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ODSTŘEL DLOUHOŇOVICKÉHO KOMÍNU
Pověstnou „labutí píseň“ pěje dlouholetá dominanta Dlouhoňovic, komín bývalé Orlické
mlékárny. K jeho likvidaci formou odstřelu dojde (budou-li příznivé klimatické podmínky)
ve středu 5. července 2017 v 9:00 hodin.
Foto: L. Šimek

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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INFO Z OBECNÍHO ÚŘADU
OBECNÍ ROZHLAS
Dne 21. 6. 2017 začala v obci firma BÁRTEK ROZHLASY,
s.r.o. instalovat „zařízení protipovodňové ochrany“. Toto
je název akce, ale v češtině to znamená montáž rozhlasu
a srážkoměrné stanice. Rozhlas bude plně funkční od
3. července 2017. Do této doby bude dle plánu nainstalováno
na 34 podpěrných bodech 78 reproduktorů a jedna
srážkoměrná stanice u horní nádrže. Informace, že v této části
Dlouhoňovic spadlo dle výpočtu takové množství vody, které
by mohlo zapříčinit povodňový stav, bude automaticky
předávána na tel. čísla hasičů a zaměstnanců ve vedení obce.
Při
této
příležitosti
je
zpracováván
i
digitální
povodňový plán obce. Určitě
toto zařízení přispěje k lepší
informovanosti občanů obce a splní se tímto i jeden z bodů
krizového plánu. Celá akce je dotována Ministerstvem
životního prostředí, a to částkou přesahující 1 milion korun.
Obec zaplatí 500 tisíc a investici spojenou se zhotovením
digitálního povodňového plánu. Zhruba měsíc se toto
zařízení bude testovat, proto během července očekáváme
připomínky od vás, občanů, k doladění celého zařízení, aby
bylo přínosem pro nás všechny.
Starosta obce
Květiny v obci
Na přiloženém obrázku není pohled z dubna. Dne 8. 6. jsem dostal oznámení, že opět chybí
květiny na mostku u Pejchů.
Navozuje to stejný případ z roku
2016. Tentokrát květináče nebyly
odcizeny, oba jsem našel v potoce.
Výsledek je však skoro stejný, jeden
je rozbitý a u druhého uvidíme, co
se dá zachránit. Počasí bylo
slunečné a bezvětří, není možné,
aby oba dva na jednom mostě
vyskočily a spadly do řeky. Takže
opět vše dáme do původního stavu,
no a uvidíme. Proč se to děje jen
v jedné oblasti obce, je záhadou.
Petr Nun, starosta obce
VÝZVA SPOLUOBČANŮM
Obec Dlouhoňovice hledá aktivního občana, nejlépe v důchodovém věku, který by chtěl
pomoci obci svými zkušenostmi a organizačními schopnostmi např. jako správce sportovního
areálu, ale také s drobnou údržbou v katastru obce. Bližší informace podá starosta obce,
kontakt pro domluvu schůzky: 724 186 254
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Narozeniny oslaví:
v červenci
Zdeněk Hynek
Marie Kalousková

84 let
84 let

v srpnu
Miloslav Polák
Marie Kulhavá

85 let
85 let

v září
Eva Vítková
Marie Vrbová
Ludmila Martincová
Petr Mitvalský

82 let
75 let
80 let
70 let

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví.

Úmrtí:
Slavomíra Šulcková

80 let
Čest její památce.
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Vítání občánků
V sobotu 22. dubna 2017 starosta pan Petr Nun přivítal do života nejmladší občánky
Dlouhoňovic - Karolínu Hodkovou, Elen Kailovou, Veroniku a Vítka Malátkovi, Lauru
Pilovou, Jakuba Klímu, Čeňka Fišera.
Slavnost byla doplněna hudebním doprovodem p. Kateřiny Suchomelové a Kristýny
Wohlinové. Všem zúčastněným předvedly děti z místní mateřské školy pod vedením paní
učitelky Ivy Martincové velmi pěkné pásmo básniček a písniček, za které tímto také děkujeme.
Lenka Sklenářová

ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo obce Dlouhoňovice na svém zasedání dne 24. 4. 2017 schválilo:
výběrové řízení na akci „Položení mobilního multifunkčního hřiště v obci Dlouhoňovice“.
Osloveny budou tyto firmy:
a) Calypso Group s.r.o., Pardubice – Polabiny, Brožíkova 550,
b) Stilmat s.r.o., Žamberk, Orlická 1102,
c) Precol s.r.o., Předměřice nad Jizerou č. p. 74.
Zastupitelstvo obce pověřilo starostu obce podpisem smlouvy s vítěznou firmou;
úplné znění stanov Sdružení obcí Orlicko dle návrhu stanov schváleného na jednání Valné
hromady Sdružení obcí Orlicko dne 28. 3. 2017;
parkovací místo pro občana ZTP v ulici Sídlištní;
závěrku Obce Dlouhoňovice za rok 2016;
závěrku Mateřské školy Dlouhoňovice za rok 2016;
smlouvu s firmou Plundra s.r.o., Nádražní 1560, Žamberk na vývoz kontejnerů a odběru
separovaných surovin a „Dodatek č. 1 ke smlouvě o vývozu kontejnerů a odběru
separovaných surovin“. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce podpisem smlouvy
a dodatku č. 1.
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Zastupitelstvo obce Dlouhoňovice na svém zasedání dne 19. 6. 2017 schválilo:
exekuční žalobu proti L. M. pro zaplacení dlužné částky na nájemném;
Komerční banku pro úvěrování akce revitalizace objektu bývalého ZD. Jednáním
a uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí zastupitelstvo pověřilo starostu;
a starostu obce pověřilo jednáním o odkupu pozemků pod chodníkem na ul. Hejnická
parc.č. 392/24 (15 m2) a parc.č. 392/3 (26 m2) oddělené z par.č. 392/6, par.č. 770 (7 m2)
oddělené ze stavební parc. 82/1, parc. č. 769 (13 m2) oddělené od stavební parc.č. 82/2,
parc.č. 392/22 (68 m2) oddělené z parc.č. 392/8, parc.č. 392/21 (105 m2) oddělené z parc.č.
392/5, parc.č. 364/2 (42 m2) oddělené z par.č.364, parc.č. 365/4 (45 m2) oddělené z parc.č.
365, parc.č. 768 (12 m2) oddělené ze stav. parc.č. 11/3, parc.č. 373/5 (2 m2) oddělené
z parc.č. 373;
záměr směny pozemků parc.č. 702/7 (47 m2) oddělené z parc.č 702/1 za parc.č. 767 (13 m2)
odděleno ze stav. parc.č. 11/2, parc.č. 340/2 (7 m2) odděleno z parc.č. 340, parc.č. 368/5
(43 m2) složeno z dílu a) 24 m2 a dílu d) 19 m2 odděleného z par.č. 747, parc.č. 371/5 (8 m2)
oddělené z parc.č. 371 celkem 71 m2. Vyhlášením záměru zastupitelstvo pověřilo starostu;
bezúplatný převod pozemku parc. č. 709/7 dle GP 628-48/2017 z 19. 4. 2017 o výměře
56 m2 z majetku Pardubického kraje na Obec Dlouhoňovice;
a starostu obce pověřilo podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene trasy potrubí
splaškové kanalizace dle zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku umístěné na pozemkové
parc. č. 726/3 vedené na LV 2268 v k.ú. Dlouhoňovice č. j. 56677/2009-025 (TS-VB
2017/0076 HKR);
a starostu obce pověřilo podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
na přeložku vedení plynu na akci revitalizace objektu ZD č. sml. 8800086761/1/BVB/P
mezi Obcí Dlouhoňovice a firmou GasNet Brno;
a starostu obce pověřilo podpisem smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení
a úhradu nákladů s ní souvisejících, č. sml. 4000208361 mezi Obcí Dlouhoňovice a firmou
Grid Services, s.r.o. Brno;
a starostu obce pověřilo podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
a smlouvu o právu provést stavbu č. sml. IV-12-2015914/01 mezi obcí Dlouhoňovice
a firmou ČEZ Distribuce;
zrušení směrnice Obce Dlouhoňovice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu;
připojení se k otevřenému trestnímu řízení s firmou ESS pro neplnění podmínek smlouvy;
účetní závěrku Správy sportovišť Dlouhoňovice s.r.o. za rok 2016 se ztrátou 30 526,92 Kč;
závěrečný účet Obce Dlouhoňovice za rok 2016 včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce za rok 2016, a to
bez výhrad;
celoroční hospodaření PO MŠ Dlouhoňovice a rozdělení přebytku hospodaření za rok 2016
ve výši 13 323,36 Kč (zisk) do rezervního fondu PO MŠ Dlouhoňovice;
a starostu obce pověřilo podpisem dodatku ke smlouvě č. 8058504013 o pojištění majetku
obce;
vyhlášení výběrového řízení na akci Veřejné osvětlení v ulici Pod Vlekem.

