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Ručně vyřezávaný betlém v centru Dlouhoňovic.
Více na straně 2 a 12 tohoto Občasníku.
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OHLÉDNUTÍ
Vážení spoluobčané,
jako každý občan, nebo firma se ke konci roku ohlédne a rekapituluje, tak trochu se o to
pokusím i já.
V našem volebním období je to první rok, na obci to však znamená, že zde není jako u vlády
nějaká doba na „hájení“, ale je nutno okamžitě navázat na to, co je rozpracované a začít plnit
to, co jsme si zadali jako úkoly. Chtěl bych pochválit všechny zastupitele, kteří se postupně
zapracovali do svých funkcí. Samozřejmě i my jsme někde nějakou chybu udělali, vždy říkám,
že tam, kde chyby nejsou, je něco podezřelé.
Z akcí v uplynulém roce:
nový chodník v ulici Nádražní;
lávka na chatu Rolba;
nové hasičské vozidlo;
rekonstrukce restaurace a prodejny a s tím
i noví provozovatelé, kteří fungují;
informační přeznačení v obci;
betlém;

chodník v ulici Hlavní u Junků;
zlepšené životní prostředí v obci;
dokončená akce Výhledny;
garáž pro hasičské vozidlo a plocha pro
hasičské soutěže
a další.

Je připraven plán oprav a akcí do roku 2021, ve kterém jsou (mimo jiné):
rekonstrukce ulice Hlavní včetně nového
mostu u Šponarů;
rekonstrukce ulice Dolečka;
rekonstrukce areálu bývalého ZD;
rekonstrukce ulice Sídlištní;
chodník, který spojuje ulici Dolečka s ulicí
Sídlištní;

nové oddělení MŠ;
oprava střechy na sportovních kabinách;
zasíťování pozemků v ulici Pod Vlekem;
rekonstrukce ubytovny;
úprava prostoru před restaurací a opravy
křížku a kapličky.

Vše je smluvně připraveno včetně některých hotových projektů. Podmínkou je získání
dotací, což bude známo do konce tohoto roku a od toho se bude odvíjet výše úvěru. Úkolů je
dost a věřím, že s podporou celého kolektivu zastupitelů vše zvládneme. Za ten jeden rok jsem
poznal mnoho lidí, kteří pro obec jsou ochotni pracovat. Nebudu je jmenovat, abych na
některé nezapomněl, ale všem patří dík a těším se na další spolupráci.
Hlavní akcí v roce 2016 bude určitě 11. června sraz rodáků a navazující slavnost hasičů,
kde se bude (mimo jiného) i křtít nové vozidlo a prapor.
Do nového roku 2016 Vám všem i Vašim blízkým přeji hodně štěstí a zdraví.
Petr Nun, starosta obce

MASOPUST 2016
Masopustní veselí v Dlouhoňovicích proběhne v sobotu 6. února 2016, více na
http://masopust.webnode.cz
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Zastupitelstvo obce Dlouhoňovice na svém zasedání 7. 12. 2016 schválilo
vyrovnaný rozpočet obce na rok 2016 v celkové výši 8.955.300,- Kč. Podrobnosti k
rozpočtu (rozdělení do jednotlivých kapitol) jsou zveřejněny na internetových stránkách obce
Dlouhoňovice v záložce OBECNÍ ÚŘAD / ROZPOČET OBCE.
Na Úřední desce obce Dlouhoňovice je zveřejněna:
− Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území obce Dlouhoňovice. Tato vyhláška stanovuje, jak již název napovídá, systém nakládání
s komunálním a stavebním odpadem vznikajícím na území obce Dlouhoňovice. Účinnost této
vyhlášky je od 1. 1. 2016;
− Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
kterou obec Dlouhoňovice zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Řízení o poplatcích vykonává
obecní úřad jako „správce poplatku“. Účinnost této vyhlášky je od 1. 1. 2016;
− Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se vydává stanovení podmínek k zabezpečení
požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob v obci, ze které vyplývá
organizátorům akcí, kterých se zúčastňuje větší počet osob (kulturních, sportovních,
společenských, zábavných, politických, obchodních, náboženských a jiných obdobných akcí a
shromáždění) určitá povinnost. Účelem této vyhlášky je stanovit podmínky požární
bezpečnosti pro zabezpečení výše uvedených akcí a shromáždění, kterých se zúčastňuje větší
počet osob. Za plnění podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích odpovídá právnická
osoba, podnikající fyzická osoba, fyzická osoba nebo skupina osob, které pořádají akci na území
obce jako „organizátor akce". Organizátor akce má v souladu s touto vyhláškou za úkol zřízení
preventivní požární hlídky u akcí ve vnitřním shromažďovacím prostoru, pokud je
předpokládán počet účastníků akce 200 a více osob, či u akcí ve venkovním shromažďovacím
prostoru, na veřejných a neveřejných prostranstvích, kde se předpokládá účast 500 a více osob,
přičemž minimální počet členů v preventivní požární hlídce jsou tři osoby, zpravidla velitel
hlídky a dva členové. Činnost v preventivní požární hlídce mohou vykonávat pouze osoby starší
18 let, které absolvovaly odbornou přípravu. Doporučuje se využít jednotku sboru
dobrovolných hasičů obce. Tato Obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem
po jejím vyhlášení, vyvěšena na úřední desce obecního úřadu byla dne 8. 12. 2015.
KALENDÁŘ AKCÍ V DLOUHOŇOVICÍCH NA ROK 2016
sobota 9. ledna – Tříkrálová sbírka
sobota 6. února - MASOPUST
sobota 13. února - hasičský ples
neděle 14. února - dětský karneval
pátek 11. března - sportovní ples
sobota 19. března – probouzení Urbanovy studánky
sobota 26. / 27. března - čtení na Rolbě s přechodem času
neděle 3. dubna – setkání důchodců se zastupiteli obce
sobota 30. dubna – čarodějnice na hřišti
sobota 11. června – oslavy 110 let SDH Dlouhoňovice, sraz rodáků a přátel obce Dlouhoňovice
konec června – oslavy 25 let fotbalu v Dlouhoňovicích
sobota 24. září – společný výstup na Výhlednu
Případné změny v kalendáři budou včas oznámeny!
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POVODŇOVÝ PLÁN OBCE DLOUHOŇOVICE (výňatek)
Povodňový plán obce Dlouhoňovice je zpracován v souladu se zákonem o vodách
č. 254/2001 Sb., § 71 v posledním platném znění. Je to dokument, který charakterizuje území
a informuje, jak zabezpečit zajištění spolehlivých informací o vývoji povodně, organizaci
záchranných a zabezpečovacích prací, aktivaci povodňových orgánů, zabezpečení hlásné
a hlídkové služby, stanovení směrodatných limitů pro jednotlivé stupně povodňové aktivity
a způsob ochrany obyvatel.
Správce vodního toku
Dlouhoňovický potok (dále zvaný i Záhorský), za katastrálním územím obce pak nese název
Lukavický potok, je ve správě Povodí Labe s.p., Hradec Králové. Jednotlivé činnosti podle
zákona o vodách zabezpečuje středisko Povodí Labe s.p., Vysoké Mýto.
Horecký potok – neprotéká osídlenou částí obce a při jeho vybřežení nezpůsobí škody na
zdraví osob ani na majetku v k.ú. Dlouhoňovice, a proto se povodňový plán obce tímto tokem
nezabývá.
Příslušný povodňový orgán – Povodňová komise obce Dlouhoňovice.
Nadřízený povodňový orgán – Povodňová komise obce s rozšířenou působností Žbk.
SLOŽENÍ POVODŇOVÉ KOMISE OBCE DLOUHOŇOVICE
Jméno, příjmení, titul funkce
Petr Nun, starosta
David Silber, místostarosta
Zdeněk Kořínek, zastupitel
Zdeněk Musil, starosta SDH
Václav Vítek, velitel JSDH

