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CESTA LESEM DLOUHOŇOVICE
O nové naučné stezce „CESTA LESEM“
v Dlouhoňovicích se dočtete na straně 2, 12 a
16/17 tohoto Občasníku.

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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SLOVO STAROSTY OBCE
Mistrovství České republiky v Dlouhoňovicích ?
Tento titulek s otazníkem na konci uvádělo propagační video určené pro nejdůležitější akci
současných Dlouhoňovic: Výběrové řízení na pořádání Mistrovství ČR v přespolním běhu pro
rok 2017. Od 21. 9. 2016 už tento titulek platí bez otazníku!
Sdělujeme toto: Český atletický svaz přidělil Mistrovství ČR v přespolním běhu
na den 25. listopadu 2017 do Dlouhoňovic! Výběrové
řízení Dlouhoňovice vyhrály jako pravděpodobně první obec.
Doposud MČR pořádala velká města – velká atletická centra.
Je to velká věc pro obec i pro okolí. MČR je největší akcí
tohoto sportu v tomto státě. Potom je už ME, MS a olympiáda.
Jde o celodenní akci s účastí zhruba 500 závodníků
v 11 kategoriích od mladších žáků po dospělé – reprezentanty.
A právě při tomto našem závodě bude kvalifikace na
Mistrovství Evropy.
Pokud se může zdát, že MČR bude „až za rok“, je to pravda,
ale čeká nás velká práce. Stejně jako byla odvedena velká práce
již pro to, abychom mistrovství ČR získali.
Věříme, že se tato významná akce stane záležitostí celé obce a už nyní se těšíme na hojnou
účast diváků. O průběhu příprav Vás budeme pravidelně informovat.
Petr Nun – starosta obce
Jan Pešava – ředitel závodu
Česlav Vančura – předseda org. výboru
Stezka pokračuje
Na začátku mého příspěvku se vrátím do
roku 2013, kdy byla otevřena první část
stezky, a to kamenná stezka, u které byl
autorem Jirka Tydlitát. Toto byla první
polovina tehdejší myšlenky, ta druhá
polovina byla otevřena letos společně
s Myštúrou, a to tzv. naučná stezka (CESTA
LESEM). V naučné stezce chybí doplnění
stanoviště „prase divoké“, které bude
vyrobeno příští rok a s tím bude připraveno
i celkové doznačení včetně hlavních tabulí.
Věřím tomu, že se k objektům na trase
umístěným budeme chovat tak, aby sloužily
delší dobu, než je například životnost
květináčů v obci. Za realizaci díla patří
poděkování tiskárně p. Šiffela z Helvíkovic,
která vyrobila naučné tabule, p. Pavlu
Vítkovi za vyrobení dřevěných částí tabulí
a hlavně panu Martinu Petrovi za výrobu

a vyřezání zvířat a objektů jednotlivých
stanovišť. V instalaci pomáhali J. Tydlitát,
D. Silber a pracovníci naší obce. Všem,
včetně vstřícného přístupu Stavebního úřadu
v Žamberku, bych touto cestou chtěl
poděkovat.
Petr Nun
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A tak nám opět nevydržely ……………
Jedná se o květinové truhlíky, které vloni někdo ukradl asi po týdnu od jejich instalace.
Letos se celkem dařilo a s koncem léta jsem věřil, že vše dobře dopadne a truhlíky na svých
místech vydrží. V noci z 2. na 3. září se vše pokazilo a „silní“ jedinci (asi posilněni
„Vománkovým vínem“) truhlíky umístěné na mostě u Pejchů zdemontovali a umístili je na
kontejnery u vjezdu do ul. Dvorské.
Napadá mě jediné, asi chtěli upozornit, abychom příští rok ozdobili květinami i tato místa.
Bohužel jeden z truhlíků je zničen, a tak pro příští rok musíme koupit nový. Rozpočet to
nepoloží a snad hloupost porazíme tím, že se nevzdáme.
Petr Nun, starosta obce
Výlet důchodců
Letos (tak jako každý rok) vyrazil autobus těch nás, kteří jsme už v důchodu, na krátké
putování po vlastech českých. Vždy potřebujete pěkné počasí, dobrého průvodce a dobrou
partu. Vše toto vybral a zajistil Jirka Tydlitát ve spolupráci s Jitkou Chárovou, předsedkyní
sociální komise Zastupitelstva obce Dlouhoňovice. V 7:00 hodin ráno ve středu 24. srpna
jsme byli připraveni se svačinami na křižovatce u prodejny, ostatní na trase.
První zastávka byla v muzeu Emila Holuba v Holicích, kde jsme obdivovali nové expozice,
které jsou spojeny s výpravami do Afriky.
Další zastávkou na naší cestě byl hřebčín v Kladrubech nad Labem. Šťastná to ruka Jirky,
protože toto byl pro nás, kteří nemáme doma ani králíka, ale jen třeba pejska, opravdu
zážitek. Po prohlídce na nás přišel hlad, občerstvení bylo zajištěno přímo v restauraci
u hřebčína.
Naše poslední zastávka byla připravena v Hrádku u Nechanic. Napodobenina
francouzského zámku byla kouzelná včetně průvodkyně u první skupiny. Paní průvodkyni
jsem osobně poslal společné foto (viz na konci Občasníku) a poděkování. Druhá skupina měla
průvodkyni, která se moc nepovedla, ale výlet nám nepokazila. Večeře byla zajištěna
v Česticích. Spokojeni a s hlavou plnou nových zážitků jsme se vraceli domů, kam jsme
dorazili okolo desáté hodiny večerní. Za vedení celého zájezdu patří poděkování vedoucímu
zájezdu p. Jiřímu Tydlitátovi.
Petr Nun (ilustrační foto)
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ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo obce Dlouhoňovice na svém zasedání dne 25. 7. 2016 schválilo:
odkoupení pozemků v ul. Sídlištní, a to parc. č. 314/6 – 107 m2 , 312/1 – 121 m2 , 444/8 –
44 m2 , 444/7 – 9 m2 , 434/9 – 142 m2 , 444/9 – 17 m2 v k. ú. Dlouhoňovice;
odkoupení pozemku v ul. Dolečka parc. č. 480/1 – 6 m2 v k.ú. Dlouhoňovice;
odkoupení pozemku v ul. Luční parc. č. 497/6 – 41 m2 v k.ú. Dlouhoňovice;
odkoupení pozemku v ul. Hlavní parc. č. 486/8 – 97 m2 v k.ú. Dlouhoňovice od p. S. J. za
cenu 50,- Kč/m2 (cena v místě obvyklá), vše dle GP č. 598-161/2016 ze dne 27. 5. 2016;
zřízení věcného břemene pro ČEZ a.s. na parc. č. 705/1 z důvodu provedení el. přípojky pro
RD p. Š. V. na parc. č. 392/10.

TERMÍNY VEŘEJNÝCH ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE DLOUHOŇOVICE v r. 2016
pondělí 3. října, pondělí 12. prosince
Případná změna bude včas oznámena!