TERMÍNY ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DLOUHOŇOVICE v r. 2017:
Pondělí 18. září a 11. prosince.
Případná změna bude včas oznámena!
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ZPRÁVIČKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLIČKY
ZDRAVÍME ZE ŠKOLKY,
v tomto školním roce naposledy. Červen jsme si opravdu užili. Čekalo nás mnoho výletů, při
kterých nás vždy doprovázelo slunečné počasí. Ještě se musíme rozloučit s předškoláky
a potom hurá na prázdniny.
Vaši nejmenší z MŠ Dlouhoňovice
Oslava svátku dětí na
koupališti
v Ústí nad Orlicí.
SKVĚLÉ !!!

Výlet do Babiččina
údolí v Ratibořicích.
SUPER !!!

Chovatelská stanice FITMIN.
PARÁDA !!!
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Z HASIČSKÉ ZBROJNICE
Hasičské závody
V sobotu 20. 5. 2017 jsme se zúčastnili okrskové soutěže v požárním sportu, která se konala
v Líšnici. Letos byla soutěž rozšířena o závod pro děti, jelikož všechny sbory mají mládež, tak
se domluvila okrsková soutěž,
která se konala ráno a byla
mimo veškeré ostatní hasičské
soutěže. Naše děti se umístily
na výborném druhém místě.
Odpoledne soutěž pokračovala
již
v
klasickém
duchu
okrskové soutěže pro dospělé.
Za náš sbor nastoupilo pět
družstev. Jedno v kategorii
ženy I., jedno v kategorii ženy
II., jedno v kategorii muži I.
a dvě družstva v kategorii
muži II. Ženy I., pod vedením
Vendulky
Kořínkové,
se
umístily na krásném třetím
místě. V kategorii ženy II., se družstvo vedené Janou Třešňákovou umístilo také na krásném
třetím místě. Muži I. pod velením Davida Třešňáka se umístili na 2. místě. V jednotlivcích byl
David na místě prvním, Martin Hynek na místě třetím, Josef Motl na místě pátém a další tři
členové družstva se umístili do 13. místa. V kategorii muži II. se umístilo družstvo pod
velením Pavla Vítka na místě 6. a družstvo pod velením Vladimíra Matyka na místě 7. Jo,
letos se nám to trochu nepovedlo. Nevadí, je to výzva na příští rok.
Jsou to výborné výsledky vzhledem k četnosti přípravy. Po závodech jsme se zdrželi. Děkuji
všem, kteří se zúčastnili a vzorně reprezentovali Sbor dobrovolných hasičů obce
Dlouhoňovice.
Za SDH Dlouhoňovice David Silber
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Mladí hasiči
V letošním roce jsme se již zúčastnili třech závodů. Do Orlicko-ústecké ligy letos poprvé
nastoupilo družstvo mladších žáků, kteří odstartovali svůj první závod 21. května v Lukavici.
Umístili se na 16. místě z celkového počtu 24 družstev, starší žáci pak skončili na 12. místě.
Další závody se konaly 3. června v Přívratě, kde naši starší žáci skončili na 9. místě. Hned
druhý den 4. 6. se konaly závody v Kunčicích, kde jsme se umístili na krásném 5. místě, což
nás vyneslo na 8. místo v celkovém pořadí. Stále hledáme nové členy, takže kdo by měl zájem
a je mu mezi 6-14 lety, stačí přijít na náš pravidelný trénink, který se koná každý pátek od
16:00 hodin na hřišti.
Na závěr bychom chtěli poděkovat sponzorům Maso EKO Kunčice a Agromex
Dlouhoňovice, kteří nám poskytli finanční příspěvek na nové dresy.
Jana a David Třešňákovi

Školení SDH Dlouhoňovice - obsluha motorových pil
Ve dnech 16. a 17. června se zúčastnili čtyři
zástupci naší zásahové jednotky školení
obsluhy řetězových motorových pil. Školení
proběhlo za spoluúčasti zásahové jednotky
obce Líšnice, která zajistila prostory ke
školení a půjčila les. Školení probíhalo velice
intenzivně, jak v teoretické části, tak v části
praktické. Dalo nám to zabrat, přijeli profíci
a nedali nám nic zadarmo, ale podařilo se
nám kurz zdárně zakončit. Hasičské auto
jsme dovybavili motorovou pilou s potřebným příslušenstvím. Jakmile dorazí potřebné průkazy, přihlásíme naši jednotku na IZS
s tím, že máme auto vybaveno pro práci s motorovou pilou včetně obsluhy. Jinak toto školení
umožní obci využít proškolené osoby pro potřeby obce.
Za JSDH obce Dlouhoňovice David Silber
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MAS ORLICKO INFORMUJE
Tisková zpráva MAS Orlicko, z. s.
Komunitně vedený místní rozvoj funguje!
MAS ORLICKO uzavřela první výzvy a přijala
78 projektů s požadavky na podporu v hodnotě
56 781 431,27 Kč. Většina projektů má
významnou šanci na úspěch.
Žadatelé mohli předkládat své žádosti do
11 opatření, ve kterých bylo alokováno celkem
71 419 869,99 Kč.
Dotace byly určeny pro zemědělské
podnikatele, organizace pracující v lesích, obce,
školy i neziskové organizace.
Po sečtení všech přijatých žádostí již nyní
víme, že žadatelé předložili na MAS celkem
78 projektů s požadavky o dotace v hodnotě
56 781 431,27 Kč.
Seznamy všech přijatých projektů jsou
zveřejněny na webových stránkách MAS
ORLICKO (www.mas.orlicko.cz).
A jakou mají šanci na úspěch?
„Jelikož jsme se snažili jednotlivé alokace ve
výzvách vyhlásit v maximálním rozsahu, aby
mohli být v maximální míře uspokojeni všichni
žadatelé, kteří mají své projekty připraveny, je
šance na úspěch u kvalitně připravených
projektů velmi dobrá“ – uvádí manažerka MAS
ORLICKO Ivana Vanická.
S výjimkou dvou opatření v Programu rozvoje
venkova je ve všech vyhlášených výzvách
nedočerpaná alokace, kdy čerpání v jednotlivých
výzvách se pohybuje mezi 40% - 100%. Největší
zájem byl přitom o zemědělské projekty, kde

