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Nový obecní vánoční
stromek zdobí prostor před
místní prodejnou. O jeho
„vánoční premiéře“
více na straně 11.
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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE
Rekapitulace roku 2019
Vždy na konci roku si každý dělá pořádek v úkolech, proto se za obec pokusím takto
učinit i já.
1) projekt opravy komunikace Dolečka - nesplněno
Projekt není hotov. Vše vázne na vhodném řešení. Realizace znamená v tuto chvíli
odkup pozemků u drážních domků, na obousměrný provoz v této ulici není dostatek
místa. Rešením by tedy byla jednosměrka, ale i v tomto případě je problematická zatáčka
u Pejchů, kde je odbočení větších vozidel do leva téměř nemožné. Vozidla by pak tedy
musela vyjíždět rovně a pokračovat přes celou vesnici. Příští rok se budeme pokoušet
alespoň povrch opravit.
2) projekt opravy Sídlištní - nesplněno
PD nemá doposud stavební povolení. Dle projektanta jsou problémy na stavebním
úřadě. Po vyřešení překážek se zvolí postup dle finančních možností. Akce je rozdělena na
dvě etapy.
3) projekt sídliště Pod Vlekem - nesplněno
Celá věc se zkomplikovala na životním prostředí. Díky prodlužování řízení propadla
platnost všech vyjádření, a je tedy nutné celé kolečko absolvovat znovu.
4) projekt parkoviště u sídliště - studie by měla být předána do konce roku
5) dopravní přeznačení obce bude dokončeno do konce prosince
6) gabionová zeď u hospody – hotovo
Plánována zeď u nádrže bude realizována spolu s opravou nádrže příští rok.
7) revitalizace objektu ZD – probíhá
Dokončena by měla být na jaře 2020. Do konce prosince 2019 vybereme ze zájemců nové
obyvatele bytů v objektu ZD, kteří se budou moci nastěhovat do konce roku 2020.
8) obecní elektrovozidlo - za pomoci dotace realizováno (viz foto na str. 3)
30 let stará multikára již není provozuschopná.
9) hasičské dopravní vozidlo - realizováno za pomoci dotace (viz foto na str. 3)
Stará hasičská cisterna prodána.
Plánovaných akcí bylo mnoho, ve stručnosti tedy ještě zmínka o některých dalších.
Na sídlišti je nové kontejnerové stání, dokončena byla polovina opravy hasičské
sušicí věže, u kulturního domu a na hřbitově byly instalovány nové informační tabule,
postupně je vyměňováno staré výbojkové osvětlení za LED světla, instalováno bylo na
zkoušku nové fotovoltaické osvětlení v místech, kde by položení kabelového vedení
znamenalo vysoké náklady. Mnoho práce bylo provedeno v oblasti údržby obce, za což
patří velký dík našim pracovníkům. V oblasti kultury byla úspěšná divadelní přestavení,
venkovní promítání filmů, letní hudební odpoledne „Dlouhohraní“ i besedy. Pro seniory
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byl realizován nejen každoroční tradiční výlet i zorganizováno setkaní, ale povedl se
i jeden zájezd navíc. Ke zvelebování obce a celkovému pohledu na obec přispěla
i květinová výzdoba, včetně okolí u zastávky Jednota.
V Dlouhoňovicích je několik organizací, bez jejichž činnosti si nelze život v obci
představit. Pod hlavičkou TJ jsou aktivní mladí fotbalisté, HC - hokej, Kapři - hokejbal,
cvičení ženy. Mezi neorganizované patří i cvičení p. Fišerové s malými dětmi a cvičení
starších cvičenek pod vedením p. Matuškové. Důležitou součástí dění v obci je také Sbor
dobrovolných hasičů, který je složen ze zásahové jednotky a oddílů mladých hasičů.
Pod záštitou hasičů připravuje akce pro malé děti a jejich rodiče spolek Floriánek. O velice
úspěšné provozování svahu pro lyžování i úpravu stop pro běžkaře se stará Správa
sportovišť. Všem výše uvedeným patří za jejich aktivity velké poděkování.
V obci velice dobře funguje MŠ pod vedením Zuzany Knápkové, která každý rok
zázemí školky zvelebuje, a tím se stará o to, že o školku a umístění dětí v ní je pořád velký
zájem.
Aby obec žila a nebylo to jen místo na přespání, je nutné zapojení mnoha dobrovolníků
a lidí ochotných pro obec něco udělat. Všem takovým patří velké poděkování.

Do roku 2020 přeji za celé zastupitelstvo naší obce všem občanům a jejich rodinám
pohodu, klid a hlavně zdraví.
Petr Nun - starosta obce

Zprávy
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Zprávy z obce – doprava
Zhruba před dvěma měsíci jsme
nainstalovali na podpěrách radarů v ulici
Hejnické makety kamer, které měly
bliknutím upozornit řidiče na nutnost
snížení rychlosti na 50 km/h při vjíždění do
obce a její dodržovaní při projíždění. Toto
jednoduché zařízení opravdu zafungovalo,
důkazem toho bylo několik telefonátů
občanů i z jiných obcí s žádostí o vymazání
případného záznamu vyšší rychlosti, které
si byli dotyční vědomi. Ovšem později se ke
mně dostaly stížnosti dvou občanů, že
záblesk je natolik oslňuje, až je to
nebezpečné. Jeden z těchto aktérů podal
stížnost na dopravní oddělení policie, na
jejímž základě muselo být „blikání“
vypnuto. Dále bez komentáře.

Přeznačení komunikací dopravním značením
Před rokem a půl začala výše uvedená
akce, ke které se vyjadřovali občané naší
obce, provádějící firma, a hlavně Dopravní
inspektorát Ústí nad Orlicí – policie České
republiky. V naší obci bylo značení
nedostatečné až zmatečné. Některé úseky
se projížděly s použitím místních zvyklostí,
někde se používaly značky domácí výroby.
Přeznačení by mělo být hotovo do konce
prosince. Asi největší problémy nastaly
v ul. Školské, kde je mateřská škola, dětské
hřiště a další sportoviště. Výsledkem je
kompromis, a hlavně další opatření
u mateřské školky. Ulicí Školskou je od
konce parkoviště před obecním úřadem
zakázán průjezd všech motorových vozidel,
vyjma vozidel občanů, kteří zde mají svá
bydliště a firmy. Před novým označením
zde byla značka Zákaz vjezdu všech vozidel,
což bylo ještě přísnější. Bohužel musím říci,
že původní značku někteří řidiči nerespektovali stejně tak, jako nerespektují tu
novou. Bohužel je nemohu jmenovat,

protože bych skončil u soudu. Požádal jsem
policii, aby se kromě jiných úseků zaměřila
právě i na tento a za případné přestupky
pokuty nekompromisně vybírala. Nejen, že
tito řidiči svým stylem jízdy porušují
dopravní značení, ale také poškozují
soukromý majetek objížděním označených
retardérů po louce. Po dohodě s majitelem
pozemku jsme v těchto místech spolu s ním
instalovali zábrany. Bohužel stopy aut
naznačují, že i tyto zábrany se řidičům
„vyplatí“ objíždět. I na dalších místech
v obci si řidiči ze značení nic nedělají,
a i tam jsem požádal o namátkové policejní
kontroly.