KALENDÁŘ (dosud známých) AKCÍ V DLOUHOŇOVICÍCH
ROK 2016:
pondělí 3. října – veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dlouhoňovice;
pátek a sobota 7. a 8. října - volby do Zast. Pardubického kraje a 1/3 Senátu Parlamentu ČR;
sobota 15. října – drakiáda pod Chatou Rolba;
sobota / neděle 29. / 30. října - čtení s přechodem času na Chatě Rolba;
sobota 22. října - prodejní výstava šikovných rukou v KD Dlouhoňovice;
pátek 4. listopadu - Vánoční dílna Floriánku v hasičárně;
středa 9. listopadu - svoz nebezpečného odpadu v Dlouhoňovicích;
sobota 26. listopadu – Floriánkovo mikulášské odpoledne;
neděle 27. listopadu – rozsvícení vánočního stromu v Dlouhoňovicích;
neděle 4. prosince – uzávěrka příspěvků do vánočního vydání Občasníku č. 72;
pondělí 12. prosince – poslední letošní veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dlň.

ROK 2017:
sobota 25. března – probouzení Urbanovy studánky;
sobota 23. září – výstup na Výhlednu 2017;
sobota 25. listopadu - Mistrovství ČR v přespolním běhu konané
v Dlouhoňovicích.

Případné změny v kalendáři budou včas oznámeny!

Svoz nebezpečného odpadu
Svoz nebezpečného odpadu proběhne v naší obci ve středu 9. listopadu 2016.
Čas a místo sběru Vám budou sděleny prostřednictvím informačních letáků.
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INFORMACE Z RADNICE
Volby do Zastupitelstva Pardubického kraje a volby do 1/3 Senátu Parlamentu
České republiky
Ve dnech 7. a 8. října 2016 proběhnou volby do Zastupitelstva Pardubického kraje a 1/3
Senátu Parlamentu ČR. Volební místnost bude v Dlouhoňovicích opět v Kulturním domě.
V pátek 7. 10. 2016 můžete hlasovat od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 8. 10. 2016 od 8:00
do 14:00 hodin. Případné druhé kolo voleb proběhne 14. a 15. října 2016.
Hlasovací lístky budou voličům dodány do 4. 10. 2016.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Vzpomínka
V pátek 25. listopadu 2016 uplyne 10 let od smrti
Vladimíra Vítka.
Vzpomíná manželka Eva

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji všem, kteří 3. září doprovodili mého manžela Emila
Blahu na jeho poslední cestě. Zároveň děkuji za projevené
soustrasti.
Matušková Jaroslava
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Narozeniny oslaví
v říjnu
František Šulcek
Marie Slaninová
Stanislava Junková

85 let
86 let
70 let

v listopadu
Milada Kalousková

86 let

v prosinci
Jarmila Hubálková
Jana Holečková
Eva Vítková

90 let
75 let
70 let
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Úmrtí
v srpnu
Emil Blaha
Čest jeho památce.

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví.

MAS ORLICKO INFORMUJE

MAS (MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA) ORLICKO pomáhá MŠ a ZŠ
MAS ORLICKO nabízí bezplatnou pomoc (školení, individuální konzultace) při získávání
finanční podpory na personální činnosti či další vzdělávací programy pro MŠ a ZŠ v její
územní působnosti.
První informace o těchto možnostech školy získaly již během série seminářů pro školy
v dubnu 2016, následně MAS ORLICKO připravilo 3 semináře (jeden v červenci, dva v září).
V první části semináře byly účastníkům představeny jednotlivé možnosti podpory a následně
systém na PC, do kterého se žádost vyplňuje.
V současné době školám nabízíme individuální konzultace, na které se mohou přihlásit na
emailu brozkova@mas.orlicko.cz, nebo na telefonním čísle 734 318 889.
Operační program zaměstnanost podpoří družiny ve školách i vybrané
sociální služby
Již před koncem roku plánujeme vyhlášení prvních výzev na podporu chodu školních
družin ve školách, které nemohou v rámci svých zařízení nabídnout dostatečnou kapacitu
a realizaci příměstských táborů. Další výzvy budou zaměřeny na podpory organizací z území
MAS ORLICKO, které realizují v rámci své činnosti široké spektrum sociálních, prorodinných
i dalších služeb, určených místním občanům.
První výzvy pro zemědělské podnikatele přijdou na přelomu roku
Již na přelomu roku navážou první výzvy pro zemědělské podnikatele, zaměřené na
modernizaci a vybavení zemědělských i potravinářských podniků. Podpora ve výši až milion
korun bude primárně určena žadatelům, kteří se zaváží vytvořit v rámci realizace projektu
pracovní místa.
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Aktuální výzvy, semináře pro potenciální žadatele, kontaktní informace na jednotlivé
pracovníky a další informace sledujte na webových stránkách MAS ORLICKO, z. s.
(www.mas.orlicko.cz). Odborné konzultace a poradenství při zpracování žádosti jsou
bezplatné.
První výzvy do IROPu už letos
MAS ORLICKO vyhlásí první výzvy k příjmu projektů do operačního programu IROP ještě
v letošním roce. Obce budou moci žádat na zvýšení bezpečnosti dopravy (zejména pěší
a cyklistické), cyklodopravu a přestupní místa na veřejnou dopravu. Finanční částka na tuto
podporu v první výzvě je 8 mil. Kč.
Neziskové organizace, církve, církevní organizace a další organizace (obecní, krajské)
působící na poli sociálních služeb budou moci žádat na rozvoj infrastruktury pro dostupnost
a rozvoj sociálních služeb. Mezi projekty bude rozdělena finanční částka ve výši 4,2 mil. Kč.
Pro obě výzvy uspořádáme i semináře pro žadatele. V případě zájmu nás kontaktujte už nyní
a můžeme začít na zpracování Vašeho projektového záměru.
Tisková zpráva MAS Orlicko, z. s.
Doplněno redakcí DlňO: Místní akční skupina (MAS) Orlicko, z. s. pořádá v říjnu
semináře zaměřené na oblast školství, jako je např. WORKSHOP na téma "rozvoj
základních gramotností v předškolním vzdělávání" konaný 3. a 4. 10. 2016, či seminář na
téma "strategie rozvoje školy" konaný dne 18. 10. 2016. Více se dozvíte z informačních
letáků umístěných na dlouhoňovických obecních webových stránkách a na obecním
facebookovém profilu (viz náhled níže).
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ZPRÁVIČKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLIČKY
Po krátké odmlce se hlásíme
v plném počtu z naší milované
školky. Naše třída je opět plná
(25 dětí), z toho je čtrnáct kluků
a jedenáct holčiček. Do MŠ
letos nastoupilo hodně malých
dětí, takže se předškoláci
(kterých je 7) mají o koho
starat.
Prázdniny utekly jako voda,
ale i teď v září si užíváme
sluníčka na školkovské zahradě.
Máme tu opravdickou pumpu
a s vodou si tvoříme na
pískovišti. Taky drandíme na koloběžkách, ale nebojte, máme přilby. No a dokonce plaveme
v bazénu, ale v plaveckém v Ústí nad Orlicí – jezdíme se učit plavat. Od poloviny září k nám
každý měsíc přijede divadlo s pěknou pohádkou, také se chystáme projít naučnou stezku
v Dlouhoňovicích.
Teď už víte, co nás čeká v nejbližší době. My se přihlásíme zase příště.
Zdraví vaši nejmenší

STALO SE
… je rubrika, která stručně mapuje dění v obci za uplynulé období od vydání předchozího Občasníku.

