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Rok 2017 - ohlédnutí 

Vždy ke konci roku je dobré předložit hodnocení toho, co se povedlo, ale i toho, co se 
nezdařilo. 

Na rok 2017 bylo plánováno 24 akcí, z toho některé přecházely z roku předcházejícího. Byl 
dokončen rozhlas, kde v původním záměru byla řešena ochrana proti povodním, vyhlašování 
krizových stavů a využití pro obecní potřeby a jeden z bodů při finančním vyrovnání 
pojišťovny při škodách na obecním majetku. Optimální využití se musíme naučit jak v čase, 
tak vhodnosti vysílání. Z dalších akcí lze jmenovat dodání postav do Betléma, od letoška tam 
jsou nově tři králové, pro příští rok počítáme už jen asi s poslední jednou postavou. Od 
řezbáře máme dokončenou naučnou stezku rozšířenou letos o prase divoké (zvířátka jsou nyní 
zazimována v ZD).  

 

Velkým problémem bylo sehnat stavební 
firmu nebo řemeslníky, nakonec se toto 
podařilo a na hřbitově jsou nové omítky, 
stropy, osvětlení a nábytek včetně pomůcek 
pro úklid. Celá tato akce stála 136.772,- Kč.  

Provedena byla výměna veřejného 
osvětlení v ul. Sídlištní, Školské a částečně 
v ulici Hejnické za LED technologii. 
Odkoupeny byly všechny pozemky, na 
kterých je chodník v ul. Hejnická. Odkup 
pozemků stál 32 tis. a zaměření 10 tis., část 
pozemku na nás bezúplatně převedl 

Pardubický kraj. Na dětském hřišti byly 
instalovány herní prvky za 77.180,- Kč a byl 
zakoupen nový posilovací prvek umístěný  
u kluziště.  

Z dalších úkolů: Byl zakoupen velký stan 
12x6 metrů pro potřeby zastřešení mobilního 
pódia. Stan byl poprvé využit při MČR 
v přespolním běhu. Byly vyměněny 
informační tabule na naučné stezce, na jaře 
byla provedena akce „zeleň“. Při ní bylo 
vysazeno okolo sta rostlin a stromů v oblasti 
starého rybníka. Byl opraven křížek  
u hospody za 66,- tisíc, ke konci prosince by 
se mělo poprvé rozsvítit veřejné osvětlení 
v ul. Pod Vlekem. Určitě bych neměl 
zapomenout na umělý povrch na kluzišti 
(nyní je rozebrán a uklizen, na jaře se opět 
položí).  

Hasiči dostali elektrocentrálu a vysoušeč 
vlhkosti, který budou moci využívat občané 
naší obce (viz přehled poplatků za vypůjčení 
obecního majetku v následujícím příspěvku).  

Neprovedla se úprava prostoru před 
hospodou (projektová dokumentace je 
hotová), či malba na zeď u dětského hřiště 
(příští rok). Investice do střechy kabin 
(projektová dokumentace je hotová) není na 
příští rok plánována. 

Na rok 2018 budou připraveny k otevření 
akce: Oprava ZD na objekt obce, oprava  
ul. Sídlištní, což budou dvě velké akce,  
a vybudování parkoviště v ul. Sídlištní. 
V měsíci květnu začnou zemní práce na 
komunikaci od salaše směr Písečná 
(staveniště si převzala prováděcí firma)  

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE 
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a v neposlední řadě i akce „chodník  
v ul. Hejnická“ k zahrádkám (uvidíme, jak 
dopadne žádost o dotaci) – viz samostatný 
příspěvek na této stránce níže. Z těch 
dalších, ale už menších akcí je to např. 
oprava bytu v ul. Školská, č.p. 71, oprava 
obou zbývajících křížků v obci, montáž 
interaktivní tabule ve spolupráci s městem 
Žamberk u vlakového nádraží, obnova 
trávníku na fotbalovém hřišti, zadáno bude 
provedení přípravné dokumentace na 
revitalizaci oblasti starého rybníka (část 
bude určitě sloužit jako oddechová zóna),  
f. MADOS provede projektovou dokumentaci 

na rekonstrukci části komunikace ul. Hlavní 
od Svobodových dolů na křižovatku s ul. Pod 
Vlekem včetně mostu u Šponarů. Bude 
pokračovat výměna veřejného osvětlení za 
LED svítidla a ještě dalších cca 10 akcí. 
Podrobně v rozpočtu na rok 2018.  

Hodnocení činnosti zastupitelstva nechám 
na Vás občanech, není určitě možno vyhovět 
všem, ale snad větší část Vás je spokojena. 
Prosím, pište svoje nápady, návrhy změn, 
předávejte je zastupitelům, abychom lépe 
znali přání Vás všech. 

 

 

Tato závěrečná roční zpráva je poslední, protože na konci příštího roku už bude 
zastupitelstvo jiné. Za celé stávající zastupitelstvo bych Vám všem chtěl poděkovat za vstřícné 
a inteligentní jednání a pomoc, ať jde o pozemky, problémy v zimě nebo řešení sousedských 
vztahů.  

Přeji Vám klidné a spokojené svátky a do toho dalšího roku mnoho elánu a pevného zdraví. 