Doplnění k článku Zprávy z obce
Článek se týkal dodržování značení
v obci a dopravních předpisů. Dne 23. 11.
mne při procházce se psem, asi v 19:30 na
cestě ke hřbitovu, předjelo vozidlo značky
Audi, tmavé barvy, SPZ 6E3 0320. Řidič si
to podél hřbitovní zdi namířil do kopce na
Výhlednu. Někdo může říci, že je toto snad
i nesmysl, ale dotyčný tam opravdu vyjel.
Mne to rozzlobilo, otočil jsem se tedy
a vyrazil za ním. Okamžitě jsem volal na
policii a následně jim také při dalším
telefonátu oznámil, že vozidlo pokračuje po
vesnici někam k městu. Automobil jsem na
komunikaci u hřbitova zastavil a požádal
řidiče, aby stáhl okénko. Ten ale
nereagoval, naopak přidal plyn a odjel. Asi
vím, o koho se jedná a jeho otce také budu
informovat. Jen jsem popisem této události
chtěl dokladovat, že v této době někteří
nerespektují vůbec nic, natož nějaké
značky. Chtěl bych věřit, že si to vy, kteří
projíždíte zákaz v ul. Spojovací či Školské,
po přečtení tohoto článku uvědomíte
a nebudu muset za vámi chodit a prosit vás
o dodržování předpisů. A pokud si to
k srdci nevezmete, tak věřím, že „příspěvek
policii na svačinu“ tam zaplatíte právě vy.
Petr Nun - starosta obce
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Svoz odpadu v roce 2020
Svoz komunálního odpadu v roce 2020 bude stejně jako dosud ve čtvrtek, vždy 1x
za 14 dní. První svoz bude 2. ledna 2020.
Od 1. 1. 2020 činí poplatek za svoz a likvidaci komunálního 540,- Kč/osoba/rok (dle
Obecně závazné vyhlášky č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
ze dne 9. 12. 2019). Způsob úhrady a termíny splatnosti poplatku budou doručeny do
domácností společně se svozovým kalendářem.
Svoz nebezpečného odpadu bude 10. listopadu 2020. Podrobnosti budou
sděleny prostřednictvím letáků v říjnu/listopadu 2020.
Svoz bioodpadu bude 1x za 14 dní ve čtvrtek.
březen

19. 3.

duben

2. 4.

16. 4.

květen

14. 5.

28. 5.

červen

11. 6.

25. 6.

červenec

9. 7.

23. 7.

srpen

6. 8.

20. 8.

září

3. 9.

17. 9.

říjen

1. 10.

15. 10.

listopad

12. 11.

26. 11.

30. 4.

pátek 30. 10.

Všichni občané Dlouhoňovic mají možnost odevzdávat:
• ve sběrném dvoře Technický služeb Žamberk:
- zdarma: komunální odpad, velkoobjemový odpad
- za poplatek: nebezpečný odpad

Provozní doba sběrného dvoru Technických služeb Žamberk:
Út 9:00 – 13:00 13:30 – 18:00
Čt 13:00 – 18:00
So 9:00 – 15:00

(v zimě do 17:00)
(v zimě do 17:00)
(v zimě do 13:00)

Zimní období: 1. 11. - 31. 3.
(informace o provozní době je čerpána z webových stránek Technických služeb Žamberk dne 6. 12. 2019)

• na skládce Technických služeb Žamberk (kompostárna směr Písečná):
- zdarma: bioodpad – listí, tráva, seno, ….
- za poplatek: suť
Provozní doba:
Po - Pá 7:15 – 11:00 11:30 – 15:00
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Narozeniny oslaví
v lednu
19. 1. Josef Holubář

81 let

v březnu
15. 3. Pěvuška Marková
19. 3. Václav Peřina
22. 3. Eva Horníčková
27. 3. Stanislava Goňová
29. 3. Jaroslav Horníček

80 let
75 let
75 let
84 let
80 let

v únoru
7. 2. Božena Vostřelová
22. 2. Jiří Pěnička

83 let
70 let

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví
Úmrtí

Dne 26. 1. 2020 vzpomeneme třicáté výročí úmrtí
pana Zdeňka Pražáka.

v prosinci
Karel Wächter

Tichou vzpomínku
manželka
s rodinou

Čest jeho památce

Události v roce 2019
Narození
Úmrtí

2
3

Přistěhování
Odstěhování

22
19

Stěhování v obci 6

Počet obyvatel 837 (6. 12. 2019)
Strom života
Věk 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95
Muži 14 28 35 19 15 20 27 28 36 30 29 30 23 25 16 8 3 2 0 0
Ženy 15 32 28 12 17 28 22 30 37 36 27 33 22 21 21 12 7 5 2 0
Průměrný věk obyvatelstva
Celkem

41

Muži

39

Ženy

42

Za obec Lenka Sklenářová
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ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zastupitelstvo Obce Dlouhoňovice na svém zasedání dne 4. 11. 2019 schválilo:
• záměr pronájmu bytů v ulici Hlavní č. p. 29;
• záměr prodeje palivového dřeva;
• smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení VB a dohodu o umístění stavby č. IV-122019481/VB/2 Dlouhoňovice, Spojovací 377/4 – knn;
• podle ustanovení § 84 odst. 1, písm. e), zákona č. 128/2000 Sb. o obcích,
v platném znění, nové znění společenské smlouvy společnosti Vodovody
a kanalizace Žamberk, veřejná obchodní společnost, IČ 60930811, se sídlem Žamberk,
Masarykovo
náměstí
166.
Jedná
se
o
změnu
společenské
smlouvy
v článku 3/ „Majetek Společnosti“;
• rozpočtové opatření č. 14;
• plán zimní údržby na zimní období 2019/2020;
• cenovou nabídku na opravu hasičárny - sušicí věže, II. etapa od firmy Agrostav Ústí nad
Orlicí;
• dodatek č. 2 ke smlouvě o zabezpečení prospěšných služeb ze dne 12. 2.2018 mezi TS
Žamberk, s.r.o. a Obcí Dlouhoňovice.
Zastupitelstvo Obce Dlouhoňovice na svém zasedání dne 3. 12. 2019 schválilo:
• dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2228/2018 uzavřenou mezi firmou Stating s.r.o., Hradec
Králové a Obcí Dlouhoňovice;
• dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2228/2018 uzavřenou mezi firmou Stating s.r.o., Hradec
Králové a Obcí Dlouhoňovice;
• dohodu o zrušení zástavního práva na bytovou jednotku č. 2 v č.p. 132;
• dohodu o zrušení zástavního práva na bytovou jednotku č. 3 v č.p. 131.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
Bezpečnostní desatero
Vážení
spoluobčané,
Generální
ředitelství
Hasičského záchranného sboru (HZS) České
republiky připravilo leták, kde najdete deset základních
doporučení, která by měla pomoci snížit evidované procento
vzniku požárů a s tím spojených následků (viz následující
strana).
Po přečtení zjistíte, že splnit těch několik bodů nebude
problém. Všichni to děláme pro své zdraví a nejenom pro
své….
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KOMPOSTOVÁNÍ !!!
I taková situace se může stát při kompostování, kompostér shořel.
Důvodem bylo samovznícení!!!