Obec Dlouhoňovice v uplynulém období zajistila, či financovala:
osm stanovišť naučné stezky Cesta lesem (viz samostatné příspěvky v tomto Občasníku);
malý chodníček před pamětní deskou na místním hřbitově;
chodník před lávkou u horního vchodu na Chatu Rolba;
opravu střechy autobusové zastávky „Dlouhoňovice, křiž. Písečná“ na dolním konci ulice Hlavní
(u křižovatky ulic Hlavní a Dolečka);
opravu střechy sportovních střídaček u fotbalového a hokejového hřiště.

Obrazová příloha této kapitoly je umístěna v elektronické podobě na internetových
stránkách obce Dlouhoňovice v záložce OBEC DLOUHOŇOVICE / OBČASNÍK.
MÍSTNÍ KNIHOVNA JE OPĚT OTEVŘENA!
Po prázdninové přestávce se ve středu 7. září 2016 opět otevřela místní knihovna
v Dlouhoňovicích. Otevírací doba je nezměněná, tedy každou středu od 17:00 do 19:00 hod.
V knihovně je připraveno 63 nových knížek z výměnného fondu s městskou knihovnou
Žamberk, naopak 72 knížek bylo do Žamberka vráceno. Momentálně je v místní knihovně
1.595 knížek. Aktuální seznam a další potřebné informace najdete na webových stránkách
obce Dlouhoňovice, záložka „OBEC DLOUHOŇOVICE“, odkaz „KNIHOVNA“.
Za místní knihovnu Lucie Šimková
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Z HASIČSKÉ ZBROJNICE
Mladí hasiči
Další úspěšná sezóna je za námi. Poslední závody se konaly 10. 9. 2016 v Letohradě, kde
jsme poprvé soutěžili ve dvou kategoriích. V první kategorii závodili naši nejmenší hasiči,
kteří skončili s časem 43:21 sec. na 20. místě. Ve druhé kategorii tentokrát soutěžila dvě
družstva starších. Tým „A“ se musel potýkat s problémem na rozdělovači, proto skončil na
11. místě. Družstvo „B“
naopak předvedlo senzační
výkon a obsadilo 5. místo.
I přes to, že družstvo „A“
bojovalo do poslední chvíle
o celkové vítězství v lize, družstvo z Lukavice bylo
přeci jen o něco úspěšnější. Celkově tedy skončilo
na krásném 2. místě, což je
neuvěřitelný výsledek. Stejně chvályhodné je i umístění
družstva „B“ na celkovém
13. místě v okresní lize.
Tímto
bychom
rádi
poděkovali všem rodičům a fanouškům za podporu. Největší díky však patří obci
Dlouhoňovice a Mladým hasičům za skvělou sezónu, příkladnou práci a výkony, které po
celou dobu předváděli.
Jana a David Třešňákovi
Poděkování
Speciální poděkování patří Martinu Hynkovi,
Michalovi Hynkovi, Kubovi Moravcovi, Nele
Netušilové a Justýně Šimkové za příkladnou práci
a skvělé výkony, neboť se s námi letos rozloučili.
Tímto bychom jim chtěli popřát mnoho úspěchů ve
starších věkových kategoriích.
Jana a David Třešňákovi, Kamila Kořínková
Rozloučení s úspěšnou sezónou mladých
hasičů v Dlouhoňovicích
V pátek 16. září se na hřišti v Dlouhoňovicích
konalo rozloučení s úspěšnou sezónou místních
mladých hasičů. Organizátoři tohoto rozloučení
pojali tuto akci jako poděkování rodičům za
celoroční přízeň a na oplátku rodiče svojí hojnou
účastí poděkovali vedení kroužku Mladých hasičů za
jejich celoroční a nepochybně poctivou práci, která
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je nejlépe vidět na výsledcích z jednotlivých letošních závodů v požárním sportu. O skvělém
umístění obou dlouhoňovických družstev v okresní lize se dozvíte na jiném místě tohoto
zpravodaje
z příspěvku
paní
Jany
Třešňákové. Mně, coby zástupci strany
rodičů úspěšných malých hasičů, náleží
vyslovit poděkování a obdiv pracovitým a
obětavým trenérům, bez kterých by
letošní sezóna rozhodně takto úspěšná
nebyla. Dovolte mi za rodiče dětí
poděkovat jmenovitě Davidu Třešňákovi,
Janě Třešňákové, Kamile Kořínkové a
Vláďovi Matykovi (viz foto), kteří
pravidelně s dětmi pracují a trénují.
L. Šimek
Memoriál Zdeňka Musila
Letos jsme se sešli v sobotu 17. září na
vzpomínkovém memoriálu Zdeňka Musila, což jsou závody v netradičním hasičském útoku.
Připomněli jsme si, že od úmrtí pana Zdeňka Musila uplynulo 20 let.
Letošní memoriál byl uspořádán trochu déle než jiné roky a bohužel to přineslo i podzimní
počasí, takže nám trochu sprchlo. Asi díky tomu se zúčastnilo jenom devět družstev. Dvě
z Klášterce n./O. a jedno z Kameničné, zbývající závodníci byli místní. Vzhledem k menšímu
počtu družstev proběhla dvě soutěžní kola. Bylo vidět, že kolo první bylo takové nesmělé
a druhé už zaběhnuté naplno. Tomu
odpovídalo i zlepšení časů. I přes
ohromnou snahu místních družstev
zvítězilo družstvo z Klášterce, ale naši
byli hned v těsném závěsu, jak na
místě druhém, tak i na místě třetím.
Obě tato místa obsadil náš dorost. A to
je super.
Doufám, že si všichni užili mokré,
ale pohodové odpoledne a někteří
i večer. Všem účastníkům díky za
účast, organizátorům za uspořádání.
Budeme se těšit za rok na shledanou.
David Silber
NÁBOR DO KROUŽKU MLADÝCH HASIČŮ
Mladí hasiči v Dlouhoňovicích mají za sebou velmi úspěšnou sezónu (viz příspěvky na této
a předchozí straně). Má-li kdokoli ve věku do 15 let zájem jejich řady rozšířit, může přijít na
jakoukoli schůzku i v průběhu roku a přihlásit se. Schůzky se konají vždy v pátek od 16:00
hodin v místní hasičárně. Vítán je každý nový hasič ☺
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Z ČINNOSTI SPOLKŮ
Letošní Myštúra byla plná lesních zvířátek
Nejen pro děti bylo veliké překvapení, když v rámci Myštúry v lese objevily naučné tabule
spolu s ručně vyřezávanými zvířátky, ale překvapen byl i jejich doprovod. Start Myštúry byl
z technických důvodů přemístěn k Chatě Rolba.
Na startu děti dostaly kartičku s myškami
a srdíčky. Úkolem bylo všech 10 srdíček
přinést do cíle zabarvených. Trasa dlouhá asi
4 km byla označena růžovými fáborky. Na
prvním stanovišti na děti čekaly dvě
nádherné veverky u naší Výhledny, kde děti
a rodiče poznávali okolní rozhledny. Druhé
stanoviště bylo nad horní stanicí lyžařského
vleku. Zde byl úkol také poněkud těžší. Děti
třídily zvířata podle druhů. Další kontrolní
místa byla u tabule divočáka, lišky a jezevce,
tady si děti samy vymalovaly srdíčka na
kartičce. Na křižovatce byl připravený kvíz se
stopami zvířátek. Trasa od křižovatky
pokračovala směrem Urbanova studánka.
Dalším zvířátkem byl puštík, kde děti skákaly
v pytli, lovily rybky a chodily na chůdách.
Ještě scházela dvě kontrolní místa - zajíc
a výr a už na děti čekalo další plnění úkolu.
U dřevěného datla s mláďaty děti zatloukaly
hřebíky. Doplnění pitného režimu u Urbanovy studánky tak přišlo vhod. Dále se
pokračovalo po silnici, kde museli být všichni
moc opatrní, neboť je zde větší silniční

