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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE
Co se událo, co se děje a co se připravuje na obci …
Vážení spoluobčané,
tímto článkem bych vás chtěl informovat o činnosti zastupitelstva obce od počátku roku
2019. Trochu nás potrápila zima, ale snažili jsme se, ve spolupráci se smluvní firmou na zimní
údržbu, aby komunikace byly dle možností a dané situace upravené. Co potrápilo nás, naopak
vyhovovalo sportovcům, a to hlavně lyžařům. Za starost o sjezdovku a běžecké stopy patří
poděkování Správě sportovišť. Na zimním stadionu se bruslilo čtrnáct dní, za což patří
poděkovat všem, kteří se na údržbě kluziště podíleli i přes ztížené podmínky.
Zima skončila a začne se s plněním akcí,
které jsou připraveny na tento rok. Ihned na
počátku roku se pokračuje na přípravě koupě
nového dopravního vozidla pro hasiče. Na
koupi vozidla byla získána dotace ve výši
750 000 Kč. V této chvíli je celá věc ve fázi
před vyhlášením výběrového řízení. Další
akcí je realizace skateparku v ulici Školská.
I v tomto případě je požádáno o dotaci, byl
vypracován projekt a na stavebním úřadě
bylo požádáno o stavební povolení. Celá akce
bude realizována jen v případě, že dotace
bude přiznána. Rozpočet je na 1 mil. Kč.
Další akcí je pořízení nového užitkového
nákladního vozidla do 3,5 t. Multikáru už
nám nechtějí nikde vzít na STK a jestli
v červnu neprojde, jsme bez vozidla.
Půjdeme cestou elektrovozidla, o dotaci je
požádáno, pakliže bude přiznána v plné výši
(500 000 Kč), bude vyhlášeno výběrové
řízení. V republice jsou tři výrobci daného
druhu vozidla, čtvrtý je ve stádiu přípravy.
Když píši o dotacích, nemohu nezmínit
chodník na ul. Hejnická, který je úspěšně
zkolaudován, z dotace jsme dostali 1,1 mil.
Kč.
Na rekonstrukci ul. Sídlištní je stavební
rozhodnutí, nyní čekáme na stavební
povolení. Akce by se započala, až seženeme

dotaci na dešťovou kanalizaci na celý úsek.
Na samotnou rekonstrukci komunikace
bychom dotaci našli, ale i v tu chvíli by
chybělo dalších 5 mil. Kč. Jen vrchní část od
f. Topkarmoto po Krahulcovi představuje
investici zhruba 10 mil. Kč. Druhý, spodní
úsek okolo sídliště, by se začal ve chvíli, kdy
bude možné realizovat alternativní výjezd od
panelových domů vykoupením pozemku pro
parkoviště za paneláky a uvedením parkoviště do provozu včetně výjezdu směr ul.
Luční. Opět nás letos potrápil úsek od
Svobodových přes most u Šponarů. Uvízl zde
kamion a nastalo mnoho kolizních situací
s autobusy atd. Uvidíme, jak rychle bude
hotova na tento úsek projektová dokumentace (PD) včetně nového mostu a rozšíření
komunikace směrem do vesnice směrem
k potoku.
Z dalších akcí bych rád uvedl opravu
hasičské sušicí věže, která je již před
dokončením. Oprava byla iniciována na
základě vyslovení zákazu používání bezpečnostním technikem. Tento zákaz byl po nové
prohlídce 19. 3. 2019 zrušen. U budovy
hasičárny je ještě jeden stavební problém,
a to sedlá zeď v části u garáže. Oprava nás
čeká v létě letošního roku.

Zahájena byla další akce, a to rekonstrukce areálu bývalého ZD. Ve výběrovém řízení
zvítězila firma Stating s.r.o. z Hradce Králové. Dosavadní nájemce, f. Agromex s.r.o., je
odstěhován. Celá akce, u které se datuje začátek příprav na leden 2016, může začít. Nyní se
připravuje staveniště. Vše by mělo být hotovo, pakliže se neobjeví nějaké komplikace, do léta
2020. Po dokončení se OÚ přestěhuje do nových prostor, hasičské vozidlo dostane
odpovídající garážování, zaměstnanci obce budou mít konečně odpovídající zázemí, v patře
bude 6 bytů, kde se už nyní pomalu musí připravovat podmínky na pronájem. Připraven
k pronájmu bude i prostor bývalé truhlárny. V návaznosti na tuto akci už nyní musíme
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připravit vytvoření PD na novou knihovnu v současných prostorách OÚ. Další vývoj a postup
prací bude popsán v příštím čísle Občasníku.
Ještě bych se trochu zmínil o sběru odpadu v obci. Do budoucna se chystají dost značné
změny, na které se musíme připravit (viz následující příspěvek). V oblasti recyklace jsme
odpadová stanoviště doplnili o další nádoby na kov a nádoby na potravinářské oleje. V ulici
Sídlištní u panelových domů
bude postaven přístřešek nad
kontejnery na směsný odpad,
I takto se u
kam bude umístěna i nádoba
nás v obci
na bioodpad. Musíme se
třídí odpad.
všichni ještě trochu zlepšit
Věřím však,
že se polepv třídění, abychom na přísná
šíme.
pravidla byli připraveni.
Někteří občané pojímají třídění odpadu svérázně a někdo dokonce “odnesl” popelnici od prodejny.
Jmenoval jsem pouze část
z mnoha akcí, které jsou
v plánu pro letošní rok.
O dalším průběhu dění v obci
vás budu postupně informovat.
Petr Nun – starosta obce

Přehled celkové produkce odpadů v letech 2015 – 2018 v Dlouhoňovicích
2015 - 2018
Komunální odpad
Plasty
Papír
Sklo

2015
(t)
126,632
5,588
8,867
7,45

2016
(t)
126,348
6,03
6,62
8,03

2017
(t)
126,979
6,8
6,81
7,58

2018
(t)
126,140
6,44
6,26
8,14

Zdroj: statistika OÚ Dlouhoňovice

Informace ohledně chystaných změn v odpadovém hospodářství
Dne 18. 4. 2018 Evropský parlament schválil balíček oběhového hospodářství, a to drtivou
většinou přítomných poslanců. V tomto balíčku je mimo jiné cíl pro recyklaci komunálních
odpadů stanoven na 55 % v roce 2025, 60 % v roce 2030, 65 % v roce 2035. Co to znamená
pro obce a města v ČR? Znamená to jen potvrzení toho, že pro obce a města je současný
systém odpadového hospodářství nastaven správně, že není třeba vymýšlet žádná překotná
nová řešení, která by měla všechno zachránit. Takto nastavené recyklační cíle znamenají, že
při zachování správného chování našich obyvatel při třídění odpadu a při zahuštění
separačních míst v aglomeracích v termínech stanovených Evropským parlamentem
dospějeme k těmto stanoveným cílům. Co se týče zákazu skládkování, tak obce jsou si vědomy
toho, že pokud nebude posunut výše uvedený zákaz skládkování směsného komunálního
odpadu a recyklovatelných a využitelných odpadů, nebudou moci využívat současné skládky
pro ukládání svých odpadů.
Zdroj: Měsíčník Odpadové fórum
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Informace o opravě komunikace II/312 (Libchavy – Dlouhoňovice – Žamberk)
(zpráva zejména pro obyvatele ul. Hejnická)

Chtěl bych vám tímto podat informaci o schůzce ohledně rekonstrukce komunikace II/312
z Libchav do Žamberka. Schůzku svolali projektanti celého úseku a SÚS na 25. března od 9:00
hodin do Českých Libchav. Přítomni byli dva zástupci vedení SÚS a dva projektanti, dále za
obec Hejnice p. Harapát (starosta), za Libchavy paní místostarostka (starosta je v nemocnici),
za Dlouhoňovice starosta obce. Stavět by se mělo za dva roky, do té doby se musí vykoupit
části pozemků. Trasa bude vedena ve stávající ose komunikace ve všech obcích. Zmíním se jen
o úseku katastru obce Dlouhoňovice:
1. bude proveden seismicko - technický průzkum ohledně stavu budov u komunikace a vlivu
na budovy v blízkosti;
2. krajnice u pozemků Zámečníkových bude ohraničena svodidly;
3. v zatáčce u p. Biedly budou provedeny piloty do tvrdého podloží, nahoře zídka 60 cm a na
ní svodidla;
4. v celém úseku zvolena technologie tzv. tichého asfaltu;
5. odvodnění komunikace bude provedeno novou dešťovou kanalizací, která povede v tělese
stávajícího chodníku a chodník bude nově zadlážděn, v komunikaci nebudou žádné
poklopy;
6. bude provedena hluková studie, která by měla odpovědět, zda se budou měnit okna
u objektů hlukem nad normu postižených.
Toto je šest bodů, které projektanti dopracují do dokumentace, a následně přijdou na
schválení. O celém dalším postupu vás budu informovat.
Petr Nun – starosta obce

