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CENA 6,- Kč     č. 77      1/2018 
 

 

  
DLOUHOŇOVICKÝ MASOPUST 2018 

O maskách a průběhu již desátého ročníku MASOPUSTU 
v Dlouhoňovicích, který se konal v sobotu 10. února 
letošního roku, si přečtěte na straně 15 tohoto Občasníku. 

Fotografie L. Šimkové je graficky upravena. 
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Začátek roku 2018 na obci 

Tak jako každý rok obec na jeho začátku ovlivňuje zima a problémy s ní. Určitě se najde  
i letos nějaký nespokojený občan, ale jsem přesvědčen, že v tom letošním souboji jsme 
dopadli dobře. Na údržbu chodníků jsme opravili malý traktůrek, na kterém je připraveno 
posypové zařízení, dále se zakoupila sněžná fréza, se kterou se letos udržoval hlavně chodník 
na ul. Hejnické, který je nyní v majetku obce. S frézou se udržovaly i chodníky na ulici 
Sídlištní a ul. Hlavní od Junků k tzv. „Benzině“. Chodník v ulici Nádražní včetně Velkého 
Hájku nám udržují TS Žamberk. Fréza se podílela i na odklízení sněhu na kluzišti.  

 

Začátkem roku leží na MMR žádost  
o dotaci na chodník Hejnická a další žádost 
na zateplení a vytápění při plánované 
revitalizaci bývalého objektu ZD. Začala 
oprava bytu v čísle popisném 71, který se po 
opravě dá do pronájmu. Další akcí, která se 
pomalu otvírá, je studie na úpravu prostoru 
bývalého starého rybníka. Osloveny jsou dvě 
firmy vedené ženami architektkami, které 
připraví své návrhy, a ta která bude vybrána, 
by to měla dotáhnout až do vytvoření 
projektové dokumentace a měla by být i při 
realizaci celého projektu. Ohledně projektu 
byla svolána schůzka s občany a i připo-
mínky, které tam byly podány, jsou předány, 
aby byly součástí studie. Firma MADOS 
připraví projektovou dokumentaci, která 
zahrnuje opravu komunikace od Svobodů, 

nový most a rozšíření komunikace od mostu 
u Šponarů o 1,5m až po křižovatku do ul. Pod 
Vlekem. Všechny akce vždy skončí na tom, 
jakým způsobem vše zafinancovat. Pakliže 
bychom však spoléhali jen na dotace, určitě 
bychom toho moc neudělali. Všude zkoušíme 
žádosti podávat, ale stane se, že za žádost 
zaplatíme, a dotace není nakonec přiznána, 
plánovaná akce tak není hotova a vše končí 
ztrátou. Financování akcí bude muset být 
vždy do budoucna kompromis možností 
a variant. Pakliže vše půjde dobře, na jaře 
začne oprava komunikace od salaše do 
Písečné, rozjede se podle výběrového řízení 
revitalizace objektu ZD a uvidíme, zda a kdy 
bude vyřízena dotace na vybudování 
chodníku od křižovatky ul. Hejnické a Spojo-
vací po odbočku ke studánce.  

 

Zima pomalu končí, a tak už lze hodnotit, jak fungovala sportoviště.  
Správa sportovišť se vzorně postarala i přes dost velké počáteční problémy o svah, lyžovalo 

se i v březnu. Běžecké stopy bohužel nevydržely z důvodu nepřízně počasí. Letos se na kluzišti 
opět bruslilo, a to tři týdny a i tam patří poděkování. Pokud mně to čas umožnil, všechna 
sportoviště jsem několikrát navštívil. Bylo příjemné vidět, jak svítí sjezdovka i kluziště a všude 
jsou amatérští sportovci. Cestou domů jdu okolo tělocvičny a zde mají cvičení maminky 
s dětmi.  

Všem těm, kteří mají zájem a obci pomáhají, aby obec žila, patří dík. 

                                                                                                                       Petr Nun - starosta obce  
 

 

TERMÍNY VEŘEJNÝCH ZASEDÁNÍ  

ZASTUPITELSTVA OBCE DLOUHOŇOVICE v r. 2018: 

Pondělí 23. dubna, 18. června, 27. srpna, 22. října a 10. prosince. 
 

Případná změna bude včas oznámena ! 
 

 

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE 
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INFO Z RADNICE 

SVOZ ODPADU V ROCE 2018 - PŘIPOMENUTÍ 

Svoz bioodpadu bude 1x za 14 dní ve čtvrtek: 

duben  5. 4.   19. 4. 
květen  4. 5. (pátek) 17. 5.  31. 5.  (první svoz je posunutý kvůli svátku 1. 5. 2018) 
červen  14. 6.  28. 6.   
červenec 12. 7.  26. 7. 
srpen  9. 8.  23. 8. 
září  6. 9.  20. 9. 
říjen  4. 10.  18. 10. 
listopad  1. 11.  15. 11.  29. 11. 
prosinec 

 

Svoz nebezpečného odpadu proběhne 7. listopadu 2018, podrobnosti budou sděleny 
prostřednictvím letáků v říjnu/listopadu 2018. 

Očkování psů a koček 

Většina majitelů pejsků a kočiček s nimi 
chodí ke svému veterináři. Na očkování, které 
každý rok v květnu probíhá přímo 
v Dlouhoňovicích, vás přichází stále méně. 

Pokud budete mít v letošním roce zájem, 
nahlaste se prosím na OÚ v Dlouhoňovicích. 
V případě minimálně 7 zájemců očkování 
proběhne.  

Všichni zájemci budou včas informováni. 

Zastupitelstvo obce Dlouhoňovice na svém zasedání dne 27. 12. 2017 schválilo: 

 nájemní smlouvu mezi Obcí Dlouhoňovice a nájemcem paní E. V. na pronájem garáže u čp. 135, 
ulice Školská;  

 smlouvu o poskytnutí mimořádného neinvestičního členského příspěvku v částce 28 861,- Kč mezi 
Obcí Dlouhoňovice a Sdružením obcí Orlicko na projekt „kompostéry“;  

 měsíční odměny neuvolněným zastupitelům od 1. 1. 2018 ve výši 1.250,- Kč, neuvolněnému 
místostarostovi od 1. 1. 2018 ve výši 21.500,- Kč;  

 dohody o provedení práce uzavřené se zastupiteli P. Nunem (opravy veř. osvětlení), Z. Kořínkem 
(správa sportovišť v ul. Školská), L. Šimkovou (příprava Dlouhoňovického občasníku) na rok 2018.  

Zastupitelstvo obce Dlouhoňovice na svém zasedání dne 12. 2. 2018 schválilo: 

 kupní smlouvu na pozemek parc. č. 497/54 v k. ú. Dlouhoňovice o výměře 1 592 m2 za 90,- Kč/m2 
mezi H. V. a Obcí Dlouhoňovice. Podpisem smlouvy pověřuje starostu obce; 

 smlouvu o odborné pomoci mezi Městskou knihovou Žamberk a Obcí Dlouhoňovice ve výši 2 000,- 
Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostu obce; 

 smlouvu na přeložku telekomunikačního vedení na objekt č.p. 29, ulice Hlavní (ZD), č. smlouvy 
HK2017-0088 mezi Obcí Dlouhoňovice a firmou Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Praha 
3, Žižkov. Podpisem smlouvy pověřuje starostu obce; 

 smlouvu na poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dlouhoňovice mezi SDH Dlouhoňovice a Obcí 
Dlouhoňovice na rok 2018 ve výši 100 000,- Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostu obce; 

 smlouvu na poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dlouhoňovice mezi TJ Dlouhoňovice a Obcí 
Dlouhoňovice na rok 2018 ve výši 132 000,- Kč. Podpisem smlouvy pověřuje starostu obce; 
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 smlouvu na odprodej sněžného skútru mezi P. L. a Obcí Dlouhoňovice za cenu 20.222,- Kč. 
Podpisem smlouvy pověřuje starostu obce; 

 žádost o veřejnou finanční podporu z rozpočtu obce Dlouhoňovice Domovu Pod Hradem Žampach 
na rok 2018 ve výši 5 000,- Kč. Podpisem pověřuje starostu obce; 

 smlouvu o zabezpečení veřejně prospěšných služeb mezi TS Žamberk a Obcí Dlouhoňovice. 
Předmětem smlouvy je správa veřejného osvětlení v obci. Podpisem smlouvy pověřuje starostu 
obce; 

 smlouvu o dílo na akci „Chodník v ul. Hejnická“ s firmou projekční kancelář Adamec. Podpisem 
smlouvy pověřuje starostu obce; 

 žádost o dotaci na chodník v ul. Hejnická na MAS Orlicko;  
 smlouvu mezi Obcí Dlouhoňovice a N. V. na pronájem bytu 131/B, ul. Sídlištní č.p. 131. Podpisem 

smlouvy pověřuje starostu obce; 
 smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2015914/VB/01 mezi Obcí 

Dlouhoňovice a firmou ČEZ Distribuce Děčín. Podpisem smlouvy pověřuje starostu obce; 
 smlouvu o odkupu pozemku parc. č. 772 v ulici Hlavní v k. ú. Dlouhoňovice od manželů J. P.  

a M. P. o výměře 55 m2 za cenu 90,- Kč/m2. Podpisem smlouvy pověřuje starostu obce; 
 pořízení nových bezpečnostních dveří u vstupu do MŠ v č.p. 71; 
 smlouvu o smlouvě budoucí č. 18_SOBS01_4121368458 mezi ČEZ Distribuce Děčín a Obcí 

Dlouhoňovice parc. č. 244/1 (lokalita Pod Vlekem). Podpisem smlouvy pověřuje starostu obce. 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o spolupráci s firmou Ing. arch. Kláry Zápotocké, 
Ústí nad Orlicí a s firmou Zahrady pro radost, s.r.o., Blešno na provedení studie úpravy pozemku 
parc. č. 534/1 v k.ú. Dlouhoňovice (bývalá oblast starého rybníka). 

