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Podrobné informace k této mimořádné akci vč. časového rozvrhu jednotlivých
závodů najdete uvnitř tohoto zpravodaje na stranách 14 – 19.

Obecní úřad Dlouhoňovice, Školská 71, 564 01 Žamberk
tel.: +420 465 614 791, e-mail: urad@dlouhonovice.cz, web: www.dlouhonovice.cz
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AKCE V OBCI DLOUHOŇOVICE
Hotové akce v období květen – září:

Obrazová příloha této kapitoly je

rozhlas - viz foto v obrazové příloze
v elektronické podobě umístěna
oprava křížku - viz foto v obrazové příloze
na internetových stránkách obce
umělý povrch ve sportovním areálu - viz foto u příspěvku na str. 9
Dlouhoňovice v záložce OBEC
opraveno osvětlení na kluzišti
DLOUHOŇOVICE / OBČASNÍK
nové herní prvky na dětském hřišti - viz foto v obrazové příloze
http://www.dlouhonovice.cz/obec_
nátěry konstrukce Výhledny a sezení na Výhledně
dlouhonovice/obcasnik-2-68.html
LED osvětlení ul. Sídlištní, Ke hřbitovu a Školská
čištění potoka od mostu u Šponarů po sportovní kabiny
oprava komunikace v ulici K salaši
nové informační cedule naučné stezky - viz mapka níže, foto v obrazové příloze

Připravené akce:
oprava interiérů v rozlučkové síni a zástěna u kontejnerů (realizace září / říjen)
veřejné osvětlení ulice Pod Vlekem (realizace září / říjen)
oprava cesty od salaše do Písečné (realizace říjen 2017 - září 2018)
malba na zeď u dětského hřiště (realizace říjen)
nové sochy do betléma (listopad)
z důvodu zvýšení bezpečnosti na komunikaci Hejnická je zadáno vytvoření projektové
dokumentace chodníku

Petr Nun - starosta obce

POSLEDNÍ TERMÍN ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DLOUHOŇOVICE v r. 2017

Pondělí 11. prosince.
Případná změna bude včas oznámena!
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KALENDÁŘ (dosud známých) AKCÍ V DLOUHOŇOVICÍCH:
ROK 2017:
sobota 14. října - výlet Floriánku na Čertovinu, odjezd v 9 hodin od OÚ Dlň;
drakiáda, termín bude upřesněn;
pátek 20. a sobota 21. října - volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;
sobota 28. října - prodejní výstava šikovných rukou od 14 hodin v KD Dlň;
sobota 28. - neděle 29. října – podzimní čtení s přechodem času na Chatě Rolba;
středa 8. listopadu - svoz nebezpečného odpadu v Dlouhoňovicích;
pátek 24. listopadu - Vánoční dílnička Floriánku od 13 hodin v hasičárně (nejen pro děti);
sobota 25. listopadu - Mistrovství ČR v přespolním běhu v Dlouhoňovicích;
zimní focení (Floriánek), termín bude upřesněn;
sobota 2. prosince – Floriánkovo mikulášské odpoledne s vánočním
mini jarmarkem a čokoládovou fontánou od 14 hodin v KD Dlň;
neděle 3. prosince – rozsvícení vánočního stromu v Dlouhoňovicích;
neděle 10. prosince – uzávěrka příspěvků do vánočního vydání
Občasníku č. 76;
pondělí 11. prosince – poslední letošní veřejné zasedání
Zastupitelstva obce Dlň.

ROK 2018:
sobota 12. a neděle 13. ledna - 1. kolo volby Prezidenta ČR;
sobota 24. - neděle 25. března – jarní čtení s přechodem času na Chatě Rolba;
sobota 24. března – jedenácté probouzení Urbanovy studánky;
sobota 22. září – osmý výstup na Výhlednu;
sobota 27. - neděle 28. října – podzimní čtení s přechodem času na Chatě Rolba.

Případné změny v kalendáři budou včas oznámeny!

INFO Z RADNICE
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Ve dnech 20. a 21. října 2017 proběhnou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky.
Volební místnost bude v Dlouhoňovicích opět v Kulturním domě. V pátek 20. 10. 2017
můžete hlasovat od 14:00 hod. do 22:00 hod. a v sobotu 21. 10. 2017 od 8:00 hod. do 14:00
hod.
Hlasovací lístky budou voličům dodány do 17. 10. 2017.
Žádost a vydání voličského průkazu pro nadcházející volby
Od vyhlášení voleb začíná počátek lhůty pro podání žádosti o vydání voličského průkazu:
1. v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče;
2. v elektr. podobě zaslané prostřednictvím vlastní datové schránky (ne zaměstnavatel);
3. osobně.
Konec lhůty pro doručení žádosti o vydání voličského průkazu je 13. října.
Konec lhůty pro osobní předání žádosti o vydání voličského průkazu je 18. října.
Vydání voličského průkazu je možné nejdříve 5. října, a to buď voliči, nebo osobě, která se
prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu,
anebo poštou.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Lenka Sklenářová

Narozeniny oslaví
v říjnu
František Šulcek
Josef Dušek
Marie Slaninová

86 let
70 let
87 let

v listopadu
Marie Kalousková
Milada Kalousková

70 let
87 let

v prosinci
Jarmila Hubálková

91 let

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví.

ZPRÁVIČKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLIČKY
Předškoláčky jsme poslali do školy, ale už
jsme zase v plném počtu – 15 kluků
a 8 holčiček. Od září s námi pracuje chůva
Iva, protože nastoupilo 8 nových malých
dětí. Náš vzdělávací program v MŠ se každý
rok opakuje, proto jsme už první týden začali
jezdit na plavání. Pracujeme na interaktivní

tabuli, kreslíme, stříháme, cvičíme, zpíváme,
počítáme, přemýšlíme, těšíme se na divadlo,
které přijede do školky. V říjnu nás čeká
podzimní tvoření s maminkou, tatínkem
a sourozenci. A to je pro začátek asi tak
všechno.
Zdraví Vaši nejmenší

„loučení s předškoláky“

„na zahradě“ .
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ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo obce Dlouhoňovice na svém zasedání dne 17. 7. 2017 schválilo:
licenční smlouvu č. 6/2017 mezi firmou Bártek rozhlasy s.r.o. a Obcí Dlouhoňovice a starostu obce
pověřilo podpisem příslušné smlouvy;
Smlouvu o zřízení VB – služebnosti č. IV-2014724/VB/1 Dlouhoňovice p.č. 392/10 – Vítková kNN a starostu obce pověřilo uzavřením příslušné smlouvy;
uzavření Smlouvy o úvěru reg. č. 99018343710 mezi Komerční bankou, a.s. a Obcí Dlouhoňovice
dle předloženého návrhu textu Smlouvy o úvěru reg. č. 99018343710. Předmětem smlouvy o úvěru
je spolufinancování nákladů na akci „Stavební úpravy a přístavba č.p. 29 Dlouhoňovice pro změnu
užívání na obecní dům“ (včetně DPH) objem financování 20 mil. Kč, úvěr poskytnut bez zajištění.
Starostu obce pověřilo uzavřením příslušné smlouvy;
Směnnou smlouvu mezi Obcí Dlouhoňovice a manželi V. V. a M. V. a starostu obce pověřilo
uzavřením příslušné smlouvy;
smlouvu č. 17-SOP-01-4121301893 o připojení odběrného místa el. zařízení k distribuční soustavě
do napěťové hladiny 0,4 kV mezi Obcí Dlouhoňovice a ČEZ Distribuce, a.s. a starostu obce pověřilo
podpisem příslušné smlouvy;
smlouvu č. 17-SOBS01-4121299597 o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných el. zařízení
k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV mezi Obcí Dlouhoňovice a ČEZ Distribuce, a.s.
a starostu obce pověřilo podpisem příslušné smlouvy;
úpravu rozpočtu č. 5/2017 a hospodářce ukládá realizaci;
smlouvu o zřízení VB-služebnosti č. IV-12-2014903/VB/1 Dlouhoňovice p.č. 425/24-Dušek-kNN
a starostu obce pověřilo podpisem příslušné smlouvy;
administraci výběrového řízení na revitalizaci objektu bývalého ZD v Dlouhoňovicích s firmou
Dabona, s.r.o. Rychnov nad Kněžnou
výběrové řízení na akci oprava křížku u hospody v Dlouhoňovicích.