provoz. Poslední stanoviště bylo u Chaty
Rolba - střelba ze vzduchovky a jízda na
koloběžkách nebo motorkách. Za projití
naučné stezky a splnění všech úkolů dostaly
děti skleničku s myškou, magnetku
a sladkosti.
Na „malé Rolbě“ (přístřešek pod vlekem)
bylo připravené občerstvení - plněná houska,
vafle, cukrová vata, pivo a limo. Ještě si děti
zařádily ve skákacím hradu a mohly se
nechat potetovat. Pro zpestření akce nám
slečna Markétka Jírová předvedla cvičené
králíčky. Markétka se s králíčky účastní
i mistrovství České republiky nazvané
„Králičí hop“.
Přišlo 59 dětí a 46 dospěláků. Vybralo se
3.650,- Kč a stejnou částku věnuje i obec
Dlouhoňovice. Částka bude věnována na
dětské oddělení Orlickoústecké nemocnice.
Na toto oddělení se po dohodě s obcí zakoupí
3 ks jídelních židliček a panenky.
Chtěla bych poděkovat všem ženám
a mužům z Floriánku za pomoc. Krásnou
slunečnou sobotu věnovali nejen přípravám
akce, ale i realizaci celé
akce. Odměnou jim byly
rozzářené dětské oči
a hřejivý pocit, že výtěžek
z Myštúry pomůže nemocným dětem. Děkujeme i za možnost využít
prostorů
Ski
klubu
Dlouhoňovice.
Za Floriánek
Simona Páchová
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Sousedské hlídání aneb Rolba 2016
O letních prázdninách proběhlo na Chatě Rolba další Sousedské hlídání. Letos se nám
v termínu 11. 7. – 15. 7. 2016 sešlo 45 dětí ve věku 4 – 13 let.
Děti se rozdělily do čtyř skupin
s barevným rozlišením (fialová, žlutá, modrá
a zelená) a každá skupina měla dospělého
vedoucího a pomocníka.
Velkou výhodou je, že se děti mezi sebou
znají a během pobytu jsme nemuseli řešit
žádná vážná „hašteření“.
V průběhu týdne na děti čekala spousta
různých činností. Hned v pondělí se rozdělily
do skupin a vyráběly si amulety ze
samotvrdnoucí hmoty, potiskaly trička (ve
kterých jsme se všichni společně vyfotili),
navlékaly korálky na náramky či náušnice.
V úterý nás čekal výlet do Uhřínova, kde
se děti seznámily s historií v archeologickém
muzeu. Nejvíce je zaujaly části drátěného
oděvu pro rytíře, lámání a vochlování lnu
a ze všeho nejvíce je bavilo mletí obilí na
kamenném
mlýnku
zvaném
žentour.
Z umleté mouky připravily těsto, z něhož
nám pán, jež nás provázel, upekl v nedaleké
hliněné peci placky. Dále jsme měli možnost
si
prohlédnout
starobylou
vesničku
s hliněnými stavbami.
V dalších dnech jsme se pohybovali
v areálu sjezdovky, hasičárny a částech obce.
Plnili jsme úkoly a pokyny pračlověka Freda,
vše zapisovali do skupinových kronik a na
konci týdne zhodnotili. Ve čtvrtek, i přes
nepřízeň počasí, David navozil skupinu

větších dětí do Písečné, kde navštívily starý
mlýn u paní Maarové. Zde si děti mohly
osahat a vyzkoušet některé historické nářadí
a náčiní, které se používalo v době našich
babiček, prababiček a praprababiček.
Také nás svou návštěvou poctili místní
dobrovolní hasiči, kteří v dobré víře chtěli
v parném odpoledni osvěžit děti sprchou
z nové cisterny. Během tohoto „výjezdu“
narazili na závadu, díky níž nešla stříkat
voda, a tak útěchou bylo alespoň svezení
v hasičském autě.
Páteční
dopoledne
jsme
trávili
v tělocvičně, kde si děti zasoutěžily a zahrály
různé hry. Po obědě je ještě čekalo malování
na obličej a každý si svůj obrázek odnesl
domů.
K závěru a ukončení „tábora“ neodmyslitelně patří hledání pokladu. Samozřejmě ani
naše děti o tuto událost nepřišly. Každá
skupina hledala poklad označený barevnou
stužkou a podle nápovědy. Některá skupina
našla poklad jen po malém pátrání, jiná si
musela požádat o další nápovědu. Nakonec
vše dobře dopadlo a každá skupina svůj
poklad zdárně našla.
Po hledání pokladu se ještě pekly moc
dobré trdelníky a bramborové placky, které
měli možnost ochutnat i příchozí rodiče.

