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Byla dokončena výstavba inženýrských sítí (vodovod, splašková a dešťová kanalizace,
plynovod a el. rozvody nn) v lokalitě „Velký Hájek“ nad nádražím pro výstavbu 17
rodinných domů. Celková investice v této lokalitě za poslední 3 roky činila 8,5 mil. Kč;
bylo provedeno chemické ošetření interiéru zvoničky a její venkovní nátěr;
byla provedena rekonstrukce části ul. Hlavní;
byla provedena oprava židlí a stolů v KD;
nakoupeno nové ozvučení pro oddíl aerobiku;
vyrobena skříň pro uložení materiálu v nářaďovně a skříň pod schodištěm pro uložení
hudební aparatury v kulturním domě;
přímé napojení kulturního domu do obecní kanalizace;
v zahradě mateřské školky byl instalován nový herní prvek;
ve spolupráci se Společenstvím vlastníků bytových jednotek byly vyměněny staré vchodové
dveře za nové plastové ze strany parkoviště;
v průběhu roku byly instalovány informační tabule k naučné geostezce;
u kapličky byl usazen červený pískovec, původem ze Žampachu, který obci v rámci
dlouhoňovické geostezky věnovala, a na místo určení přepravila, firma VaK.
Dne 9. 11. 2011 navštívil Dlouhoňovice redaktor z Českého rozhlasu Pardubice, aby natočil
rozhlasový pořad o naší obci. Vyzpovídal nejen zastupitele, ale i vedoucí a předsedy místních
organizací včetně ředitelky mateřské školy a dětí, které zazpívaly posluchačům rozhlasu
pěknou písničku. Pořad byl odvysílán dne 13. 11. 2011 ve 12 hodin. Odvysíláno bylo pouze 50
minut z celkového 90 minutového záznamu. Záznam si lze poslechnout na webové stránce
Českého rozhlasu - http://www.rozhlas.cz/pardubice/posviceni

Byl zprovozněn SMS rozhlas obce Dlouhoňovice – rozesílání informačních SMS zpráv
na registrovaná telefonní čísla;
nákup krytého přívěsného vozíku;
nákup materiálu na ozvučení hřiště a hřbitova;
zatrubnění části potoka pro odvod dešťové vody z ulice Dvorská;
nové herní prvky u paneláků v ulici Sídlištní;
proběhlo vyčištění požární nádrže a přilehlého koryta;
oprava regulační zdi potoka, požární nádrže kolem stavidla a přilehlých mostků;
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stavba ocelového schodiště na půdu hasičské zbrojnice;
výměna oken a dveří v hasičské zbrojnici;
výměna střešní krytiny na zvoničce, místo plechu je nově použitý dřevěný šindel;
rozebrání původní konstrukce Výhledny z r. 2009.

Obec zakoupila vůz Ford Transit s kapacitou 8 + 1 míst v bílé barvě;
starý Ford Transit byl prodán;
začal fungovat oddíl mladých hasičů. Na první schůzku přišlo skoro 30 dětí ve věku 6-15 let;
na okraji sídliště Velký Hájek byla instalována nová plakátovací plocha;
Povodí Labe provedlo čištění koryta Dlouhoňovického potoka;
výměna sněžné rolby PB 200D za typ 240, která má již zadní frézu a poradí si tak i se
zmrzlým sněhem;
ukončení sporu se státem o sjezdovku, po dvaceti letech je sjezdovka obce;
oprava drenážního systému na sjezdovce;
rozšíření potrubí pro zasněžování na sjezdovce;
nové překážky do snowparku;
vybavení půjčovny lyží na sjezdovce;
nákup sněžného skútru.