Zastupitelstvo obce Dlouhoňovice na svém zasedání dne 21. 8. 2017 schválilo:
přijetí dlouhodobého investičního úvěru společností Vodovody a kanalizace Žamberk, veřejná
obchodní společnost, od Komerční banky, a.s., T.G. Masaryka 418, 562 22 Ústí nad Orlicí, ve výši
10 mil. Kč s dobou splatnosti 10 let na spolufinancování akce "Kanalizace Lukavice - napojení na
ČOV Žamberk II" a uzavření smlouvy o přijetí investičního úvěru společností Vodovody
a kanalizace Žamberk, veřejná obchodní společnost, IČ 60930811, se sídlem Žamberk, Masarykovo
náměstí 166, který poskytne Komerční banka, a.s., ve výši 10 mil. Kč s dobrou splatnosti 10 let, na
realizaci akce "Kanalizace Lukavice - napojení na ČOV Žamberk II" a starostu obce a místostarostu
pověřilo, aby při jednání společníků Vodovody a kanalizace Žamberk, veřejná obchodní společnost,
hlasovali ve prospěch uzavření smlouvy s Komerční bankou, a.s., o přijetí investičního úvěru ve
výši 10 mil. Kč s dobou splatnosti 10 let na realizaci akce "Kanalizace Lukavice - napojení na ČOV
Žamberk II";
výsledek výběrového řízení na akci rekonstrukce křížku u hospody konaného 11. 8. 2017 a starostu
obce pověřilo podpisem příslušné smlouvy s vítěznou firmou.

Zastupitelstvo obce Dlouhoňovice na svém zasedání dne 18. 9. 2017 schválilo:
dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace obce Dlouhoňovice firmě HRUŠKA, spol. s r. o.
o navýšení roční dotace a starostu obce pověřilo podpisem příslušné smlouvy;
příspěvek Obci Dlouhoňovice na pořízení parkovacího místa pro ZTP v ulici Sídlištní ve výši
2.500,- Kč žadatelem panem R. T.;
záměr prodeje části pozemku parc. č. 54/1, části parc. č. 671/5 a části parc. č. 580/1 v k.ú.
Dlouhoňovice (příloha geometrický plán je umístěna na elektronické úřední desce OU);
darovací smlouvu na křížek u hospody Pod Lipami mezi Obcí Dlouhoňovice a paní B. S. a A. Š.,
starostu obce pověřilo podpisem příslušné smlouvy.
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Z REDAKČNÍHO STOLU ZPRAVODAJE
VÝZVA TÝKAJÍCÍ SE SBĚRU PLASTOVÝCH VÍČEK
Spolek Floriánek z Dlouhoňovic sbírá dlouhá léta plastová víčka, která pak jednou za čas
předají vybrané osobě, či agentuře zabývající se zprostředkováním odkupu takových víček.
Výkupní cena plastu je však v dnešní době tak
nízká, že náklady spojené s odvozem pytlů s víčky
do sběrny je vyšší, než získané prostředky, proto
se většina nadací, či kontaktních prostředníků
o výkup víček přestala zajímat. Obracíme se tedy
na Vás nikoli s prosbou o sběr víček, ale naopak
s prosbou, jestli nevíte o někom, kdo by si víčka
přijel převzít.
K dispozici je 8 pytlů = cca 150 kg víček.
Naposledy bylo předáno přibližně stejné
množství víček Míšovi Bednářovi z Dolní
Dobrouče, a to při dětském karnevalu v únoru
loňského roku. O sběru a předání víček jsme psali
v Občasníku č. 69 (1/2016). Máte-li někdo kontakt
na jakoukoli agenturu, či přímo konkrétní osobu, která má o víčka zájem, napište nám do
e-mailové schránky Občasníku (obcasnik@dlouhonovice.cz), případně kontaktujte za spolek
Floriánek paní Simonu Páchovou (simapachova@seznam.cz).
Za spolupráci a případný kontakt děkujeme – L. Šimek
REKONSTRUKCE KŘÍŽKU V CENTRU OBCE
Citlivou rekonstrukcí prošel v září letošního roku kamenný křížek stojící v centru obce
Dlouhoňovice. Renovaci kamenného křížku z r. 1911 provedla na náklady obce Dlouhoňovice
paní Marie Vamberská z Pardubic.
Na žádost redakce DlňO připravila několik zajímavých údajů o křížku z historických
pramenů kronikářka obce Dlouhoňovice, paní B. Severýnová (přepis ručně psaného textu):
O kříži u školy jsem napsala několik článků a dnešní úžasná a citlivě provedená oprava stojí
za další článek.
V místě kříže byly v roce 1832 vysázeny 3 lípy, které
vypěstoval pan učitel Franc Nosek na památku vysvěcení
nové přístavby školy v č. p. 10. Mezi nimi stál kříž
s obrazem sv. Salvatora.
Místo za křížem bylo původně zvoleno pro stavbu
kaple se hřbitovem. Stojící kříž z kamenných desek na
přání Barbory a Václava Musilových nechali postavit
jejich nástupci na č. p. 15 Anna a Jan Kalouskovi
v r. 1911. Dosud v katastru obce žádný kříž nebyl
a procesí věřících chodilo na modlení ke třem křížům
v Žamberku. První zastávka u Matyášových, druhá
u kaple sv. Rozálie a třetí u Valáškova mlýna. Když byl
kříž postaven i u Mostisk, nemuseli zdejší obyvatelé do
Žamberka. Na bočních stranách kříže byly vysazeny další
dvě lípy v roce 1887 při otevření nové budovy školy
č. p. 71. Bohužel již nestojí.
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Na stavbu kaple a hřbitova neměla obec peněžní prostředky
ani úpisy darů od zdejších obyvatel, a proto se pohřbívalo dále
v Písečné až do roku 1939, ale to je jiná historie.
Kříž byl postaven sochařem Františkem Koukolem z Ústí nad
Orlicí, okolo byla zbudována železná ohrádka strojním
zámečníkem Františkem Kalouskem z Čermné u Kyšperka
(Letohrad).
Chci se zmínit o roku 1907. V měsíci květnu do stavení č. p. 15
uhodil blesk, všechno shořelo, pár kusů dobytka bylo
zachráněno, příbuzní a známí pomohli překonat utrpení. I toto
mohl být další důvod k postavení kříže – manželé Musilovi
zemřeli v r. 1909.