Očkování psů a koček
Pokud budete mít v letošním roce zájem o očkování
vašeho psa nebo kočky,
nahlaste se prosím na OÚ
v Dlouhoňovicích. V případě
minimálně 7 zájemců očkování v Dlouhoňovicích proběhne. Všichni zájemci budou o termínu včas informováni.
Pozn.: Chovatelé psů jsou
povinni zajistit dle §4
zákona
č.166/1999
Sb.,
o veterinární péči, aby byli
psi ve stáří od 3 do 6 měsíců
očkováni proti vzteklině,
následná revakcinace se řídí typem použité vakcíny. Za porušení výše uvedené povinnosti
chovatele může Krajská veterinární správa uložit dle § 71, odst. 1, písm. a), výše uvedeného
zákona pokutu až do výše 10.000, - Kč.
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Informace k volbám do Evropského parlamentu 2019
Volby do Evropského parlamentu se na území ČR uskuteční v pátek 24. května 2019
(14:00 – 22:00 hod.) a v sobotu 25. května 2019 (8:00 – 14:00 hod).
Právo volit - občané jiných členských států EU
Kromě voliče - občana ČR (18 let ke druhému dni voleb, není omezen na svobodě
z důvodu ochrany zdraví lidu, nemá omezenu svéprávnost k výkonu volebního práva) má
právo volit do Evropského parlamentu na území ČR také volič - občan jiného členského
státu EU (nikoliv však občan „nečlenského“ státu), a to za podmínky, bude-li nejpozději ve
středu 10. dubna přihlášen k TRVALÉMU nebo PŘECHODNÉMU pobytu na
území ČR. Aby takový občan jiného členského státu EU (dále jen „cizinec EU“) mohl být
v ČR voličem do Evropského parlamentu, musí dále do neděle 14. dubna do 16:00 hodin
SÁM POŽÁDAT u obecního úřadu příslušného dle místa jeho pobytu o zápis do
seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.
Voličské průkazy (§ 30 zákona o volbách)
Volič, který nemůže nebo nehodlá hlasovat ve svém „domovském“ volebním okrsku, může
na základě vydaného voličského průkazu hlasovat v kterémkoliv volebním okrsku,
avšak pouze na území České republiky (NE v zahraničí u zastupitelského úřadu)!
Voličské průkazy vydávají obecní úřady v místě trvalého či přechodného pobytu voliče
(přechodný pobyt pouze u cizinců EU), popř. zastupitelské úřady (byť se u těchto
nehlasuje), je-li volič s bydlištěm v zahraničí již zapsán ve zvláštním seznamu voličů
u zastupitelského úřadu (zápis do zvláštního seznamu u zastupitelského úřadu je trvalého
charakteru, nejedná se o jednorázový zápis).
O vydání voličského průkazu může volič požádat ode dne vyhlášení voleb (od
17. ledna), a to následujícími způsoby:
PÍSEMNĚ - písemná žádost o vydání voličského průkazu se podává obecnímu úřadu
(popř. zastupitelskému úřadu) nejpozději do pátku 17. května do 16:00 hodin (do této
doby musí být žádost úřadu doručena). Žádost v listinné podobě musí být opatřena
úředně ověřeným podpisem voliče (volič žádost např. zaslal poštou). Žádost lze zaslat
(podat) též v elektronické podobě, avšak pouze prostřednictvím datové schránky
(musí se jednat o osobní datovou schránku voliče, zaslání žádosti z datové schránky jiné osoby
je nepřípustné).
OSOBNĚ – v případě osobního požádání obecní úřad (popř. zastupitelský úřad) o ústní
žádosti voliče o vydání voličského průkazu po prokázání jeho totožnosti příslušným
dokladem sepíše úřední záznam, osobně lze o vydání voličského průkazu požádat
nejpozději do středy 22. května do 16:00 hodin, kdy se uzavře seznam voličů pro volby
do Evropského parlamentu.
Voličské průkazy se mohou VYDÁVAT nejdříve ve čtvrtek 9. května, a to:
 osobně voliči,
 osobě, která se prokáže písemnou plnou mocí s ověřeným podpisem voliče k převzetí
voličského průkazu (nikoliv k podání žádosti o jeho vydání),
 voličský průkaz se voliči v dostatečném časovém předstihu zašle na jím uvedenou adresu
do vlastních rukou
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu NELZE vydat jeho duplikát.
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ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 17. 12. 2018 schválilo:

















návrh rozpočtu na rok 2019;
pravomoc starosty při úpravách rozpočtu do výše 300 000,- Kč s platností od 1. 1. 2019;
smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV-12-2016457/VB/1, Dlň, Hlavní 29;
smlouvu o dílo mezi Obcí Dlouhoňovice a firmou Agrostav Ústí nad Orlicí č. 33910/2018 na akci
„Obec Dlouhoňovice – oprava hasičárny“;
firmu Tipos Ústí nad Orlicí na zhotovení změny č. 2 ÚP Dlouhoňovice v ceně 43 850,- Kč;
žádost o dotaci z rozpočtu obce na rok 2019, žadatel TJ Dlouhoňovice;
žádost o dotaci z rozpočtu obce na rok 2019, žadatel SDH Dlouhoňovice;
Projekční kancelář Adamec Letohrad na provedení studie a PD na akci „Parkoviště u panelových
domů v ulici Sídlištní“;
firmu MADOS na provedení PD na akci „Dlouhoňovice oprava komunikace a mostu v ulici
Hlavní“;
dodatek č. 1 ke smlouvě o zabezpečení veřejně prospěšných služeb mezi TS Žamberk a Obcí
Dlouhoňovice ze dne 13. 2. 2018;
dodatek č. 2 ke smlouvě o převzetí odpadů od Obce Dlouhoňovice z roku 2015 mezi TS
Žamberk a Obcí Dlouhoňovice;
dodatek č. 1 na nájem kontejneru na odpad ve sběrném dvoře TS Žamberk, mezi TS Žamberk
a Obcí Dlouhoňovice z 27. 2. 2013;
žádost na zařazení do změny č. 2 ÚP Obce Dlouhoňovice:
a) Navrhovatel Město Žamberk, Masarykovo nám. 166, Žamberk na pozemku parc. č. 416/1
a 416/4 (nebylo schváleno);
b) Navrhovatel Obec Dlouhoňovice, Školská 71, Dlouhoňovice na pozemku parc. č. 534/1;
c) Navrhovatel Obec Dlouhoňovice, Školská 71, Dlouhoňovice na pozemku parc. č. 497/54;
d) Navrhovatel P. M., Dlouhoňovice, a D. Ch., Lukavice na pozemku parc. č. 2271;
e) Navrhovatel firma Maixner Hanuš, a.s. Praha 2 Vinohrady, změna výškových regulativů
na katastrálním území Dlouhoňovice pro středisko TOP Centrum 1397;
f) Navrhovatel M. V., Dlouhoňovice, změna regulativu;
g) Navrhovatel M. K., Letohrad, M. K., Dlouhoňovice, E. K., Žamberk, na pozemku parc.
č. 2308;
h) Navrhovatel M. T., Helvíkovice na pozemcích parc. č. 2184/1 a 2193;
i) Navrhovatel P. V., Dlouhoňovice, na pozemku parc. č. 412/1 (část);
j) Navrhovatel J. K., Dlouhoňovice, na pozemku parc. č. 486/1 (část);
k) Navrhovatel J. S., Dlouhoňovice, na pozemcích parc. č. 497/52 a 497/53;
l) Navrhovatel f. Sklenář s.r.o. Dlouhoňovice, Na Pustině 152 na pozemku parc. č. 497/41;
m) Navrhovatel J. S., Dlouhoňovice, na pozemcích parc. č. 2146 a 2147 (nebylo schváleno);
n) Navrhovatel J. S., Dlouhoňovice, na pozemku parc. č. 2154 (nebylo schváleno);
o) Navrhovatel J. S., Dlouhoňovice, na pozemku parc. č. 2145 (nebylo schváleno);
p) Navrhovatel J. S., Dlouhoňovice, na pozemku parc. č. 2166 (nebylo schváleno);
q) Navrhovatel J. S., Dlouhoňovice, bez uved. čísla pozemku (nebylo schváleno);
r) Navrhovatel Pořizovatel vypuštění lokalit anebo jejich částí Z6, Z8 a Z9;
s) Navrhovatel Pořizovatel prodloužení lhůty pořízení územních studií Z3, Z6, Z7 a Z12
do roku 2026;
členy výborů Zastupitelstva Obce Dlouhoňovice:
a) Finanční výbor – Hana Richtrová, Dana Malinová;
b) Kontrolní výbor – Věra Černochová, Petra Kašková;
c) Výbor pro kulturu – Simona Páchová, Jiří Tydlitát;
d) Sociální výbor – Marie Kratochvílová, Vladimíra Macháčková;
e) Výbor pro sport – Tomáš Plundra, Jana Třešňáková;
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 inventarizační komisi dle přílohy č. 1/86/2018;
 kupní smlouvu mezi Obcí Dlouhoňovice a J. P. a P. V. na odkup pozemku parc. č. 2128/2
o výměře 186 m2 a pozemku parc. č. 2128/3 o výměře 50 m2 v k.ú. Dlouhoňovice za cenu
90,- Kč/m2;
 kupní smlouvu mezi Obcí Dlouhoňovice a manželi L. P. a L. P. na odkup pozemku parc.
č. 2132/2 o výměře 2 m2 a pozemku parc. č. 2132/3 o výměře 1 m2 v k.ú. Dlouhoňovice za cenu
90,- Kč/m2;
 kupní smlouvu mezi Obcí Dlouhoňovice a E. V. na odkup pozemku parc. č. 2125/2 o výměře
117 m2 a pozemku parc. č. 2125/3 o výměře 32 m2 v k.ú. Dlouhoňovice za cenu 90,- Kč/m2.