požadavky převyšují alokaci výzev. Téměř 50%
alokace celého období je požadováno také
v projektech na investice do vzdělávání,
infrastrukturu sociálních služeb, zázemí péče
o děti a podporu prorodinných opatření
(školních družin a příměstských táborů).
Projekty nyní budou procházet ještě
administrativní kontrolou a věcným hodnocením
na MAS ORLICKO. Ty, u kterých bude ověřeno
splnění všech podmínek, tak mají podporu
téměř jistou.
Obyvatelé v území MAS ORLICKO se tak
mohou těšit na nově vybudované chodníky,
vybavené a bezbariérové základní a střední
školy, kvalitní zázemí pro poskytování sociálních
služeb i cenově dostupné a vybavené příměstské
tábory a školní družiny.
Opakované výzvy i nové aktivity již na
podzim.
Další výzvy z Operačního programu
zaměstnanost a Integrovaného regionálního
operačního programu plánuje MAS ORLICKO
vyhlásit již na podzim letošního roku. Program
rozvoje venkova vyhlásí další výzvy na začátku
roku 2018.
U opatření, která nebyla v první vlně plně
vyčerpána, projedná Rada MAS ORLICKO jejich
opětovné vyhlášení, a to i s přihlédnutím k počtu
a připravenosti projektových záměrů.

K optimálnímu nastavení parametrů výzev vyhlásí MAS ORLICKO v nejbližší době výzvu
k předběžným konzultacím projektových záměrů.

MAP Orlicko prázdniny nedrží
Máme prázdniny, ale Místní akční plán Žamberk/Králíky je příliš nesvětí. V plném proudu jsou
přípravy říjnových stáží pro ředitelky a učitelky mateřských škol z našeho regionu v partnerských
mateřinkách v Jihočeském kraji. Přihlášené účastnice společně s kolegyněmi z regionu MAP
Orlickoústecko/Českotřebovsko zavítají ve dnech 5. a 6. října 2017 do MŠ v Soběslavi a Slavonicích.
Co se tam bude dít a jak se přihlásit, to vše najdete na nových www stránkách MAP Orlicko –
www.maporlicko.cz a na facebookovém profilu facebook.com/MAP.Orlicko, odkaz „Události“.
Finišuje také příprava Kulatého stolu s paní doktorkou Margit Slimákovou na téma Zdravá výživa
pro školáky. O akce na téma Zdravá výživa je vždy velký zájem, doporučujeme opět navštívit naše
stránky a včas se zaregistrovat. Na září pak avizujeme velkou zajímavost. 20. 9. na Malé Scéně v Ústí
nad Orlicí přivítáme pana Martina Romana, bývalého generálního ředitele ČEZ, a.s., který se zúčastní
Kulatého stolu a veřejné debaty na téma Efektivita výuky a učení. I zde apelujeme na zájemce, aby se
včas zaregistrovali. Potřebné informace naleznete jako vždy na www.maporlicko.cz, resp., na našem
facebookovém profilu facebook.com/MAP.Orlicko, odkaz „Události“.
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A co říci na závěr? Užijte si prázdnin, krásného počasí, nenechte se odradit dny pošmournými,
a pokud budete hledat inspiraci pro své prázdninové toulky a dobrodružství, určitě si najděte na
Facebooku náš InspiroMAP Orlicko. Tam najdete spoustu tipů, co dělat a kam se vypravit. Tak krásné
prázdniny!

Váš tým MAP Orlicko
PORADNA PRO RODIČE
Někdy si jako rodiče nevíme rady, a přitom stačí jen slyšet zkušenosti druhých.
Rodičovství se nikde neučí, ačkoliv se s ním
setkává skoro každý z nás. Pracovat na vztazích
v rodině se vyplatí – rodina je základ životní
jistoty člověka a v krizích dokáže zafungovat jako
záchranná síť. Každý chce mít doma spokojené
děti a vychovat z nich dobré lidi se zájmem
o dění kolem sebe. Každý z nás má také při
výchově problémy, otázky, nejasnosti. Proto
nabízí Rodinné centrum Mozaika každý den od
8 do 12 hod. společná setkávání rodičů s dětmi.
Rodiče si při setkávání sdělují zkušenosti
a zážitky s dětmi. Vzájemně se podporují,
získávají nadhled a učí se vidět mnohé běžné
věci i z pohledu jiných. Dokáží se i lépe vcítit do
pocitů svého dítěte, poznat ho v interakci
s jinými dětmi, kde se přirozeně projevuje.
Můžou si ověřit svoje výchovné postoje,
případně je konzultovat s psycholožkou, která je
v herně přítomna každou středu od osmi do
dvanácti hodin. Při našem setkání platí zásada,

že není nesprávná výchova, nikoho zde
nepoučujeme, pouze se snažíme pomoci najít
správný přístup k dítěti dle jeho individuality,
pomoci se zorientovat v chování dítěte v rodině
nebo mimo rodinu, rozeznat, co je pro něho
dobré, a co ne. Důležité je umět naslouchat
našemu dítěti, co chce říci, a umět si v dané
situaci poradit, porozumět, co se v dítěti i v nás
odehrává.
Paní psycholožka Mgr. Silvia Kubánková je
odbornice s dlouholetou praxí a v RC Mozaika se
věnuje rodičům a malým dětem každý den od
8 do 12 hod. Možnost konzultace nabízíme po
domluvě i v odpoledních hodinách rodičům
školních dětí.

Srdečně Vás zveme do našich prostor a těšíme se na společně prožité chvíle.

Petra Jarošová, Rodinné centrum Mozaika,
tel.: 731 402 336, www.uo.charita.cz
KALENDÁŘ AKCÍ V DLOUHOŇOVICÍCH (a okolí) pro r. 2017:
středa 5. července – odstřel komínu bývalé mlékárny (9:00 hod.)
17. - 21. července – sousedské hlídání na Chatě Rolba
sobota 29. července - 7. ročník hokejbalové turnaje KAPŘÍ POHÁR
středa 23. srpna – výlet pro dlouhoňovické důchodce
sobota 2. září - MYŠTÚRA (start ve 14:00 hodin ve Ski areálu Dlň)
sobota 23. září – výstup na Výhlednu
sobota/neděle 28. / 29. října – čtení/spaní na Chatě Rolba s přechodem času
sobota 25. listopadu - Mistrovství ČR v přespolním běhu konané v Dlouhoňovicích
Případné změny v kalendáři budou včas oznámeny!