Z HASIČSKÉ ZBROJNICE
Naši mladí hasiči pokračovali v Orlickoústecké lize. První tři závody byly zmíněny
v předešlém čísle Občasníku. Dále jsme pokračovali 24. 6. v Bystřeci, kde skončili starší žáci
na 12. místě a mladší se umístili na krásném 7. místě
s nejlepším časem sezóny 20:19 sec.
Na začátku prázdnin jsme vyrazili do Dolního
Třešňovce. Závody zrovna nedopadly podle našich
představ, kde starší obsadili 13. místo a mladší měli
neplatný pokus. Poté jsme měli delší pauzu a 20. 8. jsme
zavítali do Třebovic. Obě družstva nebyla v plném
počtu, ale i přesto jsme byli s výsledkem spokojeni.
Starší – 12. místo a mladší – 10. místo. Dále následovaly
závody
v Dolní
Dobrouči,
kde
se
konají
i štafety dvojic, a proto vždy přijede nejvíce týmů. Starší
skončili na 15. místě s nejlepším časem sezóny 18:04
sec., mladší na 16. místě. Na závěr sezóny se vždy konají
závody v Letohradě. Zde starší skončili na 12. místě
a
mladší
na
17. místě.
V Letohradě se vždy vyhlašují i výsledky za celou
Orlickoústeckou ligu. Celkově se starší umístili na
10. místě a mladší na 16. místě. Po opakovaných
problémech s požární stříkačkou jsme s celkovými
výsledky spokojeni, avšak je pořád co zlepšovat.
Letošní sezónu zahájili i naši dorostenci, kteří
startovali v kategorii mužů ve Velké ceně
Ústeckoorlicka. Vzhledem k tomu, že jsou v této
soutěži nováčkem, tak si nevedou vůbec špatně.
Závěrem bychom chtěli poděkovat dětem za
předvedené výkony, rodičům za podporu a všem
příznivcům, kteří nám po celou sezónu fandili.
do redakční schránky zaslala K. Kořínková
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Z VAŠICH PŘÍSPĚVKŮ
Myštúra 2017
Poslední prázdninovou sobotu jsme se vydali s dětmi na tradiční Floriánkovu akci zvanou
Myštúra.
Trasa začínala a končila u chaty Rolba v lyžařském areálu v Dlouhoňovicích a vedla lesem
přes zvířecí stezku.
Objednané počasí nám vyšlo krásně
a nespadla ani jedna dešťová kapka.
Po cestě nás čekala spousta tematických
úkolů, kde si děti potrénovaly paměť,
ekologické cítění a znalosti o naší přírodě.
V cíli obdrželo každé dítě zaslouženou
odměnu a mlsné jazýčky si mohly zamlsat na
dobrém občerstvení.
Letošní výtěžek 6000,- Kč bude věnován
odbornému léčebnému ústavu Albertinum
v Žamberku na zakoupení pomůcek ke
zkvalitnění péče o pacienty a klienty. Pro
upřesnění. Tři tisíce Kč byly vybrány na
Myštúře a tři tisíce Kč dorovnala velkoryse
obec Dlouhoňovice.
Velké poděkování patří Simoně Páchové
a všem děvčatům z Floriánku, které akci
připravily a zvládly opět na jedničku !!! ☺ Děkujeme.
do redakční schránky zaslala J. Dolejšová
KOMÍN
Dějiny asi nepamatují tolik diváků při popravě,
kolik se jich sešlo 5. července v Dlouhoňovicích.
Sám mistr popravčí se několik vteřin před
vykonáním ortelu uklonil před obětí. Ano, zvykli
jsme si. V začátcích nenáviděný, časem tolerovaný
a nakonec milovaný velikán naší obce. To je úděl
všech géniů. Byl velikánem, velikánem své doby,
výtvorem českých lidských rukou. Vypínal se svojí
mohutností a zdaleka určoval svoje místo –
Dlouhoňovice.
Teď je prázdno. O živé bytosti se řekne: „Odešel
na věčnost“. Není to dětinské říkat to o věci? Kolik
monumentů lidských rukou už skončilo v propadlišti dějin. Před lety jsem psal pohádku, jak si tady
tancuje a dnes? Mohl bych psát druhý díl. Jak šel
komín do světa. Tak mějte na paměti, že nic netrvá
věčně, ale že je třeba nezapomenout. To je hlavní
úkol historie. Tak se tvoří dějiny.
Jiří Tydlitát
5. července 2017

STRANA 8

DLOUHOŇOVICKÝ OBČASNÍK

ČÍSLO 75 (3/2017)

MYŠTÚRA
Tradiční Myštúra letos vyšla na poslední prázdninovou sobotu. Po okolí bylo plno akcí, ale
přesto se sešlo poměrně dost lidí,
kteří přišli udělat něco pro své
zdraví a zároveň přispět na dobrou
věc. Tentokrát Floriánek zariskoval
a trasu zvolil lesem, po naučné
stezce, na které vás překvap
nejen věrohodně vyřezaná zvířátka,
ale i spousta zajímavostí z jejich
života. Samozřejmostí bylo také
plnění úkolů a sbírání myších
ocásků na startovní medaili.
Nakonec trasu zvládli i rodiče
s malými dětmi v kočárcích
a s úsměvem se vraceli do cíle, kde
na děti čekala odměna za splněné
úkoly a pro všechny dobré
občerstvení. Na letošní Myštúře
byly vybrány 3000 Kč. OÚ jako
každoročně tuto částku zdvojnásobí
a sanatoriu Albertinum se předá na rehabilitační pomůcky pro pacienty 6000 Kč.
Děkujeme všem, kdo se na akci podíleli a těšíme se na brzkou shledanou.
Za Floriánek A. P.

PŘEVZATO Z OBECNÍHO FACEBOOKU
Rezervaci
multifunkčního
sportovního
hřiště v Dlouhoňovicích s nově položeným
umělým povrchem vhodným ke všem
venkovním sportům (běh, in-line brusle, tenis,
volejbal, nohejbal...) lze provést osobně na
Obecním úřadě v Dlouhoňovicích, telefonicky,
nebo on-line prostřednictvím webových
stránek obce, záložka Obec Dlouhoňovice /
Tělocvična a hřiště. Na této stránce získáte
i základní informace o cenách za rezervaci
a příslušné kontakty na správce místních
sportovišť.
VÝLET S FLORIÁNKEM
V sobotu 14. října pořádá spolek Floriánek Dlouhoňovice výlet do „Pekla Čertovina“
(u Hlinska v Čechách). Jsou ještě volná místa! Zájemce o prohlídku Pekla prosím
o závazný e-mail na simapachova@seznam.cz. Cena vstupného je 320,- Kč / osobu.
Informace o cíli výletu najdete na: http://www.peklocertovina.cz/
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PODĚKOVÁNÍ …
… první
Ahoj všem, chtěla bych se s vámi podělit o radost mé vnučky z příměstského tábora na
Rolbě. Byla letos podruhé a opět byla velice nadšená. Líbil se jí výlet, malování triček, pěna od
hasičů a mně se nejvíce líbila vnučka, když přišla krásně namalovaná a s pěkným tričkem.
Každý večer se s námi podělila o nové zážitky a vyprávěla o nových kamarádech. Určitě příští
rok půjde znovu. Chci touto cestou poděkovat všem, kteří se nám o děti a vnoučata ten týden
starali, i těm, kdo tento tábor připravili.
Marie Kudláčková
… druhé
Obec na letní období sháněla pracovníka na dohodu o provedení práce. Jediný, kdo se
ozval, byl Josef Motl (mladší). Po ukončení školní docházky si mohl užívat prázdnin, přesto
konec července a celý srpen pracoval denně na zvelebování naší obce. Od pracovníků obce, se
kterými spolupracoval a u kterých jsem se na něho samozřejmě informoval, šla jenom chvála.
Moje osobní zkušenost je také velice pozitivní. Pakliže bude mít zájem i příští rok nám
pomoci, určitě ho rádi přivítáme. Touto cestou bych mu chtěl poděkovat za odvedenou práci,
popřát mu mnoho úspěchů v dalším vzdělávání na střední nebo i později na vysoké škole.
Petr Nun - starosta obce
… třetí (přepis ručně psaného textu)
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří tolik svého času i dovolenou věnovali
přípravě, organizaci a celé té akci „Sousedské hlídání“, aneb Rolba 2017. Děkujeme, že nám
bylo vypomoženo v rodinné situaci a naše vnučka Barunka byla do tohoto hlídání vzata. Byť
ostatní děti neznala, hned po prvním dnu byla nadšená a získala i nové kamarádky. Do své
skupiny si ji vzala energická p. Radka Motlová. Patří jí náš velký dík. A to, že zvládla s dětmi
i tu poslední noc – přespání na Rolbě – dokládá její sílu. Barunka na ten týden stále
vzpomíná, zážitků bylo mnoho.
Nezapomenutelný byl zážitek vidět více než 40 dětí vystupujících z motoráčku z výletu
v Potštejně, kde všechny děti měly krásná zelená trička.
Děkuji – babi a děda Kalouskovi
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… čtvrté
Letošní výlet pro dlouhoňovické
důchodce byl opět velmi zdařilý.
Zásluha a veliké poděkování patří
hlavnímu organizátorovi - panu Jiřímu
Tydlitátovi a jeho paní Štěpánce. Výlet
měli naplánovaný do nejmenších