Volba prezidenta ČR 2018 

Volby v naší obci proběhly bez závad 
a bez stížností. Takto proběhlo jak 
první, tak druhé kolo. Za to, že vše 
proběhlo bez závad, musím poděkovat 
celé volební komisi ve složení: 
předsedkyně p. Hana Richtrová, 
zapisovatelka Lenka Sklenářová, 
členky komise Lucie Šimková, Iveta 
Víšová a Eva Severová. 

                                                                                                                       
Petr Nun - starosta obce  

ZODPOVĚDNÝ PŘÍSTUP 

U volební urny je na snímku 
zachycena nejmladší účastnice 
letošních prezidentských voleb, 
čerstvě osmnáctiletá V. Kořínková 
z Dlouhoňovic. Její účast u voleb 
dokazuje zájem a chvályhodně 
zodpovědný přístup mladých lidí 
v takto důležitých občanských 
otázkách.  

Za redakci DlňO – L. Šimková, 
člen volební komise 
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Bezpečnostní prvky 

Ve druhé polovině března obec 
nainstalovala u prodejny zásobník 
samolepících reflexních prvků. Tyto 
nálepky byly určeny pro ty, kteří je 
budou v určité chvíli potřebovat a pro 
ty, kteří dbají o svoji bezpečnost. 
Bohužel se to zvrhlo v to, že 500 ks 
samolepících reflexních prvků se 
ztratilo za jeden den, je jimi zásobena 
celá horní základní škola v Žamberku 
a je jimi oblepeno mnoho věcí v obci. 
Vše vybrali snaživí žáci 1. stupně ZŠ, 
kteří jsou našimi občany. Snaha  
o bezpečnost z jejich strany je 
poněkud přehnaná, pakliže to takhle 
půjde dál, celé zařízení budeme 
demontovat. Prosíme rodiče, aby si více všímali, co jejich potomci dělají, jaké předměty se  
u nich objevují, protože původně dobrá věc se v tuto chvíli změnila ve škodu. 

                                                                                                                       Petr Nun - starosta obce  
NUTRIE V CENTRU DLOUHOŇOVIC !!! 

Tato fotografie pochází z Dlou-
hoňovického potoka v centru 
obce a je na ní vidět, proč se 
nutrii u nás líbí. Kdo však ví, co 
dovede tento hlodavec způsobit 
za škody na březích svými až 
deset metrů dlouhými norami, 
určitě z její přítomnosti radost 
nemá. Nutrie dovede břeh 
podvrtat a při povodni by 
odplavený materiál mohl vytvořit 
nebezpečnou překážku. I v této 
souvislosti prosíme rodiče, aby 
svým dětem vysvětlili, že není 
rozumné je krmit. 

Petr Nun - starosta obce  
Nutrie říční (Myocastor coypus) 

Identifikace: Nutrie říční je velký hlodavec, jehož tělo dosahuje délky 400-800 
milimetrů, ocas má tento druh dlouhý 300-500 milimetrů, zadní tlapka nutrie je 115-140 
milimetrů, ucho má velké 25-30 milimetrů, hmotnost se u dospělého zvířete pohybuje od 6 do 
12 kilogramů. Nutrie říční je částečně přizpůsobena životu ve vodě. Na zadní tlapce má 
plovací blánu, nozdry jsou uzavíratelné proti přístupu vody, hustá tmavohnědá srst chrání 
tělo před vodou. Dlouhý šupinatý ocas je na průřezu okrouhlý. 
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Rozšíření: V současné době se nutrie říční 
vyskytuje ve volné přírodě na všech kontinentech 
mimo Antarktidu a Austrálii, o přirozený výskyt se 
však jedná pouze v Jižní Americe. Za obtížný 
invazní druh je považována v Jižní Koreji, jižním 
Japonsku, jihozápadní Číně, v povodí řeky 
Mississippi, jižní Evropě, centrální Asii a na 
Blízkém východě. V našich podmínkách vyhledává 
zarostlé břehy stojatých vod. Tuhé zimy často 
nepřežije. 

Způsob života: Nutrie se živí kořeny  
a bylinami - potravu si vyhrabávají, nebo se pasou 

na březích a podél břehů. Potravu si dokáže přidržet 
předními končetinami. Větší množství jedinců dokáže zcela spást pobřežní a příbřežní vodní 
vegetaci a rozhrabat břehy. Nutriím se mláďata rodí celý rok, březost trvá 130 dnů. V jednom 
vrhu je obvykle 5-6 mláďat. Mláďata mohou přežít odstavení od kojení již po pěti dnech, nicméně 
průměrná doba kojení je 5-6 týdnů.  

Nutrie říční je chována i v zajetí pro její chutné maso a kvalitní kožešinu. Jejich chov je 
mnohem náročnější než chov králíků 
nebo drůbeže.  

 Tříkrálová sbírka 2018 

Téměř jarní počasí vylákalo 
v první půlce ledna 2018 do ulic 
orlickoústeckého okresu více než dva 
tisíce dobrovolníků, kteří i letos 
přinesli lidem přání štěstí, zdraví  
a písmeny K+M+B požehnání jejich 
příbytku. I letos jsme viděli slzy  
a radost v očích starších lidí, kteří 
Tři krále netrpělivě očekávali, nebo 
úžas v očích malých dětí… 

V dnešním světě jsme sváděni 
strachem či pomyšlením, že nás víc 
věcí rozděluje, než spojuje. 
Tříkrálová sbírka je ale krásným 
příkladem toho, že dokážeme dobře 
spolupracovat na společném díle. 
Charita, obecní úřady, farnosti, občanské spolky, stovky dobrovolníků a tisíce lidí přijímají TS 
jako smysluplnou akci, do které se každý svým dílem už 18 let obětavě zapojuje. 

Jako organizátor akce vyjadřuje Oblastní charita Ústí n. O. upřímné poděkování všem, kdo se 
na Tříkrálové sbírce podílejí, a také všem, kdo do sbírky přispěli.    

Podrobné výsledky najdete na webu Okresní charity: www.uo.charita.cz  
Za odměnu byli všichni koledníci a organizátoři pozváni 27. února do Orlovny v Letohradě na 

Orlici na divadelní představení Větrná pohádka.  
Za Oblastní charitu: Iva Marková 

Doplněno redakcí DlňO:  
V Dlouhoňovicích se dvěma skupinkám vedeným paní učitelkou Jitkou Moskvovou a paní 

Janou Jägrovou podařilo vybrat krásných 22.557,- Kč (12.082,- Kč + 10.475,- Kč), což je při 
aktuálním počtu 830 obyvatel Dlouhoňovic v průměru 27,18 Kč na obyvatele. 

http://www.uo.charita.cz/
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Chystané změny ve vydávání osobních dokladů 

Dne 1. července 2018 nabyde účinnosti zákon č. 195/2017 Sb., kterým se mění zákon 328/1999 
Sb., o občanských průkazech (dále jen OP) a zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech (dále 
jen CD). V následujících řádcích najdete informace o některých změnách, které občany 
v souvislosti s touto novelou čekají. 

 

Bude zahájeno plošné vydávání OP 
s kontaktním elektronickým čipem a změny se 
dotknou i vydávání osobních dokladů ve 
zkrácené lhůtě. Doklady vydané do 1. 7. 2018 
zůstanou platné.   

Tento zákon ukončí vydávání OP se strojově 
čitelnými údaji bez elektronického kontakt-
ního čipu a OP bez strojově čitelných údajů 
s dobou platnosti jednoho měsíce z důvodu 
ztráty, odcizení, poškození, zničení nebo po 
zrušení údaje o místu trvalého pobytu. OP bez 
strojově čitelných údajů s dobou platnosti 
jednoho měsíce bude vydáván pouze 
v souvislosti s výkonem volebního práva. 

Nově bude zavedeno vydávání OP a CD ve 
zkrácené lhůtě, a to do 24 hodin a do pěti 
pracovních dnů. Žádost o vydání dokladů ve 
zkrácené lhůtě pak občan bude moci podat i na 
Ministerstvu vnitra. Doklady vydávané ve 

lhůtě do 24 hodin bude možné převzít pouze  
u Ministerstva vnitra. 

Občan bude moci v žádosti o doklady uvést 
telefonní číslo nebo e-mail pro účely zaslání 
informace o možnosti převzetí vyhotoveného 
dokladu - informuje ho Ministerstvo vnitra. 