PRÁZDNINY V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ
Jako každý rok, i letos bude od začátku července po konec srpna místní knihovna
v Dlouhoňovicích uzavřena. Pokud se ale najdou dychtiví a nedočkaví čtenáři, kteří nevydrží
bez návštěvy knihovny do konce prázdnin, je knihovnice, paní Procházková, ochotna po
předchozí dohodě dveře knihovny některou středu otevřít a pobýt dle potřeby.
Lucie Šimková
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Z REDAKČNÍHO STOLU
DIVADLO OPĚT V DLOUHOŇOVICÍCH
Po roční přestávce připravila kulturní komise
obce Dlouhoňovice ve spolupráci se Spolkem
divadelních ochotníků DIVIŠ ze Žamberka
divadelní představení oblíbené a velmi úspěšné
divadelní hry od ruského klasického autora
Nikolaje Vasiljeviče Gogola s názvem ŽENITBA.
Divadlo se konalo ve středu 3. května, cestu za
kulturou si do místní tělocvičny našlo na sedm
desítek našich spoluobčanů. Z reakce diváků
a z délky závěrečného potlesku se dalo jednoznačně vyčíst, že se divadlo líbilo.
Za redakci DlňO - LaS
VRCHOLOVÁ KNIHA
Na Výhledně je nová Vrcholová kniha.
Já bych se ráda pár slovy vrátila k té předchozí. První
exemplář knihy byl na Výhlednu umístěn 26. 9. 2016. Od tohoto
data se v ní objevilo bezmála 370 zápisů. Posledním je záznam
od Petra, Lenky, Toma, Káji a Kubíka ze dne 28. 5. 2017. V knize
najdete zápisky krásné, ale i takové, které tam nepatří, zápisky
návštěvníků z blízka i daleka, ve slovenštině, holandštině,
němčině i anglicky, kresbičky i razítka. Myslím, že kniha splnila
svůj účel na jedničku. Přežila nepřízeň počasí i pokus o zapálení,
poztrácela několik stránek, několikrát byla slepena a psáno do ní
bylo nespočtem propisovaček, fixů i tužek, které se bohužel
většinou příliš dlouho na svém místě
neohřály. Požitek a potěšení při listování
v knize a čtení zápisků však i přes to
vykouzlí na tváři úsměv a dodá víc než
dobrý pocit z toho, že Výhledna dělá
spoustě lidí radost, a to je přesně to, co
bylo přáním autorů myšlenky ji postavit.
Přeji tedy Výhledně samé spokojené
návštěvníky a nové knize jen ty nejhezčí
zápisy, jako je třeba ten od Páji, který si
můžete přečíst na obrázku.
Za redakci DlňO – L. Šimková
NÁMĚT NA VÝLET V DLOUHOŇOVICÍCH !!!
Naučná stezka CESTA LESEM byla doplněna o stanoviště prasete divokého a zároveň byla
na své místo vrácena ztracená veverka na stanoviště u Výhledny. Chovejte se, prosím,
k vystaveným zvířátkům ohleduplně a mějte na paměti, že stezka je naučná, vystavená
zvířátka nejsou herní prvky !!!
Za redakci DlňO - LaS
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PRVNÍ VÝROČÍ TURISTICKÉ ZNÁMKY "VÝHLEDNA DLOUHOŇOVICE"
Ve středu 17. května uplynul rok,
co se "narodila" turistická známka
č. 2286 "VÝHLEDNA DLOUHOŇOVICE".
Známka
je
za
tradičních 30,- Kč v prodeji v místní
hospůdce Pod Lipami, na Obecním
úřadě v Dlouhoňovicích a v Informačním centru v Žamberku.

Za redakci
DlňO – LaS

Z VAŠICH PŘÍSPĚVKŮ
Vítání léta
V letošním roce tato akce
Floriánku opravdu dostála svému
názvu. V sobotu 24. 6. se za
ukázkově letního počasí sešlo na
30 dětí, které si přišly trošku
zasportovat, trošku vyzkoušet
svoji šikovnost a malinko potrápit
své mozečky přemýšlením. Na
asfaltovém hřišti si mohly projet
slalom na koloběžce, na tom
travnatém pak shodit plechovkovou pyramidu, zahrát si na
golfové hráče, prolézt látkový
tunel, který měl dva východy,
zaskákat si v pytli, vzít do ruky luk
a šípy, nahodit udičku a chytit
dřevěnou rybku, projít dráhu na
plastových lyžích či na chůdách,
nebo se trefit míčkem klaunovi rovnou do pusy. A ptáte se, kde že si potrápily ty mozečky? No
přeci přemýšlením nad tím, za co v obchůdku utratí vysoutěžené žetonky a také počítáním,
kolik ještě musí splnit úkolů, aby počet žetonků stačil na vybranou odměnu.
Za vzornou přípravu akce a za nehynoucí ochotu věnovat se místním dětem patří velký dík
všem paním a slečnám ze spolku Floriánek.
L. Šimková
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Setkání důchodců se zastupiteli obce
Letošní květnové setkání probíhalo v již tradičním duchu.
Přivítaly vás slavnostně vyzdobené
prostory sálu kulturního domu, atmosféru
umocňovaly melodie hudební skupiny
CargoBand. Po úvodních slovech a projevu
pana starosty Petra Nuna jsme minutou
ticha vzpomněli na spoluobčany, kteří již
mezi námi nejsou. Připili jsme si na zdraví
všech a očekávali taneční vystoupení.
Tentokrát
přijal
pozvání
amatérský
soubor Beseda ze sousední Lukavice. Osm
párů tanečníků v krojích zatančilo klasickou
Českou besedu a po krátké přestávce
ještě úsměvný tanec "Den na vsi". Vystoupení se velmi líbilo, což dokazoval silný
a dlouhý potlesk.

Po
kultuře
následovalo
chutné
občerstvení. „Mega řízek" paní Müllerové
mnozí nemohli zdolat a zákusek ke kávě
z cukrárny Valachových se jen rozplýval na
jazyku.
V klidu si poté všichni mohli zavzpomínat
a zamyslet se nad plynoucím časem
u výstavky, která ve střípcích mapovala
historii školy v Dlouhoňovicích a připomínala uplynutí 130 let od postavení nové
školní budovy. Prohlédnout si bylo možné
některé momenty a události vybrané ze
stránek školních kronik a doložené dobovými
fotografiemi. Jako zázrakem se podařilo zachránit jednu ze starých školních lavic,
která byla milým doplněním výstavky.

Paní Matyková nás na památku vyfotila a pak se již jen povídalo, vzpomínalo, tančilo ....
Jitka Chárová
Doplněno redakcí DlňO:

Připojuji osobní poděkování za příkladnou pomoc a vstřícnost při přípravě výstavky panu
Mgr. Radimu Duškovi, řediteli Státního okresního archivu v Ústí nad Orlicí.
Lucie Šimková
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Brigáda na hřbitově
Začal květen a jako každoročně,
tak i letos se starší ženy ze cvičení
15. 5. 2017 zúčastnily brigády na
hřbitově. Tráva a pampelišky se na
nás vesele usmívaly, tak jsme je
musely odstranit. Celkem se nás
sešlo 15 a práce nám šla od
ruky. Docela jsme to zvládly,
přestože znenadání přišel déšť
a musely jsme končit. Ale práce se
dokončila.
Matušková J.
Milí spoluobčané!
Letošní jednodenní výlet pro důchodce se koná ve středu 23. srpna. Pan Jiří
Tydlitát opět připravil trasu se zajímavým programem. Budeme vyjíždět v 7 hodin z rozcestí
u prodejny Hruška, předtím autobus zastaví v 6:50 u Krčmářových a později i u Vostřelových.
Naše první zastavení bude na zámku Kačina, poté odjedeme do Poděbrad, kde se projdeme
po lázních a v restauraci Bílá Růže se naobědváme. Ve 14 hodin nás p. Tydlitát pozve na
prohlídku zajímavé expozice s názvem "Překvapení". Dalším programem, asi v 16 hodin, je
návštěva a prohlídka zámku Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. A finále dne? Bude to
večeře v Čestické hospodě.
Všichni, kdo máte o tento zájezd zájem, přihlaste se u mě, případně u p. Tydlitáta. Též
prosíme o zaplacení zálohy na vstupné 100,- Kč (celková cena vstupného bude asi 230,-Kč).
Věříme, že se výlet důchodců vydaří a že se odreagujete od běžných každodenních starostí.
Jitka Chárová, č. tel.: 605 750 068
Setkání důchodců
Dne 21. 5. 2017 proběhlo
v naší obci setkání důchodců.
Chtěla
bych
tímto
poděkovat panu starostovi
Petru Nunovi a všem
členům obecního úřadu, jak
se o nás důchodce postarali
a
připravili
nám velmi
hezký program. Bylo to
takové pěkné oživení. Mně
se to líbilo moc.
Matušková J.
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ZVÍŘECÍ CESTA
Dne 30. 5. 2017 jsme s panem
starostou Petrem Nunem a paní
Jitkou Chárovou navštívili naučnou
zvířecí stezku. Byl to moc pěkný
zážitek. Velmi se nám to líbilo.
Vyřezávaná zvířátka jsou moc hezky
udělaná, a k tomu ještě orientační
tabule, na kterých se vše podrobně
dočtete. Od Urbanovy studánky jsme
skončili až na Výhledně, odkud je
krásný výhled po okolí. Na
umístěných tabulích se dočtete, kde
se která hora a kterým směrem
nachází. Díky panu Tydlitátovi, který
se o to vzorně stará.
Moc děkujeme.
Matušková J.
Cesta lesem
Naši cestu lesem procházíme velmi pomalu. Vždyť ke každému zastavení máme pohádku
a ta se objeví v našem Občasníku vždy jedna, tedy za rok čtyři. Jestliže je v lese osm zastavení,
bude nám cesta pohádek trvat dva roky. Dnes jsme zrovna v polovině.
Čtvrtá - DVA KAMARÁDI
Bylo, nebylo, ale mohlo být. V naší
pohádce dozajista bylo. Co je pravda,
že spíme, když je tma. V přírodě je ale
spousta zvířátek, která ve dne spí
a v noci jsou čilá. Tak je tomu
i u jezevce a o něm je tahle pohádka.
Ještě je třeba připomenout, že je
hodně zvířátek, která spí celou zimu,
aby ve svých domečcích, doupatech
nemusela topit a hromadit zásoby
potravy.
Náš pan jezevec obývá mohutný
a rozlehlý hrad, tak se říká jezevčímu
obydlí, s mnoha vsuky, to je název
jednotlivých vchodů. Svůj hrad zdědil po svém otci, ten po dědovi a ten po pradědovi. Právě ta
starobylost svědčí o jeho rozlehlosti. Je suchý a prostorný a náš hradní pán je na něj pyšný
a udržuje ho v příkladné čistotě. S ostatními obyvateli lesa se ani moc nestýká. Žije
samotářským životem.
Co se ale jednoho sychravého podzimního dne nestalo. Do jeho hradu jedním ze vsuků
spadla taková malá chlupatá rezavá kulička. Jezevec překvapením až zachrochtal. Ta kulička
se rázem proměnila v malé zvířátko, rozhlédlo se velikýma černýma očkama, a když jezevce
uvidělo, hned slušně pozdravilo. „Kdo seš a co chceš?“ Vyštěkl ještě celý překvapený hradní
pán. „Já jsem prosím Plšík lískový a tam nahoře jsem si připravoval pelíšek na zimu, když
jsem se sem k vám propadl. Vy to tu máte tak krásné, suché a čisté, nemohl bych u vás přes
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zimu bydlet?“ Vysypal ze sebe jemným, ale odvážným hláskem nenadálý návštěvník. Jezevci
lichotilo, jak se pochvalně vyjadřuje o jeho sídle a zároveň ho překvapila plšíkova odvážná
otázka. Už se ale z leknutí vzpamatoval a nechtěl dělat zaskočeného před tak maličkým
tvorem. Začal se mu líbit. Byl slušný, čistý, smělý. Přesto ale nechtěl okamžitě nabídnout
pohostinství. Zamručel a povídá: “Víš, já tu žiju sám, mám starosti s tak rozsáhlým sídlem,
často procházím celým svým hradem a jsem u toho dost hlučný.“ - jezevci funí. „Strýčku, to mi
nevadí,“ povídá plšík, „já bych si zalezl do nějakého koutku, který byste mi ukázal. Já spím
celých sedm měsíců, já bych vás vůbec nerušil.“ Jezevci úplně roztálo srdíčko, tak hezky mu
ještě nikdo nikdy neřekl. Jak se to slovo „strýčku“ krásně rozléhalo jeho hradem, jak hladilo
v jeho duši. „No dobře,“ řekl jak nejvřeleji uměl. „Najdi si nějaké místečko, kde bych tě
nezašlápl, a spi.“ „Moc vám děkuji, strýčku,“ řekl už i trochu ospale plšík. Našel si koutek
v jedné komnatě, stulil se do klubíčka a spal. No je milý, ale moc toho nenapovídal, pomyslel
si jezevec a pokračoval ve své každodenní prohlídce svého panství.
Už byla zima, venku nevlídno, ale v hradu
útulno. I jezevec si občas schrupnul. Plšík,
ten měl tvrdý spánek v suchu a teploučku,
svinutý do klubíčka. Jak ale tvrdě spal,
někdy se mu ocásek narovnal. A tak se stalo,
když domácí pán zrovna procházel - jezevci
našlapují na celé chodidlo, nechtěně dupnul
nocležníkovi na natažený ocásek. Ten
vyjekl, nebyl zvyklý, že by ho někdo ze
zimního spánku budil. Naštěstí to nebylo
tak často. Spokojeně dospal až do krásného
teplého jara.
Srdečně se loučili, jako dva dobří
kamarádi. Plšík poděkoval a zmizel v křoví.
Jezevec zase osaměl. Přece jen si zvykl, že v jeho hradu dýchá ještě jeden tvor. Pravda, jeho
kamarád byl dost nemluvný, vždyť jen spal. Ale i tak se našemu strýčkovi jezevci dost stýskalo.
Často vylézá ven a vyhlíží kamaráda plšíka. Rád by ho pozval na další zimu k sobě.
Jirka Tydlitát
UKONČENÍ CVIČENÍ
Se cvičením se starší cvičenky
rozloučily 31. 5. 2017. Jako každý rok
jsme to měly na chaloupce u Marušky
Kulhavé u zvoničky. Všechny jako
odměnu dostaly malé medaile v podobě čokolády a 4 cvičenky dostaly ještě
diplomy za vzornou docházku, protože
ani jednou nescházely. Jako vždy jsme
měly malé pohoštění. Všem se popřálo
hodně krásných letních dní a hlavně
zdraví do dalšího cvičení. Naše cvičení
je nenáročné, ale účinné. Jsme rády, že
i v těchto letech se scházíme v tak velkém počtu a cvičení nám přináší radost. S dalším
cvičením začínáme první středu v říjnu 2017.
Přeji našim ženám jen vše dobré a těším se již na říjnové cvičení.
Matušková J.
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Anonymně neanonymní motorkáři
V pondělí 1. května jsem byl ohledně údržby na hřbitově a slyšel jsem zvuk motorky. Vyšel
jsem před hřbitov a motorkáře chytil. Motorka bez
značky, mladý motorkář nebyl moc komunikativní
a evidentně podle jeho slov se mu můj proslov
nelíbil. Měl jsem u toho i svědky celé události,
motorkář mě dál nechtěl poslouchat, přidal plyn
a vyrazil směr salaš a směr Písečná. Píši o tom proto,
že se tyto incidenty množí. Motorkáři jezdí po
soukromých pozemcích i po naučné stezce.
Nedoporučuji je zastavovat, protože jsou bezohlední
a mohlo by to skončit úrazem motorkáře i Vás.
V neděli navečer jel motorkář po vesnici po zadním
kole, policie obec projíždí, ale jak to bývá, nikdy
nikoho nechytne. Proti těmto situacím je obrana
dost složitá, protože potřebujete důkaz, ani kamera
nic nevyřeší, protože nemají značky. Možná by nebyla od věci fotografie dotyčného závodníka
a poslat ji na obec, kde ji rádi uveřejníme. Obličej mají pod přilbou, a tudíž nic neporušíme,
přesto ho v obci potom všichni poznají. Toho, kterého jsem chytil já, mám nafoceného, jak
mně ujíždí. Bohužel jsou tam i svědci a na uveřejnění jich a jejich auta bych musel mít
souhlas. Přeji vám klidné procházky po katastru naší obce bez kontaktu s těmito závodníky.
Petr Nun