detailů a podrobností s perfektním
časovým harmonogramem. Též ale patří
dík všem ukázněným výletníkům,
kteří jejich pokyny vzorně respektovali.
Takže díky všem a budeme se těšit na
příští rok, jaký výletní program nám
Jirka připraví.
Jitka Chárová
… páté
Více
jak
čtyři
desítky
dlouhoňovických spoluobčanů se
v sobotu 23. září nenechaly
odradit
sychravým
podzimním
počasím a přišly na místní „Kalvárii“
zúčastnit se již po sedmé tzv.
„společného
výstupu
na
Výhlednu“. Odměnou jim byl
bezedný kelímek horkého čaje,
čerstvý koláček na posilněnou, malý

upomínkový dárek a hlavně
několik písniček v podání sborečku
Vlaštovičky ze Základní umělecké
školy Petra Ebena v Žamberku pod
vedením (a za klavírního doprovodu) paní učitelky Olgy Kaláškové.
Všem, kdo se na přípravě tohoto
tradičního setkání podíleli, patří
srdečné poděkování.
L. Šimek
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Z VAŠICH PŘÍSPĚVKŮ
Ve Ski areálu se v létě intenzivně pracovalo
O letošní úspěšné zimní sezóně jsme informovali na jaře. Hned, jak se oteplilo, začaly
přípravné práce na zimu. Nejdříve prošla sněžná rolba větší údržbou. Byly vyměněny olejové
náplně, nahrazena některá vodítka pásů, seřízena čerpadla.
V květnu jsme uspořádali brigádu na
přípravu dřeva na topení. Pan Bílý nám
věnoval několik stromů, jejich pokácení
zajistil Milan Vítek. Nařezání, štípání a úklid
zvládli dobrovolníci. Po brigádě jsme opekli
buřty a v družné zábavě prožili příjemný
večer.
Pan starosta zajistil revizi pevnosti sloupů
osvětlení. Následně jsme provedli generálku
rozvodnic sloupů a jejich ochranu proti

korozi. Všechny sloupy a stanice vleku mají
nové nátěry.
Zbývá ještě namontovat nové vysokotlaké
čerpadlo, projít nutnými revizemi, školením
obsluhy a budeme na novou sezónu
připraveni. Ceny jízdného opět zůstávají na
loňské úrovni. Podstatnou změnou však je,
že již nebudeme používat papírové jízdenky,
ale pouze čipové karty. Proto je třeba počítat
se zálohou na kartu ve výši 100,- Kč.
Jan Vych

Náš pohádkový les
Každý les, každý kout přírody je pohádkově krásný, jen se naučit dívat. Na naší Cestě lesem
- poutí za zvířátky už načínáme druhou polovinu. Čeká nás vyprávění, pohádka.
Pátá
Na větvi sedí puštík. Sedával tam dávno, to ještě bývaly lesy hluboké,
většinou listnaté a spousta starých stromů poskytovala své dutiny, ve
kterých nacházeli domov různí lesní obyvatelé. Oblékali se všelijak, někteří
do kožíšků, jiní do peří. Někteří spali v noci, jiní za dne. Tak je tomu
dodnes.
Kdyby nebyl náš puštík ze dřeva, těžko byste ho ve dne uviděli. Miluje
tmu. To svým tichým klouzavým letem prolétá krajinou a pátrá po
menších obyvatelích lesa, polí a luk. Kdo není ostražitý, končí v jeho
žaludku. Většinou to odnesou myši a hraboši. Říkáte, že tohle není
pohádka? Tak tedy začneme to naše pohádkové vyprávění.
Jak ke svému hlasu přišel. Už jsem psal, že miluje tichý noční les, kdy
jen vítr občas povídá větvím. On žádným zvukem to ticho nerušil, až
nastala ta doba. Doba lidských vynálezů.
Stalo se, že byl vynalezen parní stroj. Pro přepravu nákladů byl silnější a rychlejší než koňský
povoz, vždyť dodnes se lidé snaží o rychlejší a rychlejší přepravu. Tak tedy v dávných dobách, zase ne
v tak dávných, vždyť už většinu starých listnatých lesů vystřídaly mladší smrkové. Je tomu méně než
sto padesát let, kdy se pod lesem podle řeky Divoké Orlice začalo něco dít. Až tam náš puštík zalétal za
potravou. Byl dost mlsný, někdy náš labužník dostal chuť i na rybičku. Bývalo tam ticho, jen řeka byla
slyšet, a když se v ní měsíc koupal, byla to nádhera. To ale nějakým kouzlem náhle minulo. Rachot
povozů, kamení a lidské hemžení. Vyděšení lesní obyvatelé prchali dále do lesů, kde si budovali nová
doupata a hnízda. Stavěla se železnice.
Jen občas zalétal puštík k řece, usedal na větev staré střemchy a snil o bývalém klidu. Ten sice po
dokončení stavby za dva roky nastal, ale ne tak docela. Občas se po nové cestě hnalo hrozné zvíře. Na
hlavě hřeben z jisker a ocas kouře. Vše živé se budilo a prchalo hlouběji do lesa.
Až jednou se to stalo. Zvíře ztichlo, jen oddychovalo a stálo. Potom promluvilo. Hů hu hu hu.
Chvíli takhle nešťastně volalo. Puštík na to se zájmem koulel svýma velkýma očima. Konečně to
velké zvíře chcíplo. Pomyslel si a spokojeně odletěl domů. Napříště ale už zase ten hrozný tvor
supěl krajinou. Občas, ne však příliš často se podobný úkaz opakoval.
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Zvláště v zimě, když napadlo hodně
sněhu. Puštíkovi se to zoufalé houkání
začalo líbit a tak dlouho to zkoušel, až se to
naučil. Můžeme ho tak slyšet dodnes.
Hů hu hu hu.
My si ještě můžeme říci, co to vlastně na
železnici znamenalo. To při uváznutí vlaku
v závěji, nebo při jiné závadě dával
strojvedoucí parní lokomotivy zaměstnancům vlaku znamení, říká se návěst. Tomu
rozuměli všichni železničáři a znamenala
„Svolávání všech zaměstnanců“. A kdy že
začaly vlaky pod lesem jezdit?
14. ledna roku 1874. A to je vše.
Jirka Tydlitát
Prázdninový výlet
Kdo z dětí by se netěšil na dva měsíce letních prázdnin. Mnozí je tráví u svých prarodičů. Na ty
ale také myslí naše obec, která jim v závěru léta věnuje výlet. Autobusový zájezd, kde platí pouze
za vstupné a stravu. Ten letošní připomenu v tomto příspěvku. Není určen jenom pro ty, kteří se
účastnili, ale pro všechny, kteří si rádi čtou náš Občasník. Připomenu jenom to, co jsme viděli.
Začínám odjezdem v 6:30 ze středu obce od
opravovaného křížku, však ne zcela přímo. To
vzhledem k výšce dnešních moderních
autobusů, které neprojedou v Borohrádku pod
železniční tratí. Podle plánu jsme dojeli před
devátou hodinou před zámek Kačina.
Prohlídkový okruh č. 2 mnohé zaujal. Byl
věnován životu šlechtické rodiny Chotků na
panství Nové Dvory. Kdo by měl zájem
o historická data, rád doplním. Zde se jedná
především o nejvyššího úředníka království
českého v době rakouské monarchie. Tomu
také odpovídá toto velkolepé sídlo.
Dle časového rozvrhu, kterého jsme se po
celou trasu zájezdu díky úžasné disciplinovanosti všech zúčastněných drželi, pokračujeme do Poděbrad. Zajištěný oběd v hotelu Bílá
Růže si všichni bez problémů užili a ještě zbyl

