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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE  
 

Ohlédnutí za rokem 2021 

Vážení spoluobčané, 

na konci každého roku je nutné se v každé organizaci podívat na to, jak se plnily 
úkoly, které byly dané na toto období a seznámit s úkoly na rok příští. Pokusím se o to  
i já. 

Na rok 2021 byly mimo jiné dány tyto úkoly: 

• oprava komunikací U Dubu, Pod Vlekem – odbočka p. Fadrný, dodělání části 

komunikace ve Velkém Hájku (rest z výstavby sídliště) a prostor před nádrží ul. 

Hlavní 

celá akce je dokončena 

• dokončení zaplocení nového obecního úřadu 

akce není dokončena – byla provedena jen instalace el. ovládaných bran, oplocení bude 
provedeno až v roce 2022 

• vitráž v rozlučkové síni 

celá akce je dokončena 

• montáž elektronické úřední desky 

celá akce je dokončena 

• přístřešek na autobusovém nádraží 

akce není dokončena – nutno respektovat budoucí provedení Jižního obchvatu 
Žamberku, bohužel PD o této akci doposud hotova není a není znám ani termín 
zahájení 

• rekonstrukce knihovny 

akce není dokončena (psáno  
4. 12. 2021), k tomuto datumu 
jsou hotové podlahy  
a nábytek, chybí vymalovat,  
a tak věřím, že až tento článek 
vyjde, budou se do knihovny 
stěhovat knihy a knihovna se 
otevře co nejdříve 

• oprava komunikace na 

ul. Hlavní a nový most  

u Šponarů 

akce není dokončena (psáno  
4. 12. 2021). Od počátku se 
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akce potýkala s problémy. Covid19 zapříčinil ve smluvní firmě nedostatek pracovníků, 
a tím i opožděný nástup. Doposud oznámený den předání je 9. 12. 2021, ale vše záleží 
v tuto chvíli na počasí, zda umožní veškeré práce dokončit. Celé naše úsilí směřuje 
k tomu, aby komunikace byla schopná provozu. Problém je i s dotací, ale akci 
dokončíme, protože i na tuto variantu jsme byli připraveni 

• letní kino 

celá akce provedena – musím pochválit organizátorky akce, protože to byla akce jediná, 
která se z důvodu omezení kontaktů povedla přesně v mezeře mezi opatřeními 
zrealizovat 

• projektová dokumentace na rekonstrukci stodoly u obecního úřadu  

celá akce je dokončena vč. stavebního povolení. Až nadejde ta správná chvíle, může se 
zastupitelstvo do opravy pustit 

• zrušené akce z důvodu epidemie 

setkání s důchodci, výlet důchodci, Dlouhohraní, rozsvícení vánočního stromku, vítání 
občánků. 
 

Z toho je vidět, že Covid nás ovlivňoval i v roce 2021 a všechny akce, kde by se 
mohlo setkat více osob, jsme preventivně zrušili. Celé zastupitelstvo dbalo na to, 
abychom svými rozhodnutími zajistili co nejmenší rozšíření této nemoci mezi nás 
všechny, a hlavně mezi starší občany. Na boj s touto epidemií obec z rozpočtu vydala 
mimořádně asi 60 000 Kč (respirátory, dezinfekce, dezinfekční stojany atd.) Stojím za 
zastupiteli a za těmito rozhodnutími a jsem přesvědčen, že byla správná. Všem děkuji 
za pochopení a děkuji těm zodpovědným. Bohužel mezi zodpovědné nepatří všichni, 
ale o tom není jen demokracie, ale v určitou chvíli i zdravý rozum… 

Příští rok, pakliže bude vše za námi, se budeme snažit tyto výpadky v konání akcí 
vynahradit. 

• zeleň v obci se opět vydařila za autorství p. J. Dolečkové 
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• setkání s jubilanty se daří i v omezeném režimu díky p. J. Chárové 

• zasíťování tří pozemků pro 3 RD v ul. Pod Vlekem 

akce není celá provedena – je vydáno stavební povolení a společně s PD je vše 
připraveno. Provedeny jsou elektrorozvody a rozvod vedení veřejného osvětlení. Celá 
akce se může kdykoli spustit. Vyhlásí se záměr prodeje (eviduji zatím asi 15 zájemců), 
který z 90 % pokryje náklady na komunikaci, vodovod a kanalizaci. Letos se zde 
provede montáž el. měrových skříní a ČEZ namontuje elektroměry. Paušál bude platit 
obec do doby změny vlastníka. Podmínka odběru je dána smlouvou, že ČEZ provede na 
svoje náklady el. rozvody a do 4 let jsou nutné odběry. 

• parkoviště u paneláků 

doposud není hotova studie. Po vydání stavebního povolení na rekonstrukci ul. 
Sídlištní se pokusíme najít firmu a udělat alespoň horní parkoviště cca pro 15 vozidel, 
které je součástí PD oprava komunikace Sídlištní 

• schodiště u tělocvičny 

nebylo v rozpočtu, ale zhoršující se stav zapříčinil okamžitou opravu   
celá akce je dokončena  

Plány na rok 2022: 

• započala pasportizace objektů čp. 71, 130 a 139 tj. MŠ, tělocvična, hospoda, 

ubytovna a prodejna. Až toto bude provedeno, bude zadáno provedení PD na 

zateplení všech budov. Pasport by měl být hotov do konce ledna 2022 

• zpevněná plocha před hřbitovem, PD vytvoří p. projektant Stejskal, je zadáno 

• trochu s komplikacemi vzniká studie na parkoviště za paneláky, do jara by měla 

být připravena 

• zadáno je provedení studie a PD na část komunikace v ul. Luční 

• dovybavení knihovny 

• radary na ul. Nádražní 

• oprava komunikace u Malinů ul. Luční 

• oprava komunikace Hlavní – od konce současné opravy komunikace, která bude 

dokončena v roce 2021 až po křižovatku ul. Hlavní a Školské (u Holečků), 

výběrové řízení proběhlo a firma je vybrána 

• dokončen prostor pro turisty a cyklisty u nádrže (nabíječka na elektrokola, 

mobily, mapa atd.) 