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 11. 2. 2019 schválilo:
 záměr na pronájem garáže v č.p. 135 a uzavření smlouvy s M.H.;
 darovací smlouvu mezi Krajským úřadem Pardubického kraje a Obcí Dlouhoňovice ve věci
darování pozemku pod chodníkem v ul. Hejnická parc. č. 2121/2 o výměře 57 m2, parc.
č. 2121/3 o výměře 100 m2 a parc. č. 709/9 o výměře 6 m2;
 plán kontrol Kontrolního výboru;
 plán kontrol Finančního výboru;
 smlouvu o výpůjčce mezi Obcí Dlouhoňovice a Správou sportovišť Dlouhoňovice, s.r.o.;
 podání žádosti o dotaci na vybudování skateparku na parc. č. 408/1 v ul. Školská;
 smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dlouhoňovice mezi TJ Dlouhoňovice a Obcí
Dlouhoňovice;
 smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dlouhoňovice mezi SDH Dlouhoňovice a Obcí
Dlouhoňovice;
 výběr dodavatele k akci s názvem „Revitalizace objektu bývalého ZD, Dlouhoňovice“, měsíční
harmonogram prací, včetně odhadovaného platebního kalendáře, předloženého společností
Stating s.r.o. Vybraným dodavatelem se stává společnost Stating s.r.o., se sídlem Pardubická
861/75a, Kukleny, 500 04, Hradec Králové, IČ 25963864;
 podání žádosti o dotaci na Pardubický kraj na pořízení nového dopravního automobilu pro
jednotku SDH;
 dodatek č. 2 ke smlouvě mezi Obcí Dlouhoňovice a firmou Hruška o poskytnutí účelové
dotace na provoz prodejny v obci Dlouhoňovice ve výši 150.000,- Kč;
 Schvaluje regulační prvky a prostorové uspořádání území do změny ÚP č. 2 v územním plánu
obce Dlouhoňovice, dle § 43 odst. 3 stavebního zákona, které jsou uvedeny v příloze usnesení;
 p. Bohuslava Obsta, jako vykonavatele technického dozoru investora na akci „Revitalizace
objektu bývalého ZD, Dlouhoňovice“.

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 11. 3. 2019 schválilo:
 koordinátora BOZP při realizaci stavby “Revitalizace objektu bývalého ZD, Dlouhoňovice“;
 zařazení návrhu p. J. S. do změny č. 2 ÚP Dlouhoňovice na změnu funkčního využití pozemku
parc. č. 497/53 v k. ú. Dlouhoňovice pro využití bydlení v bytových domech (nebylo
schváleno);
 zařazení návrhu p. J. S. do změny č. 2 ÚP Dlouhoňovice vytvořit podmínky pro realizaci
parkoviště u železničního nádraží v k. ú. Dlouhoňovice (nebylo schváleno);
 zařazení návrhu p. M. V. do změny č. 2 ÚP Dlouhoňovice na změnu funkčního využití
pozemku parc. č. 2122 v k. ú. Dlouhoňovice;
 autorský dozor pro firmu B&F int. s.r.o., Kroměříž na akci “Revitalizace objektu bývalého ZD,
Dlouhoňovice“;
 dohodu o provedení práce mezi Obcí Dlouhoňovice a P. Nunem a mezi Obcí Dlouhoňovice
a Z. Kořínkem.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Narozeniny oslaví
v dubnu
15. 4.
Jiří Tydlitát

70 let

v květnu
4. 5. Petr Dostálek
7. 5. Josef Kalous
9. 5. Marie Dostálková
10. 5. Marie Hubálková
20. 5. Zdenka Pražáková

70 let
80 let
90 let
87 let
86 let

v červnu
29. 6. Miroslav Malátek

70 let

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví.
Za obec Lenka Sklenářová

Vážení spoluobčané, s přicházejícím jarem se blíží i každoroční setkání důchodců se
zastupiteli obce.
Letošní termín je stanoven na neděli 26. května 2019.
Snažíme se pro vás připravit takový program a hudbu, abyste se v kulturním sále cítili
dobře a strávili milé nedělní odpoledne. Včas vám zašleme pozvánky s aktuálními
informacemi.
Jménem zastupitelů obce - Jitka Chárová
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Z MATEŘSKÉ ŠKOLKY
Ahoj ze školky,
posíláme jarní pozdravení,
i když jaro vypadá trochu jinak.
Na zahradu už chodíme, ale
pořád jsme nakulení jako
medvídci, protože fouká a je
stále zima.
Minulý týden jsme jezdili na
lyžařský výcvik na Bukovou
horu. Letos nás jezdilo opravdu
hodně - 16 dětí. Docela jsme si
to užili, a hlavně jsme se
zdokonalili v lyžování. Také nás
čekají ještě tři návštěvy v solné
jeskyni. A potom hurá na jarní
a letní aktivity – výlety
a exkurze, abychom byli zase
o trochu chytřejší.

… pokusy

Zápis do naší mateřské školy proběhne ve čtvrtek 9. května 2019.
Ale moc volných místeček nemáme.

karneval

Letošní školní rok je posledním pro naši paní kuchařku Alenku Drhlíkovou, která nám
dobře vařila dlouhá léta. Alenko, moc ti děkujeme, že jsi krmila naše bříška. Jenom teď
nevíme, kdo nastoupí na tvé místo. Nevíte náhodou o někom, kdo by chtěl vařit pro
25 dětí a 5 dospělých? Jestli ano, pošlete ho za paní ředitelkou. Moc děkujeme.
Loučíme se v předposledním informačním vstupu a budeme se těšit zase příště.
Vaši nejmenší z MŠ Dlouhoňovice
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Z HASIČSKÉ ZBROJNICE
Oprava sušáku hadic
Během měsíce března nastoupili tesaři z firmy Agrostav
a pustili se do opravy sušáku hadic. Vyměnili vadné trámy
a podesty, opravili zakrytí oken, dali nové dveře, vyměnili část
opláštění. Uvnitř se vyměnily žebříky, staré dřevěné za nové
hliníkové, doplnilo se nové zábradlí. Už se těšíme, až jej
budeme moci zase používat. Už nám chybí, neboť sušení hadic
bez sušáku je velice komplikované.
Za SDH David Silber

Hasičský ples 2019
Dne 15. února se konal Hasičský ples. Letos netradičně
v únoru a netradičně v pátek. Nebylo to naše rozhodnutí, ale
jelikož jsme chtěli na plese mít kapelu, která hraje perfektně
a lidé ji mají rádi, tak jsme respektovali jejich nabídku volného
termínu. A vyplatilo se to. Lidé
přišli v hojném počtu. Čím dál
tím více začínají chodit mladí,
což je paráda. Po pár letech,
kdy nebylo tak plno, je plný
parket, a to je dobře. Rád bych
poděkoval seniorkám, které
upekly preclíky, Floriánku,
mladým hasičům a všem, kteří
se na přípravách plesu podíleli.
Budeme se těšit na příští rok
a doufám, že se sejdeme ve
stejně hojném počtu.
Za SDH David Silber

Upozorňujeme občany, že
v pátek 12. dubna 2019
v odpoledních hodinách
provede SDH Dlouhoňovice
v obci sběr železného
šrotu.
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Z VAŠICH PŘÍSPĚVKŮ
Jaro může začít, Urbanova studánka byla opět „probuzena“
16. březnové odpoledne patřilo naší Urbanově studánce a jejímu tradičnímu „probouzení“,
i když ona vlastně „nespí“ ani v zimě a ani v horkých letních dnech. Stálý pramen lahodné
vody i s tím spojené krásné místo nám dělá radost a užitek celoročně.
I tradice, letos již po dvanácté, je také stálá, a proto se příznivci této akce, a to nejen
z Dlouhoňovic, sešli opět po roce a pomalými kroky začali vítat jaro.
Za přivítání úvodním slovem patří velké díky panu Jiřímu Tydlitátovi, který k této akci
neodmyslitelně patří, stejně jako
pěvecký sbor Vlaštovičky ze ZUŠ
Petr Ebena v Žamberku, který za
klavírního doprovodu paní učitelky
Kaláškové k „probuzení“ studánce
krásně zazpíval. Dětem ze sborečku
byla odměnou malá pozornost:
jarní kytička a sladké mlsání. Velké
poděkování patří i jim, že si
v nabitém programu najdou čas
a zahrají a zazpívají u naší
studánky.
Všichni přítomní obdrželi tradičně dřevěnou pamětní medaili
s logem Urbanovy studánky 2019
a obce Dlouhoňovice.
Studánka „probuzena“: „Jaro!
Těšíme se na tebe!!!“
Za kulturní komisi Iva Jedličková

