nové parkoviště u sídliště 
s částí komunikace ul. Luční. 
 

6) Co se moc nedaří:  
- opravy komunikací po zimě, 

objednáno od dubna, provedeno v červnu; 
- dokončení PD oprav komunikace Sídlištní (vázne na povolovacích řízeních); 
- dokončení schvalovacích řízení na zasítění a následný prodej pozemků na stavbu tří 

rodinných domků v ulici Pod Vlekem; 
- realizace revitalizace bývalého objektu ZD z důvodu změny PD, aby obec dostala 

dotaci na zateplení a vytápění tepelnými čerpadly. Výběrové řízení by mělo být 
provedeno v červenci. 
 

7) PD na opravu komunikace od Svobodů ke křižovatce do ul. Pod Vlekem vytváří f. Mados 
(hotovo by mělo být do konce roku).                               

Petr Nun - starosta obce  
Práce na komunikaci Dlouhoňovice-Písečná 

V pondělí 21. května začaly zemní 
práce na úpravě komunikace  
p. č. 2163 z Dlouhoňovic do Písečné 
(viz přiložená mapka). Jedná se  
o obecní cestu v Dlouhoňovicích od 
salaše přes „Perdějov“ do Písečné. 
Práce skončí v říjnu, kdy bude 
předána celá trasa na katastru 
Dlouhoňovic vybudovaná s asfalto-
vým povrchem. Z oblasti stavby bude 
vyvezeno cca 150 nákladních aut 
materiálu, vozidla budou jezdit od 
salaše cestou okolo Podhájeckých 
směr Písečná.  

Od občanů Dlouhoňovic to bude 
chtít trochu trpělivosti vzhledem ke 
hluku a případnému znečištění 
vozovky. Případné problémy nutno 
řešit směrem k Obci Dlouhoňovice 
buď e-mailem, nebo telefonem na 
starostu. 

Petr Nun - starosta obce   



DLOUHOŇOVICKÝ OBČASNÍK                 ČÍSLO 78 (2/2018) 

 

 STRANA 4 

 

Termín voleb: 
 

 pátek 5. října 2018 
(14:00 - 22:00 hod.) 

 

 sobota 6. října 2018 
(8:00 - 14:00 hod.) 

 

 
 

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 

Vážení spoluobčané, určitě víte, že v říjnu letošního roku proběhnou volby do zastupitelstev 
obcí. Chtěl bych tímto vyzvat Vás všechny, kteří se chcete podílet na chodu a rozvoji obce  
a s tím i nést zodpovědnost ve věcech, o kterých budete rozhodovat, abyste kandidovali do 
těchto voleb.  

Všechny potřebné dokumenty jsou na webu obce a na stránkách MěÚ Žamberk.   

Petr Nun - starosta obce  
ÚVODNÍ INFORMACE 

Prezident České republiky vyhlásil svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod 
č.85/2018 Sb. s datem rozeslání dne 31. 5. 2018 volby do zastupitelstev obcí.  

Registračním úřadem pro podávání kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí  
v územním obvodu Městského úřadu Žamberk, kam spadá i obec Dlouhoňovice, je Městský 
úřad Žamberk.  

Kontaktní adresa:  
Městský úřad Žamberk, Masarykovo nám. 166  
odbor právní (Nádražní 833), 564 01 Žamberk  
e-mail: e-podatelna@zamberk.eu  

 

Kontaktní osoby:  
JUDr. Jitka Kubová (tel.: 465 670 215)  
Mgr. Petr Cink (tel.: 465 670 216) 

 

Právní úprava:  
Zákon č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách“); vyhláška č. 59/2002 Sb. o provedení 
některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

UPOZORNĚNÍ!  

Kandidátní listiny se předávají do 16:00 hod. dne 31. července 2018 na Městském úřadu 
Žamberk, odboru právním, Nádražní 833, Žamberk. 

POTŘEBNÝ POČET PODPISŮ NA PETICÍCH 

Z ustanovení §21 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně 
některých zákonů ve znění pozdějších předpisů vyplývá, že tvoří-li volební stranu nezávislý 
kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, připojí volební strana ke kandidátní listině 
petici podepsanou voliči podporujícími její kandidaturu. V záhlaví petice a na každé její další 
straně musí být uveden název volební strany, název zastupitelstva obce, do kterého volební 
strana kandiduje, a rok konání voleb. Vedle podpisu voliče musí být uvedeno jeho jméno, 
příjmení, datum narození a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, jinak tento hlas pro 
podporu volební strany nelze započítat. Nezapočítávají se podpisy kandidátů samotných. 
Potřebný počet podpisů voličů je stanoven v příloze k zákonu, číslo vypočtené podle přílohy se 
zaokrouhluje na celé číslo směrem nahoru.  

Pro obec Dlouhoňovice s počtem obyvatel (k 1. 1. 2018) 832 je počet podpisů pro nezávislé 
kandidáty 34, pro sdružení nezávislých kandidátů 59. 

Vzor výše uvedené petice je zveřejněn na úřední desce. 

 

VOLBY 2018 

mailto:e-podatelna@zamberk.eu
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Zastupitelstvo obce Dlouhoňovice na svém zasedání dne 23. 4. 2018 schválilo: 

 záměr pronájmu bytu v č. p. 71 v ulici Školská;  
 odkup části pozemku p. č. 393/2 v k.ú. Dlouhoňovice od manželů J. Č. a K. Č., podpisem smlouvy 

pověřuje starostu; 
 provedení výběrového řízení na akci „Revitalizace bývalého objektu ZD Dlouhoňovice“ firmou 

Dabona Rychnov nad Kněžnou;  
 výběrové řízení na akci „Chodník Hejnická“ Obcí Dlouhoňovice; 
 změny Stanov svazku Sdružení obcí Orlicko jako přílohu ke smlouvě z 26. 6. 2001, podpisem 

pověřuje starostu;  
 smlouvu mezi firmou ČEZ Distribuce a Obcí Dlouhoňovice č. SUZB/5007/2018  

o bezúplatném umístění zařízení protipovodňové ochrany na zařízení v majetku firmy ČEZ 
Distribuce, podpisem pověřuje starostu;  

 smlouvu mezi Obcí Dlouhoňovice a Sdružením obcí Orlicko o poskytnutí mimořádného 
neinvestičního členského příspěvku ve výši 5 214,- Kč při nastavení systému; zabezpečení osobních 
údajů dle nařízení Evropského parlamentu č. (EU) 2016/679 tzv. GDPR, podpisem pověřuje 
starostu; 

 smlouvu mezi Obcí Dlouhoňovice a firmou Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
č. HK2017_0088 o překládce telefonního vrchního vedení na akci „Revitalizace objektu ZD 
Dlouhoňovice“, podpisem pověřuje starostu; 

 smlouvu mezi Obcí Dlouhoňovice a Domovem Pod Hradem Žampach o poskytnutí dotačního 
příspěvku ve výši 5 000,- Kč, podpisem pověřuje starostu;  

 organizační řád Obce Dlouhoňovice; 
 organizační řád Obecního úřadu Dlouhoňovice;  
 provozní řád informačního systému Obce Dlouhoňovice;  
 spisový a skartační řád Obce Dlouhoňovice; 
 záměr zřízení nového pracovního místa na Obci Dlouhoňovice pro výkon údržbových prací  

v katastru obce Dlouhoňovice.  

Zastupitelstvo obce Dlouhoňovice na svém zasedání dne 25. 6. 2018 schválilo: 

 (zasedání ZO Dlouhoňovice proběhlo po uzávěrce příspěvků do tohoto zpravodaje, podrobnosti 
přineseme v následujícím Občasníku) 

KALENDÁŘ (dosud známých) AKCÍ V DLOUHOŇOVICÍCH v r. 2018: 

 každou středu od 16:00 do 17:00 hod. v místní tělocvičně CVIČENÍ DĚTÍ S RODIČI (určeno 
pro děti 2,5 – 6 let) 

 sobota 28. července:  Kapří pohár v hokejbale (kluziště Dlouhoňovice) 
 středa 22. srpna: výlet dlouhoňovických důchodců 
 pondělí 27. srpna: veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dlouhoňovice 
 sobota 8. září: MYŠTÚRA (od 14 hodin ve skiareálu Dlouhoňovice) 
 sobota 22. září: osmý výstup na Výhlednu 
 říjen: podzimní burza (pořádá Floriánek, termín bude dodatečně 

upřesněn) 
 říjen: DRAKIÁDA (pořádá Floriánek, termín bude dodatečně 

upřesněn) 
 pondělí 22. října: veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dlouhoňovice 
 sobota 27. - neděle 28. října: podzimní čtení s přechodem času na Chatě Rolba 
 neděle 28. října: pokládání věnce na místním hřbitově u příležitosti stého výročí Dne vzniku 

samostatného československého státu 
 sobota 1. prosince: Mikulášské odpoledne v KD Dlouhoňovice 
 pondělí 10. prosince: veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dlouhoňovice 
 pondělí 31. prosince: Silvestrovský přespolní běh v Dlouhoňovicích 

INFO Z RADNICE 
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY 

Jaro už je dávno tady, my spěcháme do 
zahrady. Rodiče si berem k tomu, 
zvládnem úklid všichni spolu. Za odměnu 
buřt si dáme, to si všichni pochutnáme. 
 

Pěkně krůček za krůčkem, šlapeme si to na 
výlet. Paní učitelko, kdy už tam budeme? 
Za chviličku, milé děti, uvidíte spoustu věcí. 
Stará auta, motorky, parní vláčky, ne, to 
nejsou hračky. Vonwilerovka všechno 
skrývá, každý se rád na to dívá. 
 

Mami, mami, už to vím, ničeho se nebojím. 
Policie tady byla, všechno nám to vysvětlila. 
Paní byla hodná moc, mám odměnu za 
chytrost. 
 

Jedem, jedem, už jsme tady? Co 
to vidím, Nové Hrady. Pěkné to 
tu všechno bylo, moc nás to tu 
pobavilo. Ještě zmrzku nakonec 
a pak honem rychle zpět. 
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Vítání občánků 

V sobotu 26. 5. 2018 v prostorách mateřské školy přivítal starosta obce nové občánky 
Dlouhoňovic, kterými jsou: Anežka Barvínková, Tereza Hrabáčková, Helena Leuchterová  
a Antonín Vávra. 

Narozeniny oslaví 

v červenci  
Zdeněk Hynek  
Vladimír Kolář  
Marie Kalousková  
Jiří Kratochvíl  
Jiří Biedla 

v srpnu 
Miloslav Polák  
Marie Kulhavá  
Marie Prachařová 

v září 
Eva Vítková 
Ludmila Martincová 

 

 Všem jubilantům přejeme pevné zdraví 

Úmrtí 

Nataša Gergöová 
   Čest její památce ! 