• 2x letní kino, setkání s důchodci a zájezdy, Dlouhohraní 

• opět zeleň a určitě vylepšení 

• revitalizace fotbalového hřiště a úprava horní místnosti v tělocvičně po archívu 

OÚ 

Za zastupitelstvo naší obce bych chtěl poděkovat těm, bez kterých by chod obce 
vůbec nefungoval. Jsou to Ti, kteří dělají nezištnou práci pro obec. 

Pokusím se je jmenovat. Pokud na někoho zapomenu, omlouvám se a jsem ochoten 
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toto napravit: 

Hasiči - Zdeněk Musil, Jan Musil 

Sportovci - Zdeněk Kořínek, p. Fišerová, p. Matušková, Jan Vych a Pepa Tobiška,  

p. Tomáš Plundra 

Floriánek - p. Simona Páchová 

Kronikářka - p. Božena Severýnová 

Knihovnice - p. Procházková a p. Šimková 

Správce tělocvičny - p. Kubíčková 

Pracovníci obce - p. Jaroslav Brdíček a p. Vladimír Kolář 

K chodu obce samozřejmě patří i MŠ a poděkování p. ředitelce Knápkové. Dále 
hospoda, kam patří velký dík končící p. Müllerové a poděkování také patří p. Andrlové 
do prodejny Hruška. 

Obrovskou pomocí pro obsluhu obce je p. Milan Vítek, bez jehož celoroční pomoci  
a vstřícného jednání bychom údržbu a obsluhu obce nezvládli. 

Samozřejmě že jsem se snažil jmenovat ty, kteří jsou hybnou silou v jednotlivých 
organizačních složkách. Za nimi je mnoho pilných včeliček a těm poděkování určitě oni 
předají. 

Není člověk ten, aby vyhověl lidem všem, a tak někteří budou spokojeni s naší prací 
a určitě se najdou i Ti, kteří budou méně spokojení. Tak to chodí. 

Do dalšího roku bych za celé zastupitelstvo obce vám všem chtěl popřát klid, 
pohodu, ale hlavně zdraví vám i vašim blízkým. 

 

                                                               Petr Nun - starosta obce 
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Lucie Šimková 

Pozor na horký popel v popelnicích 

Důležité upozornění ohledně žhavého popela v popelnicích. 

Vážení občané, 
v souvislosti s topnou sezónou bychom vás rádi upozornili na nutnost neukládat do 
popelnice horký popel. Posádky svozových vozů EKOLA České Libchavy jsou 
instruovány, že v žádném případě nesmí nádoby s horkým popelem vyprazdňovat, 
jelikož hrozí vážné nebezpečí vzplanutí vozu na svoz komunálního odpadu. Pakliže 
pracovníci svozové firmy zjistí, že je v popelnici popel ve stavu, který by mohl způsobit 
vzplanutí odpadu ve vozidle, bude na nádobu umístěna samolepka s označením 
důvodu nevyvezení a občan si popelnici vyveze na své náklady nebo při dalším svozu.  

Dle vyjádření hasičů vydrží popel žhavý min. dva dny. 

Dodržováním správného nakládání s horkým popelem předejdou občané 
případným reklamacím s nesvezenými odpady. Děkujeme za pochopení.  

                                                                                                            Petr Nun - starosta obce                                 

Podpora Hrušky 

Na úřad se donesla zpráva, že v obchodě se propadají tržby, a tak tedy co s tím. 

Jen bych chtěl říct, že příspěvek firmě je ročně 150 000 Kč a pokryje mzdové 
náklady na jednu prodavačku. Na firmu tedy zůstávají náklady na energie a zisk 
(pakliže je). Pokud je informace pravdivá, je jediná šance, a to podpora prodejny 
intenzitou nákupů ze strany nás obyvatel. Bohužel musím říct, že se i zde projevil Covid 
19, a tím i počet nákupů (školka 2x zavřená, občané v karanténách). Možná, když by to 
takto bylo, měla by se ozvat i firma, a i oni něco udělat. Třeba v investici do zařízení, 
obměna sortimentu. Nápad, že se prodlouží otevírací doba v některé dny, si nejsem jist, 
zda je to správná cesta. V tuto chvíli to firma bude chtít na obci proplatit a prodavačka 
je sama a nejsem si jist, zda by toto zvládala. Určitě obec bude nápomocna způsobem, 
který jí zákon umožní, ale zasahovat nějak zásadně do chodu soukromé firmy 
nemůžem.                                                                                                

Petr Nun – starosta obce 

INFORMACE Z RADNICE 
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Svoz odpadu v roce 2022 

Svoz komunálního odpadu v roce 2022 bude stejně jako dosud ve čtvrtek, vždy 1x 
za 14 dní. První svoz bude 13. ledna 2022.  

Od 1. 1. 2022 činí poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu  
600 Kč/osoba/rok (dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2021 o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů ze dne 22. 11. 2021). Způsob úhrady a termíny splatnosti 
poplatku budou doručeny společně se svozovým kalendářem.  

Svoz nebezpečného odpadu bude 6. května a 15. listopadu 2022. Podrobnosti budou 
sděleny prostřednictvím SMS a obecním rozhlasem. 

Sběr velkoobjemového odpadu je zajišťován obcí. Sběrné místo je u budovy nového 
obecního úřadu, ul. Hlavní 29.  

Otevírací doba pátek 17:00 – 18:00 hod, v sobotu 9:00 – 10:00 hod, v zimním 
období pouze sobota 9:00 – 10:00 hod. Zimní období 1. 11. – 31. 3.  

Drobné elektrospotřebiče mají možnost odevzdávat občané Dlouhoňovic ve 
sběrném dvoře Technických služeb Žamberk, bílou elektroniku v Surovinách Plundra. 

 
Svoz bioodpadu bude 1x za 14 dní ve čtvrtek 

 

 

Březen  24. 3.   

Duben 7. 4. 21. 4.  

Květen 5. 5. 19. 5.  

Červen 2. 6. 16. 6. 30. 6. 

Červenec 14. 7. 28. 7.  

Srpen 11. 8. 25. 8.  

Září 8. 9. 22. 9.  

Říjen 6. 10. 20. 10.  