Mobilní telefon
724 186 254
777 296 689
737 270 255
774 360 374
737 385 497

Stupně povodňové aktivity (SPA) - vyjadřují míru povodňového nebezpečí. Jsou vázány
na směrodatné limity, jimiž jsou zpravidla vodní stavy nebo průtoky v hlásných profilech na
tocích, popřípadě na mezní nebo kritické hodnoty jiného jevu (denní úhrn srážek, hladina
vody v nádrži, vznik ledových nápěchů a zácp, chod ledu apod.).
1. stupeň povodňové aktivity - bdělost - nastává při nebezpečí povodně a zaniká,
pominou-li příčiny takového nebezpečí. Za stav bdělosti se pokládá rovněž situace takto
označená předpovědní povodňovou službou.
2. stupeň povodňové aktivity - pohotovost - vyhlašuje příslušný povodňový orgán,
když nebezpečí povodně přerůstá v povodeň a v době povodně, když však ještě nedochází
k větším rozlivům a škodám mimo koryto.
3. stupeň povodňové aktivity - ohrožení - vyhlašuje příslušný povodňový orgán
v době povodně při bezprostředním nebezpečí nebo při vzniku větších škod, ohrožení majetku
a životů v záplavovém území.
Charakteristika zájmového území a povodňového ohrožení
Obcí protéká Lukavický (dále zvaný Záhorský nebo Dlouhoňovický) potok, který
pramení v lesích asi 2 km nad obcí u silnice č. 312. Jeho celková délka je 10 km až k soutoku
s Tichou Orlicí. Při průtoku k. ú. obce je délka toku: 2 700 m. Celkový výškový spád v obci je
47 m. Převážně přírodní koryto v horní a střední části obce (po most u autobusové zastávky na
ul. Hlavní) je v min. hloubce 40 cm. Průměrná výška vody v korytě je 10-15 cm. Plocha povodí
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potoka nad obcí ovlivňující osídlené území obce při vydatných srážkách činí cca 1,2 km2. Tvoří
ho svahovitá území okolních kopců podél silnice č. 312, která jsou převážně pokryta loukami
a zčásti lesy. (při přívalových srážkách 50 mm, při nasyceném podloží odvede povodí
z prostor nad obcí až 6 tis. m3 vody, zpravidla během krátké doby - do 1 hodiny).
Nebezpečí povodní zde vzniká při letních přívalových srážkách (bleskové povodně), kdy je
riziko vybřežení potoka z koryta a zaplavení některých nemovitostí pravděpodobné. Průměrný
průtok v korytě potoka je cca 15 l/s (0,015 m3/s).
Lukavický potok v obydlené části obce je schopen pojmout bez vybřežení zvýšené průtoky
do 0,4 m3.s-1 v horní části obce. V dolní části (od mostu v ulici Sídlištní) pojme upravené
koryto zvýšené průtoky do 4 m3/s.
Rozvodnění toku (model průběhu bleskové povodně):
Při jednorázovém vysokém spadu srážek 50 mm a více v krátkém období do 60 minut dojde
k rozvodnění potoka a zaplavení některých nemovitostí. V tomto mělkém údolí dojde k vzniku
povodňové vlny a vybřežení vody z koryta potoka. Propustky na toku v horní a střední části
obce nebudou schopny pobrat zvýšené průtoky a dojde k ohrožení minimálně 2 domů na
pravém břehu u mostku na místní komunikaci od Hejnic a 3 domů (1 neobydlený) na levém
břehu v centru obce níže kapličky a budova (šatny, sklad) na hřišti.
Zaplavení komunikací:
Výjezd z obce po silnici 2. tř. č. 312 na Hejnice pod zahrádkářskou kolonií;
místní komunikace od Hejnic u mostku přes potok až k požární zbrojnici a dále v centru
obce od nádrže č. 2 po ul. Sídlištní;
zaplavení části silnice 3. tř. do Písečné u Nového rybníka (nedostatečná kapacita
propustku). V dolní časti obce, dojde k zpomalení rychlosti povodňové vlny a k zaplavení
přilehlých luk.
Zátopové území – inundační území (zpracováno podle historických poznatků). V tomto
území se nachází 6 domů, žije zde trvale 6 obyvatel obce. Domy s trvalým pobytem osob
jsou čp. 32, 14, 82. Domy čp. 52 (rekreační chalupa) a čp. 36 (bývalá hospoda a sál) jsou bez
trvalého pobytu osob a budova čp. 146 jsou šatny a zázemí hřiště.
Pozn.: ohrožený dům čp. 14 obývá starosta obce a je proto nutné počítat s jeho omezenou
činností v povodňové komisi obce z důvodu zabezpečení ochrany vlastního majetku
a provedení evakuace.
Při výrazně zvýšených průtocích nad Q100 dojde k ohrožení dalších 8 budov, z nich je
5 domů s trvalým pobytem čp. 10, 11, 13, 53, 143 a 2 domy s evid. č. 1, 38 a čp. 57 jako
rekreační objekty.
Historické povodně
Obec postihly povodně na toku Lukavický potok v r. 1892, 1911, 1919, 1980, 2001, kdy byly
zaplaveny tyto nemovitosti uvedené v textu výše (mimo čp. 32 a 143 – nový dům)
a způsobeny povodňové škody. K výraznému poškození zdraví osob nedošlo.
Ochrana obyvatel, varování právnických a fyzických osob
Varování je jedním ze základních úkolů ochrany obyvatelstva, jehož cílem je upozornit
osoby na vznik nebo hrozbu vzniku mimořádné události. Základním prostředkem varování
osob je siréna. Obec má na svém území 2 sirény pro varování osob. Jedna siréna v majetku
HZS Pardubického kraje a druhá v majetku obce. Umístění u hasičské zbrojnice. Dálkové
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spuštění jedné sirény z KOPIS/HZS a druhá místní spuštění (zabezpečí člen jednotky SDH na
pokyn starosty).
Další prostředky varování:
rozhlasové vozy, spojky (SDH a dobrovolníci)
Informování osob
Informování osob představuje podání krátké a jasné informace o stavu nebezpečí
a opatřeních k ochraně života, zdraví a majetku. Informování následuje bezprostředně po
varování osob!
Celý text Povodňového plánu obce je k nahlédnutí na OÚ Dlouhoňovice.
DlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovický

Svoz odpadu v roce 2016
Svoz komunálního odpadu v roce 2016 bude stejně jako dosud ve čtvrtek, vždy 1x za 14 dní.
První svoz bude 7. ledna 2015. Svozový kalendář na celý rok vám bude doručen do
poštovní schránky.
Svoz nebezpečného odpadu bude 9. listopadu 2016, podrobnosti budou sděleny
prostřednictvím letáků v říjnu/listopadu 2016.
Svoz bioodpadu bude 1x za 14 dní ve čtvrtek s výjimkou 18. 11., kdy se uskuteční v pátek.
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

24.3.
7.4.
5.5.
2.6.
14.7.
11.8.
8.9.
6.10.
3.11.
1.12.

21.4.
19.5.
16.6.
30.6.
28.7.
25.8.
22.9.
20.10.
18.11. (pátek)

Poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu činí stejně jako minulý rok 480,Kč/osoba/rok. Způsob úhrady a termíny splatnosti poplatku budou doručeny společně se
svozovým kalendářem.
Všichni občané Dlouhoňovic mají možnost odevzdávat
ve sběrném dvoře Technický služeb Žamberk:
zdarma: komunální odpad, velkoobjemový odpad
za poplatek: nebezpečný odpad, pneumatiky
na skládce Technických služeb (kompostárna ve směru na Písečnou):
zdarma: bioodpad – listí, tráva, seno,…
za poplatek: suť
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V DLOUHOŇOVICÍCH
Tříkrálová sbírka se v r. 2016 koná druhou lednovou sobotu, tj. 9. ledna 2016.
Více o Tříkrálové sbírce najdete na www.uo.charita.cz
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Zastupitelstvo obce Dlouhoňovice na svém zasedání dne 12. 10. 2015 schválilo:
a ukládá starostovi uzavření smlouvy s firmou Dobráci s.r.o. na zakoupení hasičského
vozu pro SDH Dlouhoňovice;
pronájem garáže v areálu bývalého ZD panu K. M.;
smlouvu na zhotovení dokumentace zasíťování pozemku v ulici Pod Vlekem
parc. č. 244/1;
smlouvu o provedení stavby stanoviště požárního útoku na parc. č. 401/1.
Zastupitelstvo obce Dlouhoňovice na svém zasedání dne 2. 11. 2015 schválilo:
a ukládá starostovi uzavření smlouvy o provedení stavby chodníku v ul. Hlavní (dolní
konec, od autobusové zastávky k odbočce do ul. Dolečka);
smlouvu o provedení přeložky NN s firmou ČEZ u zvoničky.
Zastupitelstvo obce Dlouhoňovice na svém zasedání dne 7. 12. 2015 schválilo:
povodňový plán obce;
povodňovou komisi ve složení: P. Nun, D. Silber, J. Grus, Z. Kořínek, Z. Musil, V. Vítek;
vyhlášku č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území obce Dlouhoňovice;
vyhlášku č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů;
vyhlášku č. 3/2015 kterou se vydává stanovení podmínek zabezpečení požární ochrany při
akcích, kterých se zúčastní větší počet osob v obci;
provedení rozpočtových změn k 31. 12. 2015 a ukládá starostovi a hospodářce provést tyto
změny;
žádost o dotační příspěvek obce pro SDH Dlouhoňovice na rok 2016 ve výši 66.000 Kč;
žádost o dotační příspěvek obce pro TJ Dlouhoňovice na rok 2016 ve výši 144.000 Kč;
vydání změny č. 1 Územního plánu (ÚP) Dlouhoňovice, vydanou opatřením obecné
povahy č. 4/2015
plán kontrol finančního a kontrolního výboru, provedení kontrol ukládá předsedům
výborů;
směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu;
jmenování hlavní a dílčích inventarizačních komisí, seznam je součástí zápisu;
smlouvu o bezúplatném převodu Zvoničky obci Dlouhoňovice od Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových;
bezúplatný převod pozemku parč. č. 727/6 v k.ú. Dlouhoňovice do majetku obce od
Pardubického kraje;
rozpočet obce Dlouhoňovice na rok 2016.
TERMÍNY VEŘEJNÝCH ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE DLOUHOŇOVICE v r. 2016
pondělí 8. února, 18. dubna, 20. června, 5. září a 12. prosince
Případná změna bude včas oznámena.
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ZLATÁ SVATBA MANŽELŮ BIEDLOVÝCH
V sobotu 28. listopadu byl na Chatě
Rolba
uspořádán slavnostní
obřad
u příležitosti Zlaté svatby manželů
Biedlových. Paní Marie a Jiří jsou
v letošním roce již druhým partnerským
párem, který si zaslouží obdiv a úctu.
Vždyť půlstoletí společného harmonického života je toho důkazem. Na
uvítanou v
improvizované
„Obřadní
síni" Biedlovým navodila svatební atmosféru hudbou paní Hana Langrová. Pan
starosta
Petr
Nun
pak
pronesl
působivou řeč. Poté se manželé zapsali na slavnostní listinu obce, následoval přípitek a
předání květin a dárku.
Přejeme manželům Biedlovým hodně dalších a šťastných společných let.
Jitka Chárová
DlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovický

Vítání občánků
Dne 25. října 2015 se konala v Mateřské škole v Dlouhoňovicích slavnost „Vítání dětí do
života a mezi občany naší obce“.
Naše nejmladší občánky Terezu Barvínkovou, Terezu Blažkovou a Lukáše Nohejla přivítal
starosta pan Petr Nun.
Slavnost byla doplněna hudebním doprovodem p. Ivy Mimrové a Lucie Luxové. Všem
zúčastněným předvedly děti z místní mateřské školy pod vedením paní ředitelky Zuzany
Knápkové velmi pěkné pásmo básniček a písniček, za které tímto také děkujeme.
Lenka Sklenářová
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Narozeniny oslaví

Narození

v lednu
Jana Dostálová

70 let

v březnu
Libuše Jirásková
Stanislava Goňová

86 let
80 let

v říjnu
Lukáš Nohejl

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví.