V podzimních komunálních volbách bylo zvoleno nové Zastupitelstvo obce
Dlouhoňovice ve složení:
• starosta NUN Petr;
• místostarosta SILBER David;
• předseda finančního výboru GRUS Jaroslav;
• předseda kontrolního výboru Ing. DOLEČKOVÁ Jitka;
• předseda komise pro věci sociální CHÁROVÁ Jitka;
• předseda komise pro kulturu ŠIMKOVÁ Lucie;
• předseda komise pro veřejný pořádek a výstavbu v obci VONDRUŠKA Jaroslav;
• předseda komise pro mládež a tělovýchovu KOŘÍNEK Zdeněk.
V novém územním plánu obce byla vytyčena cesta na Kalvárii, a to podle pravé hřbitovní
zdi, cesta byla následně označena žlutou turistickou značkou;
proběhla úprava Urbanovy studánky, instalace nové odtokové trubky;
obec odkoupila zemědělský objekt č. p. 29 v ulici Hlavní = tzv. dílny ZD Kameničná.
Obnovení Výhledny Dlouhoňovice, které proběhlo následovně:
• 24. ledna byl přivezen potřebný materiál (kulatina z Parishovy pily) a bylo zahájeno
odkorňování (zbavení dřeva kůry);
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6. května po nově vedené obecní cestě na Kalvárii byl na původní místo bývalé
Výhledny dovezen štěrk a počaly úpravy pro usazení nové konstrukce;
• 8. května bylo zahájeno řezání kuláčů na roubení;
• 13. května byla zrealizována doprava materiálu (dřeva) na místo stavby;
• v neděle 18. 5. 2014 byla sestavena konstrukce nové Výhledny;
• ke konečnému urovnání okolí došlo 4. června;
• druhý oficiální „prvovýstup“ se slavnostním zahajovacím programem se uskutečnil
20. září 2014.
První závody mladých dlouhoňovických hasičů konané v sousední Lukavici;
začlenění území obce Dlouhoňovice do územní působnosti Místní akční skupiny (MAS)
ORLICKO pro období let 2014 – 2020;
dokončení silnice ve Velkém Hájku;
oprava cesty za kravínem;
nové ozvučení na sportovním hřišti;
zásadní úprava zeleně na hřbitově následovaná opravou fasády rozlučkové místnosti,
opravou schodů a terasy;
nová výzdoba v rozlučkové místnosti na hřbitově;
nové ozvučení na hřbitově;
výměna zbytku oken a dveří u restaurace, penzionu a obchodu;
nové vchodové dveře do tělocvičny;
proběhly pozemkové úpravy a změna územního plánu obce Dlouhoňovice;
oprava kuchyně, dovybavení dětského hřiště a instalace nového kotle v mateřské škole;
instalace dvou radarových měřičů rychlosti na ulici Hejnická;
realizace stavby dětského hřiště ve sportovním areálu (domeček se skluzavkou, šplhací věž,
kyvadlová houpačka a velká tabule na kreslení);
doplnění hřiště o lavičku a odpadkový koš;
změna sportovního kroužku JUNIOR pro děti, přesměrování orientace na fotbal, založení
přípravky malých fotbalistů;
instalace nových fitness prvků - první stanoviště na zkoušku zřízeno u hokejového hřiště;
u lyžařského areálu byl postaven nový přístřešek pro lyžaře;
částečně upraveno místo před hřbitovem pro parkování;
bylo rekonstruováno osvětlení v ulici Dvorská a ulici Zákopčí (výměna těles 70 W za LED
40 W);
byly opraveny čekárny autobusů;
poblíž hřbitova u nové cesty k Výhledně na Kalvárii byl instalován poslední kámen naučné
geostezky – tzv. Dlouhoňovický Matterhorn.
•
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Byly pokáceny čtyři vzrostlé lípy u kamenného křížku v centru obce, které byly nahrazeny
novou výsadbou;
proběhla rozsáhlá modernizace silnice III/31214 Žamberk, Nádražní ulice vč. prostor před
vlakovým nádražím;
rekonstrukce chodníku v ulici Nádražní, a to v úseku od vlakového nádraží směrem
k Žamberku až do úrovně vjezdu do areálu společnosti Bühler CZ, s.r.o.
na Výhledně byla umístěna nová, dostatečně bytelná zastřešená lavička;
proběhla veřejná anketa o vzhledu areálu bývalého ZD Kameničná, který obec odkoupila
v minulém roce. Vybíralo se ze tří vizuálních projektů, z odevzdaných 196 hlasů bylo 60,2%
občanů pro návrh Ing. arch. Petra Kuldy (spol. TIPOS projektová kancelář, s.r.o.);