Při převzetí OP bude moci občan zadat 
identifikační osobní kód (IOK) a deblokační 
osobní kód (DOK),  IOK slouží k aktivaci 
identifikačního certifikátu, bude využíván při 
vzdálené autentizaci držitele a k přístupu 
k identifikačním údajům. DOK bude sloužit 
k odblokování přístupu k identifikačnímu 
certifikátu v případě, že si ho držitel po třetím 
chybném zadání zablokuje. Bezpečnostní 
osobní kód (BOK) se bude nadále zadávat  
a bude sloužit k autentizaci při prezenčním 
(fyzickém) ztotožnění. 

Informace k současným lhůtám vydávání osobních dokladů 

Rádi bychom občany upozornili, že do doby účinnosti novely zákonů o OP a CD platí dosavadní 
lhůty pro vydávání osobních dokladů. Tedy lhůta pro vydání OP se strojově čitelnými údaji a OP 
se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem činí 30 dnů od podání žádosti. OP 
bez strojově čitelných údajů lze vydat pouze z důvodu ztráty, odcizení, poškození, zničení OP nebo 
po zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo z důvodu výkonu volebního práva, a to ve lhůtě do 
15 dnů ode dne podání žádosti.  

Lhůta pro vydání cestovního pasu je také 30 dnů od podání žádosti, pokud se jedná  
o standardní pas. Cestovní pas ve zkrácené lhůtě (tzv. pas „blesk“) se vydává do 6 pracovních dnů. 
Zdůrazňujeme, že tento pas „blesk“ není možné v současné době vydat ve lhůtě kratší  
a apelujeme proto na občany, aby si platnost svých cestovních dokladů zkontrolovali 
s dostatečným časovým předstihem před plánovanou cestou do zahraničí.  

Služba občanům 

V souvislosti s vydáváním OP také informujeme, že v současné době je možné využít  
tzv. off-line pořízení žádosti a převzetí OP, kdy referentky Oddělení správního Městského úřadu 
Žamberk vyjíždějí za lidmi do léčeben, penzionů s pečovatelskou službou, popř. do domácího 
prostředí. Tato služba je však poskytována pouze v odůvodněných případech, kterými jsou vážné 
zdravotní důvody, vysoký věk žadatele apod. Službu lze objednat osobně nebo telefonicky na MěÚ 
Žamberk, konkrétní podmínky off-line žádosti domluví referentky s klienty, popřípadě s jejich 
rodinnými příslušníky. 

M. Valachová, DiS., referentka správního oddělení 
 

MěÚ ŽAMBERK INFORMUJE 
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Narozeniny oslaví 

v dubnu       v květnu 

Miroslava Kratochvílová 
Antonín Malátek 
Rudolf Kalousek 
Jaroslav Šolc 

70 let 
70 let 
85 let 
75 let 

Marie Dostálková  
Marie Hubálková  
Zdenka Pražáková 

89 let 
86 let 
85 let 

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví ! 

Úmrtí 

Josef Dušek  (zemřel 17. 11. 2017 ve věku 70 let) 
Jiří Holeček 
Karel Prachař 
   Čest jejich památce ! 

 

 

SETKÁNÍ DŮCHODCŮ SE ZASTUPITELI OBCE  

Milí spoluobčané, senioři, důchodci, jste srdečně zváni na každoroční Setkání důchodců se 
zastupiteli obce. Setkání se uskuteční v neděli 20. května v Kulturním domě  
v Dlouhoňovicích v obvyklou dobu: od 14:00 hodin. 

I letos máme připravený program, který bude pro vás překvapením a dárkem. Aktuálně 
vám doručíme adresné pozvánky. Těšíme se na vás!      

Jitka Chárová 
 

Zlaté svatby v Dlouhoňovicích 

Tento článek je reakcí na výzvu 
předsedkyně sociální komise, paní  
J. Chárové v minulém Občasníku. Naše 
skupina několika manželských párů se 
schází už 25 let od stříbrné svatby, takže 
letos někteří z nás mají svatbu zlatou. 

Naše první setkání se uskutečnilo 
v prosinci 1993 na základě pozvání, které 
zorganizovala p. M. Šilarová na Městský 
úřad do Žamberka. Na slavnostním 
obřadu k nám promluvil první starosta 
Dlouhoňovic p. J. Vych, byla i pěkná 
kulturní vložka a focení. 

Od té doby se scházíme 1x ročně většinou v listopadu v místní hospodě (kde jsme vždy 
spokojení) na večeři a popovídání si, co se u nás za ten rok událo. Bohužel jeden z párů už 
není více než 10 let kvůli úmrtí manžela, ale Eva se setkání vždy účastní, což jsme rádi. 
Doufejme, že nám ostatním ještě nějaký čas bude zdravíčko sloužit, abychom mohli být spolu.  

Všichni jsme museli během těch let překonat mnohé překážky, ale zůstali jsme spolu, 
vychovali snad dobře děti a těšíme se z vnoučat. Jedni mají už i pravnoučata. Pokud se letos 
svých výročí dožijeme, je na rozhodnutí každého páru, každé rodiny, zda bude chtít zlatou 
svatbu slavit, nebo ne.        

manželé Holubářovi, Kalouskovi, Matyášovi, Eva Vítková 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 
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Jarní pozdravení všem 

Zima nás letos ve svém konci trochu 
potrápila, ale snad už ji vystřídá 
příjemné jarní počasí. Na dveře už 
klepou Velikonoce, a ty máme moc rádi. 
Nabarvíme vajíčka, vyzdobíme školku  
a naučíme se velikonoční koledy. 

Ale tou nejdůležitější věcí, kvůli 
které píšeme, je Den otevřených 
dveří v naší MŠ. Bude se konat  
19. dubna (viz letáček níže).  

Den otevřených dveří pozvánkou 
pro všechny, kdo si chtějí pohrát, 
nebo si prohlédnout naši krásnou 
školku.  

     Z. Knápková, MŠ Dlouhoňovice 

ZPRÁVIČKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLIČKY 
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KALENDÁŘ (dosud známých) AKCÍ V DLOUHOŇOVICÍCH v r. 2018: 

 každou středu od 16:00 do 17:00 hod. v místní tělocvičně CVIČENÍ 
DĚTÍ S RODIČI (určeno pro děti 2,5 – 6 let) 

 pátek 13. dubna: od 18:00 hodin v místní hasičárně veřejné promítání 
videí a fotek z Mistrovství ČR v přespolním běhu, které se konalo 
v Dlouhoňovicích 25. listopadu 2017 

 pátek 20. dubna: sběr železného šrotu (pořádá SDH Dlouhoňovice) 
 čtvrtek 19. dubna: Den otevřených dveří v Mateřské školce 

Dlouhoňovice (15:30 – 17:00 hodin) 
 pondělí 23. dubna: veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dlouhoňovice 
 pátek 30. dubna: čarodějnice od 17 hodin na fotbalovém hřišti 

Dlouhoňovice  
 sobota 5. května: 26. ročník Malátkova memoriálu v křížovém mariáši 
 sobota 19. května: výlet Floriánku do FajnParku v Chlumci nad Cidlinou  
 neděle 20. května: setkání zastupitelů obce s důchodci 
 sobota 2. června: DLOUHOHRANÍ (hudební odpoledne ve sportovním areálu v Dlň) 
 pondělí 18. června: veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dlouhoňovice 
 sobota 23. června: vítání léta od 14 hodin na fotbalovém hřišti Dlouhoňovice  
 středa 22. srpna: výlet dlouhoňovických důchodců 
 pondělí 27. srpna: veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dlouhoňovice 
 sobota 8. září: MYŠTÚRA (od 14 hodin ve skiareálu Dlouhoňovice) 
 sobota 22. září: osmý výstup na Výhlednu 
 říjen: podzimní burza (pořádá Floriánek, termín bude dodatečně upřesněn) 
 říjen: DRAKIÁDA (pořádá Floriánek, termín bude dodatečně upřesněn) 
 pondělí 22. října: veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dlouhoňovice 
 sobota 27. - neděle 28. října: podzimní čtení s přechodem času na Chatě Rolba 
 neděle 28. října: pokládání věnce na místním hřbitově u příležitosti stého výročí Dne vzniku 

samostatného československého státu 
 sobota 1. prosince: Mikulášské odpoledne v KD Dlouhoňovice 
 pondělí 10. prosince: veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dlouhoňovice 
 pondělí 31. prosince: Silvestrovský přespolní běh v Dlouhoňovicích 
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Výzvy MAS ORLICKO v roce 2018 

V loňském roce podali žadatelé na MAS ORLICKO, z.s. celkem 84 
žádostí o dotace do celkem 12 opatření ze tří různých fondů. Poslední 
výzva (Neformální a zájmové vzdělávání I.) se uzavřela na konci 
listopadu a bylo do ní přijato 6 projektů. A tento kolotoč se nezastavuje. 