Závěrem bych chtěla moc poděkovat všem, kteří se na přípravě a průběhu „Sousedského
hlídání“ podíleli a věnovali část svého času dětem. Nemalý dík patří sponzorům, maminkám a
babičkám, které nám napekly moc dobré buchtičky, obecnímu úřadu za zapůjčení
vícemístného auta, kterým nás David občas vozil a zajišťoval stravování ze školní jídelny.
Ještě jednou všem za všechny zúčastněné velký dík. Všem přeji pohodový zbytek prázdnin a
příjemnou dovolenou a těším se, že se v takové sestavě opět za rok sejdeme.
Za „Sousedské hlídání“ - Bc. Petra Kučerová
Doplněno redakcí DlňO: Společné foto ze Sousedského hlídání je na konci zpravodaje.
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Střípky ze skupinových kronik Sousedského hlídání
Modří – středa 13. 7. 2016
„Dnes jsme chodili po Dlouhoňovicích. Skoro celou cestu jsme šli lesem a hledali jsme
spoustu věcí, např. živá a mrtvá voda, 5 listů z listnatých stromů, byliny na čaj atd. Potom
přijeli hasiči a samozřejmě jim nešla stříkat voda. Dvě hodiny to opravovali a stejně nic.
Potom nás aspoň povozili.“
Modří – čtvrtek 14. 7. 2016
„Dnes jsme jeli do Písečné. Jen někteří. Sice jsme měli jít pěšky, ale lilo jako z konve, a tak
nás tam David vozil po devíti kusech. A když jsme se sešli u Konzumu, tak jsme šli společně
do mlýna, kde na nás čekala „mlynářka“. Nejdřív jsme byli na půdě, kde byly nástroje
z dřívějška, např. kosmetická sekyrka, pluh, strouhák na zelí, vozík atd. Pak jsme šli do
místnosti za mlýnem a tam byl roztomilý pejsek jménem Anti a byly tam taky okurky, které
vůbec nevypadaly jako okurky a byly žlutý a 3x větší jak normálně. Pak jsme šli do druhého
patra, kde byl pokojíček mlynářů a bylo tam všechno možný od kočárků s panenkami přes
tašku porodní báby po ořezávátka na tužky. A pak tam byly takový dvě půdičky. V jedný se
mlela mouka, v druhý byly věci, co patřily k mlýnu. Potom jsme šli do prvního patra a tam
jsme si ukázali pra-pračku. Pak jsme šli ven hledat vodníky, nejdřív jsme našli dva, kteří
byli dobře vidět a byli velký a toho třetího našla Ema a dostala štrůdlík od Kubíka. Pak jsme
všichni dostali Bonpari a furt lilo a lilo. A tak jsme běhali venku v pláštěnkách a taky jsme se
schovávali v garáži a čekali na Davida. Protože lilo, paní zaparkovala auto ven a malý
holky hned jak je to auto pěkný a ono bylo, protože bylo krásně modrý s kytičkami a bylo
trochu promáčklý, tak jsme se ptali proč a ona říkala, že narazila do auta Miloše Zemana
a tak nám to vyprávěla a mezi tím přijel David a odvezl nás na oběd. Oběd byl moc dobrý.“
Zelení – čtvrtek 14. 7. 2016
„Sešli jsme se na Rolbě, nasnídali a pořád pršelo. Vyrazili jsme do Písečné, kde jsme si
prohlédli starý mlýn a na konci hledali vodníky a vyhrála Ema ze žlutého družstva a ještě
nám paní vyprávěla taky o tom, jak narazila do auta prezidenta Miloše Zemana. Odpoledne
jsme hodnotili kroniky a úkoly. Dodělávali jsme prostírání a s Míšou se vyráběli Ptakosauři
ze starých ponožek.“
Vítání léta
Jako každý rok jsme přivítali léto.
S přáním, aby bylo dlouhé, teplé a plné
zážitků. Počasí se opravdu vydařilo, slunce
pálilo, až museli přijet hasiči a trochu nás
ochladit. Účast byla tentokrát menší, ale
za to si to děti užily tak, že mohly
stanoviště navštívit několikrát. Za získané
body si pak vybraly pozornost dle vlastní
libosti. Děkujeme za podporu obci Dlouhoňovice.
R. M.
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Z REDAKCE ZPRAVODAJE
Na adresu starosty obce přišla žádost společnosti ČEZ Distribuční služby, s.r.o. o zveřejnění
následující výzvy. Větší formát letáku je zveřejněn na webových i facebookových stránkách
obce.

Výstup na Výhlednu 2016
V tradičním čase, tedy v první
podzimní sobotu, která letos vyšla na
24. září, se v Dlouhoňovicích uskutečnil
již pošesté výstup na Výhlednu. Za
přívětivě teplého a slunečného počasí
se na severní svah Kalvárie vydalo na
šest desítek nejen dlouhoňovických
spoluobčanů.
Krátký kulturní program zajistil
(jako již tradičně) sboreček Vlaštovičky
ze ZUŠ Petra Ebena v Žamberku pod
vedením paní učitelky Olgy Kaláškové.
Úvodního slova se ujal „duchovní otec“ Výhledny, pan Jiří Tydlitát, který pozdravil
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přítomné, povyprávěl o historii Výhledny, vyzval všechny k procházce po nové naučné stezce
vedoucí nad Výhlednou po žluté turistické značce a následně obratně předal slovo
přítomnému starostovi obce Petru Nunovi. Na Výhledně nechybělo malé pohoštění. Všichni si
na památku odnesli malý dáreček - záložku do knížky s logem Výhledny a s odkazem na
naučnou stezku „Cesta lesem“. Dárečky spolu s občerstvením a malou pozorností pro
zpěváčky v podobě keramické vodní píšťalky a reflexní nálepky ve tvaru sovičky zajistila
kulturní komise obce Dlouhoňovice.
Za redakci DlňO Ladislav Šimek

Z VAŠICH PŘÍSPĚVKŮ
Dřevo
Bylo, nebylo. Tak začíná skoro každá
pohádka. Jestlipak jste si ale všimli, že se
také skoro v každé pohádce píše o dřevu. Ať
je to strom, roubený domek, stůl, lavice,
mlýnské kolo. Růže je keř, tedy také dřevina
i ta šípková. Někdy jsou ze dřeva i postavy,
třeba Buratino, nebo Otesánek. Stačí si jen
všímat, číst, nebo poslouchat pozorně.
Tak tedy o dřevu. Bude to zatím jen takové
vyprávění, ne zrovna pohádka.
O stromech jsme v našem Občasníku četli,
hlavně o těch památných. Ten máme v obci
pouze jeden a měli bychom si ho vážit.
O stavbách jsme také četli, vzpomeňte na
naši zvoničku. Včeličky také bydlí v domečcích ze dřeva. Dříve jim lidé tesali úly
z mohutných kmenů stromu. Těm se říká
klát. Měly podoby různých postav. I takový,
úplně nový má jeden včelař v Dlouhoňovicích. Je na něm podoba Cyrila a Metoděje,
ale o tom třeba někdy jindy.

Dnešní povídání bude hlavně o postavách
vytesaných ze dřeva. Dřevěné postavy
svatých můžeme vidět v kostelech a kaplích.
U nás, v čase vánočním můžeme obdivovat
krásný dřevěný venkovní betlém. Ten se
začal tvořit minulý rok.
O letošních prázdninách ožila cesta lesem
od Výhledny k Urbanově studánce lesními
zvířátky. Procházejte tu pozorně a potichu.
Jistě se vám nějaká zvířátka ukážou. Je jich
tu spousta. Když budou mít jiné starosti než
se nechat od vás pozorovat, nemusíte litovat.
Zaručeně tu uvidíte a poznáte život osmi
obyvatel přírody a lesa. Třeba veverek,
divokých prasat, lišky, jezevce, zajíce
a z ptáků výra, puštíka a datla. Tito noví stálí
obyvatelé Cesty lesem jsou ze dřeva. Vyřezal
je pro nás zručný řezbář a za nápad
děkujeme panu starostovi. Na nás všech teď
je, aby nám nepoškozeni vydrželi co nejdéle.
Možná, že si o každém z vyřezaných zvířátek
někdy povíme i pohádku.