Petr Nun, starosta obce 
 

Přehled poplatků za vypůjčení obecního majetku: 

Židle: 5,- Kč/den, stůl: 10,- Kč/den, přívěs za os. vozidlo: do 3h. = 200,- Kč, 3h.-1 den = 250,- 
Kč, více dní = 200 Kč/den, tělocvična (+ energie): = 200,-/hod. pronájem sálu (cizí), 100,-/hod. 
pronájem sálu místní organizace, 150,- Kč/hod – všechna cvičení, Chata Rolba (+ energie): místní 
občané = 500,- / den, cizí =1.000,- Kč, FORD Tranzit (s obecním řidičem): místní občané = 9,- 
Kč/km, cizí =12,- Kč/km, Multicar (s obecním řidičem): 100,- Kč za každou započatou hodinu + 10,- 
Kč/km, vysoušeč vlhkosti: 150,- Kč /den 

 

Chodník ke studánce a zahrádkářské 
kolonii i jako součást naučné stezky 

Nutnost vybudovat chodník od ul. Spojovací směr 
zahrádkářská kolonie a směr Urbanova studánka je 
zmiňováno už v dokumentu Programu rozvoje obce. 
Všichni víme, jaká je bezpečnost chodců na této 
komunikaci č. 312 od Libchav směr Žamberk. 
V zahrádkářské kolonii je nyní 32 chat a kdo 
nepřijede autem, ten musí jít cca 200 m po 
komunikaci od ul. Spojovací. Tato část je dost 
exponovaná hlavně rodiči s dětmi, protože je součástí 
naučné stezky. Komunikace č. 312, která bude sloužit 
po rekonstrukci jako spojnice mezi přivaděčem  
a uvažovaným jižním obchvatem Žamberka, což bude 
odklon silnice I/11 z Helvíkovic směr napojení na 
komunikaci za Líšnici a dále na Moravu. V dotazu na 
hlavního projektanta f. Sudop, zda při rekonstrukci 
mohou do PD zanést i chodník v tomto úseku mi bylo 
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řečeno, že mohou jen opravovat, ale budovat nové ne. Součástí těchto snah je i získání dotace, 
protože by to ulehčilo obci v provedení dalších nutných akcí. Zatím jsou sepsány smlouvy 
s vlastníky o možnosti provést stavbu a v souvislosti s tímto byly provedeny úpravy. Během 
letního období se úsek užíval jako provizorní cesta na vlastní nebezpečí. Zaměstnanci obce 
tento úsek udržovali, aby se zde chodci mohli pohybovat s min. nebezpečím úrazu. Jestli 
v žádosti o dotaci neuspějeme, budeme nuceni pozemek pro chodník zaměřit, odkoupit  
a zatím provizorně upravovat. Výše uvedený text je jen další zprávou, aby měli informace, jak 
se v této věci dále pokračuje, i občané, kteří nechodí na jednání zastupitelstva obce, kde jsme 
o průběhu příprav na vybudování chodníku několikrát přítomné spoluobčany informovali. 
Věřím, že vše dobře dopadne a chodníku se dočkáme stejně tak, jako i mostu u Šponarů, který 
bude projektovat f. Mados a ul. Sídlištní, kde je projekt hotov. Pokusíme se sehnat dotační 
příspěvek.                        

Petr Nun, starosta obce 

 

 

Události v roce 2017 

Narození  9   Přistěhování 32    Počet obyvatel 829   
Úmrtí  3   Odstěhování 21     (stav k 30. 11. 2017)  

Strom života 

Věk   0     5   10   15   20   25   30   35   40   45   50   55   60   65   70   75   80   85   90   95 
Muži 29   27   30  18   25   19   28   40   35   28   24   30   28   21   13     9      2     3     0      0 
Ženy 30   31   16   16   20   34   21   39   33   34   29   31    28   18   17    10     7     5      1      0 
 

 

Průměrný věk obyvatelstva 

     Celkem 39  Muži 38  Ženy 40 
 

SVOZ ODPADU V ROCE 2018 

Svoz komunálního odpadu v roce 2018 bude stejně jako dosud ve čtvrtek, vždy 1x za 14 dní. 
První svoz bude 4. ledna 2018.  

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.  

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

 

Svoz bioodpadu bude 1x za 14 dní ve čtvrtek: 
březen  22. 3. 
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 

INFO Z RADNICE 



DLOUHOŇOVICKÝ OBČASNÍK                 ČÍSLO 76 (4/2017) 

 
STRANA 5 

Všichni občané Dlouhoňovic mají možnost odevzdávat:  
• ve sběrném dvoře Technických služeb Žamberk: 

zdarma: komunální odpad, velkoobjemový odpad 
za poplatek: nebezpečný odpad 

 

Provozní doba: 
Úterý: 9:00 - 13:00,   13:30 – 18:00 h. v zimě (1. 11. - 31. 3.) do 17:00 h. 
Čtvrtek: 13:00 - 18:00 h.    v zimě (1. 11. - 31. 3.) do 17:00 h. 
Sobota: 9:00 - 15:00 h.    v zimě (1. 11. - 31. 3.) do 13:00 h. 