SPORT
Turnaj v nohejbale
V sobotu 22. 4. 2017 se v Dlouhoňovicích konal již tradiční turnaj
v nohejbale trojic.
V ten den se v naší tělocvičně sešlo
osm mužstev odhodlaných se nelítostně
utkat o hodnotné ceny (v převážné
většině, asi 100%, alkohol), a vydobýt si
respekt u soupeřů. Ačkoliv to vypadalo na
nelítostná utkání, kde poteče krev,
všechny zápasy se odehrály v duchu
sportovního
zápolení
a
přátelské
atmosféry. Výsledkem byla spokojenost
všech zúčastněných a upřímná radost
vítězů. Těch hlavně proto, že ceny pro
vítěze předávala děvčata z místní restaurace, takže po sportu přišlo i trochu romantiky.
Konečné výsledky byly pro některé účastníky trochu rozčarováním, ale 5. místo pro náš tým
ve složení Jarda Horák, Jarda Grus a Honza Čížek byly velkým úspěchem a radostí, obzvlášť,
když jsme ještě od pořadatele, kterým byl Petr Jedlička a jemuž patří velký dík od všech
zúčastněných, dostali cenu za nejstarší hrající tým. Pro zajímavost součet našeho věku je
183. Tímto jsme důkazem pro mladé, že sport je opravdu pro všechny.
Sportu zdar a příští rok se těšíme znovu.
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Jubilejní 25. ročník
turnaje v mariáši
Letos připadl termín na
sobotu 6. května. Po řádné
propagaci v občasníku, plakáty,
tisku i osobním pozváním jsme
v poledne s napětím čekali, jak
to dopadne. Nakonec se sjelo
přes 40 hráčů až z Pardubic,
Boskovic
nebo
Trutnova.
Místních bohužel přišlo málo,
a tak pořadatelé jako obvykle
nehráli a mohli se tak akorát
dívat.
Celé odpoledne proběhlo bez
problémů, obsluha byla super
a všichni byli spokojeni. Turnaj vyhrál pan Folk z Písečné.
Nakonec musím poděkovat všem sponzorům, a to jmenovitě podle abecedy:
Bühler, Hospoda Pod lipami, Hračky Markovi, Obecní úřad, Řeznictví na Statku, Vavřička,
Vika Kameničná a Zahradnictví Růžičková Žamberk. Všem moc děkujeme.
Již nyní máme domluvený termín na příště. Za rok to vychází na sobotu 5. května 2018.
Za všechny pořadatele sepsal Kotyza Zdeněk
Letní in-line školička v Dlouhoňovicích !!!
Rok s rokem se sešel a nás čeká další ročník in-line školičky.
Chtěli bychom vám i vašim ratolestem nabídnout dny, kdy se budeme bavit a užijeme si
spoustu zábavy. Pro děti tu je kurz in-line bruslení, kde zlepší svoje techniky bruslení, naučí
se nové věci a poznají nové kamarády kolem sebe!
V týdnu 10. – 14. 7. 2017 je pro dospělé také možnost výuky na in-line bruslích, aby za
svými dětmi nezaostávali a mohli sdílet společné chvíle v dalších letech.
Máme k dispozici krásné
hřiště v Dlouhoňovicích, kde
máme šatny, velké hřiště na
hry, dětské hřiště s prolézačkami, tělocvičnu v případě špatného počasí a také tým
těch nejlepších instruktorů!
Kurz bude probíhat od
pondělí do pátku v čase 8-12
hod. Během této doby nás
čekají hry a jízda na bruslích
dle
potřeb
vašich
dětí.
Svačinku s sebou, pitný režim
máme vždy zajištěn. Všechny
otázky, které byste měli, rádi
zodpovíme. Kontakt najdete
na letáčku.
Děkuji, IP a tým
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Kapři a jejich další sezóna v in-line hokejové lize
S nástupem jara začala sportovnímu oddílu Kapři Dlouhoňovice nová sezóna.
Již po sedmé nastupujeme v Oblastní inline hokejové lize probíhající v lanškrounské
hale. Vedle zápasů se v menším i větším
počtu scházíme k tréninkům na ploše v Ústí
nad Orlicí. Do nové sezóny jsme vstoupili
také s novými dresy, když jsme si nechali
vyrobit sadu s dominantní bílou barvou.
Soutěže se v letošním roce účastní celkem
14 mužstev. Pro úvodní kola byly týmy
nasazeny do dvou výkonnostních skupin.
My jsme byli papírově tradičně tak nějak na
hraně a letos jsme si nakonec vyzkoušeli hrát
i s těmi „slabšími“, když jsme byli nasazeni
do skupiny B. Zde jsme splnili úkol a po
bilanci 5 výher a 1 porážky jsme z druhého
místa postoupili do další fáze soutěže. Nyní
jsou mužstva rozdělena na základě výsledků

do 3 výkonnostních lig, kde hrajeme 2. ligu
a bojujeme tak o co nejlepší umístění v naší
lize a o celkové 5. až 10. místo. Do konce
letošního ročníku nám zbývá odehrát celkem
5 zápasů a zatím se v 2. lize dělíme o třetí
příčku jen na základě rozdílného skóre, když
máme tři týmy shodně 2 výhry a 3 prohry.
Soupiska mužstva je v podstatě totožná
s tou loňskou. V brance máme jistotu
a oporu v Patrikovi Keprtovi. Obranné řady
zastupují Jakub Doleček, Miroslav Keprta,
David Krkavec, Pavel Šourek a Petr Šulc.
V útoku hraje Tomáš Plundra, David Baier,
Josef Matyáš, Pavel Víša a David Hrčka.
Mužstvo také doplňují dle potřeby a možností Václav Šegita, Miroslav Musil a Leoš
Janďourek.