čas na procházku po lázeňské kolonádě, kávu
a tradiční lázeňské oplatky. Autobus jsme měli
za řekou, tak jsme poznali i havířský kostelík
a další zajímavosti v této části městského
parčíku. I o tomto místě a historii by mohl být
samostatný článek. Pokračujeme ale v našem
výletě.
Ono předpovězené „tajné“ místo byla
Radovesnice II - Muzeum veteránů - otevřené
v bývalém areálu statku v letošním dubnu.
V předchozích dvou výletech jsme navštívili
dva chovy koní - Heřmanův Městec
a Kladruby. Tady to byli pomocníci, kteří
konzumují jiné pohonné hmoty než seno
a oves. Zde je vystaveno 83 traktorů, dalších
zemědělských strojů a ještě 260 motocyklů ČZ,
JAWA a dalších značek. Pro většinu to byl
zážitek na dvě a půl hodiny.

Dle stále dodržovaného časového plánu pokračujeme do Chlumce nad Cidlinou do zámku rodu
Kinských - Karlova Koruna. Proč Karlova jistě zúčastnění vědí, vždyť si za to zaplatili vstupné.
A víte, že tu byly položeny základy překážkových dostihů, dnes Velké pardubické? To už jsme zase
zpět a opravdu naposled u koní.
Tím náš letošní výlet za poznáním končí. Čeká nás jen večeře v Čestické hospodě, kam
dorážíme jak jinak než včas. I doma jsme podle plánu. Nutno poděkovat všem za vzornou kázeň.
Na vstupném jsme utratili 70, 100 a 60,- Kč + útratu za jídlo. Obci děkujeme za zaplacení ujetých
300 kilometrů. A co příští prázdniny? Plán už je. Když se nenaskytne nějaká zvláštní příležitost,
pak navštívíme pevnost Josefov u Jaroměře, Ratibořice, prostě kraj Boženy Němcové čárka a před
tím oběd na Rozkoši u České Skalice. Tak se těšte na prázdniny, i když vás už dávno povinná
školní docházka minula.
Jiří Tydlitát
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MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V PŘESPOLNÍM BĚHU
25. listopadu 2017 - DLOUHOŇOVICE

Vážení spoluobčané!
Pro Prahu je reklamou Pražský maraton, pro Dlouhoňovice je reklamou chystané
Mistrovství České republiky.
Zveme Vás proto na Mistrovství ČR v přespolním běhu, které se koná 25. listopadu
od 10 hodin na hřišti v Dlouhoňovicích. Zveme Vás jako diváky. Odvážnější se ale
mohou přihlásit do veřejného závodu na 2 km. Odměněno bude prvních 10 závodníků v cíli.
Forma přihlášky: elektronicky na adresu: prihlasky-prichozi@seznam.cz
osobně:
v pátek 24. 11. od 16:00 do 18:00 hodin
v sobotu 25. 11. od 8:00 do 10:00 hodin
Máte jedinečnou možnost vidět to nejlepší v tomto státě, co nabízí nejpřirozenější část
atletiky – běh přírodou. Přijďte fandit!
V mistrovské kategorii žen na 8 km budou startovat i dvě závodnice
našeho oddílu atletiky:
Šárka Kulhavá a Eliška Kulhavá.
Nenechte si ujít tuto jedinečnou, a možná i historickou sportovní událost.
Dost těžko by si každý z nás mohl představit, že v tak malé obci se uskuteční Mistrovství
republiky. To však platilo do 20. září 2016. Ten den předsednictvo Českého atletického svazu
přidělilo konání MČR Tělovýchovné jednotě Dlouhoňovice. A začala práce na přípravě akce.
Práce, se kterou kromě tří členů organizačního výboru neměl nikdo další zkušenosti. Těch
úseků je mnoho: výběr trati, stavba a likvidace trati a reklam, rozmístění pracovišť, ozvučení,
prezentace závodníků a vyhlašování výsledků, výdej a sběr čipů, stravování, parkování,
propagace, společenský úsek, zajištění rozhodčích, zajištění tiskového střediska, stavba stanů,
zajištění pracovníků na všechny úseky a hlavně zajištění rozpočtu a financí. Už nyní děkuji
členům organizačního výboru a všem dobrovolníkům, kteří budou pracovat při akci. Děkuji
panu starostovi a zastupitelstvu za pochopení a pomoc. Děkuji kolektivu, který připravil
a realizoval kvalitní propagační video: režiséru a scénáristovi Josefu Psohlavcovi, herci Janu
Čenskému, herci a moderátoru Alfrédu Strejčkovi. Děkuji všem místním partnerům –
sponzorům. Rovněž děkuji přátelům z oddílu atletiky Jabor v Jablonném nad Orlicí a panu
starostovi Jablonného n. O.
Předpokládám, že nás navštíví pan senátor Petr Šilar i pan hejtman Martin Netolický,
kteří nad závodem převzali záštitu.
Skoro dva roky jsme se snažili, aby tento, pro Dlouhoňovice historický závod, dopadl dobře.
Věřím, že i Vy k tomu přispějete svou účastí a fanděním.
Za organizační výbor MČR - Česlav Vančura
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Účastníci „našeho“ mistrovství obdrželi osobní pozdrav od světové kapacity
v kardiochirurgii, sportovce, běžce, lyžaře, ale hlavně úžasného člověka - pana profesora
JANA PIRKA:
Vážené běžkyně, vážení běžci!
Mistrovství republiky v přespolním běhu je jedinečný a významný závod. Účast na této akci
zaujme jistě významné místo ve vašich běžeckých záznamech. Přeji Vám, abyste si ho užili
a aby, až jednou po letech budete listovat ve svých deníčcích, jste si řekli: „To byl krásný
závod“. A myslím, že k tomu má všechny předpoklady. Zkušený organizační tým spolu
s hezkým prostředím Dlouhoňovic je toho zárukou.
I když jde o titul Mistr ČR v přespolním běhu po rok 2017, nezapomeňte, že hlavním
smyslem sportu je utužování zdraví, protože jak praví staré pravidlo: Ve zdravém těle zdravý
duch.
Tak Vám všem přeji, užijte si to. Ve skrytu duše Vám tak i trochu závidím.