Miminko vítáme do života a rodičům gratulujeme.

DlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovický

Události v roce 2015
Narození
Úmrtí

8
8

Přistěhování
Odstěhování

25
24

Počet obyvatel Dlouhoňovic k 30. 11. 2015 = 806
Strom života
Věk
Muži
Ženy

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
31 32 16 16 28 28 30 39 33 28 23 31 23 20 11 6 5 0 0
28 26 14 13 25 37 20 42 35 26 36 23 26 19 14 8 7 5 2

Průměrný věk obyvatelstva
Celkem

38 let

Muži
Ženy

37 let
40 let

UPOZORNĚNÍ !!!
S ohledem na zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů nemůžeme bez souhlasu rodičů
zveřejnit údaje o narození dítěte. Pokud si rodiče přejí uvedení jména a data narození
v Dlouhoňovickém občasníku, je třeba dostavit se s rodným listem dítěte na Obecní úřad
v Dlouhoňovicích. Podobné pravidlo platí i u významných životních výročí (jubilea, výročí svatby,
atd.) Pro zveřejnění plného jména v obecním zpravodaji potřebujeme váš písemný souhlas.
Děkujeme za pochopení, redakce DlňO

Čtení s přechodem času
Čtení s přechodem času na Chatě Rolba se stalo v naší obci už
tradicí. I letos jsme se 24. října sešli v hojném počtu (20 dětí).
Vstupenkou byly 4 kousky buchet a dobrá nálada. Před odchodem
na noční procházku si děti na památku vyrobily papírovou
lampičku. Když všechny děti ulehly, pan Tydlitát na dobré usínání
četl knihu od E. Knighta Lassie se vrací. Ráno si děti daly
přáníčka do lahve a dobře vyspané šly domů.
B+R Motlovi
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MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA FLORIÁNEK
V neděli 6. prosince se v našem kulturním
domě konala Mikulášská besídka spojená
s malým jarmarkem.
Od začátku akce si mohli návštěvníci
pochutnávat
na
čokoládových
dobrotách
z fontány a na výborném lineckém cukroví, které
po celou dobu roznášeli
andílci. Kolem sálu bylo
několik stánků s vánočním zbožím, medovinou,
patchworkem a podobně. Zde si mohli všichni něco vytvořit, nebo
koupit něco pro radost.
Program začaly vystoupením děti z mateřské školy Dlouhoňovice.
Představení bylo opravdu krásné. Všechny děti byly převlečeny za
čertíky a předvedly celé pásmo
básniček
a
písniček.
Dále
následovalo divadlo s vánočním
programem Slyšte, slyšte....... Pan
Ivan Urbánek zapojil spoustu dětí, které mu pomohly
zahrát celý vánoční příběh. Adventní odpoledne bylo
zakončeno mikulášskou nadílkou. Krásný Mikuláš, čerti a
andělé obdarovali velké množství dětí.
Čerti nám nikoho neodnesli, zato my všichni jsme
odcházeli s hezkou předvánoční náladou.
L. Krejčí
DlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovický

Předvánoční vyrábění
V pátek 27. 11. 2015 od 12:30 hod. proběhlo v hasičárně předvánoční vyrábění. I za malé
účasti jsme si odpoledne pěkně užili a nasbírali spoustu inspirací na adventní a vánoční
dekorace. Za malý úplatek si účastníci mohli vyrobit perníkový adventní věnec, papírový,
nebo skleněný svícínek, přáníčko, či malé dárečky pro své blízké. Děkujeme děvčatům
Pávkovým za spoustu skvělých nápadů a navození předvánoční atmosféry.
B+R Motlovi

VZPOMÍNKA
Dne 26. 12. 2015 uplyne 5 let od úmrtí pana Ing. Miloslava Sommera
z Dlouhoňovic. Kdo jste ho znali, věnujte mu v tento den společně s námi
tichou vzpomínku. Děkujeme.
S láskou vzpomínají manželka Vladimíra a děti s rodinami.
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BÁSNIČKA Z MIKULÁŠSKÉ BESÍDKY
DLOUHOŇOVICKÝCH CVIČENEK

CVIČENKY Z DLOUHOŇOVIC

Sedíme si tak na komíně,
rozhlížíme se po dědině.
Ten tam pláče, ten se směje,
copak se to asi děje?
To vám byla hrozná rána,
lípy nám skácely, žádná sláva.
Měly už v sobě velké díry,
to tam asi bydlely pohádkové víly.
Proběhly další novoty pro blaho vesničky,
dětské hřiště a u hospody nové lavičky.
Výsadba květin a výzdoba květináčů na
mostech, zastávkách, po hlavní silnici,
a taky rekonstrukce silnice na Nádražní ulici.
A my jsme si zase pohrály s preclíkama,
šly jsme na oslavu s důchodcema.
A tak to šlo dál a nastaly prázdniny.
Skončilo cvičení a my se věnovaly vnoučatům,
zahrádkám a různým aktivitám, vážení.
Taky jsme tento rok měly smutné zprávy,
že nám 2 cvičenky a 1 vloni,
odešly do nebeské dáli.
Takový je život, každý má svůj čas,
proto jim věnujeme vzpomínku od každé z nás.
Co událo se dál?
Než jsme se nadály, byl tu říjen
a my zase cvičíme každý týden.
Od začátku roku 5x jsme slavily
a oslavenkyně si to s námi užily.
Všechny měly samé dobroty - no bylo to prima,
dělaly se nám až boule za ušima.
Všechno má svůj konec, tak i tento rok,
nadešel čas adventu a je pár dnů do Vánoc.
Sešly jsme se tady pospolu,
abychom si udělaly dobrou náladu.
Proto zase přilétly vaše čertice pekelnice,
které se na vás těšily nejvíce.
A protože jste hodně cvičily a nebyly líné,
dárečky vám nadělíme.
Zkrátka, pro všechny něco máme
a nikoho nevynecháme.
Tak ať se vám líbí zábava
a starosti hoďte za záda.
Přejeme všem zdraví, zvonek nám to praví.
Tak se dobře bavte
a v novém roce 2016 se všechny vraťte.
Matušková J.

Jako každoročně, tak i letos jsme my,
dlouhoňovické
„cvičenky“,
měly
vánoční
posezení s čertovskou nadílkou. Bylo to trochu
jiné než minulé roky, protože letos jsme dostaly
menší, ale velmi hezké sponzorské příspěvky, za
což všem vřele děkujeme. Jako největší
překvapení byl pro nás sponzorský dar od slečny
Šimkové, která nám přišla zahrát na harmoniku
koledy, a my jsme si je s ní mohly zazpívat.
Navodilo nám to krásnou vánoční atmosféru, za
což jí ještě jednou děkujeme. Pak nás čertice
obletěly a obdarovaly dárečkem. Navzájem jsme

si vyměnily dárečky k Vánocům. Všechny jsme se
dobře bavily. Děvčata, co budou mít v dohledné
době svátek, či narozeniny, přinesly něco na
zoubek. A po dobré večeři, kávičce, zákuskách
a chlebíčcích jsme se spokojeně rozešly domů,
abychom se zase sešly v příštím roce na cvičení.
Taky děkujeme obsluze Hospůdky Pod lipami,
že nám připravili dobré jídlo a vzorně se o nás
postarali.
Matušková J.