 
 
 
 

Upozornění pro majitele volně pobíhajících psů.  
Případný odchyt bude řešen s pomocí Městské policie Žamberk, či p. Vrkoče (Technické 

služby Žamberk). 

Městská policie (pro odchyt psů, koček aj.): 

po-čt:  7:00 – 15:30 hod. 
pá:   7:00 – 15:30 hod.,  18:30 – 3:00 hod. 
so:   18:30 – 3:00 hod. 
 

Městská policie Žamberk 

Městská policie Žamberk, Nádražní ulice 833  
(budova městského úřadu), 564 01 Žamberk 
tel.: 465 670 265, příp. 775 580 581 (mobilní telefon)  
e-mail: policie@zamberk.eu   
web: http://www.zamberk.cz/mp  
velitel: Patrik Lauterbach, tel.: 775 709 006  
zástupce velitele: Kamil Luňáček 

 
Mimo výše uvedenou pracovní dobu volat TS Žamberk:  

p. Vrkoč, tel.: 602 407 529 
 
 

Pokyn k odchytu vydává v Dlouhoňovicích starosta, nebo místostarosta. 

 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 

UPOZORNĚNÍ 

mailto:policie@zamberk.eu
http://www.zamberk.cz/mp
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Vážení spoluobčané, 
tato zpráva je žádostí pro ty, kteří na zalévání záhonů, mytí aut a dopuštění jezírek a bazénů 

používají různých druhů čerpadel vody z Dlouhoňovického potoka. Z důvodu slabého přítoku, 
tedy nedostatku vody v potoce, je situace na rybníce vážná a je na nás, abychom všichni 
pomohli. 

Dle vodního zákona na všechna výše uvedená zařízení musí být povolení (viz níže přiložený 
text).  

Děkuji za pochopení Petr Nun 
Odběr podzemních a povrchových vod 

Každý, kdo odebírá podzemní nebo povrchovou vodu, musí mít pro takovou činnost 
povolení vodoprávního úřadu. 

 

Povrchovými vodami jsou vody přirozeně se vyskytující na zemském povrchu; tento 
charakter neztrácejí, protékají-li přechodně zakrytými úseky, přirozenými dutinami 
pod zemským povrchem nebo v nadzemních vedeních. 

Útvar povrchové je např.: v jezeru, ve vodní nádrži, v korytě vodního toku. 
 

Podzemními vodami jsou vody přirozeně se vyskytující pod zemským povrchem 
v pásmu nasycení v přímém styku s horninami. Za podzemní vody se považují též vody 
protékající podzemními drenážními systémy a vody ve studních. 

Povolení 

Povolení k přímému odběru podzemních nebo povrchových vod se může dotýkat 
např. následujících subjektů: 
- právnických nebo podnikajících fyzických osob (drobných živnostníků – zahradnictví, 

myčky, čištění ulice, zavlažování, napájení zvířat,  apod.); 
- fyzických osob – odběr podzemní vody (pro pitné či užitkové účely); odběr povrchové 

vody (k zalévání, zahrady, WC, apod.); 
- fyzických osob v zemědělských usedlostech  (k napájení hospodářských zvířat, chov 

drobného zvířectva, zalévání, mytí apod.); 
- zemědělců – zavlažování, napájení zvířat; 
- rybníkářů – odběr vody pro napouštění rybníků, sádek, líhní, vodních nádrží, 

ke vzdouvání /akumulaci nebo pro chov ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných 
vodních živočichů za účelem podnikání; 

- provozovatelů veřejných koupališť (napouštění); 
- provozovatelů lyžařských areálů (zasněžování = výroba sněhu vodními děly); 
- povrchové vody k využívání jejich energetického potenciálu. 

Kdo povolení nepotřebuje: 

- Každý může na vlastní nebezpečí bez povolení nebo souhlasu vodoprávního úřadu odebírat 
povrchové vody nebo s nimi jinak nakládat pro vlastní potřebu, není-li k tomu třeba 
zvláštního technického zařízení (např. čerpadlo, pumpa, aj.). 

- Povolení nebo souhlasu vodoprávního úřadu není třeba k zachycování povrchových vod 
jednoduchými zařízeními na jednotlivých pozemcích a stavbách, nebo ke změně 
přirozeného odtoku vod za účelem jejich ochrany před škodlivými účinky těchto vod. 

- Ten, kdo vlastní domovní studnu a podzemní vody ze studny neodebírá. 
- Fyzická osoba, která odebírá podzemní vodu ze studny vybudované před  rokem 1955 (tzv. 

historická studna). 
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Nové povolení 

Po zániku vašeho stávajícího povolení nebo k vydání nového povolení či změně povolení 
k nakládání s podzemními nebo povrchovými vodami nebo k vypouštění odpadních vod je 
třeba podat žádost na vodoprávní úřad. 

Správní řízení, tzv. vodoprávní řízení, bude zahájeno dnem, kdy vaši žádost obdrží 
příslušný vodoprávní úřad. 

Na vydání povolení k nakládání s vodami není právní nárok. Je třeba počítat s délkou 
zákonné lhůty pro posouzení vaší žádosti, která je platnými právními předpisy stanovena 
až na 3 měsíce a může být v případě opravných prostředků i delší. Proti rozhodnutí 
o povolení/nepovolení se můžete odvolat. 

Sankce – správní delikty 

Správní delikty fyzických osob, právnických osob nebo podnikajících fyzických osob 
na úseku vodního zákona řeší příslušné vodoprávní úřady nebo Česká inspekce životního 
prostředí. Například ten, kdo odebírá povrchovou nebo podzemní vodu bez příslušného 
povolení, vystavuje se sankčnímu postihu (pokutě), která může činit v případě: 
 fyzické osoby do 100 000 Kč; 
 právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající do 500 000 Kč. 

Právní moc 

Právní pomoc by měla být vyznačena na konkrétním povolení. V případě pochybností 
o datu nabytí právní moci je třeba obrátit se na příslušný vodoprávní úřad. 

Zánik povolení k odběru podzemních nebo povrchových vod se tedy nevztahuje na: 
 povolení vydaná od 1. 1. 2002; 
 povolení, která byla sice vydaná do 31. 12. 2001, ale právní moci nabyla až po 31. 12. 2001; 
 povolení k odběru podzemních vod ze zdrojů určených pro individuální zásobování 

domácností pitnou vodou. 

GDPR - ochrana osobních dat ve zkratce 

Nařízení GDPR (General Data Protection Regulation) představuje nový právní rámec 
ochrany osobních údajů v evropském prostoru s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU proti 
neoprávněnému zacházení s jejich daty včetně osobních údajů. GDPR se týká všech firem 
a institucí, ale i jednotlivců a online služeb, které zpracovávají data uživatelů. GDPR zavedlo 
astronomické pokuty za porušování pravidel (až 50mil. EUR) a nařizuje některým správcům 
nebo zpracovatelům osobních údajů zřídit nezávislou kontrolní funkci DPO (Data Protection 
Officer, tj. Pověřenec pro ochranu osobních údajů). V následujících kapitolách najdete 
srozumitelný úvod do celé problematiky: 

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR je dosud nejvíce uceleným 
souborem pravidel na ochranu dat na světě.  

GDPR se dotkne každého, kdo shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje Evropanů, 
včetně společností a institucí mimo území EU, které působí na evropském trhu.  

Nařízení míří na firmy, instituce i jednotlivce, kteří zacházejí s osobními údaji 
(zaměstnanců, zákazníků, klientů či dodavatelů), a to napříč segmenty a odvětvími. Zasáhne 
i ty, kteří sledují či analyzují chování uživatelů na webu, při používání aplikací nebo chytrých 
technologií. Cílem GDPR je chránit digitální práva občanů EU. 

Ať už jde o bankovní instituce, zdravotnictví, veřejnou správu, nebo e-shopy, všichni se 
budou v dohledné době potýkat s nutností upravit způsob zpracovávání osobních údajů. 
V případě závažného porušení pak budou firmám hrozit vysoké pokuty.   
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GDPR začalo v celé EU platit jednotně od 25. května 2018. V Česku tak nahradí 
současnou právní úpravu ochrany osobních údajů v podobě směrnice 95/46/ES a související 
zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Práva a povinnosti v současném zákoně 
o ochraně osobních údajů budou nahrazena právy a povinnostmi vyplývajícími z Obecného 
nařízení. To, že nová pravidla byla přijata formou evropského nařízení, znamená především 
jejich jednotnou platnost ve všech státech EU, aby  je národní vlády 
a zákonodárci nemohli jakkoli ohýbat a přizpůsobovat místním zájmům nebo lobbistům. 

Období od dubna 2016, kdy bylo GDPR schváleno, do května 2018, kdy vstoupilo 
v platnost, bylo určeno přípravě. Během této doby museli všichni, kterých se nařízení týká, 
zrevidovat své informační systémy a postupy nakládání s osobními údaji. Během tohoto 
období přijmou také jednotlivé státy EU prováděcí zákon, jímž upřesní více než padesát bodů, 
které GDPR svěřuje do jejich národní pravomoci. 

Co jsou osobní údaje? 

Ve stávající směrnici z roku 1995 i v GDPR jsou definovány jako veškeré informace 
vztahující se k identifikované či identifikovatelné fyzické osobě. 

Mezi obecné osobní údaje řadíme jméno, pohlaví, věk a datum narození, osobní stav, ale 
také IP adresu a fotografický záznam. Vzhledem k tomu, že se GDPR vztahuje i na podnikající 
fyzické osoby, řadíme mezi osobní údaje i tzv. organizační údaje, kterými jsou například  
e-mailová adresa, telefonní číslo či různé identifikační údaje vydané státem. 

Obecné nařízení věnuje speciální pozornost zpracování zvláštních kategorií osobních údajů, 
jimiž jsou údaje o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském nebo 
filozofickém vyznání, členství v odborech, o zdravotním stavu, sexuální orientaci a trestních 
deliktech či pravomocném odsouzení. Do kategorie citlivých údajů nařízení nově zahrnuje 
genetické, biometrické údaje a osobní údaje dětí. Zpracování citlivých osobních údajů podléhá 
mnohem přísnějšímu režimu, než je tomu u obecných údajů. 

Genetickými údaji jsou osobní údaje týkající se zděděných nebo získaných genetických 
znaků určité fyzické osoby, které vyplývají z analýzy biologického vzorku dotčené fyzické 
osoby nebo z analýzy jiného prvku, která umožňuje získat rovnocenné informace. Mezi osobní 
údaje o zdravotním stavu by měly být zahrnuty veškeré údaje související se zdravotním 
stavem, které vypovídají o tělesném nebo duševním zdraví člověka. 