Děkujeme panu profesoru Pirkovi za pozdrav a přejeme mu ještě dlouho plné zdraví
zocelené sportem.
Významný pražský lékař – primář, kardiolog a angiolog, doc. MUDr. Jean-Claude
Mukonkole Lubanda, PhD. (svého času hrál „ligu“ basketbalu za Sokol Vyšehrad) říká:
„Obecně si myslím, že bez sportu žije člověk jen napůl. Pohyb je život a navíc
se u toho odreagujete.“
… a na závěr ještě pozdrav p. Wágnera, starosty města Jablonné nad Orlicí:
Vážení čtenáři,
Mistrovství republiky v přespolním běhu po dlouhé době opět zavítalo do podhůří
Orlických hor. Jsem rád, že město Jablonné může přispět k organizaci letošního
mistrovství poskytnutím zázemí pro závodníky a organizátory. O úspěch této akce nemám
obavy. Pořádají ho totiž zkušení organizátoři, pro které je sport celoživotní srdeční
záležitostí.
Sportovcům přeji, aby do závodu naladili ve správnou dobu tu nejlepší formu. Pořadatelům
i nám divákům dobré počasí. Všem společně potěšení a radost ze špičkových sportovních
výkonů.
Miroslav Wágner
Český atletický svaz zajistil do Dlouhoňovic na MČR v přespolním běhu unikátní
velkoplošnou LED obrazovku, která bude umístěna v prostoru startu a cíle a bude
zprostředkovávat nejen průběžné i konečné výsledky, ale i obrazový materiál z průběhu
závodu, který bude snímat po celém sportovním areálu několik televizních kamer. Záznam
bude zároveň „streamován“ (živě přenášen) na internet.
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V Dlouhoňovickém občasníku č. 73 (1/2017) byla
představena kariéra dvou závodnic. Marie TaclovéMotlové z Letohradu a Elišky Kulhavé z Dlouhoňovic
(na fotografii vlevo).
Dnes si představíme pět závodníků, mužů, kteří
v mladším věku trénovali a závodili v běžeckých
disciplínách, ale hlavně, všichni začínali v naší oblasti.
Pozvali jsme je na MČR jako čestné hosty. I po letech si
zaslouží uznání nejen za výsledky ve sportu, ale i za
občanské postoje, které si přinesli ze sportování:
houževnatost, cílevědomost, schopnost překonávání
překážek vedoucí k lepší kvalitě života.
Odpověděli na tři otázky:
1. Co říkáš na MČR v Dlouhoňovicích?
2. Vzpomeň na svoji atletickou kariéru.
3. Co říkáš na běhání?
Ing. Jan Štrup
Začínal s atletikou v Letohradě, později závodil za Lokomotivu Kolín. Od začátku bylo
jasné, že nebude špičkovým sprinterem.
Reprezentoval v maratonu, v roce 1975 se dostal
na 4. místo světových tabulek na 100 km.
1. O MČR v přespolním běhu jsem se dozvěděl
zhruba před rokem a byl jsem velmi
překvapen. Protože mám představu, co
obnáší zorganizování a zajištění takové akce,
tak hluboce smekám před organizátory.
Přeji závodu velmi úspěšný a zdařilý
průběh.
2. Svůj první maraton jsem běžel v r. 1973
v Úpici ve 22 letech v čase 2:35,43 a obsadil
jsem 7. místo. Ještě týž rok jsem běžel
MMM
(Mezinárodní
maraton
míru)
v Košicích v čase 2:42,08. Rok 1974 byl
úspěšný: Na MČSR v Otrokovicích 4. místo
časem 2:30,46, na MČSSR v Domažlicích
3. místo za velkého tepla a dusna a zařazení
do reprezentace. Osobní rekord mám z roku
1975 z Prahy – mimochodem na vteřinu
stejným časem 2:23,17 vyhrál Emil Zátopek
OH v Helsinkách v r. 1952. Splnil se mi sen:
běžet se lvíčkem na prsou. 7x jsem
před startem „Mladkovské 50“
reprezentoval: v mezistátním čtyřutkání ve
Jan Štrup + Dušek
Fürthu v NSR, v Otrokovicích, 2x v polském
Debnu, ve Waršavě, v Košicích a Karl-Marx-Stadtu. Celkem jsem uběhl 20 maratonů.
Mezi své velké výkony počítám 1. místo na 100 km za 7:35,00 v Košicích. Přes noc před
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závodem napadlo 15-25 cm sněhu, při závodě foukal silný vítr, občerstvení bylo zmrzlé,
nebo chybělo vůbec. Přesto byl tento výkon zařazen na přední místo světových tabulek.
V současné době běhám 3x týdne 10 – 12 km. S oblibou říkám, že se udržuji v tom
chátrání. Zúčastňuji se i závodů – za rok 2016 jich mám 8. V 66 letech říkám: Běhání mi
dalo hodně, naučilo mě houževnatosti a jen tak nic nevzdat. Při zaměstnání jsem
vystudoval vysokou školu, postavil barák. KAŽDÉMU BĚHÁNÍ DOPORUČUJI.
Miroslav Vítek

Byl vynikajícím závodníkem, reprezentantem běhu do vrchu,
v krosu i v půlmaratonu. K běžeckému mistrovství se
vytrénoval v okolí rodných Dlouhoňovic. Pracuje v org. výboru
mistrovství.
1. Jsem velice rád, že se MČR v krosu koná právě
v Dlouhoňovicích, kde jsem vyrůstal a kde jsem naběhal
spoustu kilometrů, které jsem zúročil na závodech v České
republice i v zahraničí. Bude to dobrá příležitost pro obec
Dlouhoňovice prezentovat se dobrou organizací.
2. Byl jsem 3x mistrem ČR – v roce 2000 v půlmaratonu,
v letech 2004 a 2005 v běhu do vrchu, mimo to jsem byl
mnohokrát druhý, nebo třetí. Na ME 2003 v Itálii jsem byl
třetí, na MS jsem startoval 2x – v Rakousku a na ostrově
Reunion. Jeden z nejtěžších závodů štafet Dolomitenman
jsem absolvoval 6x. Svůj běžecký úsek v délce 23 km
s převýšením 1.300 m za účasti tisíce běžců z celého světa
jsem dokončil jednou na 2. místě, 2x na 3. místě.
3. Běhání je sport, kde nepotřebujete skoro nic, jenom boty
a chuť běhat. Běhání čistí tělo i ducha. Lidé běhají
z různých důvodů – někdo chce vyhrávat závody, jiný chce
závod jen uběhnout a někomu stačí si zaběhat pro dobrý
pocit. Lidé běhají, protože je to osvobozuje od starostí a problémů. Běh přináší lidem
svobodu.
Miroslav Krsek
Dosud aktivní veterán. Z Lukové
přestoupil do Sparty Praha, ve které
absolvoval celou aktivní kariéru.
1.
Jsem moc rád, že se Mistrovství
České republiky v přespolním běhu může
pořádat právě ve Vaší obci. Já Vám
k tomu moc gratuluji. Je to pocta pro
pořadatele, ale také velká starost
a zodpovědnost. Věřím, že se vše povede
podle představ a závodníci budou
spokojeni.
2.
Svoji kariéru jsem započal ve svých
18 letech, kdy jsem začal aktivně sportovat.
V roce 1975 jsem získal světový rekord v maratonu časem 2:14,56. Mám 8 titulů mistra
světa veteránů, 7 titulů mistra Evropy, 12 titulů mistra ČR – to vše v duatlonu. Mezi léty
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1996 až 2012 jsem získal celkem 41 titulů mistr ČR na tratích 1500 m, 5000 m, 10 km na
dráze i na silnici, v půlmaratonu a krosu. Moje atletické osobní rekordy:
3 km překážek
8:49
5 km
14:09
10 km
29:03
maraton
2:14,56
Já běhám od svého mládí až doteď, a to téměř každý den. Moc mě to baví a dobíjí.
Běhám velmi rád a na počet km mám téměř 3x oběhnutou zeměkouli. S během jsem
začal pro radost. Ale postupně jsem ho aktivně zapojil do svého každodenního života.
A začal se mu také věnovat závodně. Běh je součást mého života, neboť přispívá
k lepšímu zdraví. Při běhu se okysličuje celé tělo a tím ze 70 procent přispívá ke zdraví.
Zbylých 30 procent je kvalitní a vyvážené jídlo a dostatek tekutin. Běh je i výborná
pomůcka k udržení dobré nálady a může sloužit jako pomůcka k duševní hygieně. Běhat
by se mělo alespoň hodinu denně. To se snažím dodržovat. Záleží na roční době
a přípravě na závody. Při běhu je důležité se propotit. Já si k běhu přidám každý den
i jednu hodinu dechového cvičení. Správný dech k běhu neodmyslitelně patří. Běh mě
provází celý život, je mým věrným koníčkem a jsem rád, že mi rodina vychází vstříc
a podporuje mě.
František Krátký