Karnevalové veselí v Dlouhoňovicích
Letošní dětský karneval se opět vydařil. Sešlo se
opravdu hodně krásných masek. Kde jinde můžete
potkat na jednom místě princezny, víly, rytíře, zvířátka,
broučky, vojáky, hasiče a mnoho dalších krásných
a zajímavých postaviček?
Celým odpolednem nás provázeli broučci a včelky
z Olomouce, které pozval Floriánek. A šlo jim to
opravdu skvěle, protože od první písničky až do
poslední soutěže byl parket plný a děti si to radostně
užívaly.
Komu docházely síly, tak si mohl energii doplnit ve
stánku s pitím, vaflemi a párkem v rohlíku.
Také tombola se povedla. Bylo v ní přes 400 cen
a opravdu se dostalo na každého. Děkujeme našim
sponzorům za finanční a hodnotné dary.
Tak až budete chtít příště zabavit děti na celé
víkendové odpoledne, přijďte s nimi na Dětský karneval
do Dlouhoňovic. Tady se opravdu nudit nebudou.
A.P.
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Nabídka služeb krizového centra
V lednu 2019 zahájilo svou činnost Krizové centrum Žamberk, které provozuje
Centrum J. J. Pestalozziho. Doposud byla krizová pomoc dostupná
až ve Svitavách nebo v Chrudimi. Krizová pomoc nabízí okamžitou
pomoc lidem v těžké životní situaci, kteří ji nejsou schopni řešit
vlastními silami a poskytuje sociální a terapeutickou péči (ztráta
blízkého člověka, nezvládání životních změn, problémy v rodině,
vztazích, práci). Odborné sociální poradenství je určeno
každému, kdo potřebuje odbornou poradenskou podporu při řešení
nastalé situace. Nejčastěji pomáhá řešit problémy s bydlením
a nezaměstnaností či při jednání na úřadech a institucích. Služba
Asistovaný kontakt je určena rodinám, které jsou již v kontaktu s odborem sociálně právní
ochrany dětí. Hlavním cílem je
především pomoci dětem, jejichž
situace se z různých důvodů na
straně rodinných vztahů stala
složitou (rozpad rodiny, problémy při
výchově dětí, obnova kontaktu
s rodičem).
Všechny služby jsou poskytovány bezplatně a v případě potřeby anonymně.
Místo poskytování služby: Masarykovo náměstí 86, Žamberk, tel. 725 838 129,
email: kcza@pestalozzi.cz, www.pestalozzi.cz

Oslava MDŽ
Každý rok slavíme se staršími cvičenkami MDŽ. Letos jsme se malinko opozdily, ale oslavu
MDŽ jsme udělaly o týden později. Ve středu 13. 3. 2019 jsme se sešly v tělocvičně
v Dlouhoňovicích, abychom si popřály, popovídaly a zazpívaly. Udělaly jsme si malé
pohoštění, a pak s dobrou náladou jsme odcházely domů. Děkuji všem, co přinesly něco
dobrého k pohoštění a těm, co všechno připravily na tácky a obsloužily nás. Nakonec jsme
dostaly kytičku narcisek. Kousek jara bylo i v našich srdcích. Je hezké se scházet a mít si
s kým popovídat. Všem přeji další hezké dny.
Matušková J.
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Tříkrálová sbírka 2019 (tisková zpráva ze dne 25. 1. 2019)
Výtěžek Tříkrálové sbírky 2019 poprvé v historii
na Orlickoústecku překonal hranici tří milionů
korun. Do 603 pokladniček bylo vybráno celkem
3.078.392 Kč. I tentokrát finanční prostředky
poslouží Charitě na provoz řady služeb a projektů.
Dělat tak úspěšnou a rozsáhlou akci je
možné jen díky spolupráci mnoha
subjektů.
Děkujeme obecním úřadům za pomoc
s pečetěním a rozpečeťováním pokladniček. Děkujeme farnostem, v nichž se
dávají dohromady lidé, kteří se sbírkou
prakticky pomáhají. Zvláštní poděkování
patří všem našim asistentům v jednotlivých obcích a městech, kteří si každoročně

berou na starosti organizaci Tříkrálové
sbírky, a samozřejmě koledníkům,
kterých jsou v okrese téměř dvě
tisícovky. Tříkrálová sbírka má dobrou
prestiž u občanů, kteří svými příspěvky
do pokladniček vyjadřují podporu a důvěru Charitě. Znova se ukázalo, že
žijeme v krásném kraji s mnoha lidmi,
kteří různými způsoby myslí na druhé.
Podrobné výsledky za celý okres
najdete na www.uo.charita.cz
Všichni koledníci a organizátoři (a nejen oni) byli pozváni 4. února 2019 na divadelní
představení Vyprávění starého vlka v Orlovně Letohrad-Orlice.
Markéta Drmotová,
Oblastní charita Ústí n. Orl., Na Kopečku 356, Letohrad
Doplněno redakcí DlňO:
V Dlouhoňovicích se dvěma skupinkám „koledníků“ složených většinou z místních dětí (Lucie
Páchová, Taťána Stejskalová a Kristýna Jägerová, Nela Hrabáčková, Markéta Malá a Kristýna
Jägerová, Jolana Šimková, Anna Marie Vokounová, Filip Berky) vedených paní učitelkou
Jitkou Moskvovou a paní Janou Jägrovou podařilo vybrat krásných 25.733,- Kč (12.265,- Kč
+ 13.468,- Kč + 10 EUR).
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PEČENÍ PRECLÍKŮ
Ve středu 13. února se
sešly naše starší ženy, aby
jako každoročně upekly
krásné křupavé preclíky na
hasičský ples. Jsme rády,
že hasičům tímto můžeme
vycházet vstříc. Máme
z toho radost a doufáme, že
všem preclíky chutnaly.
Matušková J.

POČASÍ (NEJEN) V DLOUHOŇOVICÍCH
Průběh počasí na meteorologické stanici v Dlouhoňovicích v roce 2018
(405 m. n. m.)
teplotní normál (2000 – 2018), srážkový normál (1963 – 2018), sluneční svit (2001 – 2018)