Listopad 3. 11. 18. 11. PÁTEK  

 
 
- na skládce Technických služeb (kompostárna ve směru na Písečnou)  
- zdarma: bioodpad – listí, tráva, seno … 
- za poplatek: suť 
 

Provozní doba: 

Po - Pá  7:15 – 11:00     11:30 – 15:00 
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Přehled objemu odpadu za leden - listopad 2021 celkem v tunách 
 

Směsný odpad 105,39 t 
Plasty 12,49 t 
Papír 13,21 t 
Sklo barevné 7,84 t 
Sklo bílé 3,14 t 
Kovy 0,89 t 
Bioodpad 69,19 t 
 

Přehled objemu odpadu v kg za leden - listopad 2021 na obyvatele 
 

Směsný odpad 126,36 kg 
Plasty 14,98 kg 
Papír 15,84 kg 
Sklo barevné 9,40 kg 
Sklo bílé 3,76 kg 
Kovy 1,07 kg 
Bioodpad 82,96 kg 
 
 

 

Zastupitelstvo Obce Dlouhoňovice na svém zasedání dne 27. 9. 
schválilo: 

• smlouvu o zřízení VB mezi Obcí Dlouhoňovice a Nordic Telecom; 
• smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení VB mezi Obcí Dlouhoňovice a ČEZ 

Distribuce a.s. číslo IV-12-2022118/SOBS VB/2;  

• provedení výběrového řízení na akci zasíťování Pod Vlekem; 

• provedení výběrového řízení na opravu komunikace ul. Hlavní od křižovatky  
s ulicí Pod Vlekem k nádrži;  

• žádost firmy Maixner Hanuš o změně regulativu v ÚP, současně se ruší usnesení 
č. 34/2021 ze 14. 6. 2021; 

• firmu Projekce CZ Chrudim na provedení pasportu č.p. 71, 135, 139;  
• změnu uživatele parkovacího místa pro ZTP v ulici Sídlištní (původní uživatel 

R.T., nový uživatel J.M.); 

vzalo na vědomí: 

• informaci starosty obce o schválení „Závěrečného účtu svazku Sdružení obcí 
Orlicko za rok 2020“ bez výhrad valnou hromadou svazku konanou dne 15. 6. 
2021. 

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
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Zastupitelstvo Obce Dlouhoňovice na svém zasedání dne 22. 11. 
schválilo: 

 

• vyhlášku o místním poplatku za systém odpadového hospodářství č. 1/2021; 

• vyhlášku o stanovení systému odpadového hospodářství č. 2/2021; 

• plán zimní údržby na zimní období 2021/2022; 
• výsledek výběrového řízení na opravu komunikace Hlavní; 

• smlouvu s vítěznou firmou Strabag, a.s., Praha 5 na akci oprava komunikace ul. 
Hlavní; 

• záměr pronájmu restaurace Pod Lipami a ubytovny od 1. 1. 2022; 

• záměr prodeje pozemku parc. č. 471/4; 
• záměr prodeje části pozemku parc. č. 459/4 a parc. č. 454/1; 

• smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi obcí Dlouhoňovice a ČEZ 
Distribuce, a.s. č. IV-12-2020892/VB/01 na parc. č. 244/1; 

• smlouvu mezi obcí a firmou GasNet Ústí nad Labem č. 9900104153/3/2021; 

• žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce SK Dlouhoňovice na r. 2022; 
• žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce SDH Dlouhoňovice na r. 2022; 

• žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce SSD, s.r.o. na r. 2022. 
 

Zastupitelstvo Obce Dlouhoňovice na svém zasedání dne 13. 12. 
schválilo: 

• žádost obce o poskytnutí účelové dotace pro JSDH od Pardubického kraje; 

• smlouvu o pronájmu hospody Pod Lipami a ubytovny; 

• kupní smlouvu o prodeji pozemku parc. č. 471/4 mezi Obcí Dlouhoňovice  
a firmou Bühler;  

• servisní smlouvu s firmou Robur na servisování tepelných čerpadel v č.p. 29; 

• odkup pozemku parc. č. 726/11, 726/21 a 726/22; 

• dodatek ke smlouvě s firmou GPlus s.r.o.; 

• dodatek č. 3 ke smlouvě s TS Žamberk s.r.o.; 

• rozpočet Obce Dlouhoňovice na rok 2022; 
• rozpočtového opatření č. 8. 
 

 
 

 

Události v roce 2021 

Narození  7 

Úmrtí  8 

Přistěhování  23 

Odstěhování  13 

Počet obyvatel 843, z toho 833  

s občanstvím CZE (k 08. 12. 2021) 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 
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Strom života (k 08.12.2021, pouze občané s CZE občanstvím) 

 

Za obec - Lenka Sklenářová 
 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Narozeniny oslaví 
 

v lednu 

7. 1. Vlasta Havrdová 75 let 

18. 1. Helena Lauterbachová 75 let 

19. 1. Josef Holubář 83 let 

v únoru 

7. 2. Božena Vostřelová 85 let 

25. 2. Libor Havrda 75 let 

 

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví 

 

v březnu 

8. 3. Petr Kubíček 70 let 

15. 3. Pěvuška Marková 82 let 

29. 3. Jaroslav Horníček 82 let 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________

Úmrtí 

Miroslava Kratochvílová 73 let 

Jiří Kratochvíl 73 let 

Eva Horníčková 76 let 

Petr Mitvalský 74 let 

Marie Kalousková 88 let 

Tomáš Hubálek 59 let 

Čest jejich památce                                                                          Za obec Lenka Sklenářová 

Věková 
kategorie 

0–
4 

5–
9 

10–
14 

15–
19 

20–
24 

25–
29 

30–
34 

35–
39 

40–
44 

45–
49 

50–
54 

55–
59 

60–
64 

65–
69 

70–
74 

75–
79 

80–
84 

85–
89 

90–
94 

Počet 
obyvatel 

 

40 

 

63 61 

 

45 

 

35 

 

43 

 

54 

 

51 

 

78 

 

69 

 

58 

 

58 

 

47 

 

51 

 

38 

 

19 

 

16 

 

5 

 

2 
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VÁNOČNÍ OTEVÍRACÍ DOBA HOSPŮDKY POD LIPAMI 

Čt 23. 12. 16:00 – 22:00 

Pá 24. 12. – ZAVŘENO 

So 25. 12. 16:00 – 22:00 

Ne 26. 12. 16:00 – 22:00 

Po 27. 12. 16:00 – 22:00 

Út 28. 12. 16:00 – 22:00 

St 29. 12. 16:00 – 22:00 

Čt 30. 12. 16:00 – 22:00 

Pá 31. 12. ZAVŘENO - Končíme 

 

 

 

 

Již brzy, 17. února 2022, uplyne rok od úmrtí 

manžela, tatínka, dědečka a pradědečka pana Zdeňka 

Hynka. 