společnost Agromex, a.s. vlastními prostředky zainvestovala i provedla nátěr plotu a vnější
fasády budov bývalých dílen ZD Kameničná, které má dočasně pronajaté;
obložení schodů u místní tělocvičny vč. odstranění nevyhovující čisticí zóny pod schody;
ve spolupráci se zahradníkem p. Svobodou byla realizována rozsáhlá květinová výzdoba
v obci (dolní náves, autobusové zastávky, mostky, prostor před obecním úřadem…);
byl zřízen provizorní dřevěný přístřešek na autobusové zastávce „Dlouhoňovice ZD“ u tzv.
„mlíčnice“ u areálu bývalých dílen ZD Kameničná (ulice Hlavní, č. p. 29);
byl založen facebookový profil obce (www.facebook.com/obecdlouhonovice)
nové zásobníky na sáčky na psí exkrementy (v ulici Pod Vlekem, dále u hřbitova, ve Velkém
Hájku….);
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vysazení dvou lip u křížku v centru obce, čtrnácti okrasných třešní (sakura) u hřbitova, tří
sakur ve Velkém Hájku, dvou slivoní na tzv. „dolní návsi“ a jedné jabloně červenolisté před
obecním úřadem;
nové dvě lavičky se stolečkem u dětského hřiště před OÚ a dvě lavičky s odpadkovým
košem u kamenného křížku v centru obce;
oplocení dětského hřiště u obecního úřadu, na hřiště bylo zároveň umístěno nové kryté
pískoviště;
ozdobný plůtek na zídce před hospodou;
přemístění dvou betonových květináčů od místní hospody na přístupovou cestu k Urbanově
studánce, aby na nezpevněnou cestu ke studánce nemohla zajíždět auta;
odstranění betonového ping-pongového stolu před hospodou;
rekonstrukce a nátěr zdi u dětského hřiště;
novým provozovatelem místního obchodu se od konce srpna stala společnost Hruška, spol.
s r.o.
proběhly stavební úpravy a doplnění potřebného vybavení nutného k obnovení provozu
místní prodejny a restaurace. Jednalo se o oddělení energetických přípojek v prodejně,
restauraci a penzionu, a to tak, aby se v budoucnu každá z uvedených částí budovy dala
provozovat samostatně. Bylo třeba zajistit instalaci klimatizace v prodejně, pokládku
podlahovin a další úpravy.
Obec Dlouhoňovice v uvedeném roce dále zajistila, či financovala:
nákup nového nákladního zásahového vozidla DAF CF-290 ATI pro Sbor dobrovolných
hasičů Dlouhoňovice;
interaktivní tabuli (velkoplošná dotyková obrazovka) do místní mateřské školky;
úpravu chodníku k místní prodejně/restauraci/penzionu;
nové informační tabule s názvy ulic (červené tabulky s bílým písmem);
nový odpadkový koš u vlakového nádraží;
opravy okrajů vozovek v celé obci;
uzamykatelný stojan na kola na cestě k Urbanově studánce;
návštěvní knihu s názvem „Vrcholová kniha pod vrcholem“ vč. praktické schránky na
Výhledně;
lavičky v místě s nádherným výhledem na Dlouhoňovice podél žluté turistické stezky za
Výhlednou a nad sjezdovkou;
lavičku u hřbitova (u tzv. „Dlouhoňovického Matterhornu“);
nákup lehkého nákladního vozidla zn. Multicar M25;
výstavbu chodníku na „dolním konci“ ul. Hlavní (od křižovatky s ul. Dolečka);
přeložku energetických tras (elektrické přípojky) na pozemku u zvoničky;
bezpečnou přístupovou lávku k hornímu vchodu na Chatě Rolba;
úpravu garáže pro nové zásahové vozidlo SDH Dlouhoňovice v areálu bývalých dílen ZD
Kameničná (obec hradila materiál, práci provedli dobrovolní hasiči v rámci brigádnických
hodin);
instalaci pevné tréninkové plochy pro hasiče za brankou na fotbalovém hřišti;
stylový odpadkový koš na Výhledně;
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byl pořízen a v prostoru před místní prodejnou slavnostně odhalen ručně vyřezávaný
betlém;
proběhla oprava balkónu na Chatě Rolba;
nové vybavení skiareálu:
• mikrovlnná trouba na ohřev vlastního jídla v dolní čekárně;
• na sociálním zařízení je umístěn přebalovací pult pro nejmenší;
• po dobu provozu areálu je možné se připojit k bezplatné WIFI;
sjezdovka je pod přímým dohledem kamery, lyžaři mohou ukázat své umění svým
příbuzným v teple domova, případně si pořídit fotografii na tzv. fotopointu a pak si ji doma
v klidu stáhnout podle návodu na stránkách www.ski.dlouhonovice.cz.

Obec Dlouhoňovice zakoupila mobilní hliníkové pódium použitelné jak pro vnitřní
společenské akce, tak i pro venkovní akce;
proběhla digitalizace části obecních kronik a historických listin obce, v elektronické podobě
jsou dokumenty umístěny na webových stránkách Státního okresního archivu Ústí nad
Orlicí, odkaz www.vychodoceskearchivy.cz/ustinadorlici/ebadatelna/dlouhonovice;
zařazení Výhledny Dlouhoňovice do systému Turistických známek, známce přiděleno
registrační číslo 2286, v prodeji od června 2016;
mladí hasiči získali po necelých třech letech od založení kroužku své první zlato ze závodů
v požárním sportu;
sboru dobrovolných hasičů byl pořízen výkonný soutěžní požární stroj;
byla realizována rozsáhlá malba sprejem na zeď u dětského hřiště v centru obce;
byl instalován nový fitness prvek (posilovací stroj) u hokejového hřiště;
proběhlo setkání rodáků a přátel obce Dlouhoňovice;
hasiči oslavili 110 let od založení Sboru dobrovolných hasičů obce Dlouhoňovice.
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Dlouhoňovický MATTERHORN =
cenomanský (tzv. zelený) pískovec
instalovaný v rámci obecní geostezky dne
26. září 2014 u místního hřbitova.

Nové nákladní zásahové vozidlo DAF
CF-290 ATI zakoupené pro Sbor
dobrovolných hasičů Dlouhoňovice.

Dokončení „nové“ Výhledny v r. 2014
vč. instalace zastřešené lavičky
z r. 2015, zařazení Výhledny
v r. 2016 do systému
Turistických známek.

Ručně vyřezávaný dřevěný BETLÉM
v centru Dlouhoňovic, který byl
slavnostně odhalen při rozsvícení
vánočního stromu v sobotu 28.
listopadu 2015.
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