(informace o provozní době je čerpána z webových stránek Technických služeb Žamberk dne 8. 12. 2017) 
 

• na skládce Technických služeb (kompostárna ve směru na Písečnou)  
zdarma: bioodpad – listí, tráva, seno,… 
za poplatek: suť 

Provozní doba: 
Po – Pá:  7:15 - 11:00, 11:30 - 15:00 hod. 

Volba prezidenta České republiky  

Ve dnech 12. a 13. ledna 2018 proběhne volba prezidenta České republiky, případné druhé 
kolo volby se uskuteční ve dnech 26. a 27. ledna 2018. 

Volební místnost bude v Dlouhoňovicích opět v Kulturním domě. V pátek 12. ledna můžete 
hlasovat od 14:00 hod. do 22:00 hod. a v sobotu 13. ledna 2018 od 8:00 hod. do 14:00 hod. 
(platí i pro případné druhé kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018). 

Hlasovací lístky budou dodány voličům do domácností do úterý 9. ledna 2018, pro 
případné druhé kolo volby se hlasovací lístky voličům do domácností nedodávají (voličům 
budou vydány přímo ve volební místnosti). 

Žádost a vydání voličského průkazu pro nadcházející volby 

Od vyhlášení voleb začíná počátek lhůty pro podání žádosti o vydání voličského průkazu. 
1. V listinné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče (ověření je osvobozeno od správního 

poplatku). 
2. V elektronické podobě pouze prostřednictvím datové schránky (musí se jednat o osobní 

datovou schránku voliče, zaslání žádosti z datové schránky jiné osoby je nepřípustné). 
3. Osobně – po prokázání totožnosti voliče se sepíše úřední záznam. 

 

I. kolo: Konec lhůty pro doručení písemné žádosti o vydání voličského průkazu je pátek  
5. ledna 2018. Konec lhůty pro osobní předání žádosti o vydání voličského průkazu je 
středa 10. ledna 2018. 

II. kolo: Konec lhůty pro doručení písemné žádosti o vydání voličského průkazu je pátek 
19. ledna 2018. Konec lhůty pro osobní předání žádosti o vydání voličského průkazu je 
středa 24. ledna 2018. 

Pokud volič neuvede, pro které kolo volby žádá o vydání voličského průkazu, obecní úřad 
mu vydá automaticky a najednou voličské průkazy pro obě kola volby (jeden pro I. kolo  
a druhý pro II. kolo). Na tiskopisu voličského průkazu bude vždy vyznačeno, zda byl vydán 
pro I., či II. kolo volby. 

Vydání voličského průkazu je možné nejdříve ve čtvrtek 28. prosince 2017, a to buď osobně 
voliči, nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího  
o vydání voličského průkazu, anebo poštou do vlastních rukou voliče. 

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu NELZE vydat jeho duplikát. 
Lenka Sklenářová 
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Narozeniny oslaví 

v únoru     v březnu 
Miloslava Svědirohová 75 let    Stanislava Goňová 82 let 
Božena Vostřelová 81 let 
Vladimíra Sommerová 75 let    Všem jubilantům přejeme pevné zdraví. 
 

Vítání občánků 

V neděli 15. října 2017 se konala v Mateřské škole v Dlouhoňovicích slavnost „Vítání dětí do 
života a mezi občany naší obce“. 

Naše nejmladší občánky Lukáše Luxe, Kateřinu Pechovou, Kristýnu Pechovou, Ondřeje 
Pražáka, Maxmiliána Sommera a Šimona Vítka přivítal starosta pan Petr Nun.  

Slavnost byla doplněna hudebním doprovodem p. Kateřiny Suchomelové a Kristýny 
Wohlinové. Všem zúčastněným předvedly děti z místní mateřské školy pod vedením paní 
učitelky Zuzany Knápkové velmi pěkné pásmo básniček a písniček, za které tímto také 
děkujeme. 

 Za obec Lenka Sklenářová 
 

 

Rok 2017 končí a zakrátko  vstoupíme do nového roku 2018.  
Přejeme vám, našim spoluobčanům, abyste byli v nadcházejícím roce zdraví, šťastní, dařilo 

se vám.  
Zároveň, jako každoročně, připomínáme a prosíme vás o nahlášení vašich významných 

jubileí a výročí na obecním úřadě. 
Rádi manželským párům připravíme oslavu zlaté nebo diamantové svatby, uvítáme nové 

občánky Dlouhoňovic. 
Pro důchodce i na příští rok chystáme programy v duchu tradice: Setkání se zastupiteli 

obce a jednodenní výlet.  
Termín setkání se zastupiteli jsme zvolili podobně jako v předchozích letech, a to na neděli 

20. května 2018. Výlet předběžně plánujeme na středu 22. srpna 2018. 