Biometrickým údajem jsou osobní údaje vyplývající z konkrétního technického zpracování 
týkající se fyzických či fyziologických znaků nebo znaků chování fyzické osoby, které umožňují 
jedinečnou identifikaci. Typickým biometrickým údajem je např. snímek obličeje, otisk prstu, 
ale podle poslední judikatury i podpis. 

Naopak z působnosti GDPR jsou vyloučeny anonymizované údaje, údaje zemřelých osob 
a údaje získané v rámci činnosti čistě osobní povahy, které nemají obchodní či institucionální 
charakter. Týká se to tedy údajů, které zpracováváme pro osobní potřebu a s nikým je 
nebudeme sdílet. 

Co zavedení GDPR obnášelo pro obec Dlouhoňovice: 

Muselo být vytvořeno a schváleno několik směrnic, podepsáno mnoho nových smluv, 
všechny (včetně úprav v počítačovém systému) tvoří řád, podle kterého bychom se měli řídit. 
Bohužel dosud nevyšla prováděcí vyhláška, a tak trvá období takové malé lidové tvořivosti 
s úkolem, aby „se vlk nažral a koza zůstala celá“. 
 

Pověřenec pro OÚ Dlouhoňovice:  

JUDr. Jana Hlavsová, tel.: 724 117 563  
e-mail: hlavsova@orlicko.cz 

mailto:hlavsova@orlicko.cz
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NA CO SE TĚŠIT NA ORLICKU 

V průběhu května a června se postupně uzavíraly výzvy MAS ORLICKO, z.s. vyhlášené 
v letošním roce. Celkem máme 59 přijatých projektů. Na co nového se těšit? 

 

Dne 10. 5. 2018 přijalo MAS ORLICKO, z.s. celkem 19 žádostí do výzev IROP.  
Do vyhlášených výzev mohli žadatelé podávat žádosti v oblasti formálního a neformálního 

vzdělávání, sociálního podnikání a komunitních center. 
Největší zájem žadatelé projevili o výzvu zaměřenou na formální vzdělávání. Nejčastěji se mezi 

žádostmi objevují požadavky na pořízení vybavení do odborných učeben pro výuku cizích jazyků, 
přírodních věd a ICT. Mezi žádostmi lze nalézt požadavky nejen na vybavení ale také třeba na 
EKO zahrádky, environmentální učebny a spousty dalších zajímavých nápadů. Jsme rádi, že se do 
výzvy zapojily také střední školy. Věříme, že projekty povedou nejen ke zvýšení efektivnosti  
a atraktivnosti výuky, ale také k lepší motivaci žáků za jejich cestou k budoucímu povolání.  

Do výzvy s možností zkvalitnit a rozšířit služby v infrastruktuře pro sociální podnikání se 
zapojilo Sdružení Neratov, z.s., se záměrem rozšířit své služby v oblasti občerstvení v odborném 
léčebném ústavu Albertinum, Žamberk. Sdružení bude moci díky podpoře rozšířit své služby  
o výrobu svačinek, čerstvých ovocných a zeleninových šťáv. Mezi své služby nově zařadí i rozvoz 
těchto výrobků po městě Žamberk a okolí, které jistě využijí nejen pacienti Albertina. 

Díky výzvě zaměřené na neformální a zájmové vzdělávání dojde ke zkvalitnění vybavení učeben 
jazykové školy Holmes English v Ústí nad Orlicí. Dalším žadatelem je obec Červená Voda, která 
podala do této výzvy celkem dvě žádosti. V základní a mateřské škole tak vyroste na školních 
pozemcích „Malé vosí hnízdo“ a „Zkušební včelín“.  

IROP je největší programový rámec administrovaný MAS ORLICKO, z.s. s celkovou alokací  
116 mil. Kč. Z této částky zbývá po ukončení jarních výzev pro další potenciální žadatele ještě cca. 
53 mil. Kč. 

Jako další se uzavřely výzvy v Operačním programu Zaměstnanost. Každá z pěti výzev přijala 
jeden projekt. 

Předmětem prvního přijatého projektu je rozšíření podpory neformálním pečovatelům služby 
Domácího hospice Alfa-Omega. Posláním domácí hospicové péče je umožnit nevyléčitelně 
nemocným lidem strávit poslední chvíle života důstojně doma, mezi svými blízkými.  

Nedostatečnou kapacitu péče o děti v Žamberku a okolí by měl vyřešit projekt zajišťující 
dětskou skupinu. Ta se postará o děti ve věku od 1,5 roku do 7 let a pomůže tak rodičům ve 
sladění rodinného života s tím pracovním. 

Rodinám, jejichž fungování je narušeno a nejsou schopny vytvářet zdravé prostředí pro 
výchovu dětí, pomohou nové aktivity pro rodiny v agendě OSPOD včetně asistovaného kontaktu. 

Výzva na podporu sociálně vyloučených lokalit přijala žádost na pokračování komunitní práce 
v Ústí nad Orlicí a rozšíření projektové aktivity o provozování komunitního prostoru k setkávání. 

 

Dne 13. 6. 2018 bylo do 3. výzvy Programu rozvoje venkova přijato 35 žádostí. 
Žadatelé mohli předkládat své záměry zejména na investice do technologií, staveb a strojů do 

zemědělské výroby, na investice do vybraných nezemědělských činností, investice na posílení 
rekreační funkce lesa a na investice vedoucí ke zlepšení kvality polních cest. 

V případě úspěšnosti žadatelů přibude v území mimo jiné nová technika v živočišné výrobě  
a budete se moci těšit také na nové přírodní naučné stezky či zlepšení služeb místních řemeslníků. 

Více informací o předložených žádostech naleznete na www.mas.orlicko.cz 
 

MAS ORLICKO, z.s. 

http://www.mas.orlicko.cz/


DLOUHOŇOVICKÝ OBČASNÍK                 ČÍSLO 78 (2/2018) 

 

 STRANA 12 

 

ZMĚNY VE VYDÁVÁNÍ OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ, ŘIDIČSKÝCH 
PRŮKAZŮ A CESTOVNÍCH PASŮ S ÚČINNOSTÍ OD 1. ČERVENCE 2018 

OBČANSKÝ PRŮKAZ: 

Všechny občanské průkazy se strojově čitelnými údaji budou vydávány pouze s kontaktním 
elektronickým čipem (ruší se vybírání správního poplatku 500 Kč za vydání občanského 
průkazu s čipem). Občan se může sám rozhodnout, zda si čip při převzetí dokladu aktivuje 
(může tak učinit i později); aktivace vyžaduje zadání identifikačního osobního kódu  
a deblokačního osobního kódu (4 – 10 číslic) – zadání není povinné. Aktivovaný čip umožní 
využívání občanského průkazu při vzdálené autentizaci držitele a k přístupu k identifikačním 
údajům držitele. Dosavadní občanské průkazy bez čipu zůstávají v platnosti (nebude 
prováděna hromadná výměna dokladů).  

Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc budou vydávány 
pouze z důvodu voleb. Lhůta pro vydání občanského průkazu zůstává 30 dnů, bude však 
umožněno vydávat občanské průkazy za správní poplatek v kratších lhůtách, a to v pracovních 
dnech do 24 hodin nebo do 5 pracovních dnů. 

Občanské průkazy v kratších lhůtách budou vydávat nejen obecní úřady obcí s rozšířenou 
působností (v hl.m. Praze úřady městských částí Prahy 1 až 22), ale také Ministerstvo vnitra. 
Občan může při podání žádosti o vydání občanského průkazu zadat své telefonní číslo nebo  
e-mail a na uvedený kontakt mu bude zaslána informace o možnosti převzetí dokladu. Převzít 
občanský průkaz vydávaný v pracovních dnech do 24 hodin lze pouze u Ministerstva vnitra - 
adresa: Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C - stanice „Pražského povstání“).  

Vydání občanského průkazu v pracovních dnech do 24 hodin  

POŽÁDAT lze u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze  
u úřadů městských částí Praha 1 až 22) nebo u Ministerstva vnitra, PŘEVZÍT lze pouze  
u Ministerstva vnitra. 

Vydání občanského průkazu do 5 pracovních dnů  

POŽÁDAT lze u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze  
u úřadů městských částí Praha 1 až 22) nebo u Ministerstva vnitra, PŘEVZÍT lze u obecního 
úřadu obce s rozšířenou působností v místě podání žádosti nebo u Ministerstva vnitra. 

Vydání občanského průkazu do 30 dnů  

POŽÁDAT lze u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze  
u úřadů městských částí Praha 1 až 22). Nelze žádat u Ministerstva vnitra. PŘEVZÍT lze  
u obecního úřadu obce s rozšířenou působností v místě podání žádosti nebo u obecního úřadu 
obce s rozšířenou působností, který si občan uvede do žádosti za správní poplatek 100 Kč 
(nelze přebírat u Ministerstva vnitra). 

Správní poplatky za vydání občanského průkazu pro občana mladšího 15 let  

 ve lhůtě do 30 dnů - 50 Kč,  
 ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 300 Kč,  
 ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech – 500 Kč.  

Správní poplatky za vydání OP pro občana staršího 15 let ve zkrácené lhůtě 

 ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 500 Kč,  
 ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech – 1000 Kč.  

MěÚ ŽAMBERK INFORMUJE 
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Kde se platí správní poplatek za vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě:  

Pokud bude občan přebírat občanský průkaz v místě, kde podal žádost, platí se celý správní 
poplatek při podání žádosti. Pokud požádá o vydání občanského průkazu u obecního úřadu 
obce s rozšířenou působností (dále jen „ORP“) a převezme občanský průkaz u Ministerstva 
vnitra (dále jen „MV“), vybírá se část správního poplatku u ORP a část správního poplatku  
u MV. 

 

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ: 

Novela zákona o silničním provozu přináší změnu také ve vydávání řidičských průkazů. Od 
1. července 2018 mohou žadatelé podat žádost o vydání ŘP u kteréhokoliv obecního úřadu  
s rozšířenou působností, tedy nikoliv nutně tam, kde mají trvalé bydliště. 

Všechny údaje budou úředníci získávat z registru řidičů a k žádosti se již nebude přikládat 
papírová fotografie. K dispozici budou fotografie v registru Ministerstva vnitra, nebo je 
úředníci budou pořizovat na místě. Úřady místně příslušné trvalému bydlišti budou ale  
i nadále řešit odebírání řidičských průkazů a pozastavovaní jejich platnosti. 