První
O veverkách
Kdo by je neznal a někdy neviděl. Jsou to naše stromové opičky. Dokáží v korunách stromů
takové cviky, že by se jich nikdo z vás neodvážil. Huňatý ocásek je jim velkým pomocníkem.
Nejskotačivější jsou mláďata. Ta dokáží v přírodě udělat pěkný nepořádek. Dodejme, že
všechna mláďata a nejen ta zvířecí.
Kdo jste veverku viděl, může se dohadovat. Je černá. Ne, je rezavá. Jaká tedy je? Jsou
takové i takové. Jak se k barvě svého kožíšku dostaly? O tom bude ta dnešní pohádka.
Pohádka kratší než veverčí ocásek. Stejně chundelatá, že jí vítr snadno odfoukne.
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Bylo to už dávno, v lesích žila spousta zvířátek, protože lesů bylo hodně, pole žádná, lidí
jenom málo. Veverky bezstarostně skotačily v korunách stromů, měly dostatek potravy.
Jarních pupenů, letních hub i podzimních semínek a jadérek.
Kožíšek hnědý, bříško bílé. To byly veverky. Na čistotu ony velmi dbaly. Neustále se myly,
ocásek čechraly. Lidí ale přibývalo a veverky se před nimi musely stále více schovávat, protože
je začali lovit k jídlu i pro kožíšky. Veverky své
děti už odmalička poučovaly jak se chovat, jak
uchránit svůj život před dravci i lidmi, jak
získávat potravu.
Jednou se narodila veverčí holčička. Měla moc
hodné rodiče. Všechno se jí snažili naučit. Přišlo
ale veliké neštěstí. Tatínka odnesl dravec a maminku zanedlouho zabili lidé. Byla ještě velmi
malá, když se musela postarat sama o sebe.
Rodičů jí bylo velmi líto, moc na ně vzpomínala.
Před dravci se měla na pozoru, ale co lidi. Časem
přišla na nápad. Oblékne si rezavý kožíšek a bude
šplhat a skákat ze stromu na strom jako
plamínek. Lidé se tehdy ohně velmi báli. Vždyť
tenkrát žili jenom v lesích a takový lesní požár by
připravil o domov nejen zvířátka, ale i je. To byla
té chytré veverky taková malá pomsta za
maminku. Už před chvílí jsme říkali, jak veverky
dbají o svůj kožíšek, jak si ho považují. Ostatním
se ten nápad velmi zalíbil a hned se začali převlékat do rezavého.
A teď bude část povídání o těch druhých. O jakých? No přece o těch černých. Jak ty ke
svému kožíšku přišly.
To si jedna, ještě docela malá hnědá veverka nechtěla kazit krásný slunečný letní den
zbytečným šplháním a poskakováním z větve na větev. Zrovna ten den po ránu objevila v lese
nádherný, velký a úplně zdravý hříbek. Jak byl slaďoučký, celého jej snědla, že měla svoje bílé
bříško úplně plné. To všechny naše veverky bez rozdílu mají bílá bříška. To už jsme povídali.
Umínila si tedy, že ten letní den pěkně prolenoší. Vyhlédla si rozložitý osamělý strom se
silnou větví pěkně na sluníčku. Tam se uvelebila a usnula. Probudil ji až chladný vánek
a zapadající sluníčko. Ale ta změna! Za ten letní den lenošení se opálila tak, že byla jako
černoušek. Jen bříško zůstalo bílé. Chlubila se svým tmavým kožíškem a mnohé veverky si jej
potom pořídily také. A od té doby jsou veverky rezavé i černé.
Jirka Tydlitát
Taneční pro starší
Během listopadu a začátkem prosince bude možno v KD v Dlouhoňovicích navštěvovat
taneční kurz pro starší.
Začínáme v pátek 4. listopadu večer. Proběhne 5 lekcí, tedy 5 pátků. Poslední lekce vychází
na pátek 2. prosince. Čas bude upřesněn, vše bude prezentováno na webu obce, plakátnicích a
Facebooku.
Za pořadatele Vás zve David Silber
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Věc: VÍTĚZSTVÍ
Dne 10. září 2016 jsme se zúčastnili nohejbalového turnaje
v Jamném nad Orlicí.
Zřejmě díky dobrému tréninku, který se nám dostává na
dlouhoňovickém hřišti, jsme obsadili první místo v turnaji.
Proto jako poděkování za toto privilegium propůjčujeme
vyhraný putovní pohár obci Dlouhoňovice, která nám
pomohla tohoto vítězství dosáhnout. Děkujeme obci za
veškerou dosavadní podporu i za snahu o vylepšení našeho
hřiště.
Hráči - Pavel Kuklík, Lukáš Kuklík, Adam Nastoupil
PODĚKOVÁNÍ (přepis ručně psaného textu)
Dovolte mi, abych touto cestou poděkovala všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci
příměstského tábora na Rolbě. Chtěla bych poděkovat všem maminkám, babičkám a vedoucím, hlavně Davidu Silberovi. Děti prožily dny plné zábavy. Budou mít na co vzpomínat
a o čem vyprávět, ale i nové kamarády. Program byl opravdu nabitý, děti chodily domů
unavené a spokojené, alespoň moje vnučka Karolínka. Tak příští rok prosím o opakování.
Kudláčková

SPORT
Kapři ukončili sezónu tradičně hokejbalovým turnajem v Dlouhoňovicích
Kapří pohár 2016
Předposlední červencovou sobotu (23. 7. 2016) se na dlouhoňovickém stadionu konal již
6. ročník hokejbalového turnaje s názvem Kapří pohár.
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Vše se odehrávalo v tradičním prázdninovém duchu, kdy vedle sportovních výkonů šlo také
o pravidelné každoroční setkávání se kamarádů a známých.
Premiérové vítězství našeho tradičního
turnaje patřilo zaslouženě týmu Zasouvači
Braunschweig. V týmu vítězů se vedle
několika extraligových hráčů hokejbalu
představili také dva bývalí dlouhoňovičtí
hokejisté Jakub Marušinec a Michal Kovář.
Poraženým finalistou a překvapením turnaje
bylo mužstvo Pivsonů Letohrad. V boji
o bronz byl v městském derby úspěšnější
Kuňák Team Žamberk, složený převážně
z hokejistů sousedního rivala. Na čtvrtém
místě tak již po několikáté skončili
žamberečtí hokejbalisté. Páté místo patřilo
nováčkovi turnaje z Litomyšle a tentokrát až
šestí se umístili domácí Kapři. Sedmé místo

si zasloužil téměř dívčí tým HBC Svítkov
Stars Pardubice a poslední skončili Tygři
Rejchartice. Po celý den i večer panovala
tradičně dobrá nálada a celý turnaj se obešel
bez vážnějšího zranění. Kapří pohár se
postupně dostává stále více do povědomí
i v nejvyšších patrech českého hokejbalu, což
dokazují články na hlavních portálech
hokejbalového svazu. Přes stále stoupající
kvalitu turnaje a jeho popularitu je otázkou,
zda se hokejbalová klání uskuteční v Dlouhoňovicích i v příštím roce. Jak už to v poslední
době bývá nejen ve sportovním prostředí, na
organizaci je stále méně dobrovolníků i času.
(tp)