                                                                      Za sociální komisi obce Jitka Chárová 
 

 

 
Zastupitelstvo obce Dlouhoňovice na svém zasedání dne 23. 10. 2017 schválilo: 

� smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2014712/VB/2 Dlouhoňovice, 
parc. č. 2306 – Plundra - kNN a starostu obce pověřuje podpisem této smlouvy; 

� smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro akci: Dlouhoňovice, Hlavní 29 
a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-2016457/VB/1. a starostu obce pověřuje 
podpisem této smlouvy; 

� smlouvu mezi obcí Dlouhoňovice a manžely J.P. a I.P., Dvorská 55, Dlouhoňovice  
o prodeji části pozemku parc. č. 580/4 o výměře 28 m2 a 671/17 o výměře 163 m2 dle GP  
č. 640-366/2017 za cenu 90,- Kč/m2 a starostu obce pověřuje podpisem této smlouvy; 

� plán zimní údržby na rok 2018;  

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 

ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 
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� smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti obce Dlouhoňovice na pozemku manž. 
J.P. a I.P. na parc. č. 550/2, 550/6, 671/17 a starostu obce pověřuje podpisem této 
smlouvy. 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí seznámení s akcí „Jižní obchvat Žamberka 
komunikace E11“. 
 

Zastupitelstvo obce Dlouhoňovice na svém zasedání dne 13. 11. 2017 schválilo: 

� střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2018 – 2021.  
 

Zastupitelstvo obce Dlouhoňovice na svém zasedání dne 11. 12. 2017 schválilo: 

� odkup pozemku p.č. 513/2 o velikosti 1 592 m2 za cenu obvyklou 90,- Kč/m2 pro chybějící 
parkovací místa v ulici Sídlištní od paní H.V.;  

� darovací smlouvu mezi Obcí Dlouhoňovice a manželi J. a K. Č. Darovaná věc obci bude 
křížek v ulici Hejnické na p.č. 393/2. Podpisem příslušné smlouvy ZO pověřuje starostu 
obce; 

� dohodu o změně společenské smlouvy společnosti VaK Žamberk a V.O.S. jejímž 
společníkem je Obec Dlouhoňovice. Podpisem předmětné smlouvy pověřuje ZO starostu 
obce; 

� dohodu mezi Obcí Dlouhoňovice a Městem Žamberk o vytvoření společného školského 
obvodu Základní školy. Podpisem dohody pověřuje ZO starostu obce;  

� žádost o dotaci SDH Dlouhoňovice na rok 2018 ve výši 100 000,- Kč;  
� žádost o dotaci TJ Dlouhoňovice na rok 2018 ve výši 132 000,- Kč;  
� podání trestního oznámení na firmu ISS ohledně neplnění smlouvy s Obcí Dlouhoňovice 

sepsanou v roce 2016. Podáním oznámení pověřuje ZO starostu obce; 
� žádost o dotaci na instalaci interaktivní tabule u vlakového nádraží a zafinancování celé 

akce společně s Městem Žamberk;  
� záměr pronájmu bytu 131/B v č. p. 131 v ul. Sídlištní od 1. 1. 2018;  
� jmenování hlavní a dílčích inventarizačních komisí, seznam je součástí zápisu; 
� rozpočet Obce Dlouhoňovice na rok 2018, který je schodkový (10.144.000,- Kč = příjmy  

vs. 14.681.750,- Kč = výdaje. Podrobnosti k rozpočtu (rozdělení do jednotlivých 
kapitol) jsou zveřejněny na internetových stránkách obce Dlouhoňovice). 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí záměr pronájmu garáže v č. p. 135 v ulici Školská. 

Zastupitelstvo obce Dlouhoňovice na svém zasedání dne 11. 12. 2017 
neschválilo: 

� žádost o parkovací místo paní I. Č. v ulici Sídlištní; 
� žádost pana M. Š. pro stání nákladního vozidla na veřejné komunikaci v ulici Hlavní.  

 
 

 

TERMÍNY VEŘEJNÝCH ZASEDÁNÍ  
ZASTUPITELSTVA OBCE DLOUHOŇOVICE v r. 2018: 

Pondělí 12. února, 23. dubna, 18. června, 27. srpna, 22. října a 10. prosince. 
 

Případná změna bude včas oznámena! 
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VZPOMÍNKOVÁ AKCE 

V sobotu 28. října dopoledne se na 
místním hřbitově konala (tak jako 
každý rok v Den vzniku samostat-
ného československého státu) 
vzpomínková akce. Starosta obce, 
pan Petr Nun, položil za doprovodu 
nepočetné skupinky občanů Dlouho-
ňovic věnec u pamětní desky našich 
spoluobčanů, kteří položili svoje 
životy za vznik našeho samostatného 
státu.  

LaS 

SOUSEDSKÁ KNIHOVNIČKA 
V DLOUHOŇOVICÍCH 

Vážení čtenáři, ráda bych vás 
informovala o tom, že v Dlouhoňovicích byla zřízena „SOUSEDSKÁ KNIHOVNIČKA“.  

Ptáte se, co si pod tímto názvem máte představit? Jedná se o volně přístupnou 
knihovničku, která je umístěna na chodbě před vstupem na obecní úřad. Navštívit ji tedy 
můžete právě v době provozu obecního úřadu a mateřské školy. Pravidla využití této 
knihovničky jsou jednoduchá. Knihovnička je k dispozici všem, kteří mají rádi knížky. 
Vypůjčit knížku si můžete kdykoliv budete chtít. Zdarma a bez registrace. Ideálně na principu 
jednu si půjč a jednu vrať, respektive jednu si vezmi a jinou daruj. Samozřejmě si půjčenou 
knížku mezitím nechejte na přečtení tak dlouho, jak budete potřebovat.  