Platnost řidičských průkazů 

Řidičský průkaz se vydává mimo jiné i držiteli řidičského oprávnění, kterému končí 
platnost řidičského průkazu nebo je neplatný podle § 118 (uvedené údaje o řidičském 
oprávnění neodpovídají skutečnosti, jsou v něm neoprávněně provedeny zápisy, změny, 
opravy nebo úpravy nebo je poškozený tak, že jsou záznamy nečitelné). Výměna řidičského 
průkazu v případě uplynutí jeho platnosti se provádí bezplatně. 
Platnost řidičských průkazů (§ 110) : 

a) 5 let ode dne jeho vydání, pokud osvědčuje i řidičské oprávnění udělené pro skupinu C1, 
C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D nebo D+E, 

b) 10 let ode dne jeho vydání v ostatních případech. 
 

Ustanovení vymezuje dobu administrativní platnosti, jejím uplynutím však nezaniká 
řidičské oprávnění. 

Lhůty pro vydání ŘP 

Jsou-li splněny podmínky pro vydání řidičského průkazu, vydá příslušný obecní úřad obce 
s rozšířenou působností řidičský průkaz nejpozději do 20 dnů ode dne podání žádosti  
o vydání řidičského průkazu. 

Zkrácená lhůta 

Žádá-li držitel řidičského oprávnění o vydání řidičského průkazu ve lhůtě kratší, než je 
lhůta uvedená v odstavci 2, lze mu vydat řidičský průkaz do 5 pracovních dnů. 
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Správní poplatky 

Zákon č. 199/2017 Sb., novelizuje také zákon o správních poplatcích č. 634/2004 Sb. 
Od 1. července 2018 je správní poplatek za vydání řidičského průkazu stanoven na  

200 Kč, vydání řidičského průkazu v kratší lhůtě na 700 Kč. 
 

Uvedení do ostrého provozu celého systému „změn“ v agendě Centrálního registru řidičů 
a digitálních tachografů je plánováno na poslední dny v měsíci červnu. Lze předpokládat, že 
v uvedené dny mohou nastat problémy se spuštěním a zprovozněním. Doporučujeme 
občanům své požadavky na výměnu či podání žádosti řešit mimo poslední týden měsíce 
června.  

CESTOVNÍ PAS: 

Od 1. července 2018 dochází ke změnám ve vydávání cestovních pasů občanům, kteří 
potřebují urychleně vycestovat do zahraničí.  

Podání žádosti  

Občan může požádat o vydání cestovního pasu ve dvou zkrácených lhůtách, a to  
v pracovních dnech do 24 hodin, nebo do 5 pracovních dnů.  

Občan může žádost o vydání cestovního pasu podat ve zkrácených lhůtách u kteréhokoliv 
obecního úřadu obce s rozšířenou působností („ORP“), v Praze u úřadu městské části Praha 1 
až 22 („ORP“), u Ministerstva vnitra.  

Občan může při podání žádosti o vydání cestovního pasu zadat své telefonní číslo nebo  
e-mail a na uvedený kontakt mu bude zaslána informace o možnosti převzetí vyhotoveného 
dokladu.  

Převzetí cestovního pasu  

Občan může převzít cestovní pas vydaný v pracovních dnech do 24 hodin pouze  
u Ministerstva vnitra (adresa: Na Pankráci 72, Praha 4, metro C - stanice „Pražského 
povstání“). Cestovní pas vydaný do 5 pracovních dnů může převzít na Ministerstvu vnitra 
nebo na obecním úřadu obce s rozšířenou působností či úřadu městské části Praha 1 až 22,  
u kterého podal žádost o jeho vydání.  

Správní poplatky  

Občan zaplatí celý správní poplatek při podání žádosti, pokud cestovní pas převezme  
u úřadu, kde žádost podal. Pokud podal žádost u obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností či úřadu městské části Praha 1 až 22 a převezme cestovní pas na MV, zaplatí první 
část správního poplatku při podání žádosti a druhou při převzetí cestovního pasu. 

Přehled správních poplatků za vydání cestovního pasu ve zkrácených lhůtách: 
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POLICIE RADÍ PŘED PRÁZDNINAMI 

Vzhledem k tomu, že se blíží poslední školní den, pardubická krajská policie by ráda dala 
občanům několik cenných preventivních rad na prázdniny. V první řadě bychom rádi 
apelovali na rodiče ve vztahu k vysvědčení, aby byli při hodnocení neúspěchů svých dětí 
rozvážní a nezvýšily se nám počty pohřešovaných dětí. 

Jako každoročně se řada z nás chystá na dovolené, chaty a chalupy vozidlem. Období 
prázdnin je v tomto ohledu poměrně rizikové z důvodu vysokých denních teplot, oprav 
komunikací, uzavírek, tvoření se kolon nebo teplotních změn povrchů komunikací. Současně 
je v létě vyšší pohyb motorkářů, cyklistů a samozřejmě dětí.  

Proto policisté radí řidičům, aby: 
 byli zvláště pozorní a ohleduplní, 
 na cesty se vydávali odpočatí a s časovou rezervou, 
 zajistili si během cesty dostatek tekutin, 
 cestu si naplánovali, případně si aktualizovali navigaci a sledovali aktuální dopravní 

značení, 
 a při cestování měli řádně upevněný náklad ve vozidle. 

 

Cyklisté by měli používat ochranné pomůcky – helmy a chodcům i cyklistům bychom 
doporučovali vždy při snížené viditelnosti používat reflexní prvky. 

 

Pokud rodiče posílají své děti na letní 
tábory, měli by je poučit o rizicích úrazů. 
Zároveň by měli vybírat tábory, které mají 
prověřený personál, tábory, které poskytují 
kvalitní služby a odpovídající hygienické 
zázemí. O dětech, které na tábory nejezdí, by 
rodiče měli mít přehled, měli by vědět, jak 
tráví svůj volný čas a zde je na místě poučení 
dětí o rizicích užívání alkoholu a jiných 
návykových látkách. 

Na místě je jistě i důležité zmínit rizika 
sociálních sítí. Policie ČR v žádném případě 
nedoporučuje dětem ani dospělým sdílet na 
sociálních sítích fotografie z probíhajících 
dovolených, neboť je to jako pozvánka pro 
zloděje do prázdného domu či bytu. Pokud 
odjíždíte mimo domov, je vhodné se 
domluvit s příbuznými či sousedy, aby vám 
nemovitost zkontrolovali. Samozřejmě 

vhodné jsou i různé typy technického 
zabezpečení objektů. 

Pokud se chystáte do kempů či pod stan, 
dejte si pozor na zloděje, kteří se specializují 
na krádeže z otevřených stanů, chatek, 
kradou i jízdní kola a zkrátka vše, co jim 
přijde v neuzamčených objektech pod ruku. 

Pokud budete cestovat do zahraničí, 
zkontrolujte si před cestou platnost 
cestovních dokladů všech členů posádky  
a zjistěte si důležitá telefonní čísla  
a konzulátní místa v zemích, kam cestujete. 
Důležité rady a upozornění na rizika spojená 
s cestami do zahraničí naleznete na 
stránkách Ministerstva zahraničí ČR. Jistě 
přínosný je i projekt Dobrovolné registrace 
občanů ČR při cestách do zahraničí tzv. 
DROZD. 

 

Krásné letní dny vám přeje: 
por. Ing. Markéta JANOVSKÁ, 

 tisková mluvčí policie Pardubického kraje 
 

 

TERMÍNY VEŘEJNÝCH ZASEDÁNÍ  
ZASTUPITELSTVA OBCE DLOUHOŇOVICE v r. 2018: 

Pondělí 27. srpna, 22. října a 10. prosince. 
 

Případná změna bude včas oznámena ! 
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VÝSLEDKY: 

Mladší žáci: 
Lukavice:    5. místo 
Přívrat:    12., 13. místo 
Kunčice:   16., 17. místo 

Holky: 
Třešňovec:   8. místo 
Mladkov:   8. místo 
Záchlumí:   5. místo 

 

Kluci: 
Záchlumí:    9. místo 
Bystřec:   15. místo 
Horní Třešňovec:  19. místo 
Mladkov (okresní kolo):  10. místo 
Černovír (23. 6. 2018): 1. místo  (čas 28:48 sec.) 

Převzato z facebookových (FB) stránek SDH Dlouhoňovice: 

Aktuální informace o dění  u dlouhoňovických hasičů najdete na Facebooku 
(www.facebook.com), odkaz SDH Dlouhoňovice. 

 na FB zveřejněno dne 29. 5. 2018: 

- Družstva dorostenců a dorostenek mají za sebou první závody. Závody se konaly  
26. května v Záchlumí. Našim dorostencům se závod vyvedl pěkně a v konečném umístění 
skončili na devátém místě a berou do ligy 6 bodů. Našim slečnám se moc nedařilo  
a v prvních závodech skončily na pátém místě s neplatným pokusem. Holky se jistě 
poučily a už vědí, co je čeká na dalších závodech. 

- Dne 19. května se naši mladší žáci zúčastnili prvních závodů Ligy mladých hasičů  
v požárním sportu. Závody se konaly v Lukavici, kde byla k samotnému požárnímu útoku 
přidána i štafeta. Naši závodníci zaběhli krásný čas, se kterým se umístili na krásném 
pátém místě! Bohužel se jim štafeta tolik nevydařila a v celkovém součtu naši závodníci 
obsadili sedmé místo. Tímto výsledkem mají krásně rozběhnutou novou sezónu! 

  

Z HASIČSKÉ ZBROJNICE – MLADÍ HASIČI 

http://www.facebook.com/SDH-Dlouhoňovice
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- Ve stejný den (19. 5.) se konala okrsková soutěž 26. okrsku v Žamberku. I když jsme měli 
pouze dvě družstva, tak jsme se umístili velmi dobře! Muži I. se radovali z výhry ve své 
kategorii a také obsadili první 4 místa v závodu jednotlivců na 100 metrů s překážkami.  

1. místo: David Třešňák   2. místo: Martin Hynek 
3. místo: Kryštof Kalousek   4. místo: Michal Hynek 

 

- Naše ženy I. nám také udělaly radost a obsadily druhé místo! Těšíme se na další okrskové 
soutěže! 

- Dne 26. 5. 2018 v 10:46 hodin  
!!! VÝJEZD !!! Požár skládky 
odpadu České Libchavy ! 
Jednotka SDH Dlouhoňovice 
provedla doplňování vody 
pomocí vozidel DAF a Liaz, poté 
se v odpoledních hodinách 
vrátila zpět na základnu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 na FB zveřejněno dne 4. 6. 2018: 

- V sobotu 2. 6. se naši mladší žáci zúčastnili závodů v Přívratu. Pro jedno družstvo to byly 
úplně první závody a s výsledkem byly děti jistě spokojené! Obsadily třinácté místo,  
o jedno místo před nimi se umístilo naše druhé družstvo! Na našich malých závodnících je 
vidět, že je to čím dál více baví a věříme, že se budou jen zlepšovat! 

 na FB zveřejněno dne 10. 6. 2018: 

- Naši kluci v Mladkově (okresní kolo soutěže) po prvním neplatném pokusu zaběhli pokus 
„na jistotu” a zaběhli čas 35:65 zatím jsou se štafetou 4x100 na průběžném devátém 
místě... 