LEDEN
Teplotně silně nadnormální měsíc s nejteplejší první dekádou. Třetí dekáda byla nejchladnější
s dosažením minimální teploty za měsíc -8,9 °C. Současně v této dekádě padlo maximum teploty
8,1 °C. Srážek spadlo kolem 61 mm/m2. První dvě dekády byly deštivější. Sněhová pokrývka se
vyskytovala v první a druhé dekádě do výšky 19 cm. Ve druhé dekádě se vyskytl silný vítr
v nárazech 18 m/s, na Sněžce 48 m/s. Slunečních paprsků bylo méně oproti normálu.
teplota: 3,5 °C nad normálem, Maximální teplota (dále jen Tx): 8,1 °C (29.), Minimální
teplota (dále jen Tm): -8,9 °C (22.)
srážky: 60,9 mm/m2 (97 % normálu)
svit: 23,1 hodin (62 %)
sníh: 3., 4. a 15. – 29. 1. maximum 19 cm
zámrz: 0 cm
Počasí v ČR: Začátkem ledna silně sněžilo. V severních pohraničních horách a na
Českomoravské vrchovině napadlo kolem 35 cm nového sněhu. Tlaková níže byla provázena
nárazy větru přes 30 m/s. Vyskytly se i zimní bouřky. Vlivem srážek se v povodí Labe vyskytly
povodňové stavy. V polovině druhé dekády silně sněžilo. Místy spadlo 50 cm sněhu. 18. ledna
přinesla tlaková níže Friederike silné poryvy větru přes 30 m/s. Sněžka 48 m/s. Nejvyšší lednová
i roční výška sněhu byla 223 cm naměřena na stanici Březník. Nejnižší teplota byla v lednu
naměřena na Kvildě a to -22,8 °C.
ÚNOR
Teplotně s výraznou zápornou odchylkou od dlouhodobého teplotního normálu. Nejchladnější
dekádou byla třetí, s průměrnou teplotou -8,2 °C a minimální teplotou -14,2 °C. Srážek spadlo
ve smíšené formě pouze 33 % dlouhodobého normálu. Nejméně srážek bylo ve třetí dekádě.
Sněhová pokrývka se vyskytovala v první a druhé dekádě do výšky pouze 4 cm. Sluneční svit byl
výraznější. Nasvítilo 62,5 hodiny.
teplota: 2,8 °C pod normálem, Tx: 3,7 °C (1., 20.), Tm: -14,2 °C (28.)
srážky: 15,6 mm/m2 (33 % normálu)
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svit: 62,5 hodin (131 %)
sníh: 7. -20. 2. Maximum 4 cm
zámrz: 27 cm
Počasí v ČR: Nejnižší teplota -27,5 °C byla naměřena na stanici Jelení u Mostu, okres Karlovy
Vary. Lysá hora měla nejvyšší sněhovou pokrývku z ČR - 210 cm sněhu.
BŘEZEN
Teplotně opět s výraznou zápornou odchylkou od dlouhodobého teplotního normálu. V první
dekádě padla minimální teplota -15,8 °C. Hned na začátku druhé dekády se teplota vyšplhala na
maximum za měsíc 13,6 °C. Výrazněji zamrzal půdní profil až do 36 cm hloubky. Srážek spadlo
celkem 75 % normálu. Více pršelo ve druhé a třetí dekádě. V závěru měsíce se vyskytlo první
krupobití. Sluneční svit byl 60 % dlouhodobého normálu.
teplota: 2,3 °C pod normálem, Tx: 13,6 °C (11.), Tm: -15,8 °C (4.)
srážky: 37,3 mm/m2 (75 % normálu)
svit: 75,3 hodin (60 %)
sníh: 6. - 7. 3. a 17. 3. Maximum 4 cm
zámrz: 36 cm
Počasí v ČR: Nejnižší březnová teplota -27,5 °C byla naměřena na stanici Jizerka. 21. března
vpád studeného vzduchu zbrzdil nástup jara. Navíc silně foukalo. Na Sněžce 38 m/s a na Dolní
Moravě na stanici Slaměnka 36,1 m/s.
DUBEN
Teplotně byla výrazně nad dlouhodobým teplotním normálem. Maximální teplota 27,4 °C padla
začátkem třetí dekády. Naopak minimální teplota -4 °C v první dekádě. Srážek spadlo celkem 55
% normálu. V první dekádě se objevily první bouřky se silnými nárazy větru kolem 18 m/s. V okolí
Lanškrouna se vyskytovaly často bouřky a krupobití. Sluneční svit 269 hodin.
teplota: 4,0 °C nad normálem, Tx: 27,4 °C (21.), Tm: -4,0 °C (7.)
srážky: 23,4 mm/m2 (55 % normálu)
svit: 269,3 hod. (143 %)
Počasí v ČR: Výrazně vyšší průměrné denní teploty a denní amplitudy. Vysoké teploty, srážky
a odtávající sníh často způsobovaly zvedání hladin řek, a to především v podhorských oblastech.
Vyskytlo se 13 letních dnů s teplotou do 26,5 °C.
KVĚTEN
Teploty se pohybovaly 3 °C nad dlouhodobým teplotním normálem. Maximální teplota 28,2 °C
se objevila koncem třetí dekády. Minimální teplota 2,4 °C pak kolem 20. května. Srážek spadlo
celkem 78 % normálu. Třetí dekáda byla nejdeštivější, naopak nejméně pršelo v dekádě třetí. Ve
dnech 15. – 16. května napršelo celkem 40 mm/m2. 19. května se v České Rybné objevilo
krupobití. 24. května se na Rokycansku vyskytly srážky s úhrny kolem 100 mm/m2. Koncem
měsíce se vyskytovaly v oblasti severních hor výrazné bouřky. Sluneční svit 287,2 hodin.
teplota: 3,0 °C nad normálem, Tx: 28,2 °C (28.), Tm: 2,4 °C (20.)
srážky: 55,9 mm/m2 (78 % normálu)
svit: 287,2 hodin (129 %)
Počasí v ČR: Nejvyšší denní úhrn srážek poprvé v roce přesáhl 100 mm/m2 ve Spáleném Poříčí
okres Plzeň - jih. Od 24. do 25. po intenzivních srážkách a bouřkách výrazněji stoupaly hladiny
řek především Berounky Ohře a Vltavy.
ČERVEN
Teploty se pohybovaly 0,9 °C nad svým dlouhodobým teplotním normálem. První dvě dekády
byly chladnější. Nejtepleji bylo hned 1. června s maximální teplotou 30,2 °C. Minimální teplota
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4,7 °C byla 23. června. Srážek spadlo celkem 52 % normálu. Třetí dekáda byla nejdeštivější.
Jednalo se především o bouřkové lijáky. Sluneční svit 206,2 hodin.
teplota: 0,9 °C nad normálem, Tx: 30,2 °C (1.), Tm: 4,7 °C (23.)
srážky: 43,9 mm/m2 (52 % normálu)
svit: 206,2 hodin (91 %)
Počasí v ČR: Mělká brázda nízkého tlaku vzduchu nad střední Evropou a zejména frontální
rozhraní nad Alpami způsobily 12. června na jihu území vznik silných bouří s trvalejšími
srážkami. Nejvíce napršelo 127 mm/m2 srážek na stanici Bučina u Kvildy, okres Prachatice. Toky
reagovaly 3. SPA. Nejvyšší teplota byla naměřena v Brně 34,2 °C. Nejnižší teplota -2,5 °C Kvilda
Perla na Šumavě.
ČERVENEC
Teploty se pohybovaly 1,1 °C nad dlouhodobým teplotním normálem. Maximální teplota 32,3 °C
se objevila na konci třetí dekády. Minimální teplota 2,7 °C pak kolem 2. července. Srážek spadlo
celkem pouze 41 % normálu. Druhá dekáda byla nejdeštivější, naopak nejméně pršelo v dekádě
první, kde napršel 1 mm/m2 srážek. 28. července kolem jedenácté večer se objevila výrazná
bouřka s četnými údery blesků. Nárazy větru byly 20 m/s. Sluneční svit 284,8 hodin.
teplota: 1,1 °C nad normálem, Tx: 32,3 °C (31.), Tm: 2,7 °C (2.)
srážky: 39,4 mm/m2 (41 % normálu)
svit: 284,8 hodin (114 %)
Počasí v ČR: Nejnižší teplota byla naměřena na stanici Jelení u mostu -5,7 °C. Na konci druhé
dekády byly poprvé v roce zaznamenány na severovýchodě země vydatné vícedenní srážky.
Nejvyšší denní úhrn 153,3 mm/m2 srážek byl zaznamenán na stanici Lysá hora v Beskydech. Za
tři dny pak 230 mm/m2. Od 14. července se vyskytovaly poměrně vysoké teploty. Nejvyšší teplota
37,3 °C byla naměřena na stanici Tuhaň, okres Mělník.
SRPEN
Teploty se pohybovaly 2,8 °C nad dlouhodobým teplotním normálem. Maximální teplota 34,4 °C
se objevila v první dekádě. Minimální teplota 3,9 °C byla 27. srpna. Srážek spadlo celkem pouze
34 % normálu. Třetí dekáda byla nejdeštivější, naopak nejméně pršelo v dekádě druhé, kde
napršelo 0,5 mm/m2 srážek. Sluneční svit 264,4 hodin.
teplota: 2,8 °C nad normálem, Tx: 34,4 °C (4.), Tm: 3,9 °C (27.)
srážky: 26,2 mm/m2 (34 % normálu)
svit: 264,4 hodin (115 %)
Počasí v ČR: Nejvyšší denní teplota 38,0 °C byla naměřena na stanici Husinec - Řež u Prahy.
Horká vlna veder z července trvala až do 10. srpna. Tato horká vlna byla hlavně na Moravě
zakončena bouřkami s nejvyšším denním úhrnem srážek 68,1 mm/m2 na stanici v Horní Lomné,
okres Frýdek-Místek. Převládalo velmi sucho. K nejméně vodným povodím patřily především
toky Orlice, 23 %.
ZÁŘÍ
Teploty se pohybovaly 1,8 °C nad dlouhodobým teplotním normálem. Maximální teplota 30,1 °C
se objevila ve druhé dekádě. Minimální teplota -2,7 °C 26. září. Srážek spadlo celkem 78 %
normálu. První dekáda byla nejdeštivější. Nejméně pršelo v dekádě druhé, kde napršelo
9,5 mm/m2 srážek. Sluneční svit 208,2 hodin.
teplota: 1,8 °C nad normálem, Tx: 30,1 °C (12.), Tm: -2,7 °C (26.)
srážky: 49,1 mm/m2 (78 % normálu)
svit: 208,2 hodin (129 %)
Počasí v ČR: Měsíc začal výraznou několikadenní srážkovou epizodou s denními úhrny, 1. září
například 89,1 mm/m2 v Dřevohosticích, okres Přerov. Denní maxima 31,5 °C na stanici
v Brandýse nad Labem. 23. a 24. přes naše území přecházelo výrazné frontální rozhraní
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s rychlostí větru na Sněžce 36,2 m/s. nejnižší teplota -10,7 °C se objevila na stanici Rokytská slať.
Řeka Orlice patřila opět k nejméně vodným tokům v ČR.
ŘÍJEN
Teploty se pohybovaly 1,2 °C nad dlouhodobým teplotním normálem. Maximální teplota 23,2 °C
se objevila v první dekádě. Minimální teplota -3,7 °C, 22. října. Srážek spadlo celkem 67 %
normálu. První dvě dekády byly nejméně deštivé, pouze 3,9 mm/m2. Sluneční svit 167,7 hodin.
teplota: 1,2 °C nad normálem, Tx: 23,2 °C (9.), Tm: -3,7 °C (22.)
srážky: 35,9 mm/m2 (67 % normálu)
svit: 167,7 hodin (170 %)
Počasí v ČR: Maximální teplota 25,1 °C byla naměřena na stanici Husinec. Minimální teplota
11,5 °C pak na stanici Jelení u mostu. Nejvyšší denní úhrn srážek 75,4 mm/m2 měla stanice
Labská bouda. Teplotně velmi zajímavá situace se vyvinula v noci z 29. na 30. října. Díky přílivu
teplého vzduchu se teplota v noci pohybovala mezi 16 a 20 stupni. Na stanici Mošnov teplota
v noci dosáhla 19,8 °C. Tato noční maximální teplota se zároveň stala nejvyšší maximální denní
teplotou na stanici Mošnov pro 30. říjen. V severních pohraničních horách byla tuto noc
zaznamenána i vysoká rychlost větru. Na Sněžce 51,5 m/s. Orlice opět patřila k nejméně vodným
tokům v ČR.
LISTOPAD
Teploty se pohybovaly 0,6 °C nad dlouhodobým teplotním normálem. Maximální teplota 18,2 °C
se objevila v první dekádě. Minimální teplota -11,6 °C, 29. listopadu. Srážek spadlo celkem
pouze 36 % normálu. Druhá a třetí dekáda byla nejméně deštivá. Napršelo 6,4 mm/m2. Sluneční
svit 73,4 hodin.
teplota: 0,6 °C nad normálem, Tx: 18,2 °C (4.), Tm: -11,6 °C (29.)
srážky: 21,2 mm/m2 (36 % normálu)
svit: 73,4 hodin (170 %)
Počasí v ČR: Maximální teplota 21,5 °C se vyskytla na stanici Vidnava, okres Jeseník. Nejvyšší
denní úhrn srážek 24,7 mm/m2 byl zaznamenán na stanici Orlické Záhoří, okres Rychnov nad
Kněžnou. Výrazná teplotní inverze často způsobovala, hlavně ve vyšších polohách, výraznou
denní amplitudu od 8 °C v údolích do 18 °C na horách. Minimální teplota -22,7 °C na stanici
Březník, okres Klatovy. V tento den byla naměřena nejvyšší sněhová pokrývka 22 cm.
PROSINEC
Teploty se pohybovaly 1,2 °C nad dlouhodobým teplotním normálem. Maximální teplota 8,7 °C
se objevila ve třetí dekádě. Minimální teplota -11,5 °C 14. prosince. Mezi 2. a 7. prosincem se
vyskytla ledovka s četnými polomy a nehodami aut. Srážek spadlo celkem 172 % normálu. První
a třetí dekáda byla nejdeštivější. Napršelo 104,9 mm/m2. Sluneční svit 8,0 hodin.
teplota: 1,2 °C nad normálem, Tx: 8,7 °C (22.), Tm: -11,5 °C (14.)
srážky: 119,0 mm/m2 (172 % normálu)
svit: 8,0 hodin (172 %)
Počasí v ČR: Nejvyšší úhrn srážek 55,5 mm/m2 měla stanice Prášily, okres Klatovy. Srážková
situace 9. prosince způsobila 1. SPA na Divoké Orlici v Orlickém Záhoří. Nejnižší minimální
teplota -20,8 °C na stanici Jelení u mostu. 22. prosince byla zaznamenána poslední bouřka tohoto
roku na stanicích Plzeň, Vatín a Ústí nad Orlicí. Nejvyšší výška nového sněhu (31 cm) byla
zaznamenána na stanici 11. prosince na Lysé hoře, kde byla rovněž dosažena nejvyšší celková
výška sněhové pokrývky 127 cm, 31. prosince. Ve třetí dekádě nastala výraznější srážková činnost
spolu v kombinaci s odtáváním sněhové pokrývky, která působila problémy především v oblasti
Šumavy.
Rok teplotně vyšel 1,3 °C nad normálem, srážkově 68% normálu a sluneční svit
108% normálu. Druhý nejteplejší rok od roku 2000.
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ODCHYLKY