In-line hokej 2016
Kapři mají za sebou rovněž již šestou in-line hokejovou sezónu. Nutno podotknout, že
poměrem výsledků vůči vlastnímu očekávání se jednalo o sezónu nejslabší. Neodehráli jsme
špatná utkání a častokrát jsme
pozlobili i kvalitativně lepší mužstva.
Celkově jsme však doplatili zejména na
časté jednogólové porážky či větší
rotaci hráčů v mužstvu, než bývalo
zvykem. V nejsilnějším možném složení jsme se tak sešli v podstatě jen
k derby se Žamberkem, kde jsme
ztratili vítězství a utkání remizovali 5:5.
Jinak se vinou různých povinností
a zdravotních komplikací naše rozšířená soupiska poměrně točila a nedosáhli jsme na tolik vítězných zápasů,
kolik bychom si přáli. Na druhé straně
jsme celou sezónu odehráli čistě
s našimi hráči a neuchylovali jsme se
k jednorázovým posilám napříč týmy a soutěžemi, jak bylo k vidění u několika našich
soupeřů, na což jsme celkem hrdí. Přes výsledkové zklamání se již teď těšíme na další in-line
hokejový ročník.
Závěrem bychom chtěli poděkovat našim hlavním partnerům, tedy obci Dlouhoňovice
a Plundrovu rybářství. Všem vám také přejeme hezké prožití podzimních dnů.
(tp)
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DOMINIK PROCHÁZKA, motokrosař z Dlouhoňovic
Jednadvacetiletý dlouhoňovický rodák Dominik
Procházka jezdí od svých pěti let motokros. Svými
sportovními výsledky by mohl patřit k české
motokrosové špičce, ale … viz dále.
Mezi jeho největší dosavadní úspěchy patří titul
Mistra České republiky a titul vicemistra Slovenské
republiky, oba v kategorii do 85 ccm, oba tituly
z roku 2010 (to bylo Dominikovi 15 let). Dominik
dokonce v roce 2011 reprezentoval ČR na MS
v Italské Cingoli, kde ovšem díky technickým
problémům nepostoupil z kvalifikace. Mezi velké
okamžiky jeho kariéry patří angažmá ze strany
výrobce motocyklů ČZ, který ve své době patřil
mezi největší výrobce závodních motocyklů na
světě. Dominika si firma ČZ vybrala pro závod MS
v Lokti nad Ohří, kde byla vložena kategorie „300
ccm dvoutaktních“. Tento závod byl reklamou na
obnovenou značku ČZ a Dominik měl tu čest tuto
českou značku na české trati po třiceti letech prezentovat. Už jen to je dostatečně velký důvod
takový talent navštívit a maličko vyzpovídat.
Ahoj Dominiku, jak ses k motokrosu dostal?

„Poprvé mě na motorku posadil v mých asi pěti letech taťka, který sám motokros na
hobby úrovni jezdil. A jako každého malého kluka, i mě ježdění na závodní motorce
a soutěžení na trati s jinýma klukama moc bavilo, tak jsem u toho zůstal. Výsledky jsem měl
od mala dobré, bohužel nemám, resp. naši nemají, dostatečné známosti, abych mohl oslovit
velké sponzory, kteří by mi zajistili postup do profesionálních závodů, a mohl bych se
ježděním živit.“
A co tedy je potřeba k tomu stát se profesionálním sportovcem? Výkony a výsledky to
tedy evidentně nejsou?

„Bohužel nejsou, rozhodující jsou
peníze (to je asi pro většinu sportů
společné, ale u motosportu je to
snad ještě výraznější) a peníze je
potřeba sehnat od sponzorů, na což
jsou potřeba právě ty známosti.
Takže kdo nemá známosti, nemá
sponzory, kdo nemá sponzory,
nemá peníze. Ale to neznamená, že
bez sponzorů nejde jezdit na vysoké
úrovni, jen si to musíte financovat
sami. Já s přehledem porážím
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ním se živí, jsou tedy profíci a o to víc mě těší, že i takové umím porazit. Oni jdou ráno do
bazénu, pak jdou do posilovny, najezdí ročně 600 motohodin, já jdu ráno do práce, tam jsem
až do noci, o víkendu jedu téměř bez tréninku na závod, mám najeto sotva 100 motohodin
a profíkovi dám kolo na závod.“
O jakých financích se tu bavíme?

„Jde odhadem o 6 tisíc za jeden závod (za gumy, za pohonné hmoty, startovné, základní
servis motorky…), takových závodů
je v sezóně téměř třicet, takže za
jednu sezonu jde bez přehánění
o statisíce, které je potřeba zajistit,
abych mohl svůj koníček provozovat.
A nejde jen o přímé náklady na
samotné závody, ale musíte mít
odpovídající motorku, která stojí 200
tisíc, musíte být adekvátně ustrojený,
to znamená helma, chrániče, boty,
což je dalších 100 tisíc a takové
strojení bez problémů za rok zničím.
Motorku je třeba pravidelně udržovat, servisovat. I to jsou další deseti, až statisíce korun.
A to v mém případě vše finančně zůstalo a dosud zůstává na rodičích, byť dnes se již na
svých nákladech podílím i sám.“
To znamená, že si již vyděláváš? Čím se živíš?

„Motorky a motory mě baví od mala, stejně jako mého taťku, takže vypomáhám u něho
v rodinné auto/moto dílně. Výplatu ale nedostávám, svojí prací v dílně jen chci našim
odevzdat část nákladů, které do mě za těch uplynulých 15 let vložili a nadále vkládají.
Momentálně máme dílnu v bývalých drůbežářských závodech (dříve Intergal), ale toužíme
přejít tzv. do svého.“
A co nějaký soukromý život?
Máš vůbec čas na nějakou jinou
zábavu, než je motokros?

„Já díky svému koníčku nějak
rychleji dospěl a věnovat se
čemukoli jinému mě nikdy moc
nebavilo. Takže na diskotéce
jsem byl jen asi dvakrát,
nekouřím, nepiju alkohol, prostě
jsem oproti svým vrstevníkům
trošku dospělejší, jiný. Ale
rozhodně nemám pocit, že bych o
něco přicházel, že by mě můj
koníček nějak omezoval.“
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K motokrosu patří i nějaká zranění….?

„Bohužel ani zranění se mě nevyhýbala. V sezóně 2012 jsem měl úraz, kdy na mě soupeř
skočil i s motorkou a nadvakrát mi zlomil páteř. To mě na zbytek sezóny a následující tři
roky vyřadilo ze závodů, což je poměrně znát ještě dnes, protože do plného závodního tempa
jsem se vrátil až letos. Ale už vloni, byť jsem do té doby trénoval jen velmi málo, se mi
podařilo vyhrát unikátní dvojzávod mistrovství Moravy, což je u nás považované za druhý
nejprestižnější závod v ČR (po mezinárodním mistrovství ČR = MMČR). V jeden den jsem
startoval a i vyhrál ve dvou kategoriích, a to v kategorii „junior“ a samostatné kategorii
„MX2“ (dospělí s obsahem do 250 ccm). Zranění u motokrosu je každý rok mnoho, drobné
zlomeniny už ani nepočítám. Spíše by se dalo vyjmenovat, co jsem dosud zlomené neměl.“
A co další cíle? Týkají se dál motokrosu?