Zkraje tohoto roku se uzavřela také výzva Prorodinná opatření II., 
která přijala dva projekty. Oba se týkají příměstských táborů v České 
Třebové. Na konci ledna jsme přijali ještě pět žádostí ve výzvě Bezpečné 
silnice a chodníky pro všechny II. U žádostí z těchto výzev aktuálně 
probíhá proces hodnocení a schvalování. Aktuálně je otevřená výzva 
s názvem Komplexní podpora cyklistické dopravy I. Ta se uzavře 
30. 4. 2018 a očekáváme jeden projekt se žádostí o dotaci. 

V průběhu března až června letošního roku budou probíhat příjmy 
žádostí do výzev ze všech tří fondů (Integrovaného regionálního operačního programu, 
Operačního programu Zaměstnanost a Programu rozvoje venkova).  

Bližší informace k jednotlivým výzvám a podrobnosti výzev budou průběžně zveřejněny na 
webových stránkách www.mas.orlicko.cz. 

 

Sdružení obcí Orlicko obdrželo se svými partnery dotaci na projekt 
Singletrack Orlicko-Kłodzko 

Monitorovací výbor Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko schválil na svém jednání dne 
15. 3. 2018 podporu projektu Singletrack Orlicko - Kłodzko, ve kterém je Sdružení obcí Orlicko 
vedoucím partnerem. Dalšími partnery projektu jsou polské gminy Kudowa Zdrój, Lądek Zdrój, 
Międzylesie a dále Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej a obec Červená Voda. 

Hlavním předmětem projektu je vybudování sítě singletracků, což jsou specifické jednosměrné 
cyklistické trasy široké na jedno kolo budované ve vhodném terénu, které cyklistům poskytují zážitek 
z jízdy na kole v terénu a zároveň zajišťují jejich co nejvyšší bezpečnost. Na české straně bude 
vybudováno 20 km singletracků v území Suchého vrchu, ostatních asi 40 km bude vybudováno 
na území polských partnerů.  

Další aktivitou projektu je vybudování dvou parkovacích ploch na Červenovodském sedle o celkové 
kapacitě 90 míst pro osobní automobily, které budou k dispozici nejen pro uživatele singletracků, ale 
v zimě doplní stávající parkoviště určené pro běžkaře v lyžařské běžecké oblasti Buk. hora-Suchý vrch. 

Součástí projektu je vytvoření společné mapy se zakreslením tras singletracků a speciální mobilní 
aplikace. Celý produkt bude prezentován pod společným logem.  

Rozpočet celého projektu je 1.456.231 €, z toho na dotaci připadá 1.237.795 €. Rozpočet části 
realizované Sdružením obcí Orlicko je 640.493 €, z toho dotace činí 576.443 €. Částku 64.050 € 
uhradí Sdružení obcí Orlicko prostřednictvím mimořádných členských příspěvků svých členů z řad 
měst a obcí přiléhajících katastry k řešenému území. 

Z pohledu časové realizace předpokládáme, že se první cyklisté svezou po nových singletrackách 
v létě 2020. Parkoviště by pak mohla být k dispozici již pro zimní sezónu 2019-2020.   

Předseda Sdružení obcí Orlicko Petr Fiala uvedl: „Jsme rádi, že jsme v konkurenci mnoha desítek 
projektů dokázali s tímto projektem uspět. Rozšíří se tak podstatně nabídka atraktivit v našem 
významném území Červenovodského sedla a Suchého vrchu, uleví se zejména v zimě parkujícím. 
Kdo zná aktuální situaci v běžkařské sezóně, tak ví, o čem mluvím. Velmi si vážím členů našeho 
svazku, kteří zabezpečí dofinancování tohoto potřebného projektu. Děkuji zastupitelům dotčených 
měst a obcí, že jeho realizaci finančně podpoří“. 

        Petr Fiala, předseda Sdružení obcí Orlicko  

MAS ORLICKO, z.s. 

http://www.mas.orlicko.cz/
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DIVADELNÍ JARO  
V DLOUHOŇOVICÍCH 

Dvě divadelní představení v krátké 
době po sobě zorganizovala zkraje 
letošního roku v místní tělocvičně 
kulturní komise obce Dlouhoňovice. 
První divadelní představení s názvem 
Nájemníci pana Swana sehrál Divadelní 
spolek Na skále z Helvíkovic v sobotu  
24. února. Druhé představení s názvem 
HERCI JSOU UNAVENI v podání žambe-
reckých ochotníků ze spolku DIVIŠ bylo 
možné navštívit v pondělí 19. března.  

Obě představení se těšila poměrně slušné divácké účasti, což je vždy odměna nejen pro 
herce, ale i pro organizátory akce. Dopředu můžeme prozradit, že ještě jedno divadlo je na 
letošní rok domluvené, bližší termín a další podrobnosti včas zveřejníme. 

Za redakci DlňO: L. Šimek  
PROBOUZENÍ URBANOVY STUDÁNKY 

Pořadatelé této tradiční akce, 
která se v sobotu 24. března 
letošního roku konala již po 
jedenácté, zkusili přírodě 
maličko pomoct a probuzením 
studánky se pokusili za 
asistence více jak čtyř desítek 
dlouhoňovických spoluobčanů 
přivolat opožděné jaro. A zdá 
se, že se to povedlo, protože 
počínaje onou sobotou teploty 
nabraly lehce vzestupnou 
tendenci. Tak snad to nezkazí 
nějaká studená fronta  
a studánka nám opět neusne 
zimním spánkem. O kulturní 

vložku se u studánky postaraly děti ze sboru Vlaštovičky ze ZUŠ Žamberk pod vedením (a za 
klavírního doprovodu) paní učitelky O. Kaláškové. 

Za redakci DlňO: L. Šimek  

 

Z REDAKČNÍHO STOLU 
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Hasičský ples 2018 

Letos se konal hasičský ples v sobotu 20. ledna, tedy přesně mezi oběma volebními 
termíny. Opět zahrála kapela Labyrint z Hradce Králové, která je zárukou výborné hudby. 
Poctili nás plnou sestavou čítající 6 muzikantů. Bohužel návštěvníků nepřišlo tolik, kolik 
bychom si přáli. Těžko říci, co je příčinou, ale v okolí byla spousta dalších plesů a bylo z čeho 
vybírat. Potěšila účast mládeže, která si přišla zopakovat kroky a figury z tanečních, dále 
potěšili účastníci ze Žamberka, kteří ač měli v Žamberku ples, tak si vybrali ten náš. Velice 
děkuji všem účastníkům, dále těm, kteří pomáhali s přípravou plesu, s úklidem a kteří přišli  
a pomohli s přípravou karnevalu a následným úklidem.  

Za SDH Dlouhoňovice David Silber 
DĚTSKÝ KARNEVAL 

Letošní karneval, který se konal 21. ledna, se opět vydařil. Sešlo se krásných 91 masek, a tak 
se bylo na co dívat. Všechny děti si užívaly soutěže a zábavu, kterou zajistilo Divadélko malé 
Bo. Zpestřením byla i bohatá tombola, za kterou moc děkujeme všem sponzorům. 

Floriánek 

Pracovní činnost zásahové jednotky SDH obce Dlouhoňovice 

Z obce přišel požadavek na pokácení několika stromů. Tři  
v lesíku nad Chatou Rolba a jeden v zatáčce u mostu pod 
Svobodovými. V lesíku jsme pokáceli dva stromy vyvrácené 
po vichřici, ten třetí byla souše napadená kůrovcem, tu jsme 
zatím nechali stát, protože v tuto dobu kůrovec nic nedělá  
a není hrozbou pro okolní les. Strom bude pokácen před 
pálením čarodějnic a bude použit na hranici. Dále jsme 
pokáceli strom v zatáčce pod Svobodovými, zde jsme měli na 
výpomoc vysokozdvižnou plošinu z Technických služeb 
Žamberk.  

V loňském roce prošli čtyři členové zásahové jednotky SDH 
Dlouhoňovice školením na práci s motorovou pilou. Takže 
toto kácení je možností, jak se v dané věci procvičit a zároveň 
udělat něco pro obec. 

Za JSDH Dlouhoňovice David Silber 

ROZPIS ZÁVODŮ „MALÝCH“ HASIČŮ pro r. 2018: 

Děti: 
19. května: Lukavice 
27. května: Kunčice 
2. června: Přívrat 
24. června: Bystřec 
8. července: D. Třešňovec 
19. srpna: Třebovice 
26. srpna: Dolní Dobrouč 
8. září: Letohrad 

Dorost: 
26. května: Záchlumí 
2. června: Horní Třešňovec 
3. června: Bystřec 
23. června: Černovír 
30. června: Nepomuk 
7. července: Dolní Třešňovec 
25. srpna: Brandýs n.Orlicí 
26. srpna: Lanšperk 
1. září: Lanškroun 
15. září: Nekoř 

 

Z HASIČSKÉ ZBROJNICE 
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SBĚR STARÉHO 
ŽELEZA 

 

Letošní sběr železného 
šrotu provede  

SDH Dlouhoňovice 
v pátek 20. dubna !!! 

Svozový plán a další 
informace obdržíte včas 

prostřednictvím zprávy na 
webových stránkách obce  

a SDH, na obecním FB 
profilu, obecní SMS 

zprávou, pomocí aplikace 
Mobilní rozhlas, případně 

letáky. 