- Dnešní okresní závody v Mladkově se našim týmům nevyvedly podle představ.  
Ženy I. obsadily 8. místo a muži I. obsadili 10. místo. 

 na FB zveřejněno dne 21. 6. 2018: 

- V neděli 17. 6. se naši nejmenší závodníci zúčastnili závodů v Kunčicích.  
- Družstvo “A” po chybě na rozdělovači a s časem lehce přes 27 vteřin obsadilo sedmnácté 

místo a družstvo “B” s časem lehce přes 26 vteřin obsadilo šestnácté místo. Bohužel naše 
družstva na těchto závodech nebodovala. 
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- Příští závody je čekají v neděli 24. 6. a věříme, že 
se jim bude dařit lépe!  

- Dne 20. 6. byla na naší “Máně” provedena STK. 

 na FB zveřejněno dne 22. 6. 2018: 

- Dnes jsme se podíleli na přípravě 
motokrosových závodů v žambereckém Kotli.  

 na FB zveřejněno dne 23. 6. 2018: 

- Tak jsme první no a cóóóóóó   
Dnes naši dorostenci byli na 
závodech v Černovíře a ob-
sadili PRVNÍ místo s časem 
28:48 na nástřikové terče !! 

 na FB zveřejněno dne 24. 6.: 

- Naše děti se dnes zúčastnily 
závodů v Bystřeci, kde 
družstvo “A” obsadilo  
12. místo. 

- I naši nejmenší (družstvo 
dětí “B”) dnes závodili  
v Bystřeci, kde bohužel po 
lehkém zaváhání na koši 
“vyhráli” poslední příčku. 
Ale pomalu a jistě se jejich 
výkony zvedají! 

 

 
 

Výlet do Fajnparku 

V sobotu 19. května se jelo s Floriánkem do Fajnparku v Chlumci nad Cidlinou. Hned za 
branou nás přivítaly trampolíny a další skákací prvky pro děti i dospělé. Park nás dále 

překvapil dinopralesem a hmy-
zákovem, kde byly pohyblivé 
modely v životních a nadži-
votních rozměrech.  

Velice příjemná byla 
procházka tzv. „bosákovem“ 
(procházka přírodou protkáva-
nou potůčky, a  to vše bez bot). 
Stihli jsme i zvířátka a spousty 
dalších atrakcí. Park je velice 
rozmanitý, počasí nám přálo,  
a tak jsme si výlet všichni moc 
užili. 

Floriánek 

Z VAŠICH PŘÍSPĚVKŮ 
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Dlouhohraní 2. 6. 2018 

Ráda bych na tomto místě 
uvedla článek některého  
z návštěvníků Dlouhohraní, ale 
bohužel, nebo možná bohu dík, 
žádný do redakce Občasníku 
nedorazil. Proč bohužel? 
Odpověď je nasnadě, vždy když 
něco v obci organizujete, rádi 
pak slyšíte či čtete kladnou 
odezvu a mně se nechce věřit, že 
by se z hojného počtu 
návštěvníků nenašel ani jediný 
spokojený. A proč bohudík? 
Protože se evidentně nenašel ani jeden účastník, který by byl natolik nespokojen, že by ho to 
donutilo napsat odezvu negativní. Věřme tedy, že se dlouhoňovické hudební odpoledne 
vydařilo a líbilo, že bylo skvělými výkony hudebních těles potěšeno nejedno ucho posluchače  
a že byly dostatečně uspokojeny i chuťové buňky zúčastněných.  

Za možnost uskutečnění hudebního odpoledne děkuji kolegům zastupitelům a Davidu 
Silberovi děkuji navíc ještě za lví podíl na organizaci celé akce. Chtěla bych věřit, že první 
ročník nebyl zároveň posledním, ale to už bude záležet na novém osazenstvu příštího 
zastupitelstva. Přeji tedy, ať je i v příštích letech hudbě v Dlouhoňovicích přáno. 

                                                                                                             L. Šimková 
Vítání léta v Dlouhoňovicích 

V sobotu 23. 6. proběhlo Vítání léta, které na místním hřišti uspořádal spolek Floriánek. 
Přestože počasí bylo poměrně mizerné a pro organizátory dost nepříjemné, dostavilo se  

40 dětí, aby si opět zasoutěžily v disciplínách, které pro ně organizátoři připravili.  
Princip soutěží byl tak, jak je u nás již zvykem. Každý z účastníků dostal pytlík a chutě 

vyrazil předvádět své schopnosti na jednotlivá stanoviště, aby byl po zásluze odměněn 
žetonem, aby tyto pak vyměnil za věcné dárky, které dělaly radost už jen tím, jak je uviděli 
vystavené na stole, kde se prezentovali. 

Úsilí malých „dovedů“ bylo jako vždy veliké, a proto byla celá řada těch, kteří si soutěžní 
okruh zopakovali i několikrát, aby si domů odnesli cen za žetony co nejvíce. 

I přes poměrně velkou zimu a občasný déšť se nenašlo dítě, které by odcházelo s pláčem, ale 
všechny zářily, na rozdíl od 

některých zmrzlých rodičů, 
spokojeností. 

Za tuto akci patří velký 
dík obecnímu spolku 
Floriánek v čele se 
Simonou Páchovou.  

Tak už teď se děti mohou 
těšit na další akce a bude-
me doufat, že nás bude 
sluníčko zahřívat alespoň 
tolik, jako úsměvy organi-
zátorů. 

  Jaroslav Grus  
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Mariáš: 26. ročník (2018) 

Malátkův memoriál byl 
původně pro hráče z Dlouhoňovic 
a okolí. V poslední době se však 
stává celostátní záležitostí. Jezdí 
hráči z blízka i daleka. Letos 
přijelo sedm lidí z Bystřice nad 
Pernštejnem. Nejdřív nevěděli, 
kde Dlouhoňovice jsou, a pak 
stejně podle navigace zabloudili. 
Přijeli na poslední chvíli, ale 
přece. 

Z místních zůstává pouze tvrdé 
jádro, ostatní se vymlouvají na 
práci, nebo to neumí, anebo vůbec 
nejdou mezi lidi. Je to škoda. Mariášníci v obci začínají být „ohroženým druhem“.  

Turnaj proběhl jako vždy OK. Díky místním sponzorům jsme měli ceny pro všech 48 hráčů. 
Obsluha v hospodě byla úžasná a guláš taky. 

A teď se už těšíme na příští ročník. Vychází to na 4. května 2019. 

Za pořadatele sepsal Z. Kotyza 

P.S.: Poprvé chyběl Standa Vítek. Jel se léčit do „uranových dolů“ v Jáchymově. 
 

Doplněno redakcí DlňO: 
   Turnaj v mariáši vyhrál  
p. Vinař z Prachovic. Na 
děleném druhém místě skončili 
p. Merganc ze sousedního 
Žamberka a p. Kameník  
z Bystřice n. P. (viz foto). 
Nejlepší z místních byl  
p. Kotyza na krásném osmém 
místě. Gratulujeme.    

Sraz důchodců 

Letošní rok se slavilo setkání důchodců v obci 
dne 21. 5. 2018. K poslechu i tanci nám hráli 
muzikanti, kteří účinkují i ve Šlágru. Ten den měla 
paní Pražáková 85 let. Dala jsem jí zahrát  
a ona si šla s kapelníkem zazpívat. Jako dárek 
dostala od něj nahrané CD s jejich písničkami. 
Velmi ráda zpívá, a to CD jí udělalo velkou radost. 
Gratuluji. Na druhý den to s námi cvičenkami 
oslavila v hospůdce pod Lipami. Vše nejlepší !!! 

Matušková J. 
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Pozvánka na výlet dlouhoňovických důchodců 

Ve středu 22. srpna letošního roku se uskuteční tradiční letní výlet pořádaný obcí. 
Možná se na podobný výlet pamatujete z raných školních let. Babiččino údolí. Ten náš 

možná bude trošku bohatší, než ten školní. Vezměme to tedy pěkně od začátku. 
Od obecního úřadu se vyjede 

v 7:00 hodin (od starého rybníka 
o deset minut dříve). 

Do Josefova to je nutné 
stihnout do devíti hodin. V tomto 
čase je zajištěna prohlídka 
podzemí vojenské pevnosti. Ta 
trvá sedmdesát minut, na cestu si 
posvítíte svíčkami a zaplatíte za 
tuto procházku 50,- Kč.  
Z Josefova nás autobus doveze  
k vodní nádrži Rozkoš na oběd do 
hotelu Valentýna. Po načerpání 
potřebných kalorií dojedeme  
k zámku v Ratibořicích. V zámku 
je ve 13:15 hodin zajištěna 
prohlídka základního okruhu  
v ceně 80,- Kč, která trvá asi 30 
minut. Procházkou od zámku se 
zastávkou na kávu u mlýna dojdeme na Staré Bělidlo. Touto prohlídkou pobyt v „nedaleké“ 
cizině ukončíme. Odměnou nám bude večeře v naší dlouhoňovické restauraci Pod lipami. 

Ještě několik důležitých informací na závěr. Abyste se mohli výletu zúčastnit, je třeba se 
přihlásit. Závazné přihlášky se zálohou 100,- Kč přijímá do 15. 8. paní Jitka Chárová,  
v krajních případech i Jiří Tydlitát. Počet účastníků jako vždy omezen na 40 osob. Druhou 
podmínkou je, aby přihlášený přišel k autobusu včas.  

Tedy ve středu 22. srpna 2018 v 7:00 hodin !!! 

Na výlet zve a informaci podává Jirka Tydlitát 
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POHÁDKA 

Mnoho druhů ptáků se objevuje v našich i světových pohádkách. Holubi nosí důležité 
vzkazy, čápi děti, vrány holčičky, bratři se mění v krkavce, slavík zpívá v královské zahradě, 
král sokolů zachraňuje lidské životy a jsou i další, třeba labutě. Kde nestačí příroda, pomůže  
i pták Ohnivák. Naše už poslední pohádkové povídání bude také o ptáku. Už jistě víte  
o kterém. A kolikátá že to je pohádka? 

Osmá  

Vyprávění o datlovi. Že se mu říká doktor lesa, je jistě všem známo. My si ale o něm povíme 
trochu jinak. A jestli je to pravda? No, vždyť je to pohádka.  

Naším domovem je Země. Z našeho pohledu dost veliká planeta. Žije na ní spousta druhů 
zvířat, ptáků, ryb, hmyzu, ale i lidí. Všichni se potřebují mezi sebou domluvit. Lidé mají 
mnoho druhů jazyků, kterým ti druzí nerozumí, když se je nenaučí. Stejné je to i u zvířat. 
Víme, že se mezi sebou domlouvají delfíni, stejně to dovedou i včely, a nebudeme už jiné 
jmenovat, dokážou to všichni. 