Stále vzpomínáme na jeho dobrotu, laskavost  

a pracovitost. 

Kdo jste ho znal, věnujte mu s námi tichou 

vzpomínku. 

 
Manželka Marie, Zdenda, Jana a Jirka s rodinami.  

 

__________________________________________________________ 

VÁNOČNÍ OTEVÍRACÍ DOBA PRODEJNY HRUŠKA 

Čt 23. 12. 7:00 – 12:00   13:00 – 16:00 

Pá 24. 12. 7:00 – 11:00 

So 25. 12. ZAVŘENO 

Ne 26. 12. ZAVŘENO 

Po 27. 12. 7:00 – 12:00   13:00 – 16:00 

Út 28. 12. 7:00 – 11:00 

St 29. 12. 7:00 – 11:00 

Čt 30. 12. 7:00 – 12:00   13:00 – 16:00 

Pá 31. 12. 7:00 – 12:00 

1. 1.  ZAVŘENO 
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Nesem vám noviny… 

… zdravíme spoluobčany z naší školky v adventním čase.  

První týden v prosinci jsme měli školku zavřenou, protože ani nám se nevyhnul ten 
ošklivý covid. Všechny děti musely na testy a pevně doufáme, že už do Vánoc ve zdraví 
vydržíme. Ještě, že můžeme jezdit na plavání a do sauny. 

 V pondělí nás ve školce navštívil Mikuláš, Anděl a čert, donesli nám dárky a my 
jsme poděkovali písničkami a básničkami. Vánoční besídku si i letos prožijeme bez 
rodičů, protože coviďák nám to nedovolí. 

A pak už se budeme těšit na Vánoce prožité se svými nejbližšími. 

Přejeme vám všem klidné prožití vánočních svátků a hodně zdraví do nového roku. 

       Vaši nejmenší z MŠ Dlouhoňovice 

Z MATEŘSKÉ ŠKOLKY 
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"Rozsvícení" v Dlouhoňovicích 

Těšili jsme se, plánovali, připravovali. Ano, toto vše jsme dělali, když na říjnové 
poradě zastupitelů obce padlo téma "Rozsvícení vánočního stromu". Bohužel naše 
snahy a plány byly opět přerušeny pandemií Covidu. 

Proto jsme se na poslední chvíli 
rozhodli o opětovném "SPOLEČNÉM 
ROZSVÍCENÍ DLOUHOŇOVIC" 
stejně jako vloni. Popravdě jsme měli 
trochu obavy, že, protože bylo vše 
oznámeno na poslední chvíli, se akce 
zúčastní jen několik málo občanů.  
K našemu velkému překvapení byl 
opak pravdou! 

V sobotu 28. listopadu v 17 hod se 
za zvuků koled, které hrály z obecního 
rozhlasu, rozzářil nejen nazdobený 
obecní vánoční strom, ale také dřevěný 
betlém, zvonička, Výhledna a nově  
i 3 menší lípy před dlouhoňovskou 
hospodou. Nádhera ... 

V tu samou chvíli jsme se rozjeli po 
Dlouhoňovicích a hledali jsme rozsvícené 
svíčky v lucernách nebo sklenicích před domy 
v naší obci. Bylo jich něco okolo 120 a na 
každou lucerničku jsme s radostí pověsili 
vánoční přáníčko s rolničkou. 

Za celé zastupitelstvo Dlouhoňovic moc 
děkuji za to, že jste našli chuť se k naší akci 
připojit. Byl to příjemný pocit vidět, že i přes 
zákaz, si společně, i když odděleně, dovedeme 
užít začátek adventu. 

Všem přeji krásný adventní čas a samozřejmě ŠŤASTNÉ A VESELÉ VÁNOCE. 

Jitka Dolečková 

Z VAŠICH PŘÍSPĚVKŮ 
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Za kulturní komisi obce Dlouhoňovice vám všem přeji krásný advent  
a svátky vánoční. Do nového roku hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, 

porozumění a úsměvů na tváři. Těším se na vás na viděnou při kulturních 
akcích v roce 2022. 

Iva Jedličková 

Cestovatelská přednáška 
 

     V sobotu 16.10. k nám opět zavítal cestovatel Michal Franc s pokračováním zážitků  
z cest. Tentokrát pod názvem s "Jawou na cestách" - NA PIONÝRECH AŽ NA RUDÉ 
NÁMĚSTÍ. 
     Nespočet zážitků, obrázků a videí z Ruska a Ukrajiny byl opravdu zajímavý 
a v podání pana France i zábavný. Je neuvěřitelné, s jakou odvahou a nadšením mladí 
cestovatelé zdolávali tuto dalekou a náročnou výpravu na těchto (v této době už retro) 
strojích. 
     Díky moc za krásnou přednášku a budeme se těšit opět příště na zajímavé zážitky 
z uskutečněných cest a výprav na Jawách. 
                                                                                                 Za kulturní komisi Iva Jedličková 

Nejistá sezóna 

Titulek jsem si vypůjčil od Járy Cimrmana. Ale jinak to nazvat nejde. Po loňských 
zkušenostech, kdy se nám podařilo sjezdovku dobře zasněžit, přišel „lockdown“ a ani 
jsme se nesvezli.  A nyní opět čekáme, jestli bude mráz, bude sněžit, dost vody v potoce, 
a co covid? 