 
Masopust 2018 

Tak jsme oslavili již desátý masopust. Sešlo se nás osmnáct masek, což není málo, ale bývalo 
nás i více. Zastávek jsme měli deset. Bohužel, to letos vzdal Velký Hájek, je to veliká škoda. I na 
jednotlivých zastávkách je čím dál tím méně lidí. Asi je doba, že se lidé nechtějí bavit. Je určitě 
mnohem zábavnější sedět s lahváčem doma u televize.  

Myslím si, že ti co se zúčastnili, si to velice užili. Na večerní tancovačku přišli stálí účastníci, 
kteří se rádi baví naživo. DJ se letos snažil, aby vyhověl a ve většině případů se mu to snad 
podařilo. Veliké poděkování patří všem, kteří zajišťovali pohoštění průvodu na obecním úřadě,  
u Macháčků, v ulici Spojovací, u Vítků, ve Zbelích (u Musilů), u bývalého družstva, na statku  
u Podhájeckých, v ulici Dvorská, u Hynků a v ulici Sídlištní (paneláky). Dále veliké díky všem  
v maskách, kteří se snaží dobrou náladou nakazit všechny účastníky a ohromné díky Lucii 
Šimkové za fotografování, která byla už v závěru masopustu zmrzlá na kost.  

 

Uvidíme, jak příští rok. Snad se sejdeme, a pokud ne, tak budeme provozovat masopust pouze 
online. To je hrozná představa, co? Pokud nás bude alespoň pár, to jest dva a najde se hostitel, tak 
vyrazíme všem peciválům navzdory.  

Za masopustníky David Silber 

Z VAŠICH PŘÍSPĚVKŮ 
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30. výročí cvičení 

Letos v únoru uplynulo 30 let od založení zdravotního cvičení pro ženy. Zakladatelem 
byla  paní Marie Slaninová z Dlouhoňovic, která ráda a stále cvičení navštěvuje. 

Přeji všem našim cvičenkám hodně zdraví, vždy dobrou náladu, a abychom se mohly i nadále 
scházet. S úsměvem jde všechno lépe.        Matušková J. 

 

Zdravotní cvičení žen v Dlouhoňovicích 

V únoru letošního roku uplynulo 30 let od zahájení našeho cvičení.  
Dne 20. června 1987 byl zde slavnostně otevřen a předán k užívání Kulturní dům. Pěkný sál byl 

pro nás, tehdy ženy středního věku, příležitostí se scházet a cvičit. Zájem byl veliký, přihlásilo se 
36 žen. Od 8. 2. 1988 se již 1x týdně cvičilo. Tehdy jsme také společně na kolách podnikaly krátké 
výlety do okolí. Sbíraly a sušily léčivé byliny. Utržené peníze byly používány na společná posezení, 
oslavy a táboráky. Vždy jsme se rády scházely a cvičily. Trvá to dodnes. 

Potěšující je, že nás nyní střídají děti, ženy i muži mladé generace. Také zdejší hřiště a lyžařský 
areál poskytuje všem možnost pohybu a sportování. 

Tato střediska sportovní činnosti jsou Obecním úřadem podporována, také opravována  
a modernizována. 

V obci jsou obětaví lidé, kteří s dětmi a mládeží pracují, cvičí je a trénují. Připravují pro ně 
různé zajímavé akce a soutěže. 

Všem patří poděkování!             Marie Slaninová 
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Cesta lesem  

Předposlední zastavení, tedy druhé od Urbanovy 
studánky. A je tu další sova. On Puštík i Výr patří do řádu 
sov. Tam řadíme i malou sovičku, sotva 
dvaceticentimetrového Sýčka obecného, vyhlášeného jako 
Pták roku 2018. Není to náhoda?  

My jsme ale teď u Výra – největší evropské sovy,  
s rozpětím křídel bezmála 170 centimetrů. To vše, ale  
i další zajímavosti si o něm můžete přečíst. Co si o něm 
však nikde nepřečtete, je tohle naše povídání, pohádka. 

Sedmá  

Král noci. Jeho rod sahá do dávné minulosti. Jeho 
prapředci sídlili a sídlí i vysoko v dalekém Tibetu. 
Příbuzenstvo se však za mnohá staletí rozlétlo po celé 
Evropě. Mnoho jeho předků také skončilo v zajetí lidí. 
Nejbližší příbuzní žili v blízkosti hradu Litice a Žampach. 
Sám si pro založení svého rodu vybral náš les, který je 
uprostřed mezi těmito hrady. Žije tu samotářsky, už nezná 
ani nejbližší členy své rodiny. Stále jej však přitahují místa života jeho předků.  

V obou zříceninách kdysi žili lidé. Dnes tu jen zpívá vítr a občas do ticha zarachotí padající 
kámen z drolící se zdi. Dávno tomu, co malý proužek kouře stoupající ze zřícenin litických, 
prozrazoval lidského obyvatele – poustevníka. To žampašský hrad byl opuštěný daleko dříve. 
Utichla kladiva hradní kovárny a meluzínu v komíně nahradilo výří houkání. Ještě na krátký 
čas se na hrad vrátili 
lidé, když tam více jak 
před padesáti lety 
vybudovali rozhlednu. 
Dnes už zase Žampach 
spí svým snem 
dávných pověstí.  

To vše výrovi víří  
v jeho hlavě, když ve 
skrytu čeká na 
soumrak, aby se vydal 
na známá místa nejen 
za potravou, ale i za 
svými sny. Vždyť lesy 
bývaly také hlubší  
a stromy v nich 
mohutnější. Možná si 
snad i vysní dávnější historii, dobu stavby obou sídel. Na snění on má celé dny. Svému 
současnému bydlišti je však věrný.  

Když se vám náhodou poštěstí slyšet jeho užaslé tlumené „hú hú“, můžete věřit, že zrovna 
sní. Třeba o velké bitvě v nedalekých Krikvaldech. Staré dějiny přece procházely i naším 
krajem a mnohé pověsti byly napsány. Tak i vy můžete snít jako náš výr. Vám k tomu snění 
pomůže kniha, nebo vyprávění. Takovou výhodu výr nemá, ale kdo ví. Vždyť je králem noci.  

                                                                                                                                          Jirka Tydlitát 
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Alpy na Manetu S 100/ 1959 

Text a foto: Fofrman70 (se souhlasem autora převzato ze stránek http://www.motorkari.cz.  
Autor je dlouhoňovický rodák a spoluobčan) 
 

Rád bych se s Vámi podělil o všední - nevšední cestu na Hochalpenstrasse. 
Cestu jsem absolvoval na stroji Manet S100 vyrobeném v roce 1959 v Povážských 

strojírnách. 
Přípravy na cestu trvaly od hloupého nápadu :) asi dvě hodiny. Sundal jsem nosič, zrcátko, 

baterii, vypustil benzin a odlehčeného 
Maneta nacpal do Škody Forman  
z roku 1995. Do kufru jsem nacpal 
fošnu, abych ho zvládnul vyložit  
i naložit sám i pod Alpami. Přibalil 
jsem bednu náhradních dílů pro 
Formana a další pro Maneta, koupil 
dvě kila banánů, a tím byla příprava 
na cestu ukončena. 

V sobotu večer okolo 21:30 jsem se 
vydal na cestu směr České Budějovice 
- Linz - Fusch. Po 20 kilometrech 
bohužel shořelo relé dálkových světel, 
takže zbytek cesty opravdu 
paráda. Ještě že byl zrovna měsíc  
v úplňku :) Po celonoční celkem 

pohodové cestě jízdní souprava 
dorazila okolo 6:00 hod. do 
opuštěného a do tmy ponořeného 
Fusch an der G. 

Všude na silnicích námraza, 
takže i Forman měl přes všechny 
podpůrné elektronické systémy co 
dělat, aby se udržel na cestě. 

Příprava na zprovoznění 
Maneta a jezdce proběhla celkem 
rychle a okolo 07:00 jsem byl 
nabalený a natěšený na mýtné 
bráně. 

Bohužel jsem nebyl vpuštěn  
z důvodu sněhu a ledu na vrchních 
úsecích u Edelweisspitze. Marné bylo moje přemlouvání, že než se Manet vyškrábe nahoru, 
bude to dávno roztáté.... Mám se prý zeptat okolo desáté..... zkusil jsem to v devět a byl jsem 
za potutelných úsměvů vpuštěn. Hurááá :) Takže řadím jedničku a v oblacích dýmu opouštím 
mýtnou bránu. Asi na 50 metrů jsem zařadil i dvojku. Manet byl po ránu nějak ztuhlý, takže 
celé stoupání až pod Edelweisspitze rychlostí okolo 20km/h stále na jedničku. 

Díky teplotě těsně nad nulou jsem dojel až k první sněžné fréze nedaleko alpského muzea 
přírody v nadmořské výšce okolo 2260 m. n. m. 