Ptačím zpěvem se zjara rozezpívá celá naše zem. Je 
krásné procházet se jarní přírodou, poslouchat  
a obdivovat ty nádherné ptačí melodie.  Ale ten náš datel 
toho mnoho nenazpívá. Nikdy mu to pořádně nešlo  
a ostatní lesní ptactvo se mu stále svým zpěvem 
vysmívalo. Jaký je to pták, když neumí mluvit po ptačím. 
Datla to velmi trápilo, tak se rozhodl, že zaletí za zvířecím 
kouzelníkem pro radu. Kdo je zvířecí kouzelník? To se 
neptejte. Nikdo ho nikdy neviděl, nikdo z lidí neví, kde 
bydlí.  

Kouzelník datla vyslyšel a pronesl k němu velmi 
krutou řeč. „Ty, datle, se nikdy zpívat nenaučíš. Nemáš 
na to vlohy. Neporadím ti. Zkus lidského kouzelníka – 
šamana. Pochybuji však, že by tě on naučil nějaké řeči. 
Zřejmě zůstaneš jediným ptákem, který se nedomluví ani 
s vlastními dětmi.“ To byla opravdu velmi krutá slova, 
která si vyslechl. A tak letěl. Letěl, nevěděl kam. Datel 
není dobrý letec, tak do sta kilometrů, ale on letěl stále, 
chtěl se uletět k smrti. Život pro něho už po těch slovech 
přestával mít cenu. Zavřel oči a letěl. Nevěděl kolik dnů, 
kolik týdnů, a když už jej křídla neunesla, dopadl do 
koruny stromu téměř bez života. 

Když ho zkrápěly krůpěje deště, probral se. Je už na jiném světě? Ten strom nezná, krajina 
úplně jiná než lesy, ve kterých vyrostl, a dole hluboko pod stromy lidé, ale jací, celí černí  
a opodál od nich sedí zvláštní, také černý člověk a kus kmene před sebou. Vůbec nevypadá 
nebezpečně. Slétl tedy k němu. Ten se také velmi podivil. Takového ptáka nikdy neviděl a byl 
to už hodně starý člověk – šaman. Ihned o vzácném ptáku podával zprávu všem zdejším 
lidem. Jak? Údery do toho kmene, který měl před sebou. Datel udiveně zíral. Takovou řeč se 
musím naučit, takovým způsobem mohu mluvit na celý les.  

Jejich tajemné přátelství trvalo tak dlouho, dokud datel nepochopil všechny taje toho 
bubnování. Pravda, líbilo se mu tam, tolik zvláštních zvířat, ptáků, hmyzu, tolik obrovitých 
stromů a krásných rostlin. V tom ráji byl ale stále cizincem. Zastesklo se mu po našich 
smrcích, dubech, po zpěvu naší ptačí drobotiny.  
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Tak se jednoho dne vydal na tu dlouhou, 
nebezpečnou zpáteční cestu. Hnala ho zpět nejen 
touha po domově, ale i touha dokázat všem, že 
umí mluvit. Cesta zpět mu trvala déle než tam. 
Už to nebyla cesta o život, neletěl se zavřenýma 
očima. Nestačil žasnout, co všechno překonal  
a často, víc než předtím, musel odpočívat.  

Když se šťastně vrátil, nikdo ho nečekal. Nikdo 
přece nepostrádal nějakého ptáka, co neumí 
zpívat. Černý pták s červenou čepičkou. Co to je? 
K čemu. Toho si on ale vůbec nevšímal. Byl doma 
a zdráv. Co víc si mohl přát. Po několikadenním 
odpočinku předvedl celému lesu svůj „zpěv“. Les 
okamžitě překvapením ztichl. Veškerý život se 
zastavil až kam bylo jeho bubnování slyšet. Ano, 
ten nekňuba, co jenom kňubá hmyzí larvy byl 
rázem pánem lesa. A je to tak dodnes.  

Od datlů se bubnování naučili i strakapoudi. 
Co si říkají, ale nevíme a nerozuměl by jim ani 
africký šaman. Vždyť bubnují po datlím. Jsme jen 
přesvědčení, že dávají svým druhům na vědomí 

velikost svého území. 
Co ještě na závěr? Mějte rádi přírodu, v tichosti jí naslouchejte a pozorujte. Možná se někdy 

povede porozumět řeči zvířat a nebude to jenom pohádka. Pro nás ta dnešní poslední.  
                    Jirka Tydlitát 

Brigáda na hřbitově 

Dne 30. 4. 2018  dělaly starší ženy ze cvičení brigádu na hřbitově. Uklízela se smuteční síň a 
plela se tráva kolem keřů. A jako vždy, přijeli manželé Hynkovi a přivezli nám napečené 
buchty. A ty byly tak nadýchané, jako peříčko. To paní Hynková umí. Všem 
nám výtečně chutnaly. Moc děkujeme. 

Taky chci poděkovat touto cestou paní Vlastě Havrdové za to, že před každým smutečním 
obřadem uklízí smuteční síň.  

Matušková  J. 
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Ukončení cvičení 

Dne 30. 5. 2018 jsme ukončily jako každoročně naše cvičení na chaloupce paní Marie 
Kulhavé u zvoničky. Cvičit opět začneme na podzim, a to první středu v říjnu. Pan Hynek nám 
ogriloval klobásy a několik žen přineslo něco dobrého, sladkého i slaného. Rovněž řízečky 
všem chutnaly. Děkujeme paní Věře Bártové, paní Evě Horníčkové a paní Vlastě Havrdové za 
to, že nás jako vždy obsluhovaly a zásobovaly jídlem a pitím. Za nejlepší docházku dostaly 
diplom 4 cvičenky.  
Přeji všem našim ženám hezké letní dny, aby si užily zahrádek a vnoučat a taky aby relaxovaly. 
Hlavně, aby sloužilo zdraví a mohly jsme se dále scházet ve cvičení. Dobrou pohodu a vždy 
dobrou náladu.  

Cvičení  ZDAR! Nezapomeňte v ŘÍJNU.                Matušková J. 

 

30 LET VÝROČÍ CVIČENÍ  

Jak jsem již psala v minulém Občasníku, v letošním roce máme 30 let výročí cvičení, tak se 
ve středu 25. 4. 2018 uskutečnila oslava na hasičské zbrojnici v Dlouhoňovicích. Sešlo se nás 
19 cvičenek a oslava proběhla ve velmi příjemném ovzduší. Na zahájení jsem pozvala pana 
starostu Petra Nuna. Těší jej, že se scházíme a i v našem důchodovém věku stále podle svých 
možností cvičíme. Popřál nám hodně úspěchů, ale hlavně elánu a zdraví do dalších let. Každé 
z cvičenek předal kytičku s gerberou. Velmi mu děkujeme za jeho podporu. Po panu starostovi 
promluvila naše zakladatelka cvičení, paní Marie Slaninová a zavzpomínala, jaké byly začátky, 
kolik děvčat chodilo, a taky vzpomněla ty, které již nejsou mezi námi a taky rády cvičily. Bylo 
to velmi zajímavé. Díky ní, cvičíme dodnes. A kdo by chtěl přijít mezi nás, uvítáme to. 

Krásný dort nám upekla paní Pěva Marková, chlebíčky paní Mirka Kratochvílová, zákusky 
paní Eva Horníčková. Přišla nás pozdravit paní Miluška Kalousková a přinesla nám k tomu 
našemu výročí přání a pozdravy od maminky Milady, která ležela v tu dobu v nemocnici. 
Přinesla malou pozornost a pařené věnečky. Moc dobré. Tímto jí také děkujeme. Oslava 
proběhla ve velmi srdečné atmosféře. Sešlo se nám několik dárků od sponzorů z Dlouhoňovic 
a ze Žamberka. Moc jim za to děkujeme. Proběhlo losování a každý si odnesl pěknou výhru. 
Všichni jsme pak odcházeli domů ve velmi dobré náladě. 

                                             Matušková J. 
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SETKÁNÍ DŮCHODCŮ  

Jarní setkání důchodců se zastupiteli obce proběhlo v duchu předchozích tradic. Tentokrát 
přijalo pozvání více spoluobčanů, než v předchozích letech. A to nás potěšilo.  

V rámci této akce jsme 
uspořádali výstavu dřevěných 
výrobků p. Matrina Petra z Kun-
čic. Širší veřejnosti jsme umožnili 
zhlédnout tuto prodejní expozici  
i v sobotu. 

Nedělní odpoledne bylo 
zahájeno informacemi p. starosty 
Petra Nuna, dozvěděli jste se, co 
se za rok v Dlouhoňovicích událo, 
změnilo, co se chystá. Závěrem 
jsme vzpomněli na spoluobčany, 
kteří už tu s námi nemohou být  
a připili si na zdraví všech. 

Na letošní výlet nás poté naladil 
p. Jiří Tydlitát, tentokrát vyjedeme směr Ratibořice, Babiččino údolí a Josefov. 

Další program jsme z časových důvodů pozměnili, společné focení jsme si nechali až na 
příští rok. Kulturní program jsme posunuli až  po občerstvení (tradičním chutném řízku se 
salátem od paní Müllerové). Sladkou tečkou pak byl luxusní moučník z cukrárny Valachových. 

Vystoupení zahájil mladý Patrik Jandejsek z Letohradu, který mistrně roztáčel na svém těle 
až 60 obručí. A že to není vůbec jednoduché si vyzkoušeli někteří odvážlivci z řad diváků.  
A měli co dělat s jedinou obručí. Skvělou náladu umocnili dva muzikanti z televizního 
"Šlágru", tzv. Pepino band. Jejich repertoár plný známých, líbivých písniček "od podlahy" 
doslova rozproudil přítomné, každý si mohl s nimi zazpívat, zatančit. Atmosféra byla skvělá  
a veselá. 

Většina z vás pak opouštěla sál s úsměvem na tváři a s dobrou náladou. A to k radosti nás, 
kteří jsme toto nedělní odpoledne připravovali.                                  