Petr Nun - starosta obce

TELEFONNÍ ČÍSLA V PŘÍPADĚ PORUCHY
NA PŘÍVODU K OBYDLÍ
plyn: 1239
elektřina (ČEZ): 800 850 860
vodovody a kanalizace (VAK): 777 756 391, 777 756 395
V případě poruchy v domě je třeba kontaktovat
živnostníka z dané oblasti.
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Z MATEŘSKÉ ŠKOLKY
Koukám, jak ten čas letí …
… ještě v říjnu jsme běhali na zahradě jenom v mikinách a teď nám to oblékání do
zimního trvá trochu déle. Ale na zimu se
moc těšíme. Než si naplno užijeme
zimních radovánek, oslavíme společně se
PLAVECKÝ VÝCVIK
svými kamarády i s rodiči Vánoce.
Ve školce začínáme Mikulášskou
návštěvou. Jak se slavily Vánoce dříve, si
prohlédneme na zámku v Doudlebách
a do vánočních koled se zaposloucháme
v divadle v Žamberku.
Na besídce
v mateřské škole předvedeme rodičům
krátký program, který jsme poctivě
trénovali a společně si pochutnáme na
vánočním cukroví.
Kalendářní rok bude u konce, nás
čekají dva týdny prázdnin a od ledna se
pustíme zase do práce. Jestli si zařádíme
na sněhu, napíšeme příště.

Přejeme Vám klidné prožití vánočních svátků.

MIKULÁŠSKÁ
BESÍDKA
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Z VAŠICH PŘÍSPĚVKŮ
Ski areál hlásí: Jsme připraveni. A co zima?
Ihned po skončení úspěšné sezóny jsme začali s přípravou na novou. Doplnili jsme
zásoby dřeva na topení a odstartovali rekonstrukci vleku. Dolní stanice, včetně
převodovky, prošla generální opravou. Všechna ložiska byla vyměněna a zalita novým
olejem. Teleskopické unášeče mají nové „čelisti“. Největší poděkování patří Romanovi
Páchovi a Pepovi Tobiškovi.
V listopadu proběhly potřebné revize, na kopci se objevily bezpečností matrace
a sítě. Děla na kopci čekají na mráz. Tak uvidíme.
J.V.
Rozsvícení vánočního stromu v Dlouhoňovicích
Letošní první adventní neděle vyšla na
1. prosince. V tento den byly v Dlouhoňovicích pořádány dvě akce. V odpoledních hodinách uspořádal Floriánek
Mikulášské odpoledne především pro děti
a následně od 18 hodin začínalo tradiční
Rozsvěcování
vánočního
stromečku
pořádané Obcí Dlouhoňovice.
Letos se počasí vydařilo mnohem více
než loňský rok a asi i díky tomu přišlo
hodně dlouhoňovických obyvatel, za což
jsme byli opravdu rádi.
Vše probíhalo tak, jak jsme si už za
několik minulých let zvykli. Zastupitelé
obce napekli voňavé cukroví, pro zahřátí se
podával horký punč a čaj a pro zahnání
menšího hladu nasmažila paní Müllerová
moc dobré bramboráky, za což jí velmi
děkujeme. Všichni jsme si spolu zazpívali
vánoční koledy, které nám moc hezky
zahrála kapela HK – AUDIO z Letohradu.
V půl sedmé se konečně spolu se
zvoničkou a jasanem, stojícím hned vedle
ní, rozzářil i obecní vánoční strom. A to
byla vlastně trochu novinka. Nejen, že měl
stromek nové odění v podobě krásných velkých stříbrných koulí, ale především to byl
strom úplně nový. Jde o stříbrný smrk, který byl zasazen letos na jaře a snad se mu bude
v Dlouhoňovicích dařit a pěkně poroste, abychom ho mohli rozsvěcovat i další roky.
Děkuji Vám všem, že jste si udělali čas a přišli jste si nejen popovídat s přáteli
a známými, ale také se vánočně naladit společně s námi.
Přeji Vám krásné Vánoce a do nového roku 2020 především zdraví a pohodu.
Jitka Dolečková
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Beseda s cestovatelem na motocyklu JAWA
O středečním podvečeru 13. listopadu k nám zavítal cestovatel a dobrodruh Michal
Franc, aby nám vyprávěl o dobrodružné cestě na legendárních motocyklech
Jawa – Pionýr.
Letos s kolegou vyrazili do Černobylu - zóny smrti a města duchů Pripjať.
Poslouchat zajímavé poznatky z cesty na Ukrajinu, z návštěvy města Kyjeva a hlavně
o tom, jak to vypadá v Černobylu dnes, bylo velmi poučné. Pan Franc nám vyprávěl
a přinesl opravdové svědectví se spoustou fotografií a videí přímo z místa.
Velice mu děkuji za velmi nevšední, aktuální a dechberoucí zážitky a vyprávění
z tohoto místa, do kterého má odvahu se podívá jen málokdo z nás!
Děkuji všem, kdo jste si přišli užít tento cestovatelský zážitek.
Tímto Vás všechny srdečně zvu na další cestovatelskou besedu, která se uskuteční
20. 3. 2020 opět v kulturním domě. Tentokrát půjde o vyprávění z Ruska - Moskvy.
Za kulturní komisi přeji všem občanům Dlouhoňovic krásné Vánoce a v novém roce hodně
zdraví, štěstí, pohody a opět spoustu nových kulturních zážitků!
Iva Jedličková

101. výročí vzniku Československé republiky
I v letošním roce jsme si připomněli výročí vzniku republiky
u pamětní desky za padlé občany naší obce v 1. světové válce. Jak
jde čas, tak na toto výročí bohužel stále více lidí zapomíná, nebo
jeho připomínku bere jako samozřejmost. I přes tento fakt jsme
se zde opět sešli, položili jsme věnec a zapálili svíčky. Tak tedy za
rok při 102. výročí opět nashledanou. Děkuji všem, kteří se
vzpomínkového aktu zúčastnili.
Petr Nun
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Předvánoční setkání starších cvičenek
Sešly jsme se 9. prosince zase po roce v tomto adventním čase, abychom uctily
památku vánočních svátků. Čas tak rychle utíká, jako by to bylo včera. Jen jaksi o rok
starší jsme a někdy i to zdraví si s námi zahrává. Ale my musíme myslet jen na ty lepší dny
a mít pevnou víru v to dobré, co nás čeká a jistě přijde.

Začaly jsme vzpomínkou na naše kamarádky, co už s námi nejsou, zazpívaly jsme si
koledy, zavzpomínaly jsme na zvyky vánoc a tradice. Pozvaly jsme starostu obce, pana
Petra Nuna, kterému moc děkujeme za krásné dárečky pro nás. Jeho slova o tom, že si nás
váží za to, co děláme a že se stále scházíme nejenom na cvičení, nás velmi potěšila. Radost
jsme si udělaly také rozdáním dárků i tombolou. Tímto bych chtěla poděkovat sponzorům,
kteří nám do ní přispěli. Patří mezi ně Obecní úřad Dlouhoňovice, Řeznictví a uzenářství
pana Vítka, SPV Beton manželů Spurných, Pedikura paní Richtrové, Solárium Žamberk
i Lékárna Laura Žamberk. Neméně děkuji i všem ženám, které něco do tomboly přinesly
a paní Pěvušce Markové za krásné dárečky, které pro každou z nás vlastnoručně vyrobila.
Jako překvapení k nám přišel Mikuláš s čertem. Měl pěkné povídání, které četl z tlusté
knihy. Čert hartusil mezi ženami, jmenoval je jménem a nikdo nevěděl, kdo to je. Nakonec
nám rozdali pomeranče a zlaté penízky. Chceme tímto poděkovat panu Vondruškovi
a paní Richtrové, za milé překvapení, které nám udělalo velkou radost.
O občerstvení a vynikající večeři se pro nás postarala místní hostinská paní Müllerová, za
což i jí patří dík. S přáním hlavně hodně zdraví do dalších let jsme se rozešly domů.
Do nového roku také přejeme všem hodně štěstí, zdraví, lásky a vzájemného porozumění.
J. Matušková
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Beseda s promítáním fotografií Orlických hor
Místní hasičárna
poskytla 26. října na
dvě hodiny možnost
milovníkům
krásné
přírody Orlických hor
a umění fotografického vychutnat si
presentaci práce pana
Rostislava
Bartoně.
Vidět nádherné fotografie známých i neznámých míst s mnohdy tajemnou atmosférou, unikátní záběry zvířat i detailní
snímky rostlin či
hmyzu doprovázené
poutavým vyprávěním
jejich autora, bylo
poučné i okouzlující.
Velmi děkuji všem,
kteří svou přítomností
ocenili neutuchající nadšení pana Bartoně objevovat krásy kolem nás a jeho fotografický
um.
Lucie Šimková