Po vychladnutí stroje jsem se vydal na zdolání nejvyššího bodu cesty - Edelweisspitze. 

http://www.motorkari.cz/


DLOUHOŇOVICKÝ OBČASNÍK                 ČÍSLO 77 (1/2018) 

 
STRANA 19 

Díky přípravě narychlo jsem malinko podcenil vliv nadmořské výšky na výkon Maneta. Jak 
jsem stoupal výš a výš, začal se hltit a zatáčky na Edelweisspitze 2572 m. n. m jsem k pobavení 
přihlížejících vyběhl vedle svého unaveného stroje. Nahoře jsem zkusil spustit jehlu na spodní 
polohu, ale jak se ukázalo, moc to nepomohlo.... 

Několik „Helmutů“, kteří po nejapných otázkách na výkon mého stroje (5 ks) obdivovali 
můj cestovní kufr na nosiči. Trochu jsem je nakrmil, že je to prototyp od GIVI ... Kdyby věděli, 
že v tom byl kdysi propanbutanový vařič .... :-) 

Po vychladnutí stroje jsem se spustil dál  k tunelu Hochtor, kam jsem také nevyjel. Při 
opětovném tlačení jsem byl natáčen posádkou Porsche, které jelo krokem vedle mě -  opravdu 
povzbudivé :) 

Po zralé úvaze, jestli budu 
schopen dostat stroj zpátky 
k Hochtoru, jsem se spustil 
směr vyhlídka Franze Josefa. 
Tam jsem také tlačil :) 

Po pár nezbytných fotkách  
s ledovcem a značkou zákazu 
zastavení motocyklů jsem se 
vydal na zpáteční cestu.  
V záloze byla i varianta 140km 
přes vedlejší průsmyk, 
kdyby  Manet opravdu nedal 
zpáteční stoupání k Hochtoru. 
Nabalený oblečením a díly na 
Maneta jsem byl dost, takže 
proč ne :) 

Nakonec jsem zvolil cestu 
přes Hochtor, abych zkusil ještě 
jednou výjezd na Edelweisspitze. Byl to nejnáročnější úsek cesty. Spojka zapečená, bílý kouř  
z motorového prostoru a většina koní už dávno.... tlačil jsem..... 

Po  vychladnutí   sjezd ke spodnímu tunelu a k jezírku - pohoda. Stoupání k památníku 
mrtvých - tlačil jsem... 

Byl jsem opravdu rád, že jsem na parkovišti, odkud to je do Fuchsu už jen z kopce. Zastavil 
u mě Chorvat a smál se, že ty moje přískoky pozoruje celý den..... co dodat.... 

Při sjezdu do Fuchsu dostali zabrat i brzdy. Z předku se odporoučel tuk z ložisek kol. 
S klesající výškou se probudili i koně, celý den se schovávající kdesi v podsedadlovém 

prostoru, a po projetí mýtné brány to byla stará známá bestie na dvou kolech :) 
Abych pravdu řekl, užil jsem si tento výlet o hodně víc, než na Suzuki SV, na které jsem tam 

byl předloni. Viděl jsem spoustu krásných výhledů, které jsem na SV neměl šanci vidět, bo 
jsem hltal zatáčky a zkoušel Pirelli Angel... Počasí vyšlo nádherné - celý den slunečno. Dva 
dny nato opět chumelenice. Manet na takovéto akce není moc  vhodný stroj. Sám váží přes 
100kg, k tomu dalších 100 jezdec a bagáž.... na 5 koníků, to je výkon....Vzdávám hold všem, co 
to zvládli na Stadionech, Pionýrech atd. ... 

Tak snad příště třeba na Péráku? :) 
 

P.S.: Moji kolegové motorkáři ocenili jako sportovnější výkon, že jsem jel do Alp se Škodou 
Forman a ne výjezd Maneta na Hochalpenstrasse... :) 
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Jako bývalý atlet (běžec) jsem byl pozván na Mistrovství ČR v přespolním běhu dne  
25. listopadu 2017, které pořádala Vaše obec. Jak ze závodů, tak z celé organizace tohoto 
velkého podniku v tak malé obci jsem byl doslova nadšený. Osobně jsem předával medaile  
a diplomy vítězům v kategorii mladších žáků a žákyň. 

Pořadatelství jste se zhostili na výbornou. Od listopadu 2017 tak mnoho příznivců královny 
sportu, atletiky, zná obec Dlouhoňovice. 

Při pořádání dalších sportovních akci přeji mnoho úspěchů a hodně 
pevného zdraví všem občanům vaší obce. 

Vladimír Formánek 

VEŘEJNÉ PROMÍTÁNÍ OBRÁZKŮ (pohyblivých i statických)  
Z MČR V PŘESPOLNÍM BĚHU 

Organizační výbor Mistrovství České republiky 
v přespolním běhu, které se konalo 25. listopadu 2017 
v Dlouhoňovicích, srdečně zve nejen dlouhoňovické 
spoluobčany na veřejné promítání obrázků z MČR. 
Promítání se koná v pátek 13. dubna 2018 od 18:00 
hodin v místní hasičárně !!! 

Program:  

 úvodní slovo předsedy organizačního výboru 
MČR;  

 propagační video s Janem Čenským; 

 videa a fotky z MČR; 

 po celou dobu bude k dispozici archiv MČR 
vč. závěrečné zprávy. 

VSTUP ZDARMA 
Za org. výbor MČR: L. Šimek  

  

OHLÉDNUTÍ ZA MČR V PŘESPOLNÍM BĚHU 
(25. listopadu 2017 – DLOUHOŇOVICE) 

Závod v krosu opět v Dlouhoňovicích, 
tentokrát jako „SILVESTROVSKÝ“ 

Sehraný organizační tým v čele s panem 
Vančurou, který v loňském roce v Dlouhoňovicích 
úspěšně zorganizoval Mistrovství České republiky 
v přespolním běhu, se rozhodl uspořádat další 
závod, tentokrát jako „silvestrovský“.  

Šest (6) km dlouhá trať centrem Dlouhoňovic 
bude otevřena pro všechny věkové kategorie vyjma 
žákovské. Termín je jasný již z názvu závodu, start 
závodu bude v dopoledních hodinách na hřišti, 
občerstvení je zajištěno.  

Bližší informace zveřejníme později  

Za organizační výbor: L. Šimek 
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Ohlédnutí za Mistrovstvím ČR v krosu 

Dovolím si provést hodnocení MČR svýma očima bývalého běžce a očima pořadatele, který 
stejnou akci absolvoval v roce 2008 v Jablonném nad Orlicí.  

 

Během těch let se změnilo mnoho - lidé na 
svazu, technologie, technické možnosti, 
požadavky od sponzorů, přístup lidí.  

Určitě musím smeknout před všemi, kteří 
se podíleli na pořádání. Musím smeknout 
před Česlavem, protože vypořádat se se 
všemi novými požadavky nebylo vůbec 
jednoduché a vypořádat se s požadavky 
svazu a novými lidmi na svazu bylo ještě 
složitější. Pokud v roce 2008 v Jablonném se 
o MČR v krosu starali ze svazu 2 lidé, kteří 
nám nechávali volnou ruku, tak aktuálně do 
toho "strkalo nos" 4-5 lidí a každý tak trochu 
po vlastní ose a každý z nich měl tak trochu 
jiné požadavky.  

Takže mýma očima pořadatele mi nezbývá 
než poděkovat všem. To, že drobné 
operativní zádrhele nastaly, to patří ke každé 
akci a svědčí to o tom, že to dělají lidé. Nám 
se např. na 60. ročníku memoriálu Kvída 
Štěpánka stalo, že se nám po doběhu  

30 závodníků omylem vynulovaly stopky  
a neměli jsme náhradní !!! 

Z pohledu bývalého závodníka musím říci, 
že závody v Dlouhoňovicích byly nádherné. 
Pro mě trať byla běžecky téměř ideální, 
zázemí dokonalé. Kdybych porovnával 
přespolní běhy, které jsem běhával za své 
kariery, tak v Čechách tratí a zázemím  
a organizací konkuruje pouze Pardubické 
závodiště, kde se běhá pravidelně krosový 
běh. 

Během závodů jsem se bavil se spoustou 
závodníků, funkcionářů, trenérů a dostával 
jsem pouze pozitivní ohlasy na tratě, zázemí, 
organizaci.  

Poslední drobnost, kterou je potřeba 
vytáhnout a se kterou byli účastníci a svazoví 
činovníci velmi spokojeni, bylo občerstvení. 
Servis, který zajistil pan Vítek, si lidé 
nepamatují z žádné akce za poslední roky.  

 

Děkuji ještě jednou Česlavovi za možnost být s vámi a poznat partu fajn lidí.    Jan Pešava 
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Úsek parkování pro MČR v přespolním běhu Dlouhoňovice 

Více než roční úsilí s hledáním vhodných míst pro parkování 1 500 návštěvníků se nám, 
v mimořádně mokrém podzimu, úplně zhroutilo. Měli jsme vybráno 7 parkovišť s celkovou 
kapacitou 950 aut, ale dvě největší nám bohužel odpadla (první: louka podél silnice u bývalé 
mlékárny směr Ústí nad Orlicí s kapacitou 360 aut a perfektní dostupností, druhé: louka  
u starého rybníku v ulici Dvorská pro 290 aut), což znamenalo úbytek 650 aut. Nebylo zbytí  
a znovu jsme se starostou objížděli celou vesnici i okolí a hledali zpevněné plochy. Našli jsme 
3 nové, i když značně vzdálené: parkoviště v bývalé drůbežárně, kde nám firma TEDDIES 
zapůjčila i ovladač od vjezdu a další zpevněná plocha byla před bývalou mlékárnou, kde jsme, 
po domluvě s panem Maixnerem, mohli stát až po firmu TopKarMoto, kde nám opět vyšli 
vstříc a nabídli své parkovací plochy. Třetí, a to záložní, jsme zvolili u vlakového nádraží. 
Nakonec se nám tedy podařilo zajistit 7 parkovišť a jedno záložní. 