Aby bylo co půjčovat, je třeba 
knihovničku naplnit. Pokud tedy 
máte doma knížky, které už 
nebudete číst, ale víte, že jsou 
čtivé, zajímavé a vezme je do ruky 
rád někdo jiný, můžete je přinést 
do „sousedské knihovničky“. Při 
větším počtu knížek je, prosím, 
přineste v otevírací hodiny do 
místní knihovny, tedy každou 
středu od 17:00 do 19:00 hod. 
(přes Vánoce bude knihovna 
uzavřena, první možný termín 
darování knížek bude středa  
10. ledna).  

Prosím zacházejte s knížkami  
i knihovničkou šetrně, ať dlouho 
vydrží a mohou udělat radost  

i ostatním. 
Budeme rádi, když vám knihovnička přinese příjemné chvilky. 

Za kulturní komisi - Lucie Šimková 

Z REDAKČNÍHO STOLU ZPRAVODAJE 
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ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO 
STROMEČKU V DLOUHOŇOVI-
CÍCH 

Na první adventní neděli (3. prosin-
ce) proběhlo v Dlouhoňovicích před 
místní prodejnou rozsvícení vánočního 
stromečku.  

Na této tradiční předvánoční akci 
nechybělo místním obecním úřadem 
zajištěné občerstvení (punč, čaj, 
cukroví a bramboráky), nechyběla 
zdravice pana starosty obce, nechyběly 
vánoční melodie, o které se letos 
postarala místní hudební skupina  
C-Band, nechyběla Tichá noc v podání 
trumpetisty p. Šafáře ze Žamberka, 
hlavně ale nechyběla vánoční pohoda  
a příjemná sousedská atmosféra. Zřejmě 
jediné, co letos chybělo, byl sníh, který by celé akci dodal tu pravou vánoční atmosféru. Sníh 
se ale přes veškerou snahu organizátorů akce zajistit nepodařilo. 

Všem zúčastněným za příjemně strávený vánoční podvečer děkujeme.    LaS   
  

POZVÁNKA DO DIVADLA 

Divadelní spolek „NA SKÁLE“  
z Helvíkovic vás ve spolupráci 
s kulturní komisí obce Dlouhoňovice 
srdečně zve do divadla.  

Divadelní představení s názvem 
„Nájemníci pana Swana“ můžete 
navštívit v sobotu 24. února 2018 
od 19:00 hodin v místní tělocvičně. 
Vstupné dobrovolné.  

Divadelní hra Nájemníci pana Swana 
je bláznivá komedie plná 
neuvěřitelných záměn. Erik Swan 
přijde na vychytralý způsob, jak se 
dostat k penězům. Díky fintě 
s fiktivními nájemníky se mu daří 
obelhávat sociální úřad do doby, než se 
v domě objeví kontroloři. V tom 
okamžiku se mu situace zcela vymkne 
z rukou …. 

 
Za kulturní komisi 

Lucie Šimková 

  



DLOUHOŇOVICKÝ OBČASNÍK                 ČÍSLO 76 (4/2017) 

 
STRANA 10 

ZMĚNA JÍZDNÍCH ŘÁDŮ VLAKŮ A AUTOBUSŮ 

O půlnoci ze soboty na neděli 9. / 10. prosince došlo ke změně autobusových a vlakových 
jízdních řádů.  

V autobusových jízdních řádech u linek vedoucích přes obec Dlouhoňovice (č. linky 
700902, 700970 a 700982) došlo k drobným změnám, a to: 

• linka č. 700970 (Letohrad-Žamberk-Žamberk, žel. st. a opačně): 
- spoj č. 11 jede v celé své trase o 10 minut dříve,  
- spoj č. 233 jede v celé své trase o 6 minut dříve,  
- spoj č. 31 jede v celé své trase o 4 minuty dříve,  
- spoj č. 113 jede v celé své trase o 8 minut dříve. V opačném směru:  
- spoj č. 16 jede v celé své trase o 3 minuty dříve a  
- spoj č. 238 (38) jede v celé své trase o 4 minuty dříve.  
 

Nově je zaveden spoj č. 414, který jede v úseku Žamberk, žel.st. – Letohrad pouze 
31.12.2017 (odjezd od nádraží Žamberk v 17:30 hod.) 

 

• linka č. 700982 (Žamberk-Dlouhoňovice-Česká Rybná-Rybná n.Zdob. a opačně),  
- spoj č. 13 jede v celé své trase o 4 minuty později. 
 

• linka č. 700902 (Ústí n.Orl.-Libchavy-Dlouhoňovice-Žamberk-Kunvald-Rokytnice 
v Orl.h. a opačně) je beze změn. 

 

Změny u vlaků na trati č. 021 (Letohrad - Žamberk (Dlouhoňovice) - Týniště nad Orlicí): 
- první ranní spoj do Častolovic odjíždí nově o dvě minuty déle (ve 4:35 hod.); 
- první ranní vlak do Letohradu odjíždí o minutu déle, a to v 5:14 hodin; 
- odpolední vlak v 16:41 hodin nově nejezdí až do Náchoda, ale je ukončen ve stanici 

Častolovice s přímým přestupem směr Týniště nad Orlicí (Hradec Králové). Ostatní vlaky 
zůstaly beze změny. 