„To určitě ano, nejraději bych se chtěl stát profesionálním sportovcem a ježděním se živit,
ale jak jsem již řekl, je to velmi těžké, možná pro mě dokonce nereálné. Takže bych si chtěl
dodělat školu, zatím mám ústecký automobilní učňák s nástavbou management řízení
dopravy s maturitou. Rád bych studoval Pernerovu univerzitu v Pardubicích, obor design
aut. Nebo by mě zajímalo dělat soudního znalce v oboru automobility. To jsou mé
motoristické sny.“
Dá se něco vzkázat malým klukům, kteří by chtěli jezdit motokros?

„Motokros je pro lidi, kteří se nebojí riskovat, což každý není, ale jde to poznat už
u malého dítěte. Limitující jsou ty peníze. Opravdu jak nemáte sponzory, musí to za vás
finančně táhnout rodiče. Znovu ale zopakuji, že neplatí, že bez sponzorů nejde jezdit na
slušné úrovni, jen si to musíte financovat sami. Důležitá je láska k motosportu, touha
a cílevědomost, ctižádostivost a pak ty peníze…“
Na závěr jedno lehce ironické a s nadsázkou vyslovené MOTO:
„Lepší být mrtvý, než druhý“ ☺
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25 let fotbalu v Dlouhoňovicích
První prázdninovou sobotu jsme oslavili čtvrt století dlouhoňovické kopané. Naší snahou
bylo pozvat všechny naše registrované hráče a hráče, kteří u nás hostovali z ostatních klubů.
Program
trval
celý
den.
Dopoledne
vyplnily
naše
naděje, které se utkaly s přípravkami Žamberka. Kromě
zápasů starších a mladších
přípravek jsme dětem připravili
doprovodný program. V něm
kluci soutěžili v dovednostních
disciplínách. První byla střelba
na přesnost, kde trefovali
všechny rohy brankové konstrukce. Následovalo vedení
míče na čas, při kterém musel
každý hráč projít s míčem různé překážky. Poslední disciplínou byly tzv. panenky, kde se
dětem počítaly doteky s balónem. Výsledky jsme neřešili, hlavní věcí bylo, aby si to všichni
užili. Závěrem jsme všechny zúčastněné týmy ocenili a už jsme začali chystat odpolední
program.

První částí bylo fotbalové utkání mužů, kde se našemu A týmu postavila stará garda ze
Sopotnice. Po tomto duelu začalo pršet a už se zdálo, že další zápas nedohrajeme. Nakonec se
počasí umoudřilo a zápas starých pánů mezi TJ Dlouhoňovice a rivalem TJ Helvíkovice mohl
začít. Před zahájením zápasu jsme minutou ticha vzpomněli na dlouholetého činovníka Julka
Gergöe. Po první půli došlo k ocenění zakladatelům kopané v Dlouhoňovicích p. F. Štajnerovi,
P. Hubálkovi a J. Severýnovi. Během celého odpoledne jsme promítali fotografie, při kterých
jsme zavzpomínali na začátky a celý vývoj fotbalu v naší obci.
Závěr patřil reprodukované hudbě, o kterou se postaral D. Silber. Občerstvení nám zajistili
kamarádi KAPŘI Dlouhoňovice a zápasy rozhodoval p. B. Kolář.
Všem patří VELKÝ DÍK.
Zd. Kořínek
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STARÁ GARDA Dlouhoňovice
Naši fotbaloví veteráni
se
během
prázdnin
zúčastnili dvou turnajů.
16. července v Mistrovicích, kde obsadili druhé
místo při účasti mužstev
z Mistrovic, Jablonného
a DOSTING Brno. 13.
srpna jsme stejné umístění vybojovali v Jablonném, kde jsme se utkali
s týmy Jablonného a
D. Čermné.
Zd. Kořínek
Junior
Před prázdninovou přestávkou jsme se
25. června účastnili turnaje st. přípravek
v Lukavici. (viz foto). Přípravu na sezónu
2016-2017 jsme zahájili v půli srpna
a scházíme se pravidelně každé úterý
A čtvrtek od 17 hodin.
Do podzimní části jsme bohužel přihlásili
jen starší přípravku, protože mladší ročníky
se nám nepodařilo v době přihlášek dát
dohromady. Budeme se to dětem snažit
vynahradit v podobě přípravných zápasů.
Zd. Kořínek
ROZLOSOVÁNÍ PODZIMU 2016
STARŠÍ PŘÍPRAVKA
17. září - LIBCHAVY, D. Čermná, Dlouhoňovice, Sruby
24. září - RYBNÍK, Dlouhoňovice, D. Čermná, Jablonné n. O.
1. října - DLOUHOŇOVICE, Tatenice, Rybník, Žichlínek
8. října - ŽAMBERK, Rokytnice v O. h., Dlouhoňovice, Libchavy
15. října – JABLONNÉ n. O., Dlouhoňovice, Verměřovice, D. Čermná
22. října - TATENICE, Jablonné n. O., Dlouhoňovice, Rybník
29. října - RYBNÍK, Tatenice, Verměřovice, Dlouhoňovice
Začátky turnajů jsou vždy v 9:00 hodin!
Zd. Kořínek
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NA ZÁVĚR PŘIPOMÍNÁME, ŽE:
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 (22), J. Grus (1), archiv rodina Vítkova (1), archiv rodina Kratochvílova (1), D. Silber (1),
archiv J. Matušková (1), archiv OU Dlň (1), archiv MŠ Dlň (1), archiv FC Dlň (5), archiv týmu Kapři
Dlň (3), archiv Floriánek (1), archiv D. Procházka (5).
Použité foto a animace: zdroj internet (4)
Vypracovala redakční rada v čele s Lucií Šimkovou v nákladu 150 výtisků. Kontaktní
e-mail: obcasnik@dlouhonovice.cz Prodej obecního zpravodaje v Dlouhoňovicích:
obecní úřad, prodejna, restaurace. Celoroční předplatné možno zajistit na Obecním
úřadě v Dlouhoňovicích. Redakční rada neodpovídá za obsah převzatých příspěvků.
Uzávěrka příspěvků do Občasníku č. 72 je v neděli 4. 12. 2016.
Úřední hodiny Obecního úřadu Dlouhoňovice:
pondělí a středa: 14:00 – 17:00 hod., pátek: 9:00 – 10:00 hod.

Výlet dlouhoňovických důchodců (24. 8. 2016)
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„Vlaštovičky“ ze ZUŠ Petra Ebena ze Žamberka na Výhledně (24. 9. 2016)

Vítěz Kapřího poháru Dlouhoňovice (23. 7. 2016)
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„Sousedské hlídání“ Dlouhoňovice (11. – 15. 7. 2016)

Loučení s úspěšnou sezónou mladých hasičů (16. 9. 2016)

25 let fotbalu v Dlouhoňovicích (2. 7. 2016)
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