„Dobré ráno, dobrý den, dobrý večer, dobrou noc sousedé.“
Záleží na tom, kdy si těchto mých pár
slov čtete. Občas píši do Občasníku,
většinou za hasiče, dříve i za obec. Dnes ale
ne, dnes píši za sebe. Je fajn, že
v Občasníku jsou zveřejněny názory lidí,
i když to není třeba příjemné čtení. Je
super, že redakce Občasníku dává prostor
k vyjádření k těmto nepříjemným článkům,
abychom si mohli porovnat obžalobu
i obhajobu v jednom čísle. Jelikož Občasník
vychází jednou za tři měsíce, tak komentář
za čtvrt roku, jako by nebyl. Zaujala mě
anabáze kolem atletiky v Dlouhoňovicích
tak, že překonám svůj odpor ke psaní
a přidám můj pohled a můj názor na tuto
záležitost. Jistě si říkáte: „PROČ.“ Proč se
k tomu vyjadřuji? Vždyť není v atletickém
oddílu, není v TJ, je ale v obecním za-

stupitelstvu, tak možná? Protože mi
spousta věcí není jedno, i když to tak
nevypadá. A teď k věci.
Tolik ostrých slov v Občasníku už
dlouho nebylo. Naposledy, když se psalo
o prvním masopustu. A to se psalo
pořádně. Po podrobném přečtení všech
dopisů a odpovědí ohledně atletické
anabáze a vzpomenutí na účast na pár
jednáních při přípravě atletických závodů
mě zarazila nulová míra sebereflexe
atletického oddílu. Je tam hodně povídání
o tom, co udělali ostatní špatně a nikde
jsem nezaregistroval, že by udělali něco
špatně atleti. To mě hodně mrzí, protože je
třeba začít vždy u sebe. Nestavím se do role
arbitra, protože články všech stran jsou
jejich pohled na věc. Jak psal Marcus
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Aurelius: „Vše, co slyšíme, je názor, nikoli
fakt. Vše, co vidíme, je úhel pohledu, nikoli
pravda.“ Jako když se dva dívají na válec
a jeden vidí obdélník a druhý kruh nebo
když se dva dívají na číslovku šest a jeden ji
vidí jako 6 a druhý jako 9. Pravdu mají oba,
jenom jiný úhel pohledu. Trochu jsem
odbočil, pardon. V dopise je psáno, že TJ
byla povinna přijmout atletický oddíl.
Nebyla. Proč? TJ, dle mých informací, není
hlavní spolek a oddíly spolky pobočné, tak
jak se to snaží vysvětlit pan Vančura.
Pobočným spolkem jsou třeba hasiči. Ale
TJ takto nefunguje. Mohl být atletický
oddíl samostatný? Mohl, jenomže je to
hodně práce, valné hromady, zápisy
činnosti, vedení účetnictví. Mám bratra,
a ten jezdí hodně na vodu. Jejich oddíl byl
kdysi součástí velké TJ (tělovýchovné
jednoty - nevysvětlil jsem zkratku) a dnes
jsou samostatným oddílem. Dle bratrových
referencí je to lepší, než být pod TJ, jelikož
mají více svobody v rozhodování, dostane
se k nim více peněz z dotací a snáze se jim
jedná s ostatními oddíly, protože s nimi
jednají jako s rovnocennými partnery. Je
tam dále zmíněno, že jediný se nevyjádřil
Zdeněk Kořínek. Za obec se vyjádřil
starosta a za TJ předseda TJ. To, si myslím,
stačilo. Ale již píši moc dlouze, proto hurá
do finále. Velmi mi tam chybí poděkování
starostovi obce, protože bez jeho pomoci by
atleti mohli vymýšlet cokoli, ale byli by na
to sami. Všechny spolky pomohly proto, že
je o to starosta požádal, a ne kvůli atletům.
Chybí mi poděkování TJ Dlouhoňovice, že
vzala na svá bedra tu část účetní a oficiálně
oddíl atletiky přikryla v době, když oddíl
jenom vymýšlel akce a nebyl schopen

(spíše ochoten) fungovat samostatně.
V tom duchu byly i přípravy na další akce.
Atleti něco chtěli pořádat a ostatní spolky
by měly kolem nich skákat. Ostatní spolky
nemají ve stanovách, že mají dělat činnost
za atletický oddíl. Je tam spousta
informací, které si nezúčastněný nemůže
ověřit. Dále si myslím, že 90% obyvatel
Dlouhoňovic ani nezaregistrovala, že by
tady fungoval nějaký atletický oddíl. Spíš,
než kaňka na štítu obce, je to bouře ve
sklenici vody. A nejsmutnější na tom je, že
se to řeší přes media (Občasník), protože
nebyla vůle to si to vyříkat osobně (neřeším
na jaké straně, či obou, to si musí každý
zúčastněný zodpovědět sám). Ostatním jste
akorát zbytečně nacpali do hlavy další
informace, kterých mohli být ušetřeni, a to
včetně mého článku. Ve spolkové činnosti
obce Dlouhoňovice se intenzivně pohybuji
již přes 15 let a těch, kteří se této činnosti
soustavně věnují, je málo. Tak do 10, ale
věnují se tomu každý týden, po celý rok. To
jsou lidé, které uvidíte na akci TJ, SDH,
Floriánka, některé i na akcích obce. Jsou to
pořád ti samí. A místo toho, abychom je do
nekonečna chválili, že pro nás pořád něco
dělají, tak si nevážíme jejich práce a máme
blbý řeči.
Sousedé, berte má slova s rezervou,
stejně jako jste jistě brali s rezervou texty,
na které jsem reagoval. Přeji Vám hezký
advent a svátky vánoční, a pokud byste
měli chuť toto mé psaní komentovat, tak mi
to řekněte osobně a nepište o tom sem.
A ještě lépe, přijďte se zapojit do spolkové
činnosti a pracovat pro obec, každý týden,
celý rok a další rok a další rok. Budete
vítáni. „Howgh, domluvil jsem!“