S dostatečným předstihem jsem oslovil 16 dobrovolníků ochotných se podílet na organizaci 
dopravy a zajištění bezpečnosti. S vyznačením parkovišť MČR a VIP pomocí kolíků a velkých 

směrových šipek mi od 
pátečního rána 24. listopadu 
pomáhal Pavel Hubálek. Jeden 
veliký poutač (3 metry dlouhý) 
jsme umístili v Žamberku 
přímo na kruhový objezd  
u Konzumu se šipkou přes 
kopec kolem bývalé drůbe-
žárny pro příjezd návštěvníků 
od Hradce Králové (viz foto). 
Směr od Letohradu jsme 
podchytili druhým velkým 
poutačem a připevnili ho na 
plot bývalého výkupu se 
šipkou k nádraží. Odpoledne 
proběhla konečná zkouška  

devíti vysílaček (úplně nových  
s náhradními bateriemi), které zajistil Láďa Šimek. 

V sobotu 25. listopadu to vypuklo! Nic jsme neponechali náhodě a již v 7 hodin ráno každý 
z týmu stál na svém stanovišti vybaven ochrannou vestou s reflexními pruhy (ochotně 
zapůjčili v biatlonovém středisku Letohrad), dobrou náladou a termoskou teplého čaje. Mým 
prvním úkolem bylo projet všechna parkoviště, zkontrolovat připravenost a naplánovat časy 
střídaní během oběda v naší restauraci.  

Nyní mi dovolte celou naši parkovací skupinu jmenovat: 

Parkoviště č. 1: 
 Jaroslav Macháček – parkování u kravína, dále podél silnice až po Svobodovi; 
 Pavel Hubálek (vysílačka) – křižovatka u Vostřelů. 

Parkoviště č. 2: 
 paní Hartmanová (vysílačka) – parkování vozidel zajišťující chod závodu (sanitka, rozhodčí, 

občerstvení na kluzišti), koordinace činností s dopravní policií; 
 Josef Severýn (vysílačka) – křižovatka před prodejnou, ul. Hlavní. 

Parkoviště č. 3: 
 Pavel Podhájecký (vysílačka) – ul. Hlavní před Agromexem; 
 Pavel Mrštný – řazení autobusů, dodávek, vozidel televize a VIP, areál Agromex. 
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Parkoviště č. 4: 
 paní Havrdová ml. s dcerou (vysílačka) – parkování za prodejnou. 

Parkoviště č. 5: 
 Vít Severýn (vysílačka) – silnice před bývalou drůbežárnou, směrování autobusů a mikrobusů do 

obce; 
 Milan Kratochvíl – parkoviště TEDDIES v bývalé drůbežárně. 

Parkoviště č. 6: 
 Michal Holubář (vysílačka) – křižovatka u trati od Helvíkovic, směry od Žamberka a vlakového 

nádraží; 
 Jan Štajner – parkoviště podél trati před bývalou mlékárnou, včetně parkování před sídlem  

f. TopKarMoto. 

Parkoviště č. 7: 
 Tomáš Bárta (vysílačka) – křižovatka k lyžařskému vleku; 
 paní Bártová – parkoviště u lyžařského vleku a před Chatou Rolba. 

Parkoviště č. 8: 
 Jiří Hynek (vysílačka) – silnice před vlakovým nádražím; 
 Jan Kraus – parkoviště u vlakového nádraží. 

 

Jmenovaným patří velké díky za perfektní zvládnutí celého dne, kdy sice nepršelo, ale 
foukal nepříjemně silný a chladný vítr. Spolupráce byla díky vysílačkám efektivní a moc se mi 
líbilo, v jakém klidu vše probíhalo. Za slušného a přímo až profesionálního přístupu všech 
kolegů. K hladkému průbě-
hu pomohla i spolupráce 
s dopravní policií, která se 
nám ráno na všech sta-
novištích ohlásila a v prů-
běhu závodů preventivně 
objížděla všechna parko-
viště. 

Pan Miroslav Keprta 
z Líšnice nám ochotně 
zajistil kolíky a tyče 
pro vyznačení parkovišť, 
směrových šipek a ukotvení 
velkých poutačů. Pánové 
Houdek (před bývalou 
hospodou) a Holubář (ve 
dvoře) umožnili parkování 
na svém pozemku, kam 
jsme také poslali několik 
vozidel. 

Závěrem děkuji našemu 
starostovi, Petru Nunovi, za jeho perfektní přístup ke všem úkolům a spolupráci. S takovou 
podporou jde všechno lépe. A samozřejmě hlavní dík patří našemu neúnavnému Česlavovi 
Vančurovi (přidávám se k slovům chvály od starosty v Občasníku č. 76) a děkuji mu za jeho 
bojovného ducha a tvrdošíjnou neústupnost. 

Josef Severýn 
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Sportovní odpoledne s hokejem na zimním stadionu v Žamberku 

Na sobotu 20. ledna 2018 byla na zimním stadionu v Žamberku ohlášena akce:  
 

WINTER CLASSIC (ŽAMBERK – DLOUHOŇOVICE - KRÁLÍKY) 
 

Přijel jsem se jen podívat, a nakonec jsem byl s hráči na střídačce až do závěrečného 
vyhlášení.  

Celou účast družstva Dlouhoňovic zorganizoval T. Plundra a dal dohromady aktivní hráče  
a také ty, kteří kdysi za Dlouhoňovice hráli. Celé družstvo bylo sestaveno tak, že všichni 
pracovali pro tým, a tak to také ve výsledku dopadlo.  V prvním zápase jsme porazili mužstvo 
Králík a v zápase o první místo domácí ze Žamberka.  

Celá akce byla velice zdařilá i společensky včetně soutěží pro diváky, zázemí včetně 
občerstvení a hlavně s komentářem T. Brožka !!! Chtěl bych tímto poděkovat všem našim 
hráčům za vzornou reprezentaci naší obce i za to, že jsem takovou partu mohl koučovat. 

Musím pochválit i celé vedení hokejového oddílu ze Žamberka, které se v čele s Brožovými 
nejen této akce, ale i chodu HC chopilo opravdu na výbornou. Nevím, jak jim více mohu 
pomoci, tak alespoň propagací jejich práce, zbytek je na vedení města Žamberk. Nabízí se 
totiž otázka, jak skončí stadion, zda bude mít konečně nějaké kulturní sociální zařízení 
odpovídající 21. století, nebo kdy budou opět moci v sousedních obcích založit hokejové kluby. 
Těch kdy, zda vůbec a podobných otázek je s ohledem k tomuto zařízení po mnoho let 
nezodpovězeno hodně. Odpovědi jsou neurčité a výsledek žádný. Je to samozřejmě jen a jen 
věc města a nám jakoby do toho nic není, přesto přeji všem sportovcům, ale i občanům města 
Žamberk, aby jednou nová všesportovní hala stála a obohatila město o zdroj dalších aktivit, ne 
jen hokeje. 

Petr Nun, starosta obce 

 

ZE SPORTU 
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Hokejisté bojují o vítězství ve 3. lize LHL 

Hokejový tým odehrál druhou část v 1. lize soutěže HOLBA Lanškrounské hokejové ligy bez 
výhry a jako poslední celek 1. ligy sestoupil na závěrečné boje o umístění do 3. ligy. V té 
odehrál 2 zápasy, kdy porazil mužstvo Kohoutů kontumačně 5:0, protože zápas byl za stavu 
6:3 ve prospěch našeho týmu předčasně ukončen pro výhružky rozhodčímu. V dalším zápase 
jsme přehráli mužstvo Třebovic 5:1. Čeká nás poslední utkání letošní sezóny, které sehrajeme 
30. března s týmem Cyklo. Výsledek tohoto utkání rozhodne o vítězi 3. ligy. 

Od lanškrounského ledu zdraví všechny hokejové příznivce Mirek Keprta. 

Doplněno redakcí DlňO: Rozhodující zápas, o kterém p. Keprta píše v poslední větě předchozího 
příspěvku, proběhl až po vytištění tohoto čísla zpravodaje, jeho výsledek tudíž není redakci DlňO 
v době přípravy zpravodaje znám. 