Zatím se chováme tak, že sezóna bude. Avizované omezení, tedy vstup do areálu jen 
po prokázání bezinfekčnosti, určitě budeme vyžadovat před nákupem skipasu.   Na 
nástupišti bude vymezen úzký koridor, aby lyžaři stáli za sebou, a tak dodržovali 
minimální rozestup 2 m. Na nástupišti využijeme skutečnosti, že oba vleky jsou určeny 
pro samoobslužný provoz. Tím omezíme kontakt obsluhy s lyžaři. Lyžařům, kteří 
potřebují pomoc, obsluha sníží rychlost lana. Bude však třeba dát obsluze zvukový 
signál úderem hůlek do činelů po průchodu turniketem. V půjčovně budeme 
požadovat, aby do prostoru vstupovali maximálně členové jedné rodiny. Při vstupu do 
prostoru WC budeme požadovat zakrytí úst a nosu. U pokladny a v chodbě na WC bude 
k dispozici dezinfekce na ruce. Chatka, která obvykle slouží ke konzumaci svačin, bude 
mimo provoz. 

Areál je připraven. Všechny revize proběhly. Ochranné prvky jsou rozmístěny. Děla 
čekají na kopci. 

Ale máme ještě jeden problém. Nedostatek pracovníků. Ideální příležitost pro 
studenty starší 15 let, pro rodiče na mateřské.  

V případě zájmu pište na e-mail:  sportoviste@dlouhonovice.cz. 

Jan Vych 
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Ze cvičení starších žen 

Nastalo čtvrté období našeho Občasníku a já zdravím všechny starší ženy z našeho 
cvičení. 

Byly jsme rády, že už konečně můžeme cvičit, ale dlouho nám to nevydrželo. Mrzí 
nás to, protože vždy jsme se těšily na středu, i když to byla jen jedna hodina týdně a my 
jsme se mohly sejít. Musely jsme odložit krásné narozeniny p. Hubálkové Jarmily - 95 
let a přesouváme je na příští rok. 

Ale s tím se musíme smířit, protože je to taková doba, která nás posunula jinam, 
než jsme chtěly. Ale vždy si člověk říká, že bude líp a zase se to vrátí k normálu. 

Další změnu, kterou jsme se dověděly bylo, že nám končí v hospodě paní Müllerová, 
což je nám velmi líto. 

Byla velmi oblíbená, ochotná a milá. Slavily jsme tam všechna naše výročí a vánoční 
posezení se skvělým jídlem, které nám vždy připravila a bylo vynikající. Atmosféra byla 
vždy příjemná a doufám, že i paní Müllerová byla s námi taky vždy spokojená.  
S přáním všeho dobrého a s malým dárečkem jsem jí za nás, za všechny ženy, 
poděkovala. 

Letos máme smutný rok. Naše řady opustily další dvě ženy. Mirka Kratochvílová  
a Eva Horníčková.  

Jejich památku jsme uctily ve cvičení minutou ticha a vzpomínkami na prožité 
chvíle s nimi. 

Čest jejich památce! 

Přeji všem krásné, tiché a spokojené 
vánoční svátky a v novém roce 2022 co nejvíce zdraví, abychom se mohly zase sejít. 

Tím nejkrásnějším dárkem k Vánocům není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, 
láska, pohlazení, nad takový dar žádný není.                

                                                                     Matušková J.  
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Poděkování paní Müllerové 

 
Naše milá šenkýřka, 
to je naše zlatíčko, 

vždy ochotně připraví 
dobré jídlo, pitíčko. 

Usměvavá, stále čilá, 
dobrým slovem nešetří, 

ke všem hostům je vždy milá, 
to každého potěší. 

Donesla se nám ta zpráva, 
že v hospodě končíte, 

měli jsme Vás tady rádi, 
je nám líto, že odcházíte. 

Vzpomínejte na nás v dobrém, 
co vše jste s námi prožila, 
my taky nezapomenem, 

byla jste k nám vždy milá. 
Ať Vás stále provází 

humor, dobrá nálada, 
starostem nepodléhejte 

zahoďte je za záda. 
Přejeme Vám v dalším žití 

hodně štěstí, zdraví, 
slunce v duši, lásku v srdci 

ať se všechno daří! 
 
 
To Vám přejí starší ženy ze cvičení z Dlouhoňovic. 
 

 

Poděkování   

Milá děvčata z Floriánku, 

s blížícím se koncem roku bych vám chtěla poděkovat za celoroční činnost v našem 
spolku, který výrazně přispívá do dění v naší obci. Vaše iniciativa, aktivita a spolupráce 
přináší radost všem, kteří se akcí pravidelně i náhodně zúčastňují, a pevně doufám, že 
přináší ji i vám. 

Ještě jednou děkuji a přeji vám do nového roku a dalšího období hodně štěstí, 
zdraví a rodinné pohody, hodně nápadů pro naši činnost a připojuji své přání, že tu 
káru potáhneme dál. 

 
Simona Páchová 
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Jubileum 

V neděli 12.12.2021 oslavila své 
životní jubileum paní Jarmila 
Hubálková. S panem starostou 
Petrem Nunem jsme paní 
Hubálkovou navštívili. Popřáli 
jsme jí k narozeninám a předali 
dárky a květiny od naší obce. 
Ve svých 95 letech je tato 
nejstarší občanka Dlouhoňovic 
neuvěřitelně vitální. Obdivovali 
jsme její zájem o dění ve vsi  
i okolí, zavzpomínali jsme na 
události dávno minulé  
i nedávné. Velikou láskou paní 
Hubálkové je také četba knih. 
Celá léta si vypůjčovala knihy  
v místní knihovně a těší se, až 
na jaře bude opět otevřena 
knihovna nová. Strávili jsme  
s oslavenkyní milé odpoledne  
v přítomnosti jejího syna Pavla 
a snachy Dany a všem nám 
bylo dobře. Přejme paní 
Hubálkové, aby jí pevné zdraví 
a životní elán vydržely hodně 
dlouho!                       
                               Jitka Chárová 
 

 

 

 