S pozdravem David Silber
Pro zájemce je v místní knihovně i na obecním úřadě k nahlédnutí publikace
HISTORICKÝ ATLAS EUROREGIONU GLACENSIS.
Kniha obsahuje soubor historických map pomezí Čech, Moravy a Kladska a mapuje
historický vývoj územního uspořádání česko-polského pohraničí, vznik měst, obcí,
zemských hranic apod.
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25 let věrné služby knížkám a čtenářům v Dlouhoňovicích
Kdo z Vás (v posledních pár letech ve středu mezi pátou a sedmou hodinou) navštívil
místní knihovnu, tak jeho první
pohled jistě padl na osůbku
skloněnou
nad
otevřenou
knihou. Tato milá dáma zvedla
oči a podívala se na Vás
s přívětivým úsměvem a radostí
ve tváři.
Rozzářený
obličej
nepatří nikomu jinému, než
paní Janě (pro mnohé Haně)
Procházkové. Věřte nebo nevěřte, ale čtenáře v Dlouhoňovicích
vítá paní Jana v knihovně už
25 let. Ve funkci knihovnice
vystřídala svou dceru Kateřinu
v roce 1994. Nejprve občas jen
zaskočila, a když se dcera dala
na studia vysoké školy, tak
nějak automaticky vyplynulo,
že mezi knížkami už zůstane.
Rozhodně tehdy netušila, že
bude očekávat čtenáře tolik let.
Paní Procházková ale sama
velmi ráda čte, a tak ji „služba“
v knihovně nikterak nezatěžovala, naopak. Vždycky půjčovala knížky s radostí. Nějakou
tu kaňku na působení knihovnice ale přeci jen vidí. Je jí
velmi líto, že čtenářů ubývá.
Povinná četba už není povinnou a v době moderních technologií už tištěná kniha pro
mnohé není lákavá. K malé návštěvnosti v dlouhoňovické knihovně navíc bohužel přispívá
také prostor, ve kterém se v současné době nachází. Paní Procházková roky, kdy bývalo
lépe, velmi dobře pamatuje. Ale ani tak ji od práce knihovnice nikdy nic neodradilo.
Naopak věří, že zase bude lépe a lidé si k dobré knížce cestu opět najdou. Ráda by touto
cestou vzkázala rodičům, aby své děti vedli ke čtení a navrátili jim tak možnost objevit
vlastní fantazii, získat slovní zásobu a zachovat si vztah k českému jazyku. Protože jak
napsal pan Jiří Žáček: „Chcete zmoudřet? Můj ty světe – otevřete knížku – čtěte!“
Paní Procházkové je na tomto místě víc než patřičné velmi poděkovat.
Její obdivuhodné ochoty věnovat se tolik let jedné činnosti pro obec si velmi vážíme a je
třeba ji ocenit.
„A paní Procházková, jménem spokojených čtenářů si Vám dovoluji popřát ještě
mnoho a mnoho přečtených stránek ve Vašich oblíbených knížkách.“
Lucie Šimková
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Čtení s přechodem času aneb co se dělo, když noc byla o hodinu delší?
Stalo se již příjemnou tradicí, že při změně času z letního na zimní nebo ze zimního na
letní, mají děti možnost strávit noc na Chatě Rolba a nejen poslouchat pohádky ...
Ze soboty 26. 10. na neděli 27.10. 2019 přicházely děti večer na Rolbu se spacáky
a "vstupným" – domácími buchtami, a hlavně natěšené na zážitky a noc strávenou
s kamarády, sousedy, spolužáky a bez rodičů ... :)
Všichni jsme hráli různé hry,
malovali a povídali si. Za tmy
jsme vyrazili ven na noční
procházku. Nebojácným svítil na
cestu jen měsíc. Bojácnější
a menší děti rozsvítily baterky
a držely se za ruku "tety" Jany
a "tety" Martiny. Po výstupu na
Výhlednu jsme klidně pozorovali
hvězdy a souhvězdí, které nám
mohla Jana Bártová ukázat,
protože počasí nám opravdu
přálo. Potom jsme u krbu
s praskajícím ohněm zachumlaní
ve spacáku, a někdo i s přituleným plyšáčkem, poslouchali
krásná vyprávění.
Pohádkový dědeček - pan Tydlitát četl
trpělivě celou noc o Urbanově studánce,
o "naší" zvoničce, veselé příhody zvířátek
i o všemocné a spravedlivé přírodě, až se
všechny dětičky dostaly do říše krásných
snů ...
Ráno, než přišli rodiče, jsme dováděli
venku a potom uvnitř všichni společně
u velkého stolu snídali z domu upečené
dobroty a pili teplý čaj.
Nesešlo se sice bohužel moc odvážných
dětí, ale možná tím spíš panovala na Rolbě
velmi příjemná a přátelská atmosféra.
Zapište si tedy do kalendáře
datum 28. - 29. 3. 2020 "ČTENÍ NA
ROLBĚ S PŘECHODEM ČASU".
Jsou zvány děti malé i velké!

Budeme se těšit!
Martina Kozáková
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Mikulášskéodpoledne
Letos nám Mikulášské odpoledne vyšlo na první adventní neděli 1. 12. 2019. Na sále
KD Dlouhoňovice už od 14 hodin běhala spousta malých čertíků a netrpělivě očekávala
všechna překvapení celého odpoledne. A že jich nebylo málo - úžasné vystoupení dětí
z MŠ, čokoládová fontána, Mikulášské divadélko nebo nadílka dobrot. Rodiče
i prarodiče si mohli projít minijarmark s vánoční atmosférou a občerstvit se
v kavárničce.
Po ukončení se všichni přesunuli před restauraci Pod Lipami, kde vše vyvrcholilo
rozsvícením vánočního stromečku.
Za Floriánek R.M.

Podzimní odpoledne
V sobotu 19. října připravil Floriánek krásnou akci plnou vyrábění. Návštěvníci si
mohli vybrat ze spousty stanovišť, na kterých se zdobily perníčky, brousilo sklo, vyráběla
se mýdla a další tvoření. Každý si mohl ozkoušet i základy hasičského umění a koho honila
mlsná, mohl se občerstvit v kavárničce. Na akci se vybrala částka 3200 Kč, která byla
věnovaná mladým hasičům naší obce. Děkujeme všem, kteří s akcí pomáhali.
Za Floriánek M.Š.