Jitka Chárová 

 

 

Kapři zahájili další in-line hokejovou sezonu 

Na svátek 1. května jsme zahájili další in-line hokejovou sezonu. Hrajeme tradičně oblastní 
soutěž konající se v lanškrounské hale. Pořadatel soutěže rozdělil mužstva do dvou 
výkonnostních skupin po 8 týmech. Naše mužstvo bylo nasazeno do skupiny „B“, kde si vedlo 
velice dobře. Ze sedmi odehraných utkání jsme 5 vyhráli, 1 remizovali a 1 prohráli. Se ziskem 
11 bodů a skóre 71:33 jsme obsadili v úvodní části soutěže druhou příčku naší skupiny. 
Následně byly týmy dle dosažených výsledků znovu přerozděleny, tentokrát do 4 skupin po 
papírově vyrovnaných 4 týmech. Zde se nám zatím nepodařilo navázat na výkony z první 
poloviny soutěže a i vinou zranění a větší absence hráčů jsme zatím úvodní dvě utkání 
prohráli. Zbývá nám odehrát ještě dost zápasů a věříme, že navážeme na květnové výsledky. 
Soutěž se hraje do poloviny července, když poté přichází povinná „prázdninová“ pauza  
a následně se hlásí o pozornost hokej z ledové plochy. 

Kapří pohár 2018 se na hřišti v Dlouhoňovicích koná v sobotu 28. července !!! 

SPORT 
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Poslední červencovou sobotu proběhne v Dlouhoňovicích již 8. ročník hokejbalového 
turnaje Kapří pohár. V posledních několika letech jsme se potýkali se stále většími 
personálními problémy kolem organizace turnaje. Starosti s turnajem nesli na zádech stále 
stejní jedinci. Pomoc a zájem dalších členů a dobrovolníků byla bohužel postupně s uvadající 
tendencí. Proto jsme stáli před otázkou, jak dále a zda turnaj znovu pořádat. Na jedné straně 
nám bylo líto, kdyby se zaběhnutý, populární a úspěšný turnaj v obci nekonal. Na druhé 
straně jsme už v daném rozpoložení a personální situaci nebyli schopni turnaj s chutí, 
nadšením a radostí znovu pořádat. Nakonec jsme se po vzájemném oťukávání a následném 
jednání dohodli s hokejbalovým týmem ze Žamberka na přenechání pořadatelství letošního 
ročníku jejich mužstvu. SK Hokejbal Žamberk hraje od loňského roku svá mistrovská utkání 
na stadionu v Dlouhoňovicích, zná prostředí, byl účastníkem všech předešlých ročníků a má 
zkušenosti s danou hrou. Jsme si tak jisti, že bude turnaj v dobrých rukou a proběhne hladce 
v zaběhnutém formátu. Naše mužstvo bude letos obhajovat loňské prvenství a cíle bude mít 
rozhodně znovu ty nejvyšší. Všechny srdečně zveme.  

Rychlostní kanoistika Sportovního klubu Žamberk 

Po čase bych vás chtěl opět informovat o výsledcích Jakuba Stejskala, kterého můžete 
potkávat v okolí hlavně při suchém tréninku. 

V roce 2016 byla poslední sezóna v juniorské kategorii a vybojovali jsme dvě velké medaile. 
Stříbro z Mistrovství Evropy a ze Světového šampionátu bronz na čtyřkajaku, na podzim ještě 
9. místo na singlu a 7. místo na deblu z MS v maratonu, to bylo završení úspěšné jun. dráhy. 

 
Rok 2017 byl prvním rokem mezi dospělými a Jakub Stejskal začal tuto dospělou dráhu 

vítězstvím na MČR 5 km na K2.  
Při nominačních závodech na mezinárodní soutěže vybojoval mezi všemi našimi 

olympioniky velké finále na 1 km trati, a tím i možnost startovat na ME a MS v kategorii do  
23 let, kde se mu dařilo hlavně na K2 s parťákem z juniorské kategorie Sobíškem z Dukly 
Praha. 10. místo z Evropského a 13. místo ze Světového šampionátu do 23 let. Tento rok ICF 
(mezinárodní kanoistická federace) změnila olympijské disciplíny a naše nejúspěšnější 
disciplína K4 1000 m změnila mimo jiné na K4 500 m. Toto se zdá jako nepodstatné, ale 
vyžaduje zvláště na K4 podstatně silovější sportovce a jiný trénink. 

Letošní rok byl pro Jakuba náročný hlavně v tomto jarním období. Ještě před nominačními 
závody koncem května přestoupil z mateřského klubu SK Žamberk do USK Praha, který 
zastřešuje Vysokošk. sportovní centrum, odkud je už od roku 2016 podporován a členem.  

Nominaci a povinné měření sil s celou špičkou ČR ale zvládl na výbornou a hlavně po 
loňské změně tratí se podařilo úspěšně se předvést i na 500 m trati, kdy obsadil 10. místo 
celkově, ale byl první ze závodníků do 23 let a na 1 km trati ještě o místo lepší umístění 

(tp)      
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znamenalo znovu vytvoření úspěšného čtyřkajaku z roku 2016, jehož posádka dostala šanci se 
představit na seniorských soutěžích SP a ME. 

Jakub ještě na podzim začal opět sjíždět K2 s oddílovým parťákem Vojtou Procházkou a asi 
po čtyřech letech, kdy každý jezdil s jiným, to letos na nominačních závodech pořádně jelo  
a na 1 km trati zaostali pouze za bronzovými medailisty z MS  Havel-Špicar a předjeli mimo 
jiné i mistra světa Josefa Dostála v posádce s Davídkem (všichni Dukla). Tímto si také řekli  
o lístek na zkušenou mezi seniorské závodníky na Světový pohár.  

 
Po krátkém soustředění a sjíždění hlavně K4 jsme vyrazili koncem května na SP do 

německého Duisburgu a 8. - 10. 6. do srbského Bělehradu na ME. Tyto závody přenášela i ČT 
Sport a mohli jste tedy i vidět, jak velký je skok z juniorské kategorie do seniorské, ale to že 
dostali tuto šanci reprezentovat ČR na vrcholných soutěžích, je pro ně obrovská zkušenost  
a pobídka do dalšího trénování.  

Nejlepším výsledkem bylo na ME probojování K4 1000 m do velkého finále, kde i když  
9. místem, ale s malým odstupem na 7. místo předvedli své maximum.   

Na SP jak na K4 500 m i K2 1000 m se nepodařilo vybojovat postup do finále, kdy v obou 
disciplínách vypadli v semifinále. 

Pro zajímavost - Jakub dojel ze SP v Duisburgu do Dlouhoňovic v pondělí 4:30 a už v 7:30 
stál připraven v Letohradě na Gymnáziu ke státní maturitě z ČJ. Ve středu ho čekaly další tři 
předměty. Tuto životní zkoušku i s trochou sportovního štěstíčka zvládl, a tímto ukončil již 

zmiňované náročné jaro. 
Na konci června 

Jakuba čeká ještě ME 
U23 v italském Auronzu 
a koncem července MS 
U23 v Plovdivu, kde 
bude reprezentovat na  
K4 500 m a K2 1000 m.  

Přejme mu tedy, aby 
vydržel v poctivém 
tréninku a podařilo se 
mu co nejdříve prosadit  
i mezi seniory mezi 
evropskou a světovou 
špičku. 

V. Stejskal 
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Turnaj v nohejbale 

V sobotu 14. 4. 2018 se opět v Dlouhoňovicích konal již tradiční turnaj v nohejbale trojic. 
Jako již několik let zpět, tuto akci zorganizoval nadšený sportovec z našich řad Petr Jedlička, 
bez kterého by se toto zápolení určitě nekonalo. 

Na inkriminovanou sobotu se domluvilo  
15 borců, že si to rozdají hlava nehlava. Když 
vedoucí této akce viděl přemíru zápalu, 
v některých očích i krev, moudře se rozhodl, 
že na poslední chvíli změní pravidla tak, aby 
včas eliminoval zavilost některých jedinců. 

Proto se nastavila pravidla tak, že si 
každý příchozí vylosoval číslo týmu, kterých 
bylo pět, a tím se veškeré plány krvechtivých 
hráčů zhatily hned v počátku. 

Je však pravdou, že nad osudem tohoto 
sportovního klání stál sám bůh války Arés,  
a zařídil, že sestavy jednotlivých týmů byly 
tak vyrovnané, že sami bychom to takto 
sestavit nesvedli. 

Výsledkem losu bylo, že se málem 
všechny odehrané zápasy, ač původně 
plánované na dva vítězné sety, musely 

rozhodnout v setu třetím. 
Po odehrání turnaje se však našel jedinec (nebudeme ho jmenovat, byl to Roman Zach), 

kterému se výsledková listina nelíbila a začal vehementně prosazovat další pokračování 
turnaje za vidinou lepšího umístění jeho týmu. Po krátké poradě zúčastněných, které ještě 
sportovní nadšení neopustilo, turnaj pokračoval. Nyní se hrálo na jeden set, a tak všichni 
předpokládali brzký konec. Jaké však bylo překvapení po sečtení výsledků, když v tu chvíli 
měly tři týmy stejný počet bodů. No co mohlo následovat. Turnaj pokračoval dále. Tak si to 
týmy se shodným počtem dosažených bodů ještě rozdaly mezi sebou. No, sláva, a byl konec.  

Všichni sportovci si tento den báječně užili a pro mne a náš tým, který skončil jako třetí  
a který se jako loni pyšnil nejvyšším číslem součtu věku hráčů v jednom týmu, bylo 
zadostiučiněním, když při přátelském podání ruky po vyhraném zápase náš soupeř procedil 
mezi zuby – „zas…. důchodci“. 

Za to vše děkujeme organizátorovi, všem hráčům, obsluze restaurace, která nám zajišťovala 
servis po celou dobu trvání turnaje, obci, která nám poskytla tělocvičnu. A příští rok se opět 
těšíme. 

Za sportovce Jarda Grus 
Pozor! Pozor! Důležité sdělení! 

Na úvod zvláštní a neobvyklá otázka: Už máte program na Silvestra 2018? Řeknete si: Co je 
to za nesmysl ptát se takto v červenci? Pokusíme se vám vysvětlit, proč toto důležité sdělení 
předkládáme již teď. Má tři části. 
1. Atletický oddíl TJ Dlouhoňovice hledal možnosti pořádání dalších atletických akcí. 

Rozhodl se pro Silvestrovský běh. Jednak se široko daleko od Dlouhoňovic taková akce 
nekoná, jednak to může přinést další aktivitu do života obce a v neposlední řadě to může 
být zajímavá podívaná a taky trochu zábava.  
Tak tedy: Běh se uskuteční v pondělí 31. 12. 2018 od 10 hodin na trati dlouhé 6 km. 
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2. Už nyní vás všechny na tuto akci zveme. Je připravována stejnými členy organizačního 
výboru, který připravoval úspěšné Mistrovství České republiky v listopadu loňského roku. 
Ředitelem závodu je všem dobře známý Miroslav Vítek, atletická hvězda minulých let.  
Poznámka redakce DlňO: O dlouhoňovickém rodákovi Míru Vítkovi jsme psali 
v Občasníku č. 75 (3/2017) na straně 17. 