Zpráva o činnosti Junioru Dlouhoňovice 

     Jak jsem vás informoval v minulém vydání Občasníku, náš oddíl mládežnické 
kopané se účastní okresního přeboru OFS Ústí nad Orlicí starších žáků, hrající 
systémem 8+1 na zkráceném hřišti s brankami 5 x 2 m. Kluci trénují dvakrát týdně  
a scházíme se pravidelně v počtu dvanácti a více hráčů. Více nás bývá ve čtvrtek, kdy 
trénujeme společně s hráči z Jablonného, kteří reprezentují náš oddíl. Podzimní část 
jsme úspěšně odehráli a troufám si říct, že nebýt velkých absencí z důvodů nemocí  
a jiných sportovních aktivit, mohl být výsledek ještě lepší. Myslím si, že tým pracuje 
dobře. Kluci si vytvořili dobrou partu a rádi se scházejí i mimo tréninky. A co je hlavní, 
že spolupráce s hráči Jablonného vychází na jedničku.  
     Nyní stručná rekapitulace podzimní části: začátek soutěže byl 4. září a končili jsme 
31. října. Odehráli jsme celkem osm utkání, ve kterých jsme 5 x zvítězili a 3 x prohráli. 

ZE SPORTU 

http://obce.ve/
http://obce.ve/
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Celkově jsme obsadili krásné třetí místo s celkovým skóre 22:17. Nelepším střelcem se 
stal Erik Černohorský se šesti góly. Trénovat jsme začali 10. srpna a podzimní tréninky 
jsme ukončili 30. listopadu. Zimní příprava by měla začít 4. ledna 2022 a bude 
probíhat převážně v tělocvičně.  Vše ale bude záležet na tom, jak se bude vyvíjet 
covidová situace.  

 
Podrobnější info na webu junior-dlouhonovice.webnode/starsi-zaci/ 

 
Výsledky:        Rokytnice – Dlouhoňovice  0 : 2 
                          Dlouhoňovice – D. Dobrouč  5 : 2 
                          Ústí n. O. B – Dlouhoňovice   8 : 0 
                          Žichlínek – Dlouhoňovice  2 : 1 
                          Jehnědí – Dlouhoňovice    0 : 7 
                          Dlouhoňovice – Č. Třebová  B  2 : 5 
                          Rybník – Dlouhoňovice   0 : 3 
                          Dlouhoňovice – D. Čermná  2 : 0 
 
Tabulka:           

 

 
 
 

 
  

 
Závěrem bych chtěl všem popřát hezké vánoční svátky a rozhodně lepší rok 2022. 

                                                         
Za Junior Z. Kořínek 

 
SK Dlouhoňovice 
 

SK Dlouhoňovice, zastřešující spolek všech sportovních oddílů v obci, pokračoval ve 
své činnosti. Výkonný výbor ve složení Tomáš Plundra, Miroslav Keprta, Vladimír 
Podhájecký, Zdeněk Kořínek, Jana Třešňáková a Alena Fišerová se pravidelně scházel  
a zajišťoval procesní činnost oddílů. Dokončujeme nákup sportovního vybavení 
z dotací Národní sportovní agentury a obce Dlouhoňovice. U NSA jsme pro příští rok 
znovu splnili kritéria a zažádali o dotaci pro děti a mládež. Konec roku se nese zejména 
ve znamení účetních závěrek a celkového pořádku ve financích a účetních dokladech.  

Jménem VV i všech malých a velkých sportovců v SK Dlouhoňovice bych rád všem 
čtenářům, zastupitelům, rodičům a fanouškům popřál klidné prožití vánočních 

svátků a hodně zdraví v roce 2022. 

 

                          Č. Třebová B           24 bodů 
                          Žichlínek                  21 bodů 
                          Dlouhoňovice          15 bodů 
                          D. Dobrouč              13 bodů 
                          Ústí n. O. B              12 bodů 
                          D. Čermná                 9 bodů 
                          Rokytnice                   7 bodů 
                          Jehnědí                       3 body 
                          Rybník                        3 body 
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Cvičení dětí s rodiči 

Nově zařazený oddíl ve spolku, cvičení dětí s rodiči, na podzim odstartoval další 
cvičební rok. Děti ve věku od 2 do 6 let se pravidelně schází každou středu od 16:00 
v tělocvičně v Dlouhoňovicích. Pod vedením Aleny Fišerové děti inovativními 
metodami zdokonalují fyzickou zdatnost a prohlubují své motorické dovednosti. 
Každou hodinu si mohou zkusit kreativním způsobem překonávat různé překážky  
a zažít legraci při sportovních hrách. Nově vzniklý oddíl malých sportovců má aktuálně 
15 stálých členů SK a s potěšením plánujeme v zimním období využít venkovní 
sportoviště v obci. Rádi bychom dětem nabídli seznámení se s bruslením či lyžováním 
pod vedením zkušených instruktorů a pootevřeli jim dveře k dalším sportům.    
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HC Dlouhoňovice 

Naši hokejisté dle původního plánu nastupují v kvalitně obsazené Choceňské 
hokejové lize. Máme odehranou celou základní část, kde 13 týmů změřilo síly každý 
s každým. Odehráli jsme tedy celkem 12 utkání s bilancí 6 výher a 6 porážek s kladným 
skóre 48:46. V průběhu soutěže jsme se pohybovali v polovině tabulky a do posledního 
zápasu jsme měli šanci postoupit do první šestky. Závěr se nám tolik nevydařil, a tak 
jsme nakonec obsadili 8. místo a v druhé části ročníku budeme hrát s týmy na sedmém 
až třináctém místě. První dvě pozice z naší tabulky stále však zaručují postup do play-
off a boje o nejvyšší příčky. Vstup do druhé části soutěže nám vyšel, když jsme 
zaznamenali vítězství 4:2. Do konce letošního roku sehrajeme jedno utkání, když 
v neděli 12. 12. nastoupíme od 20:00 proti mužstvu Voděrad. První soutěžní zápas roku 
2022 nás čeká v neděli 2. ledna od 16:30 proti Tigers Choceň. 

Obecná situace ve společnosti se samozřejmě prolíná i do sportu. V důležitém 
závěru první části soutěže jsme tak přišli o neočkované hráče, kteří dle aktuálně 
platných nařízení nemohou nastupovat. Tým se nám podařilo naštěstí doplnit o další 
hráče a pevně věříme, že budeme schopni ročník v klidu dohrát.  