Vánoční focení
Už po několikáté jsme v Dlouhoňovicích zorganizovali rodinné minifocení. Tentokrát
to bylo s vánoční tématikou. Fotilo se 24. 11. v obecní hasičárně. Rodiny si mohly vybrat,
jestli se budou fotit před fotoplátnem nebo ve fotokoutku s opravdovými dekoracemi.
Focení probíhalo v příjemné atmosféře, kterou připravila p. fotografka Klára Kloučková.
Děkuji všem za dodržování stanovených časů a doufám, že se fotky budou líbit.
Za Floriánek M.Š.
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POSLEDNÍ SLOVO
Toto je opravdu poslední slovo, poslední vyjádření výboru oddílu atletiky TJ Dlouhoňovice
k jednání mezi oddílem a tělovýchovnou jednotou.
Je to závěrečné vyjádření k příběhu z roku 2019 o tom, jak malá moc dokáže zlikvidovat
někoho a něco, co má sloužit obecnému blahu v životě obce a mělo by sloužit nejen jako
podívaná, ale přímo občanům a dětem k alespoň malé realizaci zdravého a moderního
způsobu života.
A to vše za tichého souhlasu vrcholných představitelů vedení obce.
Vlastně ne úplně tichého, tichý byl pouze pan zastupitel pro sport. Pan starosta a pan
předseda TJ se prezentovali celkem třemi články v Občasníku. Zdůrazňujeme, že my jsme tuto
formu komunikace nezačali. Jen jsme uváděli pravdivé skutečnosti stejnou formou, protože
jinou možnost jsme neměli.
Souhrn: Tři články, mnoho slov. Ale ani jediné slovo o tom, proč celý příběh začal, kdo ho
způsobil a jak se k oddílu zachoval. K oddílu, který už předvedl dvě akce a těšil se na činnost
v dalších letech. A ten, kdo celý příběh začal to nedokázal oddílu ani sdělit, nedokázal své
rozhodnutí veřejně obhájit.
Odkazujeme čtenáře na dopis, který byl se souhlasem členů výboru zveřejněn v minulém
Občasníku.
Bývalo zdvořilé na dopisy odpovídat.
Ve všech článcích je řada nepřesností. Pouze z úcty k úřadu starosty používáme tato slova.
Proto opět jen panem starostou do uvozovek daná “ fakta “ :
ODDÍL, VZTAH S TJ :
* Oddíl pracoval, zorganizoval dvě akce, z toho jednu vrcholnou. Plánoval
pořádat ročně
dvě akce s účastí zájemců ze řad občanů obce.
* Během roků 2018 nebyla tělovýchovnou jednotou vznesena jediná námitka, poznámka či
kritika k činnosti oddílu.
* Na valné hromadě v roce 2018 nemohlo být o oddílu atletiky jednáno, protože TJ ji nebyla
schopna zorganizovat. To svědčí o organizační a administrativní úrovni TJ.
* Ať je to nazváno vyloučením, nepřijetím či jinak, faktem je, že o tak závažné věci neexistuje
zápis.
* Nejen že jsme nebyli k tomuto jednání přizváni, ale ani do dnešního dne nám nebyly sděleny
důvody tohoto rozhodnutí výboru TJ – i když jsme o to písemně žádali.
* Sám pan místopředseda Keprta na jednání s výborem oddílu atletiky před čtyřmi svědky
prohlásil, že neoznámení je chybou tělovýchovné jednoty.
A teď prosíme – pozor :
Chtěli jsme vědět, jaká je pravda. Našli jsme ji v publikaci
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“ Úskalí spolkového práva “ str. 331 a 335.
Citace :
“ Současně s členstvím v pobočném spolku vzniká i členství ve spolku hlavním (par. 234 obč.
zákona)
Tedy : Se členstvím v oddíle vzniká i členství v TJ. Tečka. To platí v celé ČR !!
Žádnou zmínku o výjimce ze zákona pro TJ Dlouhoňovice zákon neobsahuje. !!!
TEĎ TEDY TA ZMÍNĚNÁ FAKTA – REPLIKY, ALE BEZ ÚVOZOVEK :
* Pan předseda TJ den po jednání mezi výborem oddílu atletiky a výboru TJ na otázku
metodika oddílu : Byli jsme v TJ ? “ odpověděl: “ ANO “.
To snad nepopře.
* Jednání začala na jaře 2019, nikoliv na podzim 2018.
* Citace z jednoho článku pana starosty : “ Byl jsem pozván i na schůzku TJ, kde jsem se
dozvěděl informace z druhé strany “.
Naše otázka : Jaké to byly informace a proč nejsou nikde uvedeny ?
* Citace z prvního článku pana starosty : “ Avšak jsem zvědav, jak se k takovému způsobu
postaví vedení ČAS “.
Naše otázka : Proč se tedy pan starosta nedotázal na ČAS, ale volal krajskému orgánu ? Ten
není registračním místem, jeho úkolem je organizování krajských přeborů na dráze, v terénu,
do vrchu a v hale.
Že se dověděl o názvu TJ DLOUHOŇOVICE je v pořádku, protože o přidělení MČR jsme žádali
pod hlavičkou TJ DLOUHOŇOVICE.
* Citace z druhého článku : “ Avšak s takovým koncem, kdy jedno vedení oddílu chtělo dát
vedení druhého k soudu, jsem se nikdy nesetkal “.
Toto vyjádření je hrubě zkreslené – nepravdivé. Nikdy nebylo vyřčeno ani napsáno. Toto
vyjádření zásadně odmítáme jako urážlivé, dotýká se osobní cti členů výboru oddílu.
Citace z dopisu jako replika na předešlý text : “ Já naopak jsem zvědav, jak se k tomu postaví
Česká unie sportu, když ji požádáme o právní vyjádření “.
Česká unie sportu je vrcholný sportovní orgán – nástupce ČSTV.
Každý sportovní subjekt má právo se na svůj vrcholný orgán obrátit a požádat na příklad, jaká
jsou kritéria pro nepřijetí řádně registrovaného oddílu do TJ, jaký je proces tohoto opatření a
jak se může oddíl odvolat.
Naše replika zní : My jsme se také nesetkali s tak hrubým a nepravdivým vyjádřením
špičkového funkcionáře samosprávy.
* Prý tato situace byla zaviněna slabou komunikací. Tři jednání zástupců oddílu a TJ z naší
iniciativy – bohužel bez možnosti domluvy – jeden dopis a tři písemná sdělení o finančním
vyrovnání – to je zřejmě z naší strany slabá komunikace. Ani na jeden písemný dokument
nemáme dosud od TJ odpověď.
* K finančnímu vyrovnání. Nepotřebovali jsme ani nežádali žádnou radu.
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Zodpovědně jsme rozhodli a opakujeme – písemně jsme třikrát TJ o našem rozhodnutí
informovali, odpověď žádná. Nebylo třeba souhlasu výboru TJ, pana starosty ani obecního
zastupitelstva. To jsme doložili v minulém Občasníku dle právní publikace.
* Pro pořádek uvádíme i pravdivou informaci o schůzce, kterou připravoval pan předseda TJ.
Předseda má jednat s předsedou. Kdyby jednal předseda s předsedou, dověděl by se, že
předseda oddílu bude v určeném, nikoliv domluveném termínu mimo republiku. Pan předseda
TJ zrušil tuto schůzku sám bez snahy o náhradní termín.
Současně slíbil do následující středy – opět před čtyřmi svědky – ukončit finanční vyrovnání.
Svůj slib nesplnil.
* Na závěrečnou poznámku pana předsedy TJ reagujeme takto :
Vážit slova je dobré vždy, ale stačí mluvit a psát pravdu a plnit sliby.
ZÁVĚR :
Záležitost je uzavřena.
Je konec amatérské atletiky v Dlouhoňovicích. Škoda.
Základem celého problému bylo jednání výboru TJ o nepřijetí, vyloučení, vyřazení, vyhození
oddílu atletiky z TJ.
Od začátku křičíme : PROČ ????
Odpověď se neozývá.
Za oddíl atletiky : František Kratochvíl, Josef Kulhavý, Josef Severýn ,
Česlav Vančura
Omlouváme se čtenářům Občasníku. Toto naše vyjádření bylo nutné, protože se s námi
opravdu vážně nikdo nebavil. Nebylo to veselé čtení, ale skutečně bylo poslední. Sportu zdar.
Dlouhoňovice 8.11.2019
Poznámka redakce: Výše uvedený text je zveřejněný zcela bez úprav. Na téma
ukončení činnosti atletického výboru již žádný další článek v Občasníku uveřejněn
nebude!