3. Byli bychom rádi, kdyby se běhu zúčastnili nejen atleti, ale i co nejvíce z vás, občanů 
Dlouhoňovic. A myslíme to vážně a upřímně. Proto také píšeme o Silvestrovském běhu již 
v létě. Jde o to, abyste se na běh přeci jen trochu připravili. Třeba tím, že si půjdete 
jednou, dvakrát týdně zaklusat. Po závodě bude připraveno malé občerstvení. Pro první tři 
muže a první tři ženy (občany Dlouhoňovic) jsou připraveny věcné ceny odpovídající 
charakteru data závodu. 

Josef Kulhavý – předseda atletického oddílu v Dlouhoňovicích 
Česlav Vančura – metodik oddílu 

Poznámky: 

 Tento závod je zařazen do oficiální „termínovky“ Českého atletického svazu; 

 pokud chcete pomoci při organizaci závodu, přihlaste se osobně, nebo telefonicky 
technickému řediteli závodu, kterým je p. František Kratochvíl z Dlouhoňovic. Případně 
můžete napsat na adresu prihlasky@dlouhonovice.cz; 

 na tomto místě vyhlašujeme anketu na název závodu, aby v něm bylo trochu 
humoru. Pro autora nejlepšího nápadu je připraveno tričko. Své návrhy můžete zasílat na 
výše uvedenou e-mailovou adresu prihlasky@dlouhonovice.cz 

ZPRÁVA O ČINNOSTI FC DLOUHOŇOVICE 

Do jarní části sezóny 2017-18 jsme do okresního přeboru nasadili tři týmy, a to mladší  
a starší přípravku a mladší žáky.  

MLADŠÍ ŽÁCI (ročník 2005-06) pokračovali ve stejném trendu jako na podzim, kde 
skončili na 12. místě. Během zimní přestávky se nám nepodařilo dohnat fyzickou ztrátu nad 
ostatními soupeři a navíc nás trápila zranění. Většinu utkání jsme odehráli v nekompletní 
sestavě. Také výsledky tomu odpovídají.  

STARŠÍ PŘÍPRAVKA odehrála jarní část celkem obstojně, na turnaje jsme odjížděli vždy 
v dostatečném počtu hráčů. V brance jsme se mohli opřít o velmi dobře chytajícího Ondru 
Kutálka, v útoku jsme se zase mohli spolehnout na střelce Aleše Lipenského a Honzu Vítka.  
V závěru se k nim přidal i Kuba Černoch. Tréninková docházka je dobrá, vždy kolem deseti 
hráčů. U dětí je vidět zájem o hru.  

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA byla u nás nejpočetnější skupinou, která dobře pracovala pod 
vedením Michala Maurera, který je vedl po všech stránkách. Také dokázali vyhrát tři turnaje 
za sebou. U tohoto týmu byli oporou starší hráči, kteří drželi mužstvo po celé jaro.  

Tréninky: děti trénují dvakrát týdně (út – čt). Na trénink chodí v průměru 25 dětí  
z přípravek a 6 žáků. Po měsíci květnu, kdy jsme pořádali nábory, jsme se rozrostli o skupinku 
deseti nejmenších dětí. Bohužel se potýkáme s problémem, který nás už opravdu sráží. A to je 
nedostatek trenérů nebo pomocníků. S tímto faktem jsme museli pracovat při podání 
přihlášek do nové sezóny. A proto do podzimní části nastoupí jen dva týmy. Mladší žáci 
(2006-08) a starší přípravka (2009-11). S dětmi ročníků 2012-13 budeme pracovat a do 
soutěžních utkání je přihlásíme až na jaře 2019.  

Mimo sportovní činnost - chtěl bych touto cestou poděkovat všem rodičům, kteří 
pomáhali při pořádání akcí PÁLENÍ ČARODĚJNIC a DLOUHOHRANÍ.  

Závěrem bych všem příznivcům mládežnické kopané popřál hezké prázdniny a mnoho 
nových zážitků. Trénovat začneme až začátkem srpna. Vše o naší činnosti můžete sledovat na 
webových stránkách junioru Dlouhoňovice.                                                                         Za FC Dlouhoňovice Z. Kořínek 

mailto:prihlasky@dlouhonovice.cz
mailto:prihlasky@dlouhonovice.cz
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VÝSLEDKOVÝ SERVIS JARNÍ ČÁSTI 2017-18 
 

 

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA 
 

ČERVENÁ VODA  (4. místo):    JABLONNÉ  N. O. (1. místo): 
DLŇ – JABLONNÉ N. O. 3:13    DLŇ – DOBŘÍKOV    6:3 
DLŇ – JISKRA             3:8    DLŇ – NĚMČICE       4:6 
DLŇ – ROKYTNICE  V O.H. 4:5 
 

ČERVENÁ VODA  (1. místo):    DLOUHOŇOVICE (1. místo): 
DLŇ – JISKRA            4:1    DLŇ – ROKYTNICE V O.H. 4:3 
DLŇ – RYBNÍK          8:5    DLŇ – RYBNÍK             5:1 
 

ČERVENÁ VODA  (2. místo):    DLOUHOŇOVICE (3. místo): 
DLŇ – JISKRA              5:3    DLŇ – ŽICHLÍNEK A      1:6 
DLŇ – RYBNÍK            6:6 (7:6 na PK)  DLŇ – ŽICHLÍNEK B     10:4 
DLŇ – NĚMČICE         2:6    DLŇ – JABLONNÉ N.O. 5:7 
 

ROKYTNICE V O.H. (3. místo): 
DLŇ – JISKRA               1:3 
DLŇ – RYBNÍK              9:3 
DLŇ – ROKYTNICE V O.H. 4:9 
 

TJ DLOUHOŇOVICE:     9x VÍTĚZSTVÍ     9x PROHRA      SKÓRE 85:92 
 

NEJLEPŠÍ STŘELCI:  TADEÁŠ SUCHODOL     29 GÓLŮ 
JAKUB KALOUSEK       22 GÓLŮ 
TOMÁŠ ČERNOCH        12 GÓLŮ 

 

STARŠÍ PŘÍPRAVKA 
 

TATENICE (4.místo):           JABLONNÉ N.O. (3. místo):        
DLŇ – D. ČERMNÁ   2:3    DLŇ – JABLONNÉ N. O. 0:12 
DLŇ – TATENICE      0:4    DLŇ – TATENICE        0:11 
DLŇ – RYBNÍK         3:3 (4:3 na PK)  DLŇ – RYBNÍK             8:3 
 

DLOUHOŇOVICE (4. místo):        DLOUHOŇOVICE (3. místo):      
DLŇ – JISKRA           1:5    DLŇ – VERMĚŘOVICE   2:4 
DLŇ – JABLONNÉ N. O. 2:5    DLŇ – LUKOVÁ                3:4 
DLŇ – TATENICE      1:9 
 

LUKOVÁ (2. místo):             DOLNÍ DOBROUČ (2. místo):      
DLŇ – JABLONNÉ N. O. 0:4    DLŇ – SEMANÍN     8:3 
DLŇ - LUKOVÁ          6:6  (7:6 na PK)  DLŇ – SRUBY          8:3   

DLŇ – D. DOBROUČ    2:5 
 

TJ DLOUHOŇOVICE:     5x VÍTĚZSTVÍ     11x PROHRA    SKÓRE 48:84 
 

NEJLEPŠÍ STŘELCI:  ALEŠ LIPENSKÝ                15 GÓLŮ 

JAN VÍTEK, JAKUB ČERNOCH         9 GÓLŮ 

TOBIÁŠ TOBEŠ                    5 GÓLŮ 
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MLADŠÍ  ŽÁCI – jarní část 
 

BRANDÝS N.O.  -  DLŇ         1 : 1     (2 : 1 na PK)   (0 : 1) v pol. 
DLŇ  -  JISKRA 2008                2 : 20       (0 : 9) v pol. 
BOŘÍKOVICE  -  DLŇ             3 : 0         (2 : 0) v pol. 
DLŇ  -  JABLONNÉ N.O.         0 : 12       (0 : 4) v pol. 
RUDOLTICE  -  DLŇ              21 : 0        (11 : 0) v pol. 
DLŇ  -  LANŠKROUN B          1 : 8         (0 : 4) v pol. 
DLŇ  -  LUKOVÁ                      0 : 9         (0 : 4) v pol. 
ŘETOVÁ  -  DLŇ                     14 : 2         (7 : 0) v pol. 
TATENICE  -  DLŇ                    8 : 0          (4 : 0) v pol. 
DLŇ -  VERMĚŘOVICE           3 : 4          (0 : 3) v pol. 
 

CELKOVÁ TABULKA PODZIM – JARO 
 

Rk. Družstvo Záp + 0 - Skóre Body 
Penalty  

+ 
Penalty  

- 

1 TJ Luková 22 22 0 1 147:24 64 2 0 

2 FC Jiskra 2008 A 22 21 0 2 130:24 62 2 1 

3 TJ Jablonné nad Orlicí 22 14 0 8 90:48 42 0 0 

4 TJ SOKOL TATENICE 22 14 0 10 65:63 41 2 1 

5 TJ Sokol Rudoltice 21 13 0 8 127:64 38 1 0 

6 FC Jiskra 2008 B 22 12 0 10 64:84 36 1 1 

7 Sokol Boříkovice 22 10 0 12 64:71 30 0 0 

8 FO Lanškroun B 22 9 0 14 52:64 26 2 1 

9 Řetová/Sloupnice 22 7 0 15 56:58 24 1 4 

10 TJ Sokol Verměřovice 21 7 0 15 54:76 24 0 3 

11 TJ Spartak Brandýs n. O. 22 4 0 18 28:133 11 1 0 

12 TJ Dlouhoňovice 22 1 0 21 24:192 4 0 1 
 

NEJLEPŠÍ STŘELCI:   MATOUŠ GERGÖ         6 GÓLŮ 

                                          MAXIM PRACHAŘ      5 GÓLŮ 

                                          ADAM BRDÍČEK          4 GÓLY
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 … pro přímou komunikaci s redakcí Občasníku je určena samostatná e-mailová adresa 

obcasnik@dlouhonovice.cz. 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. 

 

 … 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 fotografií použitých v Občasníku č. 78 (2/2018) jsou: 

L. Šimek (7), J. Grus (4), L. Šimková (3), archiv J. Matušková (3),  
archiv rodiny Stejskalových (3), archiv MŠ Dlň (4), archiv SDH Dlň (5), archiv FC Dlň (2) 

Použité foto a animace: zdroj internet (5) 
 

 

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. 79 (3/2018) je v neděli 16. 9. 2018. 
Úřední hodiny Obecního úřadu Dlouhoňovice: 

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

NA ZÁVĚR PŘIPOMÍNÁME, ŽE … 

mailto:obcasnik@dlouhonovice.cz