 
 

Děkujeme za podporu a přejeme všem partnerům, fanouškům a občanům obce 
krásné Vánoce a pevné zdraví v novém roce 2022. 

           
Za SK Tomáš Plundra 
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Klub vodních sportů 

Vážení čtenáři a sportovní příznivci, 

na konci roku se obvykle bilancuje. Nebude tomu jinak i v tomto našem článku. 

Závodníci z Klubu vodních sportů Žamberk zažili další vydařenou sezonu. Byla 
velmi dlouhá a věřte tomu, že i opravdu náročná. Udržet se po celou dobu ve vrcholné 
formě totiž není vůbec jednoduché.  

Jak už jste se v minulých číslech Občasníku dočetli, tak jsme na první závody 
vyrazili na konci května na Slovensko. V Bratislavě se konala mezinárodní regatu 
juniorů a mládeže do 23 let. Následoval první závod Českého poháru benjamínků  
v Chomutově a v polovině června pak Český pohár mládeže a nominační závod na 
mistrovství Evropy do 23 let. V Hradci Králové jsme si zajeli tradiční závod  
s příznačným názvem Hradecký kilometr.  

Naše dorostenka Veronika Břízová se na konci června postavila na start Mistrovství 
Evropy juniorů a mládeže do 23 let v Poznani. Po našem letním soustředění jsme odjeli 
na Mistrovství České republiky na krátkých tratích v Račicích.  

Na letošních závodech dračích lodí na Pastvinách naše omladina vytvořila svoji 
posádku, a tak vůbec poprvé v historii závodů soutěžila ryze dětská posádka proti 
dospělým. Za své předvedené výkony se rozhodně stydět nemusí.  

Na konci prázdnin jsme pak stihli účast na mezinárodním mistrovství Moravy  
v Ostrožské Nové Vsi a hned následující víkend jsme závodili v Černožicích  
a Sezemicích.  
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V “domácích vodách” jsme se představili na Mistrovství České republiky na 5 km, 
které se konalo v Pastvinách. Po dlouhých desetiletích se na Pastvinskou přehradu 
konečně vrátil podnik se špičkovými parametry, kde byly k vidění vrcholné výkony 
nejlepších českých a moravských závodníků. Hned týden nato jsme si “odskočili” do 
Týna nad Vltavou na Mistrovství České republiky ve vytrvalosti. Tuto náročnou sezonu 
jsme zakončili až o druhém říjnovém víkendu závody v rámci Labsko-orlického poháru 
v Nymburce a opět na Pastvinách. 

A proč zde uvádíme tento dlouhý výčet závodů s naší účastí? Zejména z toho 
důvodu, že se nám na nich velmi slušně dařilo. Naši mladí závodníci se mohou pyšnit 
12 tituly mistrů České republiky, 14 tituly mistrů Moravy a mnoha dalšími 
skvělými umístěními ze závodů Českého poháru. Celkem jsme na nich “z vody 
vylovili” 217 cenných kovů a umístili jsme se na skvělém 3. místě v pořadí 
oddílů v rámci Labsko-orlického poháru! 

Veronice Břízové a Kamile Šímové se dokonce podařilo několikrát obléknout 
reprezentační dres, což je pro nás velkým příslibem do dalších let. 

Protože součástí našeho závodního týmu je i spousta dětí  
z Dlouhoňovic, určitě by se slušelo napsat o nich trochu více. 

Eliška a Jitka Hartmanových by docela jistě mohly přednášet na téma, jak se 
vyhrávají závody. Ve svých kategoriích benjamínek většinou jasně dominovaly a jen 
málokdy se ve startovním poli našla rychlejší závodnice na kajaku!  

To i Honza Kraus ml. se může pochlubit mnoha úspěchy z celorepublikových 
závodů na kanoi. K těm nejcennějším jistě patří druhá místa z mistrovství ČR na 
krátkých tratích a mistrovství ČR na 5 km. Ve své kategorii dokonce ovládl 
mezinárodní mistrovství Moravy. Jeho mladší sestra Barbora své soupeřky rovněž 
nešetřila a hned na prvním závodě českého poháru benjamínků získala 3 zlaté medaile. 
Na mistrovství ČR vybojovala dvě stříbra a jeden bronz, z mistrovství Moravy přivezla 
kompletní sadu medailí! 
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No a nesmíme zapomenout ani na skvělého závodníka Radima Hubálka. Ten svým 
soupeřům totiž nic nedaroval zadarmo. Kupříkladu na mistrovství republiky vybojoval 
ve své kategorii skvělé druhé a třetí místo, na mistrovství Moravy získal kompletní sadu 
medailí. 

Je jasné, že to není jenom  
o sportovních úspěších, ale 
pohybové aktivity nejen na 
vodě naše děti prostě baví. Ty 
mezi sebou našly spoustu 
kamarádů a jsou tak opravdu 
dobrá parta. A koneckonců to 
tak přece má být, že? 

Jsme rádi, že můžeme 
město Žamberk reprezentovat 
nejen na regionální, ale hlavně  
i celostátní úrovni. Velice si 
proto vážíme veškeré pomoci, 
které se nám z různých stran 
dostává. Děkujeme. 

 
Závěrem vás všechny zveme na 
naše webové stránky 
www.kvszamberk.cz , kde si 
můžete přečíst o našich sportovních aktivitách a plánech do budoucna.  
 

Přejeme vám poklidné Vánoce a v novém roce pevné zdraví a mnoho úspěchů. 
 

Za Klub vodních sportů Žamberk Petr Stránský 
 

http://www.kvszamberk.cz/
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Floriánek znovu hasil (naděloval) aneb jak dopadl Sportovní den 

„Je už zavedenou tradicí, že dámy a pánové z hasičského sdružení Floriánek 
z Dlouhoňovic hasí svými štědrými příspěvky žízeň malých dětí z Orlickoústecké 
nemocnice po zajímavých hračkách. Pomáhá jim k tomu i obec Dlouhoňovice a její 
zastupitelé. Letos se podařilo vybrat 6 500 Kč a pořídit za ně barevnou obří 
magnetickou stavebnici z měkké pěny Soft Block a pro její uložení krásný dřevěný 
box. 