Co se mi nelíbí
Když zákazník obrací a přehrabuje pečivo a chléb
holýma rukama. Proč tam visí rukavice a sáčky? Máme
oči, kterými přehlédnu zboží a pak vybírám pomocí
sáčků.
Junková
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Psal se rok 2000
Lípy na návsi nám dlouhá léta zpříjemňovaly život svou zelení a v době květu svou
nenapodobitelnou vůní, za kterou se slétaly včely z širokého okolí.
Ale vše má svůj čas, a tak po kontrole odbornou firmou byl vyřčen ortel, jednu lípu je třeba
vyměnit. Byla tedy pokácena a na jejím
místě vykopal Jarda Procházka jámu pro
lípu novou. Přivezl ji se zajištěným balem a
za pomoci velkého jeřábu ji usadil na místo.
Když jsme ji zasypávali, shodou okolností
šly kolem děti z mateřské školky na
vycházku. Za odborného dohledu paní
ředitelky a za vyřčené poznámky tehdejšího
starosty pana Vycha: „Nazveme ji lípou
Milénia“, všichni přiložili ruce k dílu a
brzy byla lípa zasazena. Docela by mne
zajímalo, jestli rodiče poznají své pilné děti,
kterým tehdy bylo kolem 5- 6 let. Dnes jsou
to dvacetiletí muži a ženy.
Staré lípy byly časem pokáceny, ale lípa Milénia zůstala, aby nám připomínala dobu, kdy
jsme s očekáváním hleděli do nového tisíciletí.
Zapsala Hana Procházková
DlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovický

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU
V sobotu 28. listopadu proběhlo v centru
Dlouhoňovic rozsvícení vánočního stromku.
Akci zahájily v 17 hodin vánoční koledy, které
krásně a zvučně zazpíval pan David Silber
s Justýnou Šimkovou, dále pan Tydlitát, Jolana
Šimková a Nela Netušilová převyprávěli vánoční
příběh, za což jim patří velký dík. Celý uplynulý
rok zhodnotil a do nového roku popřál pan
starosta Petr Nun. Vánoční nálada byla navozena
také ochutnávkou cukroví, které pro Vás napekli
zastupitelé a zahřát jste se mohli horkým punčem
nebo čajem. Předvánoční atmosféru dokreslil padající sníh.
A pak samozřejmě nastalo samotné rozsvícení. Letos se s vánočním stromečkem opět
rozzářila zvonička a jasan vedle ní a také letošní novinka, vyřezávaný betlém, který je dílem
pana Martin Petra z Letohradu–Kunčic. Zatím byla v betlémě pouze svatá trojice, ale
postupně budou přibývat i další figury. Nyní jsou na slámě před betlémem ještě také 2 ovečky.
Nechme se překvapit, co uvidíme další roky. Závěrem zazněla Tichá noc, kterou na trubku
(stejně jako vloni) nádherně zahrál pan Petr Šafář ze Žamberka. Děkujeme.
Věřím, že se Vám všem, kteří jste v sobotu přišli, adventní podvečer líbil a ostatní, kteří
letos přijít nemohli, snad přijdou příště ☺
Přeji Vám ŠŤASNÉ A VESELÉ vánoční svátky a nový rok 2016, ať je pro
všechny plný radosti a pohody!
Jitka Dolečková
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Ježíška zahřívá kočička
V Dlouhoňovicích máme betlém a ne
ledajaký. Zkuste jej porovnat s venkovním
betlémem v našem krajském městě na
Pernštýnském náměstí. Jsou i venkovní
betlémy originální, třeba rákosový u kostela
v sousedních Libchavách, nebo malovaný na
překližce od paní Jarmily Haldové
v Rychnově nad Kněžnou. Ten náš je ale
opravdu „skutečný“. Opravdovostí se podobá
malým krásným betlémům z Třeště a okolí.
Čím? Ty se vyznačují tím, že se v blízkosti

jesliček schovává čert. Je známo, že se ve
středověku s tímto tvorem srovnávala černá
slepice, nebo černá kočka. A to mě přivedlo
k názvu článku. Stává se, že za Ježíškem
nocuje černá kočka. Jestli si to místo vybrala
jako znalec třešťských betlémů nevím, ale co
vím určitě, že náš betlém přispěl ke krásné
vánoční pohodě. Za to je na místě poděkovat
našemu starostovi, panu Petru Nunovi, který
se zasloužil o to, že Dlouhoňovice vlastní tak
úžasné dílo.
Jiří Tydlitát

DlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovický

Tři zastavení na výletě důchodců
Tak by se dal popsat výlet, na který máte památku v podobě fotografie věnované starostou
obce. Nebudu zde popisovat, co jste 26. srpna 2015 viděli, ale co se v navštívených místech
v běhu dějin událo.
Vraclav – nad kostelem sv. Mikuláše po značené cestě vzhůru kolem poustevny byste
přišli na místo hradiště. První písemná zmínka pochází z roku 1073, kdy měl hradiště na
obranu Trstěnické stezky založit Vratislav II. Nejstarší doklady osídlení dle archeologických
výzkumů ale pocházejí již z paleolitu. Z odkrytých hrobů jsou známy i protiupírské obřady,
v jiném hrobě byl zase nalezen i „obol mrtvých“ – brakteát Václava II. vložený do dlaně
pohřbeného.
Do našeho povědomí se Vraclav dostala takzvaným vyvražděním rodu Vršovců
Přemyslovci. Tady byl roku
1108 zabit příslušník tohoto
rodu Mutina. K této události –
Památce rodu Vršovců zde
byla postavena roku 1908
mohyla. Místo působí dodnes
silným historickým dojmem.
Po 100 letech od postavení
mohyly si vraclavští tuto
událost připomněli vydáním zde vyobrazené medaile.
Košumberk – historie trochu bližší. Autobus nás dovezl až pod zříceninu hradu před
bývalý pivovar. Ten zde stával již v 16. století. Byl založen Divišem Slavatou z Chlumu a pivo
se tu vařilo již v roce 1556. Ve druhé polovině 19. století, za majitelů Thurn Taxisů, byl pivovar
modernizován. Roku 1922 jej koupil František Kašpar. Pivo se čepovalo v hostinci
Pod Linduší v blízkém sousedství pivovaru (o linduši – javoru jste slyšeli a okolo i šli). Pivovar
byl zrušen roku 1949 a zpět této rodině vrácen po roce 1989. K předpokládané nákladné
rekonstrukci ale nedošlo z důvodu tragické události v rodině a Jiří Kašpar byl nucen objekt
prodat. Následně založil pivovar v obchodně příznivější oblasti. Ve Vietnamu, v Hanoi. Z doby
největšího rozkvětu, kdy se pivo z Košumberka rozváželo do širokého okolí, můžete na
následující stránce vidět původní láhve.
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Že bylo zdejší pivo chutné a oblíbené, svědčí i zdokumentovaný roční výstav z roku 1902 –
3.000 hektolitrů.
Nové Hrady – tento
historický objekt jste měli
možnost
prozkoumat
nejdůkladněji a nejdéle.
Proto předkládané dějiny
budou nejmladší a nejstručnější. Po roce 1989 byl zámek i s přilehlými pozemky
a budovami vrácen vnukům posledního majitele Josefa
Bartoně, textilního továrníka z Nového Města nad Metují.
Zámek byl restituenty vystěhován a vybydlen. To je patrné i ze
zde uveřejněné fotografie z 29. 7. 1993, kdy jsme, tedy jen
zvenku, zámek navštívili. Byl, a to včetně okolí, zcela
nepřístupný. Roku 1997 byl prodán současným majitelům,
manželům Kučerovým. Ke slavnostnímu otevření zámku došlo
v roce 2001. Jaká je jeho současná podoba jste se sami na
vlastní oči přesvědčili.
Teď mi už jen zbývá
popřát vám všem klidné
a spokojené prožití všech
zimních svátků, do dalších
let dostatek zdraví, pohody
a těšte se na léto.
Jiří Tydlitát
DlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovický

Po vsi chodil Mikuláš
V sobotu 6. prosince, to má svátek Jitka, už od nepaměti naděluje Mikuláš se svými
pomocníky – andělem a čertem. Tak se
procházel v letošním roce i v Dlouhoňovicích v doprovodu dvou andělů a čtyř
čertů. Mnoho rodin navštívil, mnoho dětí
obdaroval. Čerti neplechu dělali, i dospělé
strašili. Děti zpívaly, básničky říkaly,
poslouchat, neodmlouvat, hračky si
uklízet slibovaly. Některé i v pytli u čertů
skončily. Dlouho do večera pochůzka
Mikuláše s anděly a čerty trvala, než
dětem všechny dary roznesli. Andělé
a určitě i rodiče mají jedno velké přání,
aby všechny sliby vydržely nejen do
Vánoc, ale po celý rok. Tak se děti snažte. Za rok se vás zeptám!
Váš Mikuláš
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Podzimní potkávání
Letošní podzim byl krásný. Barevné listí,
příjemné teplo, občas i trochu potřebné
vláhy a následné bílé mlhy. Škoda jen, že
někde zůstává úroda jablek, která zdobí
nejen stromy u silnic, ale i v zahradách.
Prostě pohádkový podzim. Dny se krátí, tma
krade den už odpoledne, ale to tak na
podzim už bývá. Jednoho podzimního dne
jsem šel naší obcí. Pouliční světla už svítila,
slabý větřík roznášel podzimní vůně.
Mezi veřejným osvětlením ale občas bývají
i tmavá místa. V jednom takovém jsme se

potkali. Domníval jsem se, že je to někdo
známý, ostatně v naší obci se známe skoro
všichni. Tak jsem pozdravil. Dobrý večer.
A odpověď? Chceš do držky? Říká se, že
mlčení znamená souhlas, ale prošel jsem bez
úhony. Podzim přestal být tak krásný. Proto
se omlouvám, když někdy nepozdravím
první. Nechci být neslušný, ale nerad bych
někomu kazil jeho večer. Blíží se vánoční čas,
čas rozjímání a pohody. Tu vám všem přeji.
Jiří Tydlitát

MLADÍ HASIČI
Po vydařené sezóně Orlicko-ústecké ligy
mladých hasičů jsme se zúčastnili 13. října
závodu požárnické všestrannosti v Dolní
Dobrouči, kde závodilo celkem 64 družstev.
Dlouhoňovice reprezentovaly dva týmy.
První tým se umístil po výborném běhu, ale
bohužel po chybách na stanovištích, na
dobrém 18. místě. Druhý tým na 31. místě.