V létě již 7. ročník Kapřího poháru v hokejbale!
Poslední červencovou sobotu, tedy 29. 7. 2017, pořádáme již 7. ročník hokejbalové turnaje
Kapří pohár. Snad i díky spokojenosti s turnajem, atmosférou a prostředím máme již plně
obsazeno všech 8 míst pro zúčastněné týmy. Letos by měla být třešničkou na dortu nově
položená plocha na hřišti, kterou budou jistě kvitovat všichni hráči všech týmů. Sportovní
klání večer vystřídá tradičně letní párty, kam jsou zváni nejen účastnicí turnaje, ale rovněž
ostatní veřejnost. Věříme, že turnaj bude znovu úspěšný a předem děkujeme za tolerantní
přístup k případným ozvěnám z nočního parketu. Přeci jen akce je jednou do roka. Všichni
jste srdečně zváni.
(tp)
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FOTBAL
JARNÍ ČÁST FOTBALOVÝCH PŘÍPRAVEK
Pro jarní část okresních přípravek jsme nominovali dva týmy. Od starší přípravky, pod
vedením trenérské dvojice Pavel Karvai a Pavel
Vítek, jsme už očekávali více než v minulých
sezónách a myslím, že se nám to povedlo.
S klukama jsme byli spokojeni ve všech herních
dovednostech a na jejich fotbal se opravdu dalo
dívat. Mladší přípravka toto jaro začínala, a tak to
pro kluky bylo spíše takové seznámení. Ale i tak
se jim nevedlo špatně. Rozhodně ostudu neudělali
a soupeřům nadělili pěkné góly. Trenéři Michal
Maurer a Zdeněk Kořínek se nestačili divit, jak
jim to jde. Toto jaro bylo k fotbalu nevlídné
a několik turnajů bylo odloženo. Zažili jsme
i sněhovou vichřici. V Dlouhoňovicích jsme
pořádali tři turnaje. Nejvíce vydařený byl turnaj,
který byl přeložen z víkendu a konal se v týdnu.
Přijelo tolik rodičů, že jsme měli hřiště plné lidí.
Pro podzimní část jsme již museli přihlásit
mladší žáky, a to už kluci budou hrát na větších
hřištích v počtu 8+1 a každých 14 dní na domácím
hřišti. Týmy mladší a starší přípravky budou
doplněny hráči z Lukavice, protože tolik dětí
v současné době nemáme.
Za odvedené výkony jsme dětem připravili tajný výlet do Nebeské Rybné, kde si kluci
vyzkoušeli novou hru fotbalgolf. Kopat do míče a trefovat jamky se chlapcům líbilo. Závěrem
bych chtěl všem dětem popřát hezké prázdniny a hodně zážitků.
Za FC JUNIOR Z. Kořínek
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LÉTAJÍCÍ TRENÉŘI PŘISTÁLI V DLOUHOŇOVICÍCH
Projekt fotbalové asociace ČR na pomoc
velkým i malým oddílům pracujícími s mládeží zavítal i mezi nás. Jedná se o ukázkovou
tréninkovou jednotku, kde hlavní důraz se
klade na to, aby si děti při různých cvičeních
hrály. Ve čtvrtek 18. 5. k nám dorazil tým
profesionálních trenérů KFS Pardubice ve
složení Jiří Kovárník, Mgr. Martin Komoň
a Miroslav Jirka. Ve svém voze si přivezli
veškeré tréninkové pomůcky a 90-ti
minutový trénink mohl začít. Děti si rozdělily
podle věkových kategorií na starší a mladší
přípravku. M. Komoň měl na starosti menší

děti a jejich trénink byl plný her, které se
dětem moc líbily a ani nevěděly, že cvičí.
Větší děti se věnovaly s M. Jirkou více
herním cvičením formou různých soutěží.
Vše zaštiťoval J. Kovárník, který vysvětloval
našim trenérům jak děti vést a na co jsou
různá cvičení zaměřená a na co klást důraz.
Závěrem proběhla beseda s rodiči a trenéry.
Profesionálům se u nás také líbilo, děti
chválili, jaký mají zájem a jak rychle cvičení
pochopily.
Myslím, že jsme si to všichni užili
a strašně rádi bychom tuto akci zopakovali.
Zd. Kořínek

POZVÁNKA NA KAPŘÍ POHÁR
V sobotu 29. 7. 2017 se koná na místním kluzišti již 7. ročník hokejbalové turnaje
KAPŘÍ POHÁR. Srdečně zve sportovní oddíl Kapři Dlouhoňovice.
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DFL – Dlouhoňovická fotbalová liga
Letošní jaro jsme zahájili 1. ročník soutěže v malé kopané. Protože nemáme již přihlášené
mužstvo mužů v okresní soutěži, založili jsme si vlastní mimo FAČR, což nevyžaduje žádné
přestupy, placení poplatků, registrace. Do ligy jsme pro rozjezd přihlásili jen čtyři týmy,
abychom vychytali nedostatky. Soutěžní utkání se konala každou středu, vždy po dvou.
V sobotu 17. června byl na závěr celého ročníku odehrán přátelský zápas na celé hřiště. Do
druhého ročníku chystáme rozšířit počet týmů. Začátek podzimní části bude určen podle
počtu přihlášených.
Závěrem výsledky 1. ročníku:
Zápas

čas utkání a datum utkání

výsledek

1. Jako Dřevo : Hubisovi koně

17:00

6 : 13

26. 4. 2017

branky: 3x Kočajda, Mikuláš P., 2x Jelínek - Štěpánek, Šmirous, 2x Rudolecký, Válka, Hynek, 2x Jírů,
Kotyza, 3x Plundra

1. AFK 2.0 : Kocouři

18:00

26. 4. 2017

5 : 11

branky: Junk, 2x Vanický, Trejtnar - Neděla, 2x Janeček, 2x Hlaváček, Janata, 2x Krejsa, Kuklík, 2x
Jiskra - ŽK - Gajdošík

2. Hubisovi koně : AFK 2.0

18:00

3. 5. 2017

9:2

branky: 2x Šmirous, 4x Hynek, Plundra, Jírů, Rudolecký - Moudrý, Junk

2. Kocouři : Jako Dřevo

19:00

3. 5. 2017

3:5

branky: 2x Kuklík, Janeček - 2x Štajner, Mikuláš P., Jelínek, Musil

3. Kocouři : Hubisovi koně

18:00

10. 5. 2017

3 : 11

branky: Šubrt, Kuklík, Hlaváček - 2x Plundra, 3x Jírů, Šmirous, 5x Válka

3. Jako Dřevo : AFK 2.0

19:00

10. 5. 2017

4:3

17. 5. 2017

5:7

branky: 2x Mikuláš J., 2x Václavek - Junk, 2x Trejtnar

4. Hubisovi koně : Jako Dřevo

19:00

branky: Hubálek, 2x Jírů, Plundra, Krejsa - 2x Kočajda, Václavek, Štajner, Kail, 2x Vencl - ŽK Nastoupil, Vencl

4. Kocouři : AFK 2.0

18:00

17. 5. 2017

3:7

branky: 2x Kuklík, Jiskra - 3x Moudrý, Felcman, Kopecký, Mihulka, Teplý - ŽK - Moudrý

5. AFK 2.0 : Hubisovi koně

19:00

24. 5. 2017

5:7

branky: Mihulka, 2x Trejtnar, 2x Machovič - 3x Šmirous, Kotyza, 3x Štěpánek - ŽK - Mihulka, Krejsa

5. Jako Dřevo : Kocouři

18:00

24. 5. 2017

7:4

branky: J. Mikuláš, 3x Kočajda, P. Mikuláš, 2x Myšák - Chrástecký, Jakubec, Janata, Janeček

6. Hubisovi koně : Kocouři

19:00

31. 5. 2017

12 : 7

branky: 6x Hynek, Krejsa, 2x Jírů, 2x Brožek, Kašpar - Jakubec, Neděla, 2x Janeček, 2x Chrástecký,
Krejsa

6. AFK 2.0 : Jako Dřevo

18:00

31. 5. 2017

branky: Machovič - Jelínek, 3x Havlíček, 2x Štajner, 2x Václavek
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Tabulka DFL
Pořadí
1.
2.
3.
4.