S upřímnými díky za naše malé pacienty, kterým dárky rozzářily oči. 
 

Kolektiv dětského oddělení Orlickoústecké nemocnice 
 

 

Takto výstižně ve svém 
poděkování popsali zaměstna-
nci nemocnice výtěžek naší 
akce ve výši 3 300 Kč, ke 
kterému ještě obec 
Dlouhoňovice připsala částku 3 
200 Kč.  

Děkujeme všem, kteří akci 
zorganizovali, všem účastní-
kům sportovního odpoledne 
pro děti a také obci 
Dlouhoňovice za podporu, čímž 
přispěli k naplnění cíle této 
dobročinné akce. 

 
Simona Páchová 

 
 

„O krapet lepší Vánoce“ 

Tak takový je název nové charitativní akce v rámci které byl osloven k realizaci 
Spolek Floriánek paní Olgou Slavíčkovou z firmy Teddies s.r.o.  Šlo o to podat 
pomocnou ruku potřebným, kteří nemají v životě zrovna na růžích ustláno a zejména  
v předvánočním čase to pociťují dvojnásob.   

Firma Teddies věnovala na tuto akci hračky, které bylo možno výhodně zakoupit 
v prostorách u Obecního úřadu. Za výtěžek, získaný prodejem, se nakoupily vánoční 
nákupy potravin pro rodiny samoživitelek a samoživitelů v našem regionu ve 
spolupráci s neziskovou organizací Amalthea z. s. 

Prodejem hraček jsme získali 25 000 Kč, které byly rozděleny do deseti rodin  

FLORIÁNEK 
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z našeho regionu. Rodiny byly vybrány na základě výběru neziskové organizace 
Amalthea z.s. Díky této částce jsme mohli nakoupit potraviny a drogistické zboží pro 28 
dětí. Tyto balíčky byly postupně rozvezeny tak, aby udělaly radost v již předvánočním 
čase a zahnaly chmury nad průběhem vánočních svátků. Poděkování si zaslouží obec 
Dlouhoňovice za zapůjčení prostoru pro prodej hraček a poskytnutí finančních 
prostředků ve výši 3 000 Kč na zakoupení hraček pro starší děti, dále firma Teddies 
s.r.o. za dodané hračky a spolek Floriánek, který celou akci zrealizoval.  

Děkujeme všem nakupujícím, kteří svým nákupem podpořili dobrou věc. 
 

Simona Páchová 
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Andělská nadílka 
I když jsme si loni před Vánocemi všichni moc přáli, aby ty letošní Vánoce proběhly 

v duchu našich zavedených tradic, bohužel se tak nestalo. Opět nám nebylo umožněno 
poslechnout si představení nejmenších 
dětí ze školky a jejich poctivě nacvičené 
čertovské a vánoční básničky a písničky. 
Děti byly ochuzeny i o zaslouženou 
nadílku Mikuláše, andělů a čertíků, 
protože byly určitě po celý uplynulý rok 
moc hodné. Nemohli jsme se sousedsky 
setkat u rozsvěcení stromečku na první 
adventní neděli a nemohli jsme dělat 
spoustu dalších věcí, na které se určitě 
každý s blížícím se vánočním časem po 
ročním shonu těší. 

Ale něco jsme určitě udělat mohli. 
Vzali jsme pod svá křídla přichystanou 
Mikulášskou nadílku a spolu s čertíky 
jsme se ji vypravili roznést dětem, a nejen 
jim po celé vsi. Doufáme, že jsme přinesli 
do domovů nejen sladkou nadílku, ale  
i radost z toho, že nás vidí. Za odměnu 
jsme si vyslechli spoustu básniček i slibů, 
že budou po celý příští rok moc hodné. 

 

Za Floriánka vám všem přejeme krásné a pohodové prožití vánočních svátků, hodně 
zdraví do nového roku a spoustu pohody, štěstí a úsměvů.  Andělé a čertíci 



DLOUHOŇOVICKÝ OBČASNÍK                 ČÍSLO 92 (4/2021) 

 

 STRANA 27 

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

▪ sobota a neděle 8. a 9. 1. 2022 - Tříkrálová sbírka 

▪ sobota 12. 3. 2022 - sportovní ples 

▪ neděle 15. 5. 2022 - setkání seniorů se zastupiteli 

▪ čtvrtek 16. 6. 2022 - „minivýlet“ pro občany se sníženou 
pohyblivostí 

▪ sobota 18. 6. 2022 - Dlouhohraní 

▪ pátek 22. 7. 2022 - letní kino 

▪ čtvrtek 18. 8. 2022 - výlet pro seniory 

▪ pátek 19. 8. 2022 - letní kino 

 

Všechny uvedené akce budou konány, či nekonány s ohledem na vývoj situace 
s epidemií koronaviru a případná opatření!!! 

 

 

•  

 

… samostatná e-mailová adresa pro komunikaci 
s redakcí je obcasnik@dlouhonovice.cz. Touto 
cestou prosíme všechny občany, kteří by chtěli 
přispět názorem, postřehem, poděkováním 
apod., aby své články poslaly do termínu 
uzávěrky (viz níže) příštího vydání Občasníku 
na uvedenou e-mailovou adresu, či donesli na 

Obecní úřad v Dlouhoňovicích;  

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

 
 

Autoři fotografií použitých v Občasníku č. 92 (4/2021) jsou: 

L. Šimková (4), P. Nun (2), MŠ Dlň (2), J. Dolečková (1), P. Hubálek (1), archiv SK Dlň (3), 
archiv KVS Žbk (6), J. Kohlová (1), J. Matušková (3), Floriánek (7),  

Obec Dlň (1) 

Použité foto a animace: zdroj internet (4) 
 

 

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

zpravodaje v Dlouhoňovicích: obecní úřad, prodejna. Celoroční předplatné možno 
zajistit na Obecním úřadě v Dlouhoňovicích. Redakční rada neodpovídá za obsah 

převzatých příspěvků. Periodický tisk územního samosprávného celku. 
Uzávěrka příspěvků do Občasníku č. 93 (1/2022) je v neděli 13. 3. 2022 

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

 

NA ZÁVĚR PŘIPOMÍNÁME, ŽE …. 

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