PŘIPOMENUTÍ
Jako každoročně vyzýváme spoluobčany a připomínáme, že pokud chcete oslavit
významná výročí, přivítat nové občánky, oznámit důležité události apod., stačí se
přihlásit na obecním úřadě.
Děkujeme Jitka Chárová
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ZE SPORTU
Hokejisté v boji o elitní skupinu neuspěli
Dobře rozehraná soutěž v Choceňské hokejové lize naplňovala všechny optimismem,
že hokejový tým se dostane do elitní šestice s možností bojovat „o bednu“. Bohužel
závěrečné zápasy se nepovedly.
Hokejový tým postupně prohrál s týmem Pohoda 4:8, s TJ Sokolem Tisová těsně 2:3,
což mrzí nejvíc a rozhodující poslední zápas základní skupiny s mužstvem SKGB Běstovice
3:5. Tým skončil na 7. příčce, která jej předurčuje k závěrečným bojům o 7. - 12. místo.
Přesto je k odehrání ještě dalších 8 utkání a hokejisté budou chtít určitě napravit částečný
nezdar tak, aby se umístili na 7. místě a nepokazili oslavy 50. výročí novodobé historie
klubu.
Oslavy jsou naplánované na sobotu 1. 2. 2020 a bližší informace bude hokejový oddíl
zveřejňovat postupně. Pokud bude přát počasí, můžete se těšit i na exhibiční utkání na
domácím kluzišti v Dlouhoňovicích.
(mk)
Milí sportovní příznivci,
výbor TJ Dlouhoňovice se v letošním roce
zabýval hlavně atletickým oddílem, který
předčasně ukončil svoji činnost. V měsíci
březnu uspořádal tradiční ples, který se
vydařil. Scházeli jsme se dle potřeby daných
problémů a pořadaných akcí. Vyvrcholením
naší činnosti byla valná hromada, která
původně měla být v měsíci červenci. Nakonec
se konala 6. prosince v 19 hodin v klubovně
našeho sportovního areálu. Na programu bylo
odhlasování
obnovených
stanov
naší
organizace a volba nového předsedy TJ.
Novým předsedou TJ Dlouhoňovice se stal
Tomáš Plundra. Je to velký sportovec a ve
všech sportovních oddílech, ve kterých působí,
je velmi oblíben. Přeji mu hodně elánu
a úspěchů ve vedení této organizace. Děkuji
všem osobám za účast na valné hromadě,
hlavně panu starostovi Petrovi Nunovi. Závěrem chci poděkovat všem členům výboru za
jejich práci. Dále nesmím zapomenout na naše trenéry a cvičitele, kteří pracují s mládeží
i s dospělými v různých odvětvích sportu. Děkuji též všem sponzorům.
Do nového roku 2020 přeji všem spoluobčanům a sportovcům hodně osobních
a sportovních úspěchů a samozřejmě pevné zdraví.
Hlavní akcí příštího roku je oslava 50. výročí založení hokejového oddílu zde
v Dlouhoňovicích. Uskuteční se 1. února odpoledne.
V. P.
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Vánoce, čas k rozjímání, ale i zhodnocení roku odcházejícího
Dovolte mi, abych Vám všem popřál k probíhajícímu adventu a konci roku 2019 pokoj
a životní pohodu. Rozbouřený rok nám přinesl mnoho otázek a pramálo odpovědí.
Vrchovatá míra nedůvěry ve všechno, co nás obklopuje, naplňuje mysl nejednoho z nás
a přivádí nás do stavu malomyslnosti a podrážděnosti. Myslím, že většina věcí, názorů
a zpráv je pouhopouhé nedorozumění a důsledek toho, že spolu přestáváme mluvit.
Lidskou řeč, která je nenahraditelná, zastupují sociální sítě, sms zprávy apod. Dejme si
naději, hned v tom roce 2020, že se budeme snažit tento stav napravit, že budeme
druhému naslouchat, že nebudeme brát za pravdivé jednostranné informace, ale budeme
si skutečnou pravdu zjišťovat a ověřovat. Pakliže tomu tak bude, tak zmizí nedorozumění
a určitě nám všem bude lépe. A věřte mi, že to bych nám všem od srdce přál. Těším se na
setkávání se všemi, kteří šíří pravdu a nezištně dělají svět lepší pro nás pro všechny.

Radostné Vánoce a lepší rok 2020 Vám přeje Mirek Keprta
Zpráva o činnosti Junioru Dlouhoňovice
Podzim máme za námi a nastává čas, kdy se přesouváme do tělocvičny. Tréninkové
jednotky se nám mění pouze na jednu týdně a máme je rozdělené na mladší žáky
a přípravku. Žáci se schází každé úterý od 16:30 do 18:00. Trénink navštěvuje pravidelně
okolo patnácti dětí. Čtvrtky patří ve stejném čase přípravce. Tréninku se účastní okolo
deseti dětí. Do konce roku máme přípravu zaměřenou spíše na různé hry a míčové
radovánky. Od nového roku se zaměříme na kondiční a pohybové aktivity. Zvažujeme
možnost zavedení sobotních venkovních tréninků orientovaných na běžecké disciplíny.
Když bude zima přát zimním sportům, budeme využívat naše sportovní areály.
mladší žáci
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Co se týká podzimní části okresního přeboru mladších žáků, musíme kluky pochválit.
Umístili se přesně v polovině tabulky a herně se jim dařilo. Začátek sezóny byl
s docházkou trochu horší, ale postupně jsme naplnili střídačku k prasknutí. Přípravka
odehrála během podzimu přípravné utkání v Lukavici a zúčastnila se dvou halových
turnajů v Letohradě. Během podzimu jsme obdrželi sponzorský dar od atletického oddílu,
za který jsme nakoupili nové tréninkové pomůcky a míče. Chtěli bychom touto cestou
poděkovat.
Závěrem bych rád popřál všem dětem bohatého ježíška, rodičům hezké prožití vánočních
svátků a všem úspěšný vstup do nového roku.
Zdeněk Kořínek
turnaj mladších přípravek
Letohrad

OKRESNÍ PŘEBOR MLADŠÍCH ŽÁKŮ
PODZIM 2019

Dolní Dobrouč : Dlň

4 : 3 (3 : 1)

Dlň : Tatenice

1 : 5 (0 : 2)

Dolní Čermná : Dlň

2 : 1 (1 : 0)

Dlň : Rybník

8 : 0 (4 : 0)

Semanín : Dlň

1 : 8 (0 : 2)
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1 : 7 (1 : 3)

Sruby : Dlň

1 : 4 (0 : 1)

Jehnědí : Dlň

2 : 3 (2 : 0)

Dlň : Jablonné

1 : 0 (1 : 0)
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TABULKA CELKOVÁ
Rk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Družstvo

Zápasy

Fotbal Žichlínek
TJ SOKOL
Tatenice
TJ Dolní
Čermná
TJ Jablonné nad
Orlicí
TJ
Dlouhoňovice
FK Jehnědí
1980
FK Dolní
Dobrouč
SK Rybník
TJ Sokol Sruby
TJ Semanín