Atletický veterán z Králík je příkladem pro mládež. Příkladem nejen svou skromností, ale
i láskou ke sportu. Není snad atlet v našem regionu, který by Frantu neznal a neobdivoval ho.
Stále ještě trénuje – v létě „po svých“, v zimě na běžkách. Stále ještě závodí a veteránské
závody většinou vyhrává. Ke sportu přivedl i své dvě ratolesti. Marek byl vynikajícím
reprezentantem vysokoškolského sportu, účastníkem světových zimních univerziád. Jitka
reprezentovala na středních tratích.
1. Nestačím se divit, jsem nadšen. Je obdivuhodné, že tak malá vesnice pořádá tak velký
závod. Už se těším, až se po letech sejdeme s kamarády – bývalými atlety –
a zavzpomínáme. Byl to vynikající
nápad pořadatelů, děkuji za něj.
Ať se mistrovství vydaří.
2. Běhám stále pro radost. Největší
radost jsem měl jako mistr
Evropy veteránů nad 50 let v roce
1993. A běželo nás opravdu
hodně. Za čas 33:06 na 10 km na
členité silniční trati by se asi
nemusel stydět veterán ještě
dnes. Druhého v cíli jsem porazil
o 48 sekund. S atletikou jsem
začínal v Ústí nad Orlicí, na vojně
ve Zvolenu jsem závodil ve
25. lize, ale trénovat mě moc
nenechali. Po dvanácti letech za
Dynamo Pardubice jsem se rozloučil s ligou v osmatřiceti a osobním rekordem na 10 km
31:08. Počet závodů v krosu a na silnici se snad ani nedá spočítat. Vzpomínám na deset
startů na Běchovicích s osobním rekordem 31:10, na 55 startů na Memoriálu Q. Štěpánka
v Jablonném a také na dva maratony. V Ratibořickém maratonu jsem za velké účasti
zahraničních závodníků byl mezi 205 běžci pátý.
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Je mi 75 let, stále trénuji a účastním se veteránských závodů. Myslím si, že běhání
formuje člověka, pomáhá mu překonávat pohodlí, rekreační běhání posiluje zdraví.
A ještě něco: Nemusíte čekat na soupeře jako v kolektivních sportech, vyběhnete si sami
podle chuti a časových možností. A zadarmo, nemusíte platit za posilovnu, tělocvičnu,
nepotřebujete drahé pálky, rakety, míče, stačí dobré boty a tričko.
MLÁDEŽI – BĚHEJTE !
Ing. Jan Pešava

Ke sportovnímu mistrovství se vypracoval na severu Čech,
ale již dlouho je naším krajanem. Je předsedou a trenérem
atletického oddílu v Jablonném nad Orlicí, se kterým
pořádáme MČR společně. Honza Pešava bude ředitelem
„našeho“ mistrovství.
1. V Jablonném jsme již před deseti lety MČR pořádali.
Pořádáme i Memoriál Q. Štepánka a při loňském
69. ročníku jsme si řekli, že po jubilejním 70. ročníku
spojíme síly s kolegy z Dlouhoňovic. Podali jsme si ruce
a dohodli se na společném uspořádání mistrovství.
Dlouhoňovická trať je moderní a pro diváky zajímavá
a přehledná.
2. S atletikou jsem začínal v 10 letech na sportovní škole
v Jablonci nad Nisou. Zpočátku jsem závodil za LIAZ Jablonec, vrcholných výkonů jsem
dosáhl za Duklu Praha. V 18 letech jsem zaběhl 5 km pod 14 minut a v 19 letech 10 km
pod 30 minut v čase 29:44,04. Dodnes jsou tyto výkony juniorskými rekordy. Přehled
mých výkonů:
6x titul Mistr ČR / 1x 5 km, 5x 10 km / sedmé místo na ME 1994 v Helsinkách na 10 km
osobní rekordy:
1500m = 3:45,63 / 1996
5000m = 13:25,80 / 1998
10 km Běchovice 28:59 / 1997
české rekordy:
3000m 7:46,72 / 1998
(!!!)
10 km 27:47,90 / 1998
(!!!)
půlmaraton 1:01,31 / 1997
(!!!)
2x jsem vyhrál Běchovice, 2x jsem startoval na ME, 3x na MS. Jako jediný český běžec
v historii jsem zaběhl 10 km pod 28 minut.
3. Co mi dal sport a atletika? Možnost poznat sám sebe a svoje fyzické a psychické
možnosti. Umožnil mi poznat svět. Umožnil mi splnit si pár snů. Umožnil mi poznat
spoustu zajímavých a inspirativních lidí.
ZÁVĚR: V malé anketě jsme se Vám snažili přiblížit názory a představit atletickou kariéru
několika bývalých atletů, kteří v našem kraji vyrostli a dosáhli nejen pozoruhodných, ale
v několika případech zcela vynikajících atletických výkonů. Všechny budete mít možnost vidět
25. listopadu v Dlouhoňovicích. Každý odstartuje některou kategorii a bude předávat
mistrovské medaile a diplomy. A většina, vlastně všichni, vzkázali:
PRAVIDELNÝ BĚH PROSPÍVÁ TĚLU I MYSLI !
Takže na shledanou 25. listopadu v Dlouhoňovicích na Mistrovství České
republiky v přespolním běhu.
Česlav Vančura, předseda organizačního výboru MČR
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SPORT
KAPŘI DOSÁHLI ZLATÉHO HATTRICKU!
Sedmý ročník Kapřího poháru ovládli domácí Kapři Dlouhoňovice a potřetí tak zvedli
nad hlavu putovní trofej pro vítěze
tradičního hokejbalového turnaje.
Děkujeme
všem
zúčastněným
týmům, hráčům, divákům, odpoledním
i
večerním
hostům
a v neposlední řadě všem partnerům klubu, zejména Obci Dlouhoňovice, která zafinancovala novou
plastovou plochu! Věříme, že jste si
poslední
červencovou
sobotu
všichni náležitě užili. Všem vám
moc děkujeme !
Pro náš oddíl sezóna 2017 končí
a přejeme tak hodně štěstí
SK Hokejbal Žamberk, pro který
bude nově domovským stánkem
právě dlouhoňovický stadion.
(tp)
ZPRÁVA O ČINNOSTI FC DLOUHOŇOVICE
Pro podzimní část sezóny 2017-18 jsme přihlásili tři týmy mládežnické kopané. Jak jsem již
psal v minulém čísle Občasníku, došlo ke spojení Dlouhoňovic a Lukavice. Díky tomuto
spojení máme dnes tréninkovou docházku okolo třiceti dětí. Tréninkovou jednotku jsme byli
nuceni rozdělit. Mladší a starší přípravka trénuje společně a mladší žáci samostatně.
Nejmenší fotbalisty mají na starosti Michal Maurer a Míra Blažek, starší přípravku trénuje
Zdeněk Kořínek a mladší žáky vedou Pavel Karvai a Pavel Vítek.
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Pro podzimní část jsme stanovili několik cílů. U mladší přípravky je důležité zapracovat
nové děti do týmu, starší přípravka je pro podzimní část doplňována hráči ročníku 2007, kteří
již hrají za mladší žáky, a tím se od nich očekávají nejlepší výsledky. Mladší žáci letos začínají.
Fotbal v této kategorii přechází z mini fotbalu na kopanou téměř přes celé hřiště, a tudíž klade
větší důraz na fyzickou přípravu dětí, orientaci na hřišti a dokonalé fotbalové dovednosti.
Víme, že tento přechod bude těžký, a proto od kluků nečekáme žádnou „hitparádu“. Většina
z nich začala až ve starší přípravce a nyní se střetávají se soupeřem, který už hraje fotbal
o čtyři roky déle. Náš tým je doplněn dětmi, které tuto soutěž hrát nemusí, a tak jsme asi
nejmenším týmem soutěže. Ale to vše jsou cíle, důležitější je zájem dětí o sport, a to se myslím
povedlo.
Závěrem bych rád pozval všechny příznivce kopané, aby přišli povzbudit naše fotbalové
naděje na turnaje a zápasy. Veškeré dění v mládežnické kopané můžete sledovat na webových
stránkách Junioru Dlouhoňovice nebo na Facebooku FC Dlouhoňovice.
Zd. Kořínek
MLADŠÍ PŘÍPRAVKA - podzim 2017
10. 9.
16. 9.
23. 9.
30. 9.
7. 10.
14. 10.
21. 10.