Doufáme, že v jarním kole se umístíme
ještě lépe. Tímto posledním závodem
jsme ukončili rok 2015 a těšíme se na rok
2016.
Tímto zveme všechny děti od 6 let,
které by se chtěly stát mladými hasiči, ať
se přijdou 8. ledna 2016 v 15:45
přihlásit do místní hasičské zbrojnice.
Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok 2016
plný úspěchů a zdraví.
Jana a David Třešňákovi
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Z HASIČSKÉ ZBROJNICE - DOSPĚLÍ
Hasiči Dlouhoňovice v letošním roce pokračovali se stejným zápalem jako v předchozích
letech. V únoru jsme uspořádali hasičský ples a následně s Floriánkem dětský karneval. Na
ples byla pozvána nová hudební skupina z Hradce Králové a já myslím, že se osvědčila a bude
nám hrát i v roce 2016. Předem se těšíme na vaši účast.
Na duben tradičně připadl sběr železného
šrotu. V květnu jsme se v Kameničné
zúčastnili okrskových závodů v hasičském
sportu v počtu čtyř družstev. Na září byl
naplánován memoriál Zdeňka Musila
v netradičním požárním útoku, který se
uskutečnil v sobotu 5. 9. 2015. Překvapil nás
velký zájem startujících družstev, kterých se
nakonec přihlásilo celkem čtrnáct. Soutěž
probíhala na dvě kola a vyhráli hasiči
z Klášterce nad Orlicí. Musím zde
vyzdvihnout umístění dětí SDH Dlouhoňovice, které závodily podle stejných
pravidel jako dospělé týmy a skončily
v celkovém pořadí na druhém místě. Naše
družstva dětí celý rok poctivě trénovala
a účastnila se závodů po celém okrese Ústí
nad Orlicí. Přeji našim mladým hasičům
mnoho úspěchů i v novém roce 2016. Děkuji
vedoucím, Vladimíru Matykovi, Janě
Třešňákové, Davidu Třešňákovi a Kamile
Kořínkové.
Musím také napsat, že hasiči nejsou jen
spolek, který pořádá různé kulturní,
společenské a sportovní akce. SDH
Dlouhoňovice zajišťuje pro obec zásahovou
jednotku obce. Tato jednotka má dvanáct
členů a jejím velitelem je Václav Vítek ml.
Jednotka má dva velitele družstev, tři

strojníky a šest řadových hasičů. Jednotky
sborů dobrovolných hasičů obcí jsou dané
zákonem a musí být v každé obci v ČR.
Pokud by obec neměla JSDHO, musela by ji
nahradit jiná jednotka z okolních obcí. Tyto
jednotky musejí vyjíždět se svojí technikou
do určitého času, který je různý podle
zařazení v JPO po vyhlášení hasičského
poplachu. V sobotu 11. 6. 2015 ve 23:50 byl
vyhlášen poplach v Dlouhoňovicích. Hořet
začala uskladněná sláma v balících na farmě
Podhájeckých. Naše jednotka vyjela k zásahu
a byla na místě jako druhá za profesionální
jednotkou ze Žamberka. Dále se zásahu
účastnili JSDH Žamberk a JSDH Letohrad.
Ve 2:00 hod. 12. 6. byl zásah ukončen a naše
jednota zůstala na místě hlídat, aby nedošlo
k dalšímu zahoření a čekala na vyšetřovatele.
Ve 2:50 hod. 12. 6. byl vyhlášen další
poplach. Někdo se pokusil zapálit stodolu
u Junků. Zde se naštěstí podařilo rychle
reagovat, proto došlo k minimálním škodám.
Podle vyjádření policie byly oba tyto požáry
zapáleny úmyslně. Těchto dvou po sobě
jdoucích zásahů se účastnili velitel Zdeněk
Musil, strojník Jan Musil, hasiči Michal
Holubář, David Silber, Zdeněk Hynek, David
Třešňák. Domů se vrátili v neděli
v odpoledních hodinách.

Jak jistě dobře víte, naše technika neodpovídá požadavkům jednadvacátého století.
V garáži parkuje auto Škoda RT 706 roku výroby 1974 (viz foto v příloze tohoto Občasníku).
Proto jsem v minulých letech podal dotaz na zastupitelstvo obce o obnovu techniky hasičů.
Nové zastupitelstvo se k tomuto postavilo čelem a od loňského podzimu jsme začali hledat
nové auto pro JSDH . Po mnoha ukázkách a konzultacích, kterým jsme věnovali celý rok, se
v říjnu koupilo a přivezlo auto DAF CF290 ATI, rok výroby 2001. Tímto moc děkuji
zastupitelům obce v čele se starostou Petrem Nunem.
Závěrem mě dovolte Vám všem popřát klidné prožití vánočních svátků a
hodně štěstí do nového roku 2016.
starosta SDH Dlouhoňovice Zdeněk Musil
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SBÍRKA PLASTOVÝCH VÍČEK PRO MÍŠU BEDNÁŘE Z DOLNÍ DOBROUČE
Pod patronátem spolku Floriánek je iniciována sbírka
víček, a to pro devítiletého Míšu Bednáře z Dolní Dobrouče
(www.misabednar.cz), který trpí Duchenneovou svalovou
dystrofií (DMD). Výtěžek ze sbírky má Míšovi pomoci zajistit
finanční prostředky potřebné na nákup rehabilitačních pomůcek
a vitamínů, které jsou však dostupné pouze v zahraničí.
„Rád si hraji se svým starším bráškou a mladší sestřičkou,
stavíme si z lega, kreslíme, občas jsme kuchaři, jindy prodavači
či pošťáci… Jsem však více unavený než oni, dochází mi
o mnoho dříve síly. Mám totiž DMD," píše nám Míša Bednář. Boj
s Duchenneovou svalovou dystrofií rozhodně není lehký.
Nemoc totiž postupně ochabuje kosterní svalstvo končetin
a trupu.
Sbírají se čistá plastová víčka od lahví, kosmetických
přípravků, rozpustné kávy, pivních sudů či mléčných výrobků, ale
třeba i odměrky od kojenecké výživy. Pomoci můžete i plastovými krabičkami od žvýkaček,
TicTaců apod. Sběrné místo na víčka je vytvořeno v místní prodejně, v restauraci
a v knihovně. Větší objem víček lze přinést paní Simoně Páchové, či v termínu veřejného
zasedání obecního zastupitelstva do hasičárny.
redakce DlňO
DlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovický

VRCHOLOVÁ KNIHA POD VRCHOLEM NA DLOUHOŇOVICKÉ VÝHLEDNĚ
Za necelé tři měsíce od slavnostního odhalení (od 26. září 2015) je ve Vrcholové knize na
Výhledně rovných 50 zápisů (stav k 15. 12. 2015). Většina písemně vyjádřených pocitů
z návštěvy tohoto výhledového místa je veskrze pozitivních.
Často se na stránkách knihy řeší počasí (jednou je návštěvníkům
teplo, pak zase zima, tu je větrno a naopak úplné bezvětří,
apod.), jeden zápis je uveden v německém jazyce a za raritu
považujeme zápis z konce října, kdy jistá Bára a Jirka do knihy
zapsali, že na Výhlednu vystoupali spolu se sedmitýdenním
Matýskem, kterého byl tento výstup první v životě. Za takový
primát za Výhlednu děkujeme a Matýskem, kterého byl tento
výstup první v životě. Za takový primát za Výhlednu děkujeme
a vážíme si ho. ☺ Pochopitelně se v knize najdou i vulgární a
jiné slabomyslné výlevy, či tradiční zvolání: „Byl jsem zde,
Fantomas!“, případně jiné nadpřirozené postavy, jako např.
Batman, či Spiderman. Návštěvou Dlouhoňovice poctil (dle návštěvní knihy) dokonce
dvakrát i Krakonoš! Je
vidět, že kniha vč. svého
proskleného stanoviště
slouží
svému
účelu
spolehlivě.
za redakci DlňO Ladislav Šimek
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Do redakční schránky přišel dopis od p. Luďka Bendy, ze kterého vybíráme:
Dobrý den,
Četl jsem v Dlouhoňovickém občasníku
společnosti Life Invest a.s. To ale není to
článek o rodačce z Dlouhoňovic, slečně
podstatné. Nejdůležitější je, že je také
Magdaleně Langrové a napadlo mne, že
místopředsedkyní Nadačního fondu N, který
byste mohli udělat pravidelnou rubriku
podporuje Novorozeneckou JIRP v Motole.
o rodácích, kteří mají nějakou zajímavou
Článek o jejích aktivitách vyšel na serveru
profesi, nebo aktivitu.
Novinky.cz pod názvem: „Vojta po
Mám moc rád Dlouhoňovice, bydlí tam
narození vážil 1500 gramů, život mu
hodně inteligentních lidí, kteří se starají
zachránila hadička na hlavě“. Pokud
o blaho nejen své, ale také obce, a je to vidět.
byste napsali, nebo otiskli naši tiskovou
Rád bych vám nabídl příběh dlouhoňovické
zprávu o nadačním fondu, budeme moc rádi.
rodačky, Mgr. Kateřiny Procházkové, která
Snažíme se získat prostředky pro získání
se postupně vypracovala na majitelku
přístroje, který měří okysličení mozkové
a jednatelku PR agentury Ad Notam s.r.o.
tkáně. Ten stojí něco málo přes milion
a následně se stala ředitelkou akciové
korun.
Děkuji za čas a případnou spolupráci, s pozdravem Luděk Benda
DlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovický

Kateřina Procházková
Po dokončení gymnázia v Žamberku vystudovala historii
na Slezské univerzitě v Opavě, odkud odešla do muzea
v Letrohradě jako kurátor sbírek.
Následně odešla do Prahy, kde využila své organizační
schopnosti jako manažerka výstav pro firmu ABF, a pak
využila možnost pracovat jako PR konsultant pro agenturu
Botticelli. Od roku 2004 byla odpovědná za komunikaci
s médii společnosti Avon Cosmetics a v roce 2007 založila
vlastní agenturu Ad Notam s.r.o., která se věnuje tvorbě
a realizaci marketingových strategií a Public relations pro
klienty ze všech možných oborů, od firem, které
pronajímají letadla a vrtulníky, přes banky a pojišťovny, až
po dětskou kosmetiku a potravinové doplňky. Jde o velmi
těžkou a odpovědnou práci, neboť vztah mezi firmami,
jejich klienty i médii se buduje roky. O to větší radost má,
když vidí, jak se klientům daří a neustále rozšiřují svůj business.
V roce 2012 porodila syna Vojtěcha, který se narodil ve 29. týdnu těhotenství, a proto
prošel novorozeneckým oddělením jednotky intenzivní péče v Motole. Díky erudované péči
lékařů je dnes z něho zdravé dítě.
Kateřina se po tom, co prožila v Motolské nemocnici, stává místopředsedkyní nadačního
fondu „N“ a naplno využívá všech svých schopností a znalostí její agentury Ad Notam
v oboru, aby pomohla nadačnímu fondu dosáhnout cílů, které si dal.
Pro nadační fond tak vzniká web, profil na Facebooku, zřizuje se veřejná sbírka,
transparentní účet, dárcovské SMS a pořádají se eventy, kde se setkávají bývalí pacienti
novorozenecké JIRP se sestrami a lékaři, kteří tak získávají informace o tom, jak se daří těm,
kteří prošli jejich péčí.
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Díky této práci se nadačnímu fondu podařilo získat prostředky na vybavení novým
nábytkem, postupně se získávají přístroje, jako plicní ventilátor pro nedonošené děti,
vyhřívaná lůžka, monitory dechu a také
odsávačky mateřského mléka.
Nyní stojí před fondem větší úkol, a to
získat přístroj, který měří okysličení
mozkové tkáně, jehož cena je 1.200.000,Kč. Tento přístroj je důležitý proto, že
pokud je mozková tkáň okysličena málo,
může dojít k poškození mozku, ale pokud
je kyslíku mnoho, může dojít k poškození
zraku.
Pokud byste tedy v tomto předvánočním
období chtěli nadačnímu fondu také
pomoci, stačí zaslat DMS ve tvaru DMS
PLNANARUC na číslo 87 777. Více o fondu zde: http://www.nadacnifondn.cz/o-nas
VÁNOČNÍ PROVOZNÍ DOBA V MÍSTNÍ PRODEJNĚ A RESTAURACI
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK
SOBOTA
NEDĚLE
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK
SOBOTA

23. 12. 2015
24. 12. 2015
25. 12. 2015
26. 12. 2015
27. 12. 2015
28. 12. 2015
29. 12. 2015
30. 12. 2015
31. 12. 2015
1. 1. 2016
2. 1. 2016

prodejna Hruška
restaurace Pod Lipami
6:30 – 12:00, 14:00 - 17:00 hod.
17:00 – 22:00
7:00 - 12:00 hod.
ZAVŘENO
ZAVŘENO
ZAVŘENO
7:00 - 12:00 hod.
17:00 – 22:00
8:00 - 10:00 hod.
17:00 – 22:00
6:30 – 12:00, 14:00 - 17:00 hod.
ZAVŘENO
6:30 – 12:00, 14:00 - 17:00 hod.
17:00 – 22:00
6:30 – 12:00, 14:00 - 17:00 hod.
17:00 – 22:00
7:00 - 12:00 hod.
ZAVŘENO
ZAVŘENO
13:00 – 20:00
7:00 - 12:00 hod.
uzavřená společnost

DRAKIÁDA 2015
V sobotu 24. října proběhla v centru Dlouhoňovic pod patronátem spolku Floriánek
tradiční a dětmi oblíbená Drakiáda. Počasí
vyslyšelo loňské prosby a připravilo letos téměř
ideální podmínky. Po celý den panovalo
chladné a větrné počasí s jasnou oblohou, na
které se draci krásně vyjímali a ladně se
proháněli. Ideálních podmínek využily na dvě
desítky dětí s přibližně stejným počtem
rozmanitých draků a jiných létajících monster.
Příjemná
akce
s jediným
a
vysoce
chvályhodným cílem – pobavit dětičky se na
100% podařila.
LaS
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VZPOMÍNKOVÁ AKCE
Ve středu 28. října v 10 hodin (tak jako
každý rok v tento svátek) položil starosta
obce Dlouhoňovice, pan Petr Nun, za
doprovodu nepočetné skupinky občanů
Dlouhoňovic kytici na místním hřbitově
u pamětní desky našich spoluobčanů, kteří
položili svoje životy za vznik našeho
samostatného státu.
LaS
DlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovický

KLETZENBROT, alias „křížalový chléb“
Malý tip na u nás netradiční, ale údajně
nejstarší vánoční pečivo, které najdete na
každém
vánočním
stole
v sousedním
Rakousku. Do voňavé dobroty, jež se
tradičně peče na Tomáše, a horalé si z ní
ukrajují poprvé ráno o Štědrém dni, patří
kromě hrsti sušeného ovoce také rozinky
sultánky, mandle a poněkud nezvykle i fíky,

datle a rybíz. Zlatým hřebem jsou sušené
hrušky, po kterých tmavý chlebík dostal své
jméno. Od středověku byl znám spíše pod
pojmenováním piradura. Pověra praví, že se
tahle sladká ranní vzpruha nikdy nezkazí.
Nevěříte? Vyzkoušejte. Postup je až
překvapivě jednoduchý.

Přísady: 2 hrnky celozrnné mouky, 1 hrnek hladké mouky, ¾ hrnku hnědého cukru, 3 lžičky
prášku na pečení, 2 lžičky jedlé sody, čtvrt lžičky soli, 2 hrnky podmáslí, hrnek nasekaných ořechů
(použít můžete vlašské ořechy, mandle i lískové ořechy - záleží čistě na vás), hrnek nasekaných
sušených hrušek (vhodné jsou i švestky), hrnek sekaných fíků, hrnek sekaných datlí, půl hrnku
rozinek sultánek, půl hrnku rybízu (mohou být i brusinky), půl lžičky rumu, půl lžičky mleté skořice,
půl lžičky mletého hřebíčku, půl lžičky sušené citronové kůry, moučkový cukr na posypání.

Sušené hrušky, případně švestky, pokrájíme na menší kousky a naložíme alespoň na dvě
hodiny do rumu.
Mouku prosejeme a spolu s cukrem,
kořením, práškem do pečiva, sodou a špetkou
soli společně dáme do velké mísy na těsto. Do
suché směsi poté pomalu a opatrně přilijeme
podmáslí a důkladně mícháme, dokud se
všechny ingredience nespojí v hladké těsto.
Do vzniklé hmoty po částech zapracujeme
nasekané ořechy, kousky nakrájeného nebo
sekaného sušeného ovoce a hrušky (švestky)
v rumu. Z těsta vytvoříme bochánek, případně
bochník, umístíme ho do kovové formy
vymazané tukem a vysypané moukou
a pečeme v dobře vyhřáté troubě asi hodinu při 175 stupních Celsia.
Sladký Kletzenbrot se podává na Štědrý den ráno posypaný vrstvičkou moučkového
cukru v doprovodu másla a marmelády.
za redakci DlňO zpracovala a recept osobně vyzkoušela - Lucie Šimková
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POZVÁNKA DO MÍSTNÍ KNIHOVNY
V místní „lidové“ knihovně v Dlouhoňovicích je od konce října pro Vás připraveno
79 nových knížek z výměnného fondu, který umožňuje několikrát do roka získat nejnovější
tituly z městské knihovny v Žamberku. Nově jsou k dispozici knížky, jako Love story od
Ericha Segala, Let vážky od Melissy Hawachové, Anežka se těší na miminko od Lenky
Rožnovské, Velké Boříkovy lapálie od Vojtěcha Steklače, knížka Hra o Elišku od Věry
Řeháčkové, Sladké mlsání z mámina notýsku od Moniky Lazarové, nebo praktické
publikace, jako Domácí zvěrolékař pro majitele a chovatele psů a koček od Renaty
Popelářové, či Nápady pro tvořivé děti od Ivany Smutné. Celkem je k dnešnímu dni
v knihovně k dispozici 1.604 knížek, z toho 1.049 „domácích“ a 555 půjčených ze Žamberka.
Více na webových stránkách obce Dlouhoňovice, záložka „Obec Dlouhoňovice“, odkaz
„Knihovna“, kde je umístěný i seznam dostupných knižních titulů a další zajímavé informace.
Ve středu 23. a 30. prosince bude místní knihovna UZAVŘENA!
!!! ZMĚNA JÍZDNÍCH ŘÁDŮ (JŘ) !!!
V neděli 13. prosince došlo ke změně autobusových a vlakových JŘ!
Nové JŘ jsou v samostatné příloze tohoto Dlouhoňovického občasníku.
UPOZORNĚNÍ PRO ŽIVNOSTNÍKY
Čtvrtek 28. ledna 2016 by si měli zapsat do kalendáře živnostníci, malé či střední firmy,
sportovci, zástupci spolků či občanských sdružení. V Letohradě se představí Evropské
podnikatelsko - občanské středisko (EPOS), jehož nejbližší sídlo je v Hnátnici.
O zajímavých možnostech pomoci vám, kterou EPOS nabízí všem výše uvedeným, se můžete
dozvědět ve čtvrtek 28. 1. 2016 od 16:00 hodin v Domě kultury v Letohradě. Pozvání platí
nejen pro letohradské.
Jako starosta města Letohrad jsem patronem tohoto setkání, o němž si myslím, že by pro
mnohé z výše uvedených oblastí činnosti mohlo být pro jejich budoucnost velmi prospěšné
a užitečné.
Děkuji za spolupráci, s přátelským pozdravem Petr Fiala, předseda Sdružení obcí Orlicko.
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Kontrolní hlášení DPH
Pro Vaši informaci zasílám připomínku Finanční správy o nových povinnostech plátců
DPH od roku 2016. Zveřejněním této zprávy na informačních deskách obce, či v obecním
zpravodaji lze přispět ke zvýšení informovanosti plátců daně.
Za tuto dobrovolnou aktivitu Vám předem děkuji a jsem s pozdravem - Ing. Miroslav
Buryška, ředitel odboru ÚP, Finanční úřad pro Pardubický kraj, Územní pracoviště
v Žamberku.
Od roku 2016 čeká plátce DPH kontrolní hlášení
Kontrolní hlášení je speciální daňové tvrzení, které nenahrazuje řádné daňové přiznání
k DPH ani souhrnné hlášení.
Co je kontrolní hlášení
Kontrolní hlášení vychází z evidence pro účely daně z přidané hodnoty, kterou jsou plátci
daně již v současnosti povinni vést.
Vzhledem k tomu, že údaje uváděné v kontrolním hlášení odpovídají údajům dosud
vykazovaným ve výpisu z evidence pro účely daně z přidané hodnoty ve vztahu k režimu
přenesení daňové povinnosti, je povinnost podání tohoto výpisu zrušena společně se
zavedením kontrolního hlášení (tj. od 1. 1. 2016).
Povinnost podat kontrolní hlášení má ten, kdo:
uskutečnil zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo přijal úplatu přede dnem
uskutečnění tohoto plnění,
přijal zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo poskytl úplatu přede dnem
uskutečnění tohoto plnění,
ve zvláštním režimu pro investiční zlato přijal zprostředkovatelskou službu, u které byla
uplatněna daň, uskutečnil dodání investičního zlata osvobozeného od daně, u kterého má
nárok na odpočet daně, nebo investiční zlato vyrobil nebo zlato přeměnil na investiční
zlato.
Kdo není povinen podat kontrolní hlášení
Osoba, která není plátcem DPH
Identifikovaná osoba
Plátce, který neuskutečnil ani nepřijal za sledované období žádné plnění (v režimu
přenesení daňové povinnosti, popřípadě neuplatňuje nárok na odpočet daně z přijatých
plnění v běžném režimu).
Plátce uskutečňující pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně dle
§ 51 zákona o DPH (např. poštovní služby, rozhlasové a televizní vysílání, finanční
činnosti, penzijní činnosti, pojišťovací činnosti, dodání a nájem vybraných nemovitých
věcí, výchova a vzdělávání, zdravotní služby a dodání zdravotního zboží, sociální pomoc
a provozování loterií a jiných podobných her atd.).
Kdy podat kontrolní hlášení
Sledovaným obdobím je v případě právnických osob kalendářní měsíc. V případě fyzických
osob se sledované období řídí podle zdaňovacího období pro účely podání daňového přiznání
k DPH. V této souvislosti připomínáme, že pořadí podání kontrolního hlášení a daňového
přiznání za příslušné období je zcela nepodstatné.