Tým
Hubisovi Koně
Jako Dřevo
Kocouři
AFK 2.0

Zápasy
6
6
6
6

Skóre
57:30
37:29
31:47
23:42

Body
15
15
3
3

Tabulka střelců
11 gólů (Hynek), 10 gólů (Jírů), 8 gólů (Kočajda, Plundra), 7 gólů (Šmirous), 6 gólů
(Trejtnar, Janeček, Kuklík, Válka), 5 gólů (Kuklík, Štajner, Václavek), 4 góly (Moudrý,
Jelínek, Štěpánek), 3 góly (Mikuláš J., Chrástecký, Machovič, Havlíček, Junk, Hlaváček,
Krejsa M., Jiskra, Mikuláš P., Rudolecký), 2 góly (Vencl, Mihulka, Krejsa R., Brožek,
Jakubec, Vanický, Neděla, Janata, Kotyza), 1 gól (Šubrt, Musil, Hubálek, Kail, Teplý, Kopecký
V., Felcman, Myšák, Kašpar).

(skupinové foto s „létajícími trenéry“ – viz příspěvek na straně 20)

Nové dresy pro dlouhoňovické fotbalové naděje
V úterý 6. června převzali zástupci dlouhoňovických fotbalistů nové dresy pro děti
v kategorii mladší přípravka.
Dresy osobně přivezl jednatel
společnosti Teddies, s.r.o., pan
Michal Vyhnálek.
Za malé fotbalisty děkujeme
a doufáme, že dresy budou
vítězné!
(LaS)
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VÝSLEDKOVÝ SERVIS – JARNÍ ČÁST
STARŠÍ PŘÍPRAVKA (ročník 2006 a mladší)
ROKYTNICE - 2. místo

D. DOBROUČ – 3. místo

DLŇ - D. ČERMNÁ
DLŇ - ROKYTNICE
DLŇ - ŽAMBERK

DLŇ - ŽAMBERK
DLŇ - D. DOBROUČ
DLŇ - SRUBY

4:2 (1:0)
18:0 (13:0)
0:4 (0:4)

3:6
6:2
2:7

(2:4)
(2:2)
(1:4)

DLOUHOŇOVICE – 2. místo

VERMĚŘOVICE – 1. místo

DLŇ - ROKYTNICE
DLŇ - RYBNÍK
DLŇ - TATENICE

DLŇ - D. DOBROUČ
4:1 (2:0)
DLŇ - ROKYTNICE
21:0 (10:0)
DLŇ - VERMĚŘOVICE 9:0 (5:0)

20:0 (9:0)
7:0 (3:0)
4:6 (3:3)

RYBNÍK 1. místo

JABLONNÉ - 1. místo

DLŇ - D. ČERMNÁ
DLŇ - RYBNÍK
DLŇ - SRUBY

4:4
8:1
5:3

(0:1) 2:1 PK
(4:0)
(1:2)

DLŇ - D. DOBROUČ
DLŇ - TATENICE
DLŇ - JABLONNÉ

18:0 (8:0)
3:3 (1:0) 5:4 PK
6:1 (2:0)

SRUBY 2. místo
DLŇ - SRUBY
DLŇ - ŽAMBERK
DLŇ - RYBNÍK

4:1 (4:0)
5:10 (3:5)
12:1 (7:0)
MLADŠÍ PŘÍPRAVKA (ročník 2008 a mladší)

JABLONNÉ - 3. místo
DLŇ - JABLONNÉ
DLŇ - CHOCEŇ
DLŇ - NĚMČICE

Č. TŘEBOVÁ - 2. místo
4:5
1:6
4:2

(3:5)
(1:4)
(2:1)

ŽICHLÍNEK - 3. místo
DLŇ - LIBCHAVY
DLŇ - RYBNÍK
DLŇ - ŽICHLÍNEK

DLŇ - CHOCEŇ
DLŇ - Č. TŘEBOVÁ B
DLŇ - Č. TŘEBOVÁ A

0:6
3:2
7:2

(0:2)
(2:1)
(3:1)

0:6
2:7
0:7
0:10

(0:4)
(2:4)
(0:3)
(0:5)

JABLONNÉ - 5. místo
7:9 (3:3)
12:0 (5:0)
1:3 (1:1)

DLŇ - JABLONNÉ
DLŇ - JISKRA 2008
DLŇ - ŽAMBERK
DLŇ - LIBCHAVY

DLOUHOŇOVICE – 3. místo

DLOUHOŇOVICE – 3. místo

DLŇ - ŘETOVÁ
DLŇ - LIBCHAVY
DLŇ - JISKRA 2008

DLŇ - LUKOVÁ
DLŇ - NĚMČICE

0:5
2:3
6:4

(0:4)
(2:1)
(1:4)

1:7
3:6
6:8

(0:0)
(1:4)
(3:5)

KRÁLÍKY 4. místo
DLŇ - JABLONNÉ
DLŇ - LIBCHAVY
DLŇ - JISKRA 2008
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NA ZÁVĚR …
Obec Dlouhoňovice v uplynulém období zajistila, či financovala:
změnu dopravního značení v ul. Sídlištní (viz veřejná vyhláška „Opatření obecné povahy
stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích“ č. j.: MUZBK-5820/2017/SPDO-3
ze dne 11. 4. 2017);
nový fitness prvek (posilovací stroj) u hokejového hřiště;
tři nové herní prvky na dětském hřišti v centru obce;
doplnění naučné stezky o nový exponát prasete divokého;
doplnění naučné stezky o ztracený exponát veverky;
výměnu a instalaci LED osvětlení v další části obce, např. v celé ulici Sídlištní;
nový dřevěný rozcestník k Urbanově studánce a na Naučnou stezku lesem umístěný na rozcestí
u Urbanovy studánky;
novou Vrcholovou (návštěvnickou) knihu na Výhledně;
obnovenou žertovnou „meteorologickou stanici“ na Výhledně;
nové cedule kamenné stezky po Dlouhoňovicích (instalovány budou v nejbližším období);
provizorní pěšinu vedle silnice od křižovatky ulice Hejnická s ulicí Spojovací vedoucí k Urbanově
studánce, či k Naučné stezce lesem.

Obrazová příloha této kapitoly je umístěna na internetových stránkách obce
Dlouhoňovice v záložce OBEC DLOUHOŇOVICE / OBČASNÍK.
PŘIPOMÍNÁME:
Pro přímou komunikaci s redakcí Občasníku je určena samostatná e-mailová adresa
obcasnik@dlouhonovice.cz.
Uzávěrka
příspěvků
příštího vydání Občasníku (číslo 75) je v neděli 10. září
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 (29), L. Šimková (7), J. Matyková (3), archiv SDH Dlň (2), J. Matušková (2), J. Grus (2)
archiv FC Dlň (3), archiv Kapři Dlň (1), P. Nun (3), archiv MŠ Dlň (3).
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.
Periodický tisk územního samosprávného celku.
Uzávěrka příspěvků do Občasníku č. 75 je v neděli 10. 9. 2017.
Úřední hodiny Obecního úřadu Dlouhoňovice:
pondělí a středa: 14:00 – 17:00 hod., pátek: 9:00 – 10:00 hod.
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