2018
srážky
teploty
I
97 %
3,5
II
33 %
-2,8
III
75 %
-2,3
IV
56 %
4
V
78 %
3
VI
52 %
0,9
VII
41 %
1,1
VIII
34 %
2,8
IX
78 %
1,8
X
67 %
1,2
XI
36 %
0,6
XII
173 %
1,2
Nejsušší měsíc:
Nejsrážkovější měsíc:
Nejchladnější měsíc:
Nejteplejší měsíc:
Nejnižší teplota v roce:
Nejvyšší teplota v roce:
Měsíc s nejvyšší kladnou odchylkou:
Měsíc s nejvyšší zápornou odchylkou:
Měsíc s největším množstvím slunečního svitu:
Měsíc s nejmenším množstvím slunečního svitu:
Maximální denní srážka:

svit
maximální denní srážky
62 %
13,3 (10.)
131 %
7,2 (1.)
60 %
12,3 (12.)
143 %
6,3 (15.)
129 %
17,4 (16.)
91 %
14,2 (26.)
114 %
13,1 (28.)
115 %
13,2 (24.)
129 %
19,8 (1.)
170 %
15,7 (23.)
170 %
13,3 (2.)
172 %
16,7 (3.)
únor (15,6), listopad (21,2), duben (23,4)
prosinec (119), leden (60,9), květen (55,9)
únor (-3,5), březen (0,1), prosinec (0,4)
srpen (20,3), červenec (18,3), červen (17,4)
4. března (-15,8 °C)
4. srpna (34,4 °C)
duben (4,0 °C)
únor (-2,8 °C)
květen (287,0 hod.)
prosinec (8,0 hod.)
1. září (19,8 mm/m2)
Martin Balík

KALENDÁŘ (dosud známých) AKCÍ V DLOUHOŇOVICÍCH v r. 2019:














každou středu od 16:00 do 17:00 hod. v místní tělocvičně CVIČENÍ DĚTÍ S RODIČI
(určeno pro děti 2,5 – 6 let)
úterý 30. 4. 2019 – pálení čarodějnic
neděle 26. 5. 2019 – setkání seniorů se zastupiteli
sobota 1. 6. 2019 – DLOUHOHRANÍ
sobota 29. 6. 2019 (14:00 hod.) – atletické odpoledne pro děti i dospělé
sobota 20. 7. 2019 – letní kino
středa 21. 8. 2019 - výlet pro seniory
sobota 21. 9. 2019 – divadelní představení „Přes přísný zákaz
dotýkat se sněhu“
sobota 21. 9. 2019 (14:00 hod.) – výstup na Výhlednu
sobota/neděle 26. / 27. 10. - čtení s přechodem času
sobota 30. 11. 2019 - Mikulášské odpoledne
neděle 1. 12. 2019 - rozsvícení vánočního stromečku
úterý 31. 12. 2019 (10:00 hod.) – SILVESTROVSKÝ BĚH

Případné změny v kalendáři budou včas oznámeny!
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SPORT
Vzpomínka na Silvestrovský běh
Opět novinka a opět zajímavá. Při stručném
hodnocení je možno tuto další běžeckou akci
uspořádanou v Dlouhoňovicích hodnotit jedním slovem: úspěšná.
Představy o závodě byly takové: pro atlety
skutečný závod jako kvalitní kontrola stavu
přípravy na sezónu, kvalitní trénink, pro
rekreační běžce zajímavá příležitost prověrky
osobní statečnosti a vůle v neobvyklých
podmínkách. Obojí se vrchovatě splnilo.
Fakta:










počasí závodu mimořádně přálo, vzpomeňte,
jak bylo den před tím
přihlášených 77 běžců, závod dokončilo 76 běžců
účastníci byli ze 34 klubů, oddílů, nebo míst jako neorganizovaní
byly obsazeny všechny vypsané kategorie včetně veteránů a veteránek
paleta míst, odkud závodníci do Dlouhoňovic přijeli, je neobyčejně pestrá. Jen několik příkladů:
Praha, Pardubice, České Budějovice, Brno, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Vysoké Mýto, Náchod,
Úpice, dokonce přijeli i tři polští atleti
22 závodníků bylo z Dlouhoňovic, což je úžasné!
čas vítěze Radka Hübla z Run sport Salomon (19:45 min) je výborný, jeho průměr na 1 km
(3:17 min) při těžkých podmínkách je mimořádný
početná účast aktivně povzbuzujících diváků potěšila. Děkujeme.