SKI AREÁL v sezóně 2017/18 

Jakmile teploty klesly pod -3°C, 
okamžitě jsme spustili sněžné dělo. Do 
Vánoc se nám podařilo zasněžit dolní 
část sjezdovky a zprovoznit dětský 
provázkový vlek. Vysoké teploty s deštěm 
však malé lyžaře od lyžování odradily. 
Nechali jsme tedy zasněženou plochu 
k dispozici veřejnosti pro lyžování či 
bobování a čekali jsme na mráz. Ale 
tradiční vánoční obleva byla tentokrát 
delší než obvykle. Když se v druhé části 
ledna teploty dostaly pod nulu, hlídali 

jsme teploměr a zahajovali zasněžování 
třeba i v časných ranních hodinách. A tak od 14. ledna se kopec začal pokrývat čerstvým 
sněhem. Šlo to rychleji, protože jsme zakoupili starší dělo. Pomohla i příroda a v pátek  
19. ledna, tedy mnohem později než obvykle, jsme zahájili sezónu. Lyžaři se asi už nemohli 
dočkat, protože sjezdovka se okamžitě zaplnila. O víkendu návštěvnost trhala rekordy. 
V pátek 29. ledna další déšť provoz zastavil.     

Ve čtvrtek 1.  února se na 
sjezdovce objevilo nové 
dělo, které nám bezplatně 
zapůjčila firma Super-
snow. A opět čekáme na 
mráz. Zvýšená spotřeba 
elektřiny nastolila otázku 
posílení přívodu. Místo 
plánovaného nového jisti-
če, a tím zdražení odběru, 
přemýšlíme o úsporách 
pomocí kompenzace. Pan 
starosta zajistil orientační 
měření a za pár dnů je 
namontován nový rozva-
děč s kompenzací. aaaaaaa
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Při provozní zkoušce začne „stávkovat“ 
vysokotlaké čerpadlo. Při rozběhu vydává 
strašidelné zvuky. Na místo se scházejí 
elektrikáři i vodáci. V pozdních večerních 
hodinách je konstatováno, že není problém 
v čerpadle, ale v rozběhovém elektronickém 
zařízení, které po 15 letech služby už sloužit 
odmítá. Druhý den kontaktujeme výrobce, 
který slibuje opravu na počkání. Problém je, 
že výrobce sídlí na Slovensku v Brezně. 
Předpověď počasí slibuje mráz. Protože je 
středa, doprava poštou nebo zásilkovou 
službou trvá tam i zpět 4 dny, mezitím je 
víkend, nasedáme ve čtvrtek o ½ 4 ráno 
s Pepou Tobiškou do auta a vydáváme se na 
380 km dlouhou cestu. Ve firmě Vonsch 
s.r.o. nás přátelsky přivítají. Zatímco 
se šéfem firmy popíjíme kafe a vzpomínáme 
na časy, kdy jsme byli jeden stát, mechanik 
pracuje. Po dvou hodinách se loučíme  
a vyrážíme směrem domů. Ráno montujeme 
zařízení zpět a v noci zasněžujeme. 6. února 
jsou všechna děla v provozu a dva dny na to 
sjezdovka opět ožila lyžaři. 

Návštěvnost v lednu i únoru je nad-
průměrná. V březnu máme sice dostatek 

sněhu, ale nejdříve udeří velké mrazy, které 
okamžitě přecházejí v teplo a s ním přichází 
déšť. Na sjezdovce je dostatek sněhu, ale 
nedostatek lyžařů. V době, kdy píši tyto 
řádky, věříme, že sníh vydrží i na jarní 
prázdniny. Ale předpověď počasí hlásí teplo 
a další déšť. Tak uvidíme, jak to dopadne. 

Kromě běžné lyžařské veřejnosti jsme na 
sjezdovce v dopoledních hodinách uvítali 
žáky ze ZŠ Mistra Choceňského z Chocně  
a ZŠ 581 ze Žamberka. Po třech dnech u nás 
byla ZŠ a MŠ z Písečné a Letohradu. Díky 
instruktorům z Gymnázia Letohrad všichni 
malí lyžaři zvládnou jízdu vlekem a sjedou 
celou sjezdovku. 

Z výše uvedeného je zřejmé, že díky 
nepříznivému vývoji zimy bylo zajištění této 
sezóny obtížnější než obvykle. Proto bych 
chtěl touto cestou poděkovat zejména  
p. Tobiškovi a p. Zvoníkovi, kteří se střídali 
při provozu, panu starostovi obce za 
podporu. Na nástupišti se střídali:  
sl. Čápová, pí. Brůnová, p. Hynek, p. Fenik, 
p. Vávra, p. Kotyza, p. Jirásek. Že většinu 
těch jmen neznáte? To proto, že se v obci 
zájemci o tuto práci nenašli. 

 

Konstatování na závěr… Bez p. Tobišky by se provoz areálu zastavil. Díky, Pepo.  
       J. Vych 

       

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Je ti pět a více let? 
Chceš vyzkoušet nejrozšířenější sport na zeměkouli? 

 

!!! PŘIJĎ MEZI NÁS !!! 
 

Nábory budou probíhat každý čtvrtek v měsíci dubnu. 
Veškeré info na tel.: 737 270 255 
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SPORTOVNÍ PLES 2018 

V pátek 9. března proběhl již tradiční ples 
pořádaný TJ Dlouhoňovice. Letošní ples předčil 
veškerá očekávání, když se sál zcela naplnil. 
Kapela BRILLANT BAND opět nezklamala  
a účastníci plesu se výborně bavili až do brzkých 
ranních hodin. 

 

MLADŠÍ ŽÁCI  
(jaro 2018) 

          

                      
8. dubna        13:30 hod. Brandýs n. O. – Dlouhoňovice 
14. dubna 10:00 hod. Dlouhoňovice – JISKRA „B“ 
21. dubna 12:30 hod. Boříkovice – Dlouhoňovice 
29. dubna       09:30 hod. JISKRA „A“  - Dlouhoňovice 
5. května 10:00 hod. Dlouhoňovice – Jablonné n. O. 
12. května 10:00 hod. Rudoltice – Dlouhoňovice 
19. května 10:00 hod. Dlouhoňovice – Lanškroun 
26. května 10:00 hod. Řetová – Dlouhoňovice 
2. června 10:00 hod. Dlouhoňovice – Luková 
10. června 13:00 hod. Tatenice – Dlouhoňovice 
16. června 10:00 hod. Dlouhoňovice – Verměřovice 
 

 

Autoři fotografií použitých v Občasníku č. 77 (1/2018) jsou: 

L. Šimek (15), P. Nun (3), L. Šimková (3), archiv J. Matušková (3), J. Severýn (2),  
archiv rodiny Kalouskových (1), archiv rodiny Matyášových (1), archiv rodiny Holubářových (1) 

archiv MŠ Dlň (2), archiv SDH Dlň (2), archiv FC Dlň (3), archiv SKI Areál Dlň (2) 
Použité foto a animace: zdroj internet (4) 

server Motorkari.cz (3) 
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Okresní přebor - podzim 2017/2018  
(mladší přípravka) 

 
 

POŘADATEL 
DATUM,  

ZAČÁTEK 
ÚČASTNÍCI 

1 2 3 4 

VIII. kolo 14. dubna        

Jiskra 9:00 Jiskra Rokytnice Dlouhoňovice Jablonné 

IX. kolo 21. dubna        

Dobříkov 9:00 Dobříkov Němčice Dlouhoňovice   

X. kolo 28. dubna        

Jiskra 9:00 Jiskra Dlouhoňovice Rybník   

XI. kolo 5. května 

Dlouhoňovice 9:00 Dlouhoňovice Dobříkov Rybník Rokytnice 

XII. kolo 12. května 

Jiskra 9:00 Jiskra Rybník Němčice Dlouhoňovice 

XIII. kolo 19. května 

Dlouhoňovice 9:00 Dlouhoňovice Žichlínek A Žichlínek B Jablonné 

XIV. kolo 26. května 

Rokytnice 9:00 Rokytnice Jiskra Dlouhoňovice Rybník 
 

 

Okresní přebor - jaro  2017/2018  
(starší přípravka) 

 
 

POŘADATEL 
DATUM,  

ZAČÁTEK 
ÚČASTNÍCI 

1 2 3 4 

VIII. kolo 14. dubna        

Tatenice 9:00 Tatenice Rybník Čermná Dlouhoňovice 

IX. kolo 21. dubna        

Jablonné n.O. 9:00 Jablonné Rybník Tatenice Dlouhoňovice 

X. kolo 28. dubna        

Dlouhoňovice 9:00 Dlouhoňovice Jiskra Jablonné Tatenice 

XI. kolo 5. května 

Dlouhoňovice 9:00 Dlouhoňovice Verměřovice Luková   

XII. kolo 12. května 

Luková 9:00 Luková Jablonné Dobrouč Dlouhoňovice 

XIII. kolo 19. května 

Dolní Dobrouč 9:00 D. Dobrouč Sruby/Dobří Semanín Dlouhoňovice 

XIV. kolo 26. května 

Rybník 9:00 Rybník Sruby/Dobří Němčice Dlouhoňovice 
 

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. 

Uzávěrka příspěvků do Občasníku č. 78 (2/2018) je v neděli 17. 6. 2018. 
Úřední hodiny Obecního úřadu Dlouhoňovice: 

pondělí a středa: 14:00 – 17:00 hod., pátek: 9:00 – 10:00 hod. 

mailto:obcasnik@dlouhonovice.cz