 

Nové jízdní řády (autobusové i vlakové) jsou vyvěšeny na webových stránkách obce 
Dlouhoňovice (v záložce Aktuality), v tištěné podobě jsou součástí tohoto obecního zpravodaje 
jako jeho samostatná příloha.  

Za redakci DlňO – Ladislav Šimek 
 

 

VÁNOČNÍ PROVOZNÍ DOBA V MÍSTNÍ PRODEJNĚ A RESTAURACI 

      prodejna Hruška   restaurace Pod Lipami 

PÁTEK  22. 12. 2017  7:00 – 11:00, 14:00 - 16:00 hod.   
SOBOTA   23. 12. 2017  7:00 - 10:00 hod.     
NEDĚLE  24. 12. 2017  ZAVŘENO      ZAVŘENO 
PONDĚLÍ  25. 12. 2017   ZAVŘENO     ZAVŘENO 
ÚTERÝ  26. 12. 2017  ZAVŘENO     17:00 – 22:00 hod. 
STŘEDA  27. 12. 2017  7:00 – 11:00 hod.    17:00 – 22:00 hod. 
ČTVRTEK  28. 12. 2017   7:00 – 11:00, 14:00 - 16:00 hod.  17:00 – 22:00 hod. 
PÁTEK  29. 12. 2017  7:00 – 11:00, 14:00 - 16:00 hod.  17:00 – 24:00 hod. 
SOBOTA  30. 12. 2017  7:00 - 10:00 hod.    uzavř. společnost 
NEDĚLE  31. 12. 2017  ZAVŘENO     ZAVŘENO 
PONDĚLÍ  1. 1. 2018  ZAVŘENO     ZAVŘENO 
ÚTERÝ  2. 1. 2018  7:00 – 11:00 hod.      
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Ahojky ze školky, 

Znáte to pořekadlo v zdravém 
těle, zdravý duch? Tak to u nás ve 
školce platí. Po plaveckém výcviku 
a saunování jsme zdraví, jako ti 
vánoční kapříci a můžeme si užívat 
všechny akce, které na nás ve 
školce čekají. 

V říjnu jsme si zabubnovali 
v bubenické dílně, prohlédli  
a pohladili jsme si dravé ptáky, na 

vánoční zpívání jsme vyjeli 
autobusem ještě s ostatními 
školkami do Vamberka, v divadle 
v Žamberku na nás čekala pěkná 
pohádka. V prosinci jsme se 
proměnili v čertíky a přivítali jsme 
Mikuláše a anděla ve školce. 

Poslední akcí bude vánoční 
nadílka, kterou si užijeme se 
svými rodiči a sourozenci. 

A to je tečka za letošním 
rokem. 

Přejeme Vám všem hodně 
zdraví a štěstí v novém roce. 

    
 Vaši nejmenší  
z MŠ Dlouhoňovice 

 
 

 
 

MASOPUST 2018 

Masopustní veselí v Dlouhoňovicích proběhne v sobotu 10. února 2018.  
Více na http://masopust.webnode.cz 

 

ZPRÁVIČKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLIČKY 
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Hasičská výroční schůze 

V sobotu 9. prosince proběhla výroční schůze sboru dobrovolných hasičů obce 
Dlouhoňovice. Letos jsme se sešli o něco dříve, jelikož jsme měli v plánu, oproti jiným rokům, 
společné focení. Zhodnotili jsme průběh letošního roku za všechny části sboru, to jest za 
Floriánek, za mladé hasiče, za hasiče a za zásahovou jednotku. Vystoupili též hosté, pan Petr 
Nun, starosta obce Dlouhoňovice, dále pan Štěpánek, zástupce sboru dobrovolných hasičů 
obce Líšnice. Na závěr oficiální části proběhly volby vedoucích představitelů a výboru sboru. 
Starostou nadále zůstává Zdeněk Musil, jeho zástupcem Václav Vítek starší, velitelem Václav 
Vítek mladší. Po volbách jsme chutně povečeřeli a začala volná zábava.  

Děkuji za účast všem, kteří přišli, a velice mě mrzí, že ač je nás ve sboru kolem šedesáti, tak 
na schůzi přišla pouze polovina, a to tak tak.  

Jo a musím ještě připsat, že se nám podařilo přesvědčit naše děvčata a pořídili jsme jim  
s pomocí obce hezké uniformy. Móóóóóóóc jim to slušelo. 

Za SDH Dlouhoňovice David Silber 

 
KALENDÁŘ (dosud známých) AKCÍ V DLOUHOŇOVICÍCH: 

 

� pátek 5. a sobota 6. ledna – Tříkrálová sbírka v Dlouhoňovicích 
� sobota 12. a neděle 13. ledna - 1. kolo volby Presidenta ČR 
� sobota 20. ledna - hasičský ples (tělocvična) 
� neděle 21. ledna – dětský karneval (tělocvična) 
� sobota 10. února - masopust 
� sobota 24. února – divadlo (tělocvična) 
� pátek 9. března - sportovní ples (tělocvična)  
� sobota 24. - neděle 25. března – čtení s přechodem času na Chatě Rolba 
� sobota 24. března – jedenácté probouzení Urbanovy studánky 
� neděle 20. května - setkání zastupitelů obce s důchodci 
� středa 22. srpna - výlet důchodců 
� sobota 22. září – osmý výstup na Výhlednu 
� 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 
 

Z HASIČSKÉ ZBROJNICE 



DLOUHOŇOVICKÝ OBČASNÍK                 ČÍSLO 76 (4/2017) 

 
STRANA 13 

 
 

 

Místní akční skupina (MAS) Orlicko, z.s. v roce 2017  
podpořila realizaci 75 projektů! 