STRANA 22

DLOUHOŇOVICKÝ OBČASNÍK

ČÍSLO 68 (4/2015)

Plátce, který je právnickou osobou (nebo zastupující člen skupiny), podává kontrolní
hlášení za kalendářní měsíc, a to do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce (bez ohledu na
zdaňovací období plátce, tj. plátci s měsíčním i čtvrtletním zdaňovacím obdobím podávají
kontrolní hlášení za kalendářní měsíc).
Fyzická osoba podává kontrolní hlášení ve lhůtě pro podání daňového přiznání
(tzn. měsíčně nebo čtvrtletně – podání kontrolního hlášení ve lhůtě do 25 dnů po skončení
zdaňovacího období spolu s daňovým přiznáním k DPH).
Hlášení půjde podat pouze elektronicky
Kontrolní hlášení lze podat pouze elektronicky na elektronickou adresu podatelny správce
daně. Vzor Formuláře kontrolního hlášení a Předběžné informace k jeho vyplnění jsou
k dispozici na Daňovém portále Finanční
správy.
Pokuta
hlášení

za

nepodání

kontrolního

Pokud plátce nepodá kontrolní hlášení ve
stanovené lhůtě, vzniká mu zákonná povinnost
uhradit pokutu ve výši:
a) 1.000,- Kč, pokud jej dodatečně podá
(po stanovené lhůtě) bez vyzvání správce daně,
b) 10.000,- Kč, pokud jej podá v náhradní
lhůtě poté, co jej správce daně vyzval,
c) 30.000,- Kč, pokud nepodá následné
kontrolní hlášení dle výzvy správce daně ke
změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených
v podaném kontrolním hlášení, nebo
d) 50.000,- Kč, pokud nepodá řádné
kontrolní hlášení nebo ho nepodá ani
v náhradní lhůtě stanovené správcem daně.
Správce daně má zákonnou povinnost (nad
rámec výše uvedeného) uložit pokutu až do
50.000,- Kč tomu, kdo na základě výzvy
správce daně k odstranění pochybností
nezmění nebo nedoplní nesprávné nebo
neúplné údaje prostřednictvím následného kontrolního hlášení.
Správce daně má zákonnou povinnost (nad rámec výše uvedeného) uložit pokutu až do
500.000,- Kč tomu, kdo závažně ztěžuje nebo maří správu daní nepodáním kontrolního
hlášení.
převzato z internetu
ZMĚNA TERMÍNU SETKÁNÍ DŮCHODCŮ !
Vzhledem k připravovanému setkání rodáků a přátel Dlouhoňovic, společně s oslavami 110.
výročí založení Hasičského sboru, se mění termín setkání důchodců se zastupiteli obce.
Tradiční květnový termín bude přesunut na neděli 3. dubna 2016.
Jmenovitá pozvání Vám budou včas doručena.
J. Chárová
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Slyšte, slyšte, je tu čas, kdy pozdravit Vás chceme zas
Představte si, že na začátku listopadu jsme
prožili báječné bramborové tvoření s našimi
rodiči. Tolik krásných výrobků z brambor jste
ještě neviděli. Máme je stále vystavené na
chodbě na schodech, které vedou na půdu.
Klidně se můžete přijít podívat. A když se
setmělo, tak jsme si na zahradě ohřáli na
ohništi bramborový guláš, který jsme uvařili
jako pohoštění pro všechny účastníky.

„Mňam“, všichni jsme se olizovali až za
ušima.
Prosinec je prima, protože nás čeká
mnoho příjemného. Jeden den se naše
školka proměnila v peklo a z nás, dětí, se
stali čertíci. Dokonce k nám přišel
i Mikuláš s andělem a přinesli nám
dobroty, letos žádné uhlí. V neděli jsme
si ještě zařádili v tělocvičně a teď už čertí
oblečení schováme a budeme se těšit na Vánoce.
Hodně zdraví, štěstí a vánoční pohody Vám přejí Vaši nejmenší z MŠ Dlouhoňovice.

Předpoklady umístění se naplňují, výsledky mohly být lepší
Hokejisté dohrávají 2. kolo základní části a podle průběžného umístění v tabulce Oblastní
hokejové ligy se potvrzuje, že soutěž ovládají B týmy Chocně, Litomyšle, Moravské Třebové.
Překvapením letošní sezóny se stalo mužstvo Voděrad, které výrazně posílilo, a stalo se
černým koněm soutěže. Nelehký los
na úvod sezóny nás nemilosrdně
přikoval ke dnu tabulky, když jsme
dostali příděly od Chocně 12:1,
Moravské Třebové 10:1 a Litomyšle
14:5. Výsledkový obrat nepřineslo
ani první derby se Žamberkem,
který jsme po herní převaze
prohráli na nájezdy 4:5. Chuť jsme
si spravili až na stadiónu
v Moravské Třebové, kde nás
vzorně pohostila Jiskra Králíky a po
našem nejvýraznějším vítězství 2:13
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odstoupila ze soutěže. Následující den byla naše herní pohoda stvrzena v České Třebové,
odkud jsme přivezli vítězství 6:3. Poslední zápas 1. kola nás postavil proti Voděradům, které
jsme po tuhém boji porazili 4:3 a až zde vykrystalizovala vítězná sestava. Bohužel následující
zápas proti Chocni byl odehrán v oslabené sestavě a malý počet hráčů nedokázal odolat
soupeři, který jasně ukázal, kdo je v Rychnově pánem. Prohra 4:9 byla velkým zklamáním
nejenom pro realizační tým. Brankovou nadílku dostalo mužstvo v Moravské Třebové
a k další se schylovalo v Rychnově, kde jsme hostili zálohu Litomyšle. Body byly blízko, ale po
trapném výkonu rozhodčích jsme neudrželi koncentraci a místo vyrovnání jsme v závěrečném
tlaku dostali další dvě branky a prohráli 5:8. Utkání v Žamberku s domácími bylo odloženo,
a tak budeme mít vánoční svátky zpestřené zápasem s Voděrady a dohrávkou derby
v Žamberku. Poté dojde k rozdělení soutěže a odehráním dalších zápasů ve skupinách, kde
s největší pravděpodobností odehrajeme 4 derby se Žamberkem, dalším soupeřem bude tým
z České Třebové. Jestli přibyde další do čtveřice, rozhodne vedení soutěže po vyjádření všech
týmů. Důvodem je narušení systému již zmiňovaným odstoupením Králík.
Chceme-li hodnotit dosavadní průběh
v momentě, kdy u většiny hráčů klesá
hokejové soutěže, tak po psychicky
sebevědomí z nepříznivých výsledků, tak
náročném úvodu jsme dosáhli stabilizace
chybějící fanouškovská podpora může být
útoků, a to se výsledkově potvrdilo v dalších
rozhodujícím faktorem mezi prohrou
vítězných zápasech. Bohužel úzký kádr nám
a vítězstvím. Budeme tedy doufat, že diváci
nedovoluje nahradit jednotlivce, kterým se
opět naleznou cestu za svým týmem. Hrstce
momentálně nedaří a pokud máme hráče na
věrných, kteří jezdí na každý zápas, patří
marodce nebo nepřítomného z jiných
obdiv a uznání za vytrvalost, se kterou sdílejí
důvodů, tak nemůžeme pomýšlet na
vítězné chvilky týmu i hořkost prohraných
vyrovnané zápasy s týmy, které disponují
zápasů.
větší herní kvalitou. Bohužel ani divákům se
Všem čtenářům přejeme klidné
na hokej moc nechce, čemuž lze s ohledem
Vánoce a sportovního ducha v novém
na některé výsledky porozumět, ale
roce 2016.
Za tým hokejistů TJ HC Dlouhoňovic od ledu zdraví Mirek Keprta.
DlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovický

Ski areál čeká na mráz. (Sníh si případně vyrobíme.)
Lyžařský areál v Dlouhoňovicích je připraven na zahájení nové sezóny. Zdárně proběhly
všechny potřebné revize, obsluha absolvovala povinné školení organizované Svazem
provozovatelů lanovek. Ceny jízdenek zůstávají stejné.
Co čeká návštěvníky v letošní sezoně?
Po dobrých zkušenostech s bezdotykovým odbavovacím
systémem jsme přikoupili další čipové karty.
Pro větší komfort návštěvníků je v dolní čekárně k dispozici
mikrovlnná trouba na ohřev vlastního jídla.
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
Jan Vych
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Doplněno redakcí DlňO: Pro ilustraci přikládáme jeden obrázek z výše popsaného
„fotopointu“. Snímek byl pořízen automaticky webkamerou v pondělní 14. 12. 2016 v 9:22 h.
ráno, kdy Dlouhoňovice halila studená mlha, ze které při pohledu ze sjezdovky na horizontu
vyčníval pouze „mlékárenský“ komín a na protějším kopci zářil nový bílý plášť žamberecké
Tyršovy rozhledny zvané „Rozálka“ ☺

ZPRÁVA O ČINNOSTI FC DLOUHOŇOVICE, aneb „horší to být nemůže“
Podzimní část soutěže se nepovedla jak výsledkově, herně a především účastí.
Do posledních utkání jsme nastupovali s devíti hráči do pole. To se opravdu nedá. Aby toho
nebylo málo, tak se při podzimním derby s Helvíkovicemi zranil brankář M. Černoch.
Brankářské role se zmocnil náš „legendární univerzál“ Ondra Hubálek, který svými zákroky
mnohdy exceloval. Bohužel to nestačilo a náš tým skončil na posledním místě se čtyřmi body
a padesáti obdrženými góly. Po podzimu opustil mužstvo Michal Černoch, který ukončil
fotbalovou kariéru a Michal Blecha z časových důvodů. Příslibem do jarní části by měly být
nové posily, které by mohly zvednout náš herní projev. V této chvíli je vše v bodě jednání.
Ostatní hráči slíbili, že se jejich přístup nezmění, tak se máme na co těšit. A nyní k výsledkům.
D.ČERMNÁ – DLŇ
DLŇ – KLÁŠTEREC
D. TŘEŠŇOVEC – DLŇ
DLŇ – KUNVALD
DLŇ – LICHKOV
ALBRECHTICE – DLŇ
DLŇ – ŽICHLÍNEK B
JEHNĚDÍ – DLŇ
LIBCHAVY B – DLŇ
DLŇ – LUKOVÁ
HELVÍKOVICE – DLŇ
DLŇ – Č. HEŘMANICE

5 : 2 (4:0)
3 : 4 (2:2)
3 : 2 (3:0)
1 : 2 na PK
2 : 7 (2:3)
6 : 0 (4:0)
2 : 1 (2:1)
4:0
8 : 1 (5:0)
1:5
4 : 2 (2:1)
1 : 2 (1:1)
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branky: Drhlík Mar., Válka M.
Drhlík Mich., Berger, Hynek
Třešňák, Berger
Berger 2x
Jakubec, Hynek
Musil
Mikuláš J.
Válka, Hynek
Válka
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TABULKA PODZIMU:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Č HEŘMANICE
LIBCHAVY B
KLÁŠTEREC
D. ČERMNÁ
KUNVALD
JEHNĚDÍ
HELVÍKOVICE
ALBRECHTICE
LICHKOV
D. TŘEŠŇOVEC
LUKOVÁ
ŽICHLÍNEK B
DLOUHOŇOVICE

32 : 14
41 : 26
35 : 18
28 : 14
35 : 22
24 : 15
26 : 30
24 : 15
24 : 29
19 : 30
20 : 35
18 : 45
17 : 50

35b.
30 b.
27 b.
26 b.
24 b.
24 b.
22 b.
16 b.
15 b.
15 b.
10 b.
4 b.
4 b.

JUNIOR DLOUHOŇOVICE
Pravidelné schůzky naší fotbalové přípravky jsme prozatím zredukovali na pondělí od 16:30
hodin. Z trávníku jsme se přestěhovali do tělocvičny a naše řady se stále rozšiřují. Rozšířili
jsme i trenérský tým o Pavla Karvaie a
Ondru Hubálka. Od nového roku
bychom chtěli trénovat 2x týdně a
zařadit se do jarní části soutěže.
Během podzimu jsme obdrželi
několik dotací. Jednu ve výši 10.000,Kč od MŠMT na podporu mládežnického sportu, kterou jsme využili k
nákupu tréninkových pomůcek a
druhou dotaci od KFS na bezpečné
branky. Dotace s názvem „1+1 zdarma“
spočívala v darování 1ks branky při
nákupu druhé bezpečné branky. Tímto musíme poděkovat především OÚ Dlouhoňovice
a hlavně starostovi P. Nunovi, který vše zařídil. Jedná se o hliníkové branky 5x2m s
certifikátem bezpečné branky za 28.000,- Kč.
5. prosince jsme se zúčastnili Mikulášského turnaje starších přípravek, který pořádal
SOKOL LUKAVICE ve spolupráci s námi v tělocvičně v Dlouhoňovicích. Turnaje se zúčastnilo
celkem 6 týmů, a jelikož naši chlapci byli nejmenší a nejmladší, obsadili jsme 6. místo.
Za bojovnost jim patří velký dík.
CELKOVÉ POŘADÍ TURNAJE:
1. LUKAVICE
2. LETOHRAD

3. ŘETOVÁ
4. TATENICE

5. SRUBY
6. DLOUHOŇOVICE

Závěrem bych chtěl popřát všem bohatého Ježíška a hezké prožití vánočních svátků a co
nejlepší vstup do nového roku.
Za FC Dlouhoňovice Z. Kořínek
POZVÁNKA NA SPORTOVNÍ PLES
TJ Dlouhoňovice pořádá v pátek 11. 3. 2016 v kulturním domě Dlouhoňovice
SPORTOVNÍ PLES. Hraje Brillant Band, srdečně zveme!
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… je rubrika, která stručně mapuje dění v obci za uplynulé období od vydání předchozího Občasníku.

Obec Dlouhoňovice v uplynulém období zajistila, či financovala:
nákup nového nákladního zásahového vozidla DAF CF-290 ATI pro Sbor dobrovolných
hasičů Dlouhoňovice;
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;
instalaci pevné tréninkové plochy pro hasiče za brankou na fotbalovém hřišti;
stylový odpadkový koš na Výhledně;
ručně vyřezávaný betlém umístěný v prostoru před místní prodejnou;
opravu balkónu na Chatě Rolbě;
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).
Obrazová příloha této kapitoly je umístěna na internetových stránkách obce
Dlouhoňovice v záložce OBEC DLOUHOŇOVICE / OBČASNÍK. Náhled obrazové přílohy
(první dvojstrana) je součást i tištěného Občasníku č. 68.

Pro přímou komunikaci s redakcí Občasníku je určena samostatná e-mailová adresa
obcasnik@dlouhonovice.cz. Uzávěrka příspěvků příštího (jarního) vydání Občasníku
(číslo 69) je v neděli 13. března 2016. 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.
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 se
v tomto případě jedná o 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 (30), archiv OÚ Dlň (4), archiv MŠ Dlň (2), archiv rodina Bendova (2), archiv rodina
Biedlova (1), archiv FC Dlň (1), archiv SDH Dlň (2), archiv rodina Sommerova (1), D. Silber (1), archiv
rodina Procházkova (1), archiv rodina Tydlitátova (1), archiv rodina Bednářova (1).
Použité animace: zdroj internet
Vypracovala redakční rada v čele s Lucií Šimkovou v nákladu 150 výtisků. Prodej
občasníku v Dlouhoňovicích: obecní úřad, prodejna, restaurace. Celoroční
předplatné možno zajistit na Obecním úřadě v Dlouhoňovicích. Redakční rada
neodpovídá za obsah příspěvků. Uzávěrka příspěvků do Občasníku č. 69 je v neděli
13. 3. 2016. Úřední hodiny Obecního úřadu Dlouhoňovice: pondělí a středa: 14:00 –
17:00 hod., pátek: 9:00 – 10:00 hod. Kontaktní e-mail: obcasnik@dlouhonovice.cz
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