JISKRA 2008, JABLONNÉ n.O., DLŇ, ROKYTNICE
4. místo
ROKYTNICE, LIBCHAVY, DLŇ, JISKRA 2008
2. místo
DLŇ, ŽICHLÍNEK A, ŽICHLÍNEK B, JABLONNÉ n.O.
3. místo
NĚMČICE, LIBCHAVY, DOBŘÍKOV, DLŇ
odehráno po redakční uzávěrce
LIBCHAVY, DOBŘÍKOV, RYBNÍK, DLŇ
ROKYTNICE, JABLONNÉ n.O., DLŇ, NĚMČICE
JABLONNÉ n.O., Č. TŘEBOVÁ, DLŇ, LIBCHAVY

STARŠÍ PŘÍPRAVKA - podzim 2017
9. 9.
16. 9.
23. 9.
30. 9.
7. 10.
14. 10.
21. 10.

TATENICE, SOPOTNICE, JEHNĚDÍ, DLŇ
DLŇ, JISKRA 2008, LUKOVÁ, RYBNÍK
D. ČERMNÁ, DLŇ, JABLONNÉ n.O., VERMĚŘOVICE
RYBNÍK, SEMANÍN, D. ČERMNÁ, DLŇ
JABLONNÉ, DLŇ, VERMĚŘOVICE, D. ČERMNÁ
LIBCHAVY, RYBNÍK, SEMANÍN, DLŇ
DLŇ, D. DOBROUČ, JISKRA 2008, TATENICE

1. místo
1. místo
3. místo

Začátky turnajů vždy v 9:00 hodin.
MLADŠÍ ŽÁCI - podzim 2017
30. 8.
13. 9.
16. 9.
24. 9.
28. 9.
30. 9.
8. 10.
14. 10.
22. 10.
29. 10.
5. 11.
11. 11.

DLŇ - JISKRA 2008
DLŇ – LUKOVÁ
BOŘÍKOVICE - DLŇ
DLŇ - JISKRA A
DLŇ – RUDOLTICE
JABLONNÉ n.O. – DLŇ
DLŇ - Č. HEŘMANICE
VERMĚŘOVICE – DLŇ
DLŇ – ŘETOVÁ
LANŠKROUN B – DLŇ
DLŇ - BRANDÝS n.O.
TATENICE – DLŇ

16:30
17:00
12:30
10:00
13:00
14:00
10:00
10:00
10:00
11:30
10:00
10:00
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LIGOVÝ HOKEJBAL v DLOUHOŇOVICÍCH ??!!
Celek hokejbalu ze Žamberka postoupil do
2. Národní hokejbalové ligy (NHBL)
a tréninky i mistrovská utkání hráli na hřišti
v Letohradě. Obec Dlouhoňovice namísto
původně plánovaného výkupu pozemku
a zhotovení nového hřiště zajistila položení
umělého povrchu na stávající ploše kluziště.
Plocha ovšem není využívána tak, jak
bychom chtěli vzhledem ke vloženým
finančním prostředkům. Po kolaudaci plochy
přišli hokejbalisté ze Žamberka s prosbou,

zda by mohli všechny své aktivity přesunout
z Letohradu na tuto plochu. Obec jim vyšla
vstříc. Proto si oddíl v Dlouhoňovicích
zarezervoval a zaplatil třináct tréninků a pět
mistrovských utkání do konce roku 2017.
Na hřišti se dají provozovat dále nohejbal,
tenis, in-line hokej. Mimo rezervaci pro
hokejbal, která je zveřejněna na webu obce,
je pro veřejnost plocha přístupná na všechny
aktivity bez omezení. Celodenní dozor bude
mít správce, který pracuje již od 17. srpna.

Hokejbalový oddíl přivítá diváky na zápasech s Přeloučí (sobota 7. 10.), Svitavami
(sobota 21. 10.), Svítkovem (sobota 4. 11.), Pardubicemi (sobota 18. 11.), Opočnem,
Heřmanovým Městcem, Hradcem Králové a Chlumcem nad Cidlinou.
Petr Nun - starosta obce

NA ZÁVĚR PŘIPOMÍNÁME …
… pro přímou komunikaci s redakcí Občasníku je určena samostatná e-mailová adresa
obcasnik@dlouhonovice.cz. Uzávěrka příspěvků příštího vydání Občasníku (číslo 76) je
v neděli 10. prosince 2017. 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 použitých fotografií (vč. obrazové přílohy) jsou:
L. Šimek (16), archiv SDH Dlň (2), P. Nun (2), archiv Č. Vančura (4)
archiv FC Dlň (2), archiv Kapři Dlň (1), archiv MŠ Dlň (2),
D. Silber (1), archiv Floriánek (2), archiv rodina Kulhavých (1),
mapka na str. 2 = SET servis - centrum reklamy a tisku s.r.o., Helvíkovice.
Použité foto a animace: zdroj internet (7)
Vypracovala redakční rada v čele s Lucií Šimkovou v nákladu 150 výtisků. Kontaktní
e-mail: obcasnik@dlouhonovice.cz Prodej obecního zpravodaje v Dlouhoňovicích:
obecní úřad, prodejna, restaurace. Celoroční předplatné možno zajistit na Obecním
úřadě v Dlouhoňovicích. Redakční rada neodpovídá za obsah převzatých příspěvků.
Periodický tisk územního samosprávného celku.
Uzávěrka příspěvků do Občasníku č. 76 je v neděli 10. 12. 2017.
Úřední hodiny Obecního úřadu Dlouhoňovice:
pondělí a středa: 14:00 – 17:00 hod., pátek: 9:00 – 10:00 hod.
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Z ARCHIVU PŘEDSEDY ORG. VÝBORU MČR
1. FOTOGRAFIE:
START MLADKOVSKÉ 50
bílé tričko Dušek
černé tričko Česlav Vančura
za ním Formánek, uprostřed
vedoucí trojice J. Štrup
2. FOTOGRAFIE:
Dušek, Štrup, Formánek
Řeháková (Mistr ČR 300 m
žákyně), Motlová, Brožková
3. FOTOGRAFIE:
Vl. Formánek (start. č. 47)
Jan Dušek (start. č. 48)
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„místní“ fotbalové naděje – foto z tréninku 26. září 2017

DLOUHOŇOVICKÝ OBČASNÍK
ČÍSLO 75 (3/2017)
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