 

Chybí Vám ve Vaší obci např. bezpečný chodník? Nemáte kam 
dát děti v období školních prázdnin? Navštěvuje Vaše ratolest 
školu se zastaralými učebnami? To je jen několik málo problémů, 
jejichž řešení jsme podpořili. 

Rodiče, těšte se na širší kapacitu příměstských táborů! 
Vybavené příměstské tábory budou v Žamberku, Letohradě, 
Klášterci nad Orlicí, Helvíkovicích, Písečné a v Červené Vodě. 
Jejich hlavní výhodou bude cenová dostupnost.  

Celkem 10 základních škol bude mít nové učebny! Jedná se 
především o vybavení učeben fyziky, chemie, informatiky, 
přírodovědné učebny a zřízena bude i venkovní učebna. Součástí 
těchto projektů je také zajištění bezbariérovosti. Nové učebny budou mít také Průmyslová SŠ 
Letohrad a SŠ obchodu, řemesel a služeb v Žamberku. SOU opravárenské Králíky bude 
disponovat zase novým technickým vybavením pro praktickou výuku. 

Dojde ke zlepšení terénních sociálních služeb, a to především nákupem nových automobilů.  
Již v lednu se ve městě Králíky plně nastartují nové Sociálně terapeutické dílny Miriam pro 

osoby s mentálním, tělesným či kombinovaným postižením. Tyto dílny umožní klientům 
aktivně trávit část pracovního dne, pomohou při získávání pracovních návyků a zvýší tak 
předpoklady pro budoucí uplatnění na trhu práce. 

Podpořili jsme také místní zemědělce a lesníky! Ti žádali především o nové technické 
vybavení, jako jsou například stroje pro svoz senáže, traktor, krmné automaty, přihrnovač 
krmiv, sekačka, stroje pro sklizeň či stroje pro práci v lese. 

Pokud máte zájem se seznámit se všemi podpořenými aktivitami, seznamy všech vybraných 
projektů jsou zveřejněny na webových stránkách www.mas.orlicko.cz. 

Jedete s námi? 

V září jste nás mohli vidět na letohradské akci Běháme pro… nebo na žambereckém 
duatlonu. Někteří z Vás si tak možná vyzkoušeli jízdu na elektrokole či trenažéru. V rámci 
projektu JEDEME VŠICHNI jsme vyrazili na cyklojízdu územím.  

Co nás (Vás) čeká? 

V příštím roce podpoříme bezpečné silnice a chodníky, cyklostezky a projekty do 
vzdělávání. Zopakujeme podporu příměstských táborů, školních družin a dětských klubů, ale  
i podporu zemědělských projektů. Přibudou výzvy na podporu různorodosti příjmů 
v zemědělské výrobě, na neproduktivní investice v lesích a na zlepšení kvality polních cest. 

Podpora rozvoje vzdělávání v regionu pokračuje! 

Letošní rok byl v aktivitách projektů místních akčních plánů vzdělávání velice nabitý! 
Vzdělávací semináře, ukázkové hodiny, spolupráce různorodých subjektů či sběr potřeb 
zástupců vzdělávání v regionu – to vše probíhalo v letošním roce z iniciativy kanceláře MAP. 

Na 150 zúčastněných mělo semináře k problematice inovativních/alternativních směrů ve 
vzdělávání, fungujících žákovských parlamentů, zásad zdravého stravování dětí a žáků. Jejich 
pozitivní zpětná vazba potvrzuje, že poskytování tohoto druhu podpory vzdělávání má smysl! 

MAS ORLICKO INFORMUJE 
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Šířit příklady dobré praxe a sdílet svoje zkušenosti se rozhodlo devět učitelů základních 
škol. V rámci ukázkových hodin představili svým kolegům principy a význam metody 
kritického myšlení, reedukační metody a pomůcky využívané k práci s dyslexií, dyskalkulií. 
Byla představena forma výuky cizího jazyka pomocí on-line techniky, matematika v anglickém 
jazyce metodou CLIL, výuka matematiky Hejného metodou, či spolupráce učitele a asistenta 
pedagoga nebo vhodné způsoby práce s žáky s poruchami učení. 

Zorganizovali jsme dvoudenní exkurzi do mateřských škol v jižních Čechách. Zde bylo 
možné poznat funkční práci s dětmi sloučenými do „dvoutřídek“, společnou práci dětí  
a pedagogů na realizovaných projektech typu environmentální výchovy, logopedie, výuky 
cizího jazyka a dalších. 

Téměř dvě stovky zájemců o odborně zaměřená diskuzní setkání navštívilo pořádané kulaté 
stoly. Na stupeň vítězů v pomyslném žebříčku hodnocení se jistě řadí kulatý stůl vedený 
panem doktorem Martinem Romanem k problematice formativního hodnocení a efektivitě 
výuky a učení. 