Poděkování patří:









všem, kteří závod připravovali a organizovali i všem, kteří na akci pomáhali
závod připravovali: Míra Vítek, Fanda Kratochvíl, Česťa Vančura, Zdenda Kořínek, Pepa Severýn,
Jarda Grus, Standa Vítek, Láďa Šimek
zdravotní službu zajišťovaly Maruška Kratochvílová a Alena Váňová
službu v tělocvičně drželi manželé Tydlitátovi
za zájem a účast na akci členům obecního zastupitelstva: panu starostovi Nunovi, paní
místostarostce Šimkové, zastupitelům panu Kořínkovi, paní Chárové a paní Jedličkové
zastupitelstvu obce za příspěvek na organizaci závodu
bývalému reprezentantu a rekordmanu Janu Pešavovi za aktivní účast v kategorii veteránů
dvěma bývalým atletům Honzovi Duškovi a Láďovi Formánkovi z Verměřovic. Oba závodili ve
2. lize za Dynamo Pardubice, Honza Dušek již v Dlouhoňovicích startoval na Běhu Terryho Foxe.

Níže uvádíme výsledky dlouhoňovických účastníků Silvestrovského běhu 2018:
Michal Drhlík (24:36 min.), Martin Hynek (26:05), Michal Černoch (26:13), Lukáš Malý
(26:44), Daniel Barvínek (27:33), Romana Barvínková (27:34), Michal Vítek (24:54),
Dominik Hájek (29,39), Ludmila Hájková (29:42), Jiří Langr (30:35), Jaromír Malý (31:25),
Bohumila Hejsková (32:54), Jana Petráňová (33:07), Radek Lux (34:09), Martin Štajner
(34:58), Viktorie Fousková (36,44), Tomáš Barvínek (37:11), Martin Barvínek (38:02),
Barbora Vítková (38:28), Luboš Malý (38:44), Adam Malý (38:44), Pavlína Fousková (DNF)

Organizační výbor Silvestrovského běhu
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Ski areál má za sebou rekordní návštěvnost
Ve vánočním zpravodaji jsem uvedl, že 28. listopadu proběhla zkouška zasněžování a čekáme
na mráz. 13. prosince v noci se děla rozběhla a 18. prosince byla sjezdovka z 90 % zasněžena.
20. prosince se v dešti objevili na sjezdovce první lyžaři. Další den nadšenci bez ohledu na déšť
opět lyžovali. Liják ale na další dny provoz zastavil a na sjezdovce se začala objevovat holá místa.
Na Štědrý den odpoledne rtuť teploměru klesla pod nulu. A tak zatímco rodiny rozbalovaly dárky
pod stromečkem, začali jsme s Pepou Tobiškou přemisťovat děla a ve 21 hodin se opět vesnicí
rozléhal jejich hukot. K ránu teplota stoupla a děla zmlkla. Začalo drobně sněžit. Na trávě sníh tál,
na zasněžené sjezdovce pomaličku přibýval.
Odpoledne 25. 12.
jsme sjezdovku urolbovali a 26. 12. ráno
zahájili provoz. Přesto
že
byly
vánoční
prázdniny, v dešti byl
zájem lyžařů minimální,
a tak jsme rozhodli, že
sníh ušetříme na lepší
počasí. S Novým rokem teploty spadly
pod nulu, 2. ledna se
děla rozjela. Díky ledovému podkladu, který nám zbyl z Vánoc, byla 4. ledna sjezdovka plná
lyžařů. První lednový víkend praskala sjezdovka ve švech. Byla to historicky největší návštěvnost.
Důvod byl prostý. Okolní podobné ski areály (Peklák v České Třebové, Přívrat, Výprachtice) ještě
nebyly v provozu. Celý leden byla návštěvnost velmi dobrá. Koncem února přišlo jaro a poslední
týden bylo lyžařů pramálo. V sobotu 2. března realizovala Gábina Brůnová svůj nápad obnovit po
30 letech karneval. Při zatažené obloze a oblevě na kopci řádilo cca 20 masek. Po rozdání odměn
maskám jsme si opekli buřty a v neděli sezónu ukončili.
Ve ski areálu se jako tradičně uskutečnil lyžařský výcvik MŠ z Písečné a Letohradu. Žamberské
základní školy zde strávily sportovní den.
Nejvíce nás potrápilo teplé počasí. Půda pod sněhem nebyla umrzlá. Proto se nedaly běžecké
stopy upravit rolbou. Tak jsme alespoň v katastru obce vyjeli 7x stopy pro klasiku skútrem.
Parkující auta proměnila louku v močál, což odradilo nemálo lyžařů. Lyžaři nosili bláto na
sjezdovku.
O jarních prázdninách se z dolní stanice začal ozývat podivný zvuk. Diagnóza zněla – první
stupeň převodovky. Nakoupili jsme potřebná ložiska a těsnění. Odpoledne v 16 hodin jsme
zastavili provoz. A začal „koncert“. Sklopit horní stanici, uvolnit lano, sklopit dolní stanici,
vypustit olej, demontovat motor a převodovku. V 19 hodin leží převodovka v dílně. Po rozebrání
následovala výměna všech ložisek, výměna těsnění a pak činnost výše popsaná v opačném pořadí.
Ráno ve 2 hodiny se vlek roztočil a v 9 hodin bylo na sjezdovce plno lyžařů.
Pro příští rok nás čeká repase druhé části převodovky vleku, pravidelný servis veškeré
techniky.
Můžeme konstatovat, že ačkoliv se lyžovalo „jen“ 63 dní, počet návštěvníků byl největší v historii. Provoz zajišťovalo celkem 17 osob. Pouze 7 jich bylo z Dlouhoňovic, zbytek byl ze Žamberka, Klášterce, Letohradu, Rybné.
Děkuji všem, kteří se na provozu podíleli, ale i návštěvníkům, bez kterých by nemělo smysl tuto
náročnou práci organizovat.
Jan Vych
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ATLETICKÉ ODPOLEDNE V DLOUHOŇOVICÍCH
Když jsme vloni oznamovali uspořádání Silvestrovského běhu, začali jsme titulkem: „To tu
ještě nebylo“. Nyní to opakujeme. TO TU JEŠTĚ NEBYLO!
Ano. Byl tady fotbal, hokej, hokejbal, hasičské soutěže, dětské hry, bylo možné vidět závod
v travním lyžování, v orientačním běhu, závod horských kol, bylo tu zdařilé Mistrovství České
republiky v krosu, Běh Terryho Foxe, byl tu i celkem zdařilý Silvestrovský běh. Ale aby si
každý občan Dlouhoňovic a každý žák a dorostenec mohl nejen osahat atletické nářadí
a náčiní, ale přímo si zkusit některé atletické disciplíny, a to jak závodní, tak tréninkové, tak
TO TU JEŠTĚ NEBYLO!
Základní informace: Atletický oddíl TJ ve spolupráci s Floriánkem a členy SDH
Dlouhoňovice připravuje sportovní atletické odpoledne pro všechny občany obce, tedy jak pro
dospělé, tak i pro děti a mládež. Podáváme tuto informaci s předstihem, abyste měli možnost
si účast na tomto sportovním atletickém odpoledni rozmyslet a pořádně se připravit.
POZOR!!! Ne jako diváci, ale jako aktivní účastníci !

Tak tedy podrobné informace:
Datum:

sobota 29. června od 14 hodin

Místo:

sportovní areál v centru Dlouhoňovic

Přihlášky:

osobně na místě

Kategorie:

předškoláci, děti 7 – 10 let, děti 11 – 14 let, mládež 15 – 18 let, ženy, muži

Disciplíny:

- 60 m ze startovních bloků na čas
- běh na 500 m mládež, 1.000 m dospělí
- desetiskok (střídavě pravá, levá noha)
- hod míčkem (tzv. „krikeťák“)
- vrh koulí (ženy 4 kg, muži 7,25 kg)
- štafeta (matka s dcerou do 10 let, otec se synem do 10 let)
- trojboj (mládež: běh 60 m, hod míčkem, desetiskok)
(dospělí: běh 60 m, koule, desetiskok)
- atletické soutěže pro děti do 10 let
Každý může startovat dle vlastní volby buď v sólo disciplíně, nebo i v trojboji!
Odměny: první 3 v každé disciplíně obdrží věcné ceny
Těšíme se s vámi na shledání ve sportovním – v sobotu 29. 6. v Dlouhoňovicích na hřišti.
Za org. výbor akce zve – Česlav Vančura
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SPORTOVNÍ PLES 2019
V pátek 8. 3. 2019 pořádala TJ Dlouhoňovice tradiční
Sportovní ples, který navštívilo okolo 180 tanečníků. Letos nás
navštívil mistr světa ve freestyle fotbalu a footbagu Honza
Weber (na snímku). Jeho 20. minutové vystoupení návštěvníky
jistě pobavilo. Hudební těleso Brillant band opět nezklamalo,
a tak jsme se vraceli domů brzy ráno.
Všem organizátorům a pomocníkům na přípravách, během
plesu a při úklidu KD děkujeme a těšíme se zase za rok.
Za TJ Dlouhoňovice Z. Kořínek