+

0

-

Skóre

body

Penalty +

Penalty -

9

9

0

0

84 : 9

26

1

0

9

8

0

1

53 : 16

24

0

0

9

7

0

2

36 : 21

20

1

0

9

5

0

4

43 : 21

15

1

1

9

5

0

4

30 : 22

15

0

0

9

4

0

5

41 : 25

13

0

1

9

4

0

5

21 : 40

12

0

0

9
9
9

2
1
0

0
0
0

7
8
9

12 : 35
7 : 59
8 : 87

7
3
0

0
0
0

1
0
0

TABULKA STŘELCŮ
Jiří Bajt

9

Maxim Prachař

5

Aleš Lipenský

4

Jakub Vítek

4

Adam Netušil

2

Marek Silber

2

Jakub Kalousek

1

Marcel Svoboda

1

Martin Makalouš

1

Tomáš Maurer

1

POZVÁNKA NA SPORTOVNÍ PLES
V pátek 6. 3. 2020 od 20:30 hodin bude pořádán tradiční
SPORTOVNÍ PLES.
K tanci a poslechu bude hrát hudební skupina Brillant Band.
Srdečně Vás zvou pořadatelé.
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Z HASIČSKÉ ZBROJNICE
Copak ti hasiči dělali od
posledního vydání Občasníku?
Koncem září, přesně 28. 9. 2019,
uspořádali hasiči Memoriál Zdeňka
Musila. I přes poměrně pozdní čas
konání se sešlo hodně soutěžících. Na
startu bylo 14 družstev. Družstva byla
jak z Dlouhoňovic, tak i z okolních obcí.
Odhaduji, že z největší dálky byli
soutěžící z Nepomuků u Horní Čermné.
Je škoda, že občany Dlouhoňovic moc
nezajímá dění v obci, ale to je trend
dnešní doby. Diváků přišlo jen pár.
Soutěžilo se na dvě kola. Jak

SDH Písečná

v prvním, tak i ve druhém kole mělo
družstvo Bejci Dlouhoňovice nejlepší čas.
Tím pádem se nám vrátil putovní pohár
zpět do Dlouhoňovic. Výsledková listina
je na facebookových stránkách SDH
Dlouhoňovice.
Zábava pokračovala i po skončení
závodu. Bylo fajn, že i přes chladné
počasí vydrželi účastníci pospolu cca do
desáté hodiny večerní.
Budeme se těšit, že se sejdeme opět
v příštím roce a doufám, že podpora
občanů Dlouhoňovic bude větší.

V říjnu, přesněji ve čtvrtek 24. 10. 2019,
jsme se zúčastnili námětového cvičení
v Kameničné. Cílem byla hořící truhlárna
(jenom jako ☺), kterou jsme si prošli, zjistili
rozmístění strojů, uložení materiálu,
umístění hlavních vypínačů, určili místo,
kde je přístup k vodě. Potom byla beseda
s drobným občerstvením, kde jsme se
SDH
dozvěděli, jak se hasí fotovoltaické panely či
Žampach-Hlavná
elektromobily.
V listopadu jsme vyrazili na společný
víkend kousek za Mutěnice, kde jsme měli
domluvený sklípek na celý víkend. Nabídka byla pro všechny, kteří se celoročně starají
o chod SDH a díky tomu trochu (někdy i více) zanedbávají své drahé polovičky. Jednoduše
společný víkend pro členy i s partnery. Zájem byl menší, než jsem čekal. Někteří bohužel
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nemohli z pracovních důvodů. Tak jsme se pohodlně vešli do Forda a vyrazili. V pátek byla
cesta plná humoru, každý se těšil. Za Svitavami první zastávka, káva, pivo, uzené (čerstvé
od Vítka) a domácí chléb. Príma sváča. Pak už hurá směr Morava. Dorazili jsme na místo
a hledali a hledali (tma, žádné osvětlení a přes 150 sklepů), nakonec našli. Po ubytování se
pro nás připravili ochutnávku vín. Některá chutnala, některá méně a některá vůbec. Druhý
den byl odpočinkový, neboť ochutnávka byla náročná :-). Dospali jsme se, dali péci husu,
drobně posnídali (spíše poobědvali) a vyrazili na návštěvu Mutěnic. Zde jsme si dali
pozdní oběd a pár nás vyrazilo na prohlídku Mutěnic a zdejších sklepů. Ostatní čekali
u pivečka. Na večer jsme koupili pár lahví vína (abychom mohli porovnat) a hurá nazpět
do sklípku. Mezitím se nám dopékala husa, i když trochu se zpožděním, jelikož nějaký
borec vyhodil elektriku v celém okolí (my to nebyli). Nakonec husa dopečena, k ní domácí
knedlíky, zelíčko, vínečko, prostě super večeře. Majitel nám přivezl víno na večer a my
jsme degustovali. V neděli vysvitlo slunko a my se zabalili, nasnídali, nakoupili víno dom
a hurá na cestu. Cestou ještě oběd v pivovarské restauraci Černá Hora (drahá, ale fajn,
taková nóbl), a potom hurá domů.
Myslím, že to byla taková první vlaštovka, že je třeba více akcí pro členy SDH a jejich
partnery. Budeme na tom pracovat.
Za SDH Dlouhoňovice, David Silber

KALENDÁŘ (dosud známých) AKCÍ V DLOUHOŇOVICÍCH v r. 2020:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

pátek 10. 1. a sobota 11. 1. 2020 - Tříkrálová sbírka
sobota 1. 2. 2020 - oslavy 50 let od založení HC Dlouhoňovice
pátek 21. 2. 2020 - hasičský ples
sobota 22. 2. 2020 - dětský karneval
pátek 6. 3. 2020 - sportovní ples
pátek 20. 3. 2020 - beseda s Jawou na cestách – Rusko
sobota 21. 3. 2020 - probouzení Urbanovy studánky
sobota 28. 3. / neděle 29. 3. 2020 - čtení s přechodem času na
Chatě Rolba
sobota 18. 4. 2020 - divadelní představení „I muži mají …“ v podání ochotníků
z Helvíkovic
květen 2020 - „minivýlet“ pro občany se sníženou pohyblivostí
neděle 24. 5. 2020 - setkání seniorů se zastupiteli
sobota 13. 6. 2020 - DLOUHOHRANÍ
čtvrtek 20. 8. 2020 - výlet pro seniory
změny v kalendáři budou včas oznámeny!

Tříkrálová sbírka v Dlouhoňovicích …
… proběhne v pátek 10. 1. 2020 od 16:00 do 18:00 hodin
a v sobotu 11. 1. 2020 od 9:00 do 16:00 hodin.
Skupinky povedou Jana Jägrová a Jitka Moskvová.
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Vánoční prodejní doba v obchodě
Hruška

Vánoční otevírací doba restaurace Pod
Lipami

23. 12. pondělí: 7-12, 13-16

23. 12. pondělí: zavřeno

24. 12. Štědrý den: 7-12

24. 12. Štědrý den: zavřeno

25. 12. Boží hod: zavřeno

25. 12. Boží hod: zavřeno

26. 12. Štěpán: zavřeno

26. 12. Štěpán: 17-22

27. 12. pátek: 7-12, 13-16

27. 12. pátek: 17-24

28. 12. sobota: 7-10

28. 12. sobota: zavřeno – uzavřená společnost

29. 12. neděle: zavřeno

29. 12. neděle: 17-22

30. 12. pondělí: 7-12, 13-16

30. 12. pondělí: zavřeno

31. 12. úterý: 7-12

31. 12. úterý: zavřeno

1. 1. 2020: Nový rok: zavřeno

1. 1. 2020: Nový rok: 17-22 (nevaří se)

Autoři fotografií použitých v Občasníku č. 84 (4/2019) jsou:
L. Šimková (5), P. Nun (4), MŠ Dlň (2), D. Silber (1), rodina Pražákova (1), R. Bartoň (1),
L. Šimek (3), Obec Dlouhoňovice (1), Junior Dlouhoňovice (2), Floriánek (3)
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. 85 (1/2020) je v neděli 8. 3. 2020
Úřední hodiny Obecního úřadu Dlouhoňovice:
pondělí a středa: 14:00 – 17:00 hod.
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