HC Dlouhoňovice má za sebou první sezónu
v Choceňské hokejové lize
Hokejisté Dlouhoňovic odehráli svou první sezónu
v Choceňské lize se solidním výsledkem. Konečné 8. místo z 12
účastněných týmů není na první pohled zas až tak růžové, ale
vzhledem k okolnostem před startem ročníku, (bylo popsáno
v minulém vydání Občasníku) musíme tento výsledek brát
s pokorou. Měli jsme slabou první polovinu ročníku, kdy jsme se zejména seznamovali se
soutěží a rovněž trochu sami se sebou, stylem hry apod. Druhá polovina sezóny se nám snad,
až na pár výjimek, vydařila poměrně dobře, poráželi jsme týmy pod námi, ale získali jsme
rovněž například skalp Tisové (3. místo) či Záměle (5. místo). Konečný poměr odehraných
zápasů není rovněž zas tak špatný, když jsme 9 zápasů vyhráli, 1 remizovali a 13 prohráli. Pro
nás asi nejdůležitějším faktorem bylo, že jsme až na první dva tři zápasy odehráli celou soutěž
s našimi hráči bez nutnosti výpomoci „přespolních“ kluků ze Sudslavy. Večírek v rámci
ukončení sezóny se rovněž vydařil a je v týmu rozhodně vidět chuť do další sezóny, což je
pozitivní.
Celá příští sezóna bude pro náš klub velmi důležitá a sváteční, když dojde k výročí 50 let od
založení klubu (1970). Letos jsme kádr stabilizovali a v příštím roce si budeme klást nemalé
cíle umocněné právě tímto výročím. Zároveň bychom rádi velké a významné jubileum klubu
oslavili s fanoušky a veřejností. Jakou formou a kdy bude vše probíhat se s ročním předstihem
pomalu začíná řešit a plánovat.
O všem budeme včas informovat.
Závěrem bychom rádi poděkovali za
podporu a přízeň všem našim partnerům a zejména Obci Dlouhoňovice.
Sotva skončila lední hokejová
sezóna, tak pomalu klepe na dveře
další in-line hokejový ročník. Většina
hráčů HC se tak po přibližně měsíční
pauze přesune na kolečka a bude
reprezentovat obec v dresu Kaprů
v Oblastní lize hrané v lanškrounské
hale.
(tp)
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ZPRÁVA O ČINNOSTI JUNIORU DLOUHOŇOVICE
Zimní příprava proběhla podle plánu.
Scházeli jsme se na tréninkových jednotkách
1x v týdnu, a to mladší žáci v úterý
a přípravka ve čtvrtek. Průměrná účast na
tréninku se pohybovala okolo 12 dětí. Během
zimy jsme navštívili dlouhoňovický lyžařský
areál, mladší žáci se zúčastnili halového
turnaje v Jablonném, kde obsadili 3. místo.
Naši přípravku navštívil Jaroslav Veselý,
grassroot trenér mládeže OFS, který nám
udělal ukázkový trénink. 29. 3. – 31. 3. nás
čeká vyvrcholení zimní přípravy, soustředění

v Herolticích. Nahlášeno je asi dvacet
svěřenců, tak doufáme, že se nám to vydaří.
Týden na to už začínají mistrovská utkání
mladších žáků, kteří po podzimní části
obsadili čtvrté místo. Bohužel k datu
uzávěrky ještě nemám rozlosování turnajů
starších přípravek, tak vás nemohu blíže
seznámit. Předběžně víme, že začínají 13. 4.
zrovna u nás v Dlouhoňovicích a končit by
měly 2. 6. Pořádat bychom měli ještě jeden
turnaj, a to 18. května.

A nyní rozlosování základní části mladších žáků:
JABLONNÉ N. O. – DLOUHOŇOVICE
DLOUHOŇOVICE – ROKYTNICE v O.h.
DLOUHOŇOVICE – TATENICE
JEHNĚDÍ – DLOUHOŇOVICE
DLOUHOŇOVICE – VERMĚŘOVICE
RYBNÍK – DLOUHOŇOVICE

6. dubna
14. dubna
5. května
12. května
19. května
25. května

14.00 hod.
10.00 hod.
10.00 hod.
10.30 hod.
10.00 hod.
14.00 hod.

Po základní části se týmy rozdělí do skupin 1.- 4., 5.- 7. místo:
13.
kolo 1-4, 2-3, 5-6 (7 volno)
14.
kolo 3-1, 4-2, 6-7 (5 volno)
15.
kolo 1-2, 3-4, 7-5 (6 volno)
Výsledky se započítávají do celkové tabulky.
Slavnostní zakončení sezóny bude v neděli 23. 6., kde pro kluky bude připraven
workshop Honzy Webera, několikanásobného mistra světa ve freestyle fotbalu.
Za Junior Zdeněk Kořínek
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Historická data o Dlouhoňovicích:



























r. 1543 = první zmínka o osadě
(v r. 2019 = 476 let)
r. 1648 = zřízení jezuitského dvora
(v r. 2019 = 371 let)
r. 1797 = dřevěná zvonice v centru obce
(v r. 2019 = 222 let)
r. 1808 = kaplička Sv. Jana Nepomuckého na „staré návsi“
(v r. 2019 = 211 let)
r. 1833 = výsadba tří lip u pomníku Sv. Salvatora (poraženy 19. 3. 2015) (v r. 2019 = 186 let)
r. 1873 = stavba nádraží (+/-)
(v r. 2019 = 146 let)
14. 1. 1874 = zahájení provozu na trati (jel slavnostní zahajovací vlak) (v r. 2019 = 145 let)
r. 1887 = stavba školy
(v r. 2019 = 132 let)
12. 2. 1899 = ustavující schůze spolku Národní jednota severočeská (do r. 1939)
(v r. 2019 = 120 let)
r. 1906 = založení hasičského sboru
(v r. 2019 = 113 let)
r. 1911 = kamenný kříž na návsi
(v r. 2019 = 108 let)
r. 1939 = založení obecního hřbitova (do té doby se pohřbívalo v sousední Písečné)
(v r. 2019 = 80 let)
03/1947 = 1. otevření školky (v r. 1951 pro nedostatek dětí uzavřena) (v r. 2019 = 72 let)
23. 11. 1948 = vysazena Lípa naproti škole (k 52. narozeninám tehdejšího prezidenta K. Gottwalda)
(v r. 2019 = 71 let)
r. 1969 = sloučení se Žamberkem
(v r. 2019 = 50 let)
16. 1. 1969 = prodejna na křižovatce ul. Hlavní a Zákopčí
(v r. 2019 = 50 let)
11/1973 = znovuotevření MŠ
(v r. 2019 = 42 let)
r. 1980 = založení zahrádkářské osady Dlň I. směrem na Hejnice
(v r. 2019 = 39 let)
20. 6. 1987 = slavnostní otevření kulturního domu
(v r. 2019 = 32 let)
24. 11. 1990 = obec se osamostatnila a proběhly volby do zastupitelstva (v r. 2019 = 29 let)
1. 1. 1991 = obec pracuje jako samosprávný subjekt s vl. rozpočtem
(v r. 2019 = 28 let)
1. 9. 1991 = slavnostní otevření prodejny
(v r. 2019 = 28 let)
2000 = výsadba „lípy milénia“ před hospodou
(v r. 2019 = 29 let)
22. 4. 2002 = uděleno právo používat vlastní znak a prapor
(v r. 2019 = 17 let)
r. 2005 = otevřen penzion s 32 lůžky nad prodejnou a hospodou
(v r. 2019 = 14 let)
2015 = vysazeny 3 lípy u kamenného křížku před hospodou
(v r. 2019 = 4 roky)
zdroj: Almanach obce Dlouhoňovice

NA ZÁVĚR PŘIPOMÍNÁME, ŽE …
… pro přímou komunikaci s redakcí Občasníku je určena samostatná e-mailová adresa
obcasnik@dlouhonovice.cz. Uzávěrka příspěvků příštího vydání Občasníku (číslo 82
= 2/2019) je v neděli 9. června 2019. 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.
Autoři fotografií použitých v Občasníku č. 81 (1/2019) jsou:
L. Šimková (3), P. Nun (1), L. Šimek (1), MŠ Dlň (2), I. Pražáková (1), J. Vych (1), J. Moskvová (1),
D. Třešňák (1), J. Matušková (2), Z. Kořínek (1)
Použité foto a animace: zdroj internet (9)
Obecní zpravodaj Dlouhoňovický občasník vypracovala redakční rada v čele s Lucií
Šimkovou v nákladu 160 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.
Úřední hodiny Obecního úřadu Dlouhoňovice:
pondělí a středa: 14:00 – 17:00 hod.
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