Úspěšně probíhá i aktivita s názvem Pilotáž. V rámci „pilotáže“ byly prezentovány projekty 
ve spolupráci mezi školou, rodiči, zástupci zájmového a neformálního vzdělávání i zaměstna-
vateli. 

KVARTETO – oblíbenou hru jsme zpracovali se znázorněním jinakosti, odlišnosti a růz-
norodosti v přístupu ke vzdělávání, v myšlení dětí, ale i dospělých, v možnostech, kde, kdy, 
jak, s kým a s čím se můžeme ve škole setkat. Ve své elektronické verzi je kvarteto k dispozici 
všem zájemcům na internetových stránkách www.maporlicko.cz. Zde a na facebookovém 
profilu MAP Orlicko máte možnost se detailněji seznámit se všemi výstupy projektu. 

Veškeré stávající aktivity v podpoře a rozvoji vzdělávání budou pokračovat i v roce 
následujícím a o dění Vás budeme i nadále informovat. 

 
 

Na závěr bychom Vám rádi za celou místní akční skupinu popřáli krásné 
Vánoční svátky, rodinnou pohodu, spoustu úspěchů v roce 2018 a mnoho 
spokojenosti s rozvojem území Orlicka. 

 

Tisková zpráva z jednání mimořádné Valné hromady Sdružení obcí Orlicko 
dne 1. 11. 2017  

Ve středu 1. 11. 2017 se v Letohradě konala Valná hromada Sdružení obcí Orlicko, která 
jednala v mimořádném termínu.   

Na programu tohoto jednání bylo totiž již dlouho očekávané schválení smlouvy  
s dodavatelem na domácí kompostéry, které nesneslo odkladu do řádného prosincového 
jednání. Nákup domácích kompostérů je součástí realizace projektu Předcházení vzniku 
biologicky rozložitelných odpadů v území Sdružení obcí Orlicko, který je spolufinancován 
z Operačního programu Životní prostředí. Po podpisu smlouvy dojde k dodávce kompostérů 
v období do 8 týdnů po podpisu smlouvy a následně budou kompostéry prostřednictvím 
dotčených obcí umístěny zdarma do jednotlivých domácností, které o domácí kompostéry 
projevily zájem. Do projektu se zapojuje celkem 13 členských obcí Sdružení obcí Orlicko. Bude 
pořízeno celkem 1979 kompostérů a 5 ks komunálních štěpkovačů.   

Dalším bodem programu jednání bylo schválení nákupu stopovacího zařízení za nově 
pořízenou čtyřkolku pro úpravu lyžařských stop na Suchém vrchu a na Bukové hoře, kterou 
Sdružení pořídilo zejména díky dotaci Pardubického kraje a částečného dofinancování 
z vlastních prostředků. Nákupem této techniky dojde k rozšíření možností úpravy lyžařských 
stop i při menší sněhové pokrývce a v úsecích, kde rolba díky své šířce nemohla dříve provést 
úpravu stop.    
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Druhou částí jednání starostů členských obcí svazku byl seminář zaměřený na nové 
povinnosti obcí v souvislosti s platností Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) 
od května příštího roku. V závěru semináře se členské obce Sdružení obcí Orlicko shodly na 
společném postupu při zajištění povinností vyplývajících z tohoto nového nařízení Evropské 
unie.   

Petr Fiala, předseda Sdružení obcí Orlicko  

Lyžařská běžecká oblast BUKOVÁ HORA-SUCHÝ VRCH  
(novinky pro sezónu 2017/2018) 

Pro nadcházející sezónu rozšířilo Sdružení 
obcí Orlicko technické vybavení k zajištění 
úpravy lyžařských běžeckých stop o čtyř-
kolku na pásech se stopovacím zařízením. 
Čtyřkolka bude doplňovat rolbu, a to 
zejména v případech, když by použití frézy  
u rolby mělo za následek narušení nebo 
zničení podkladu. Také ji budeme používat 
v místech, kde rolba z důvodu šířky 
neprojede. Na pořízení čtyřkolky se 
stopovačem přispěl Pardubický kraj částkou 
300.000,- Kč.  

Další důležitou novinkou je zvýšení 
parkovného na Červenovodském sedle  
z 30 Kč/den na 60 Kč/den od 15. 12. 2017. 

Zvýšená cena parkovného nám pomůže s vyt-
vářením zdrojů na zlepšení celého systému 
úpravy lyžařských stop. Vzhledem k stáří 
rolby musíme vynakládat stále více 
prostředků na servis a výměnu některých 
částí rolby, musíme průběžně aktualizovat  
a rozšiřovat informační systém, včetně např. 
vydání nových map či plánků tratí nebo 
musíme platit za prohrnování parkoviště. Na 
druhou stranu jsme zachovali cenu za 
sezónní parkovací kartu ve výši 500,- Kč. 
Karty jsou k dispozici v objektu 
informačního centra na Červenovodském 
sedle.       

Děkujeme za pochopení! 
RNDr. Antonín Fiala, 

              manažer Sdružení obcí Orlicko  
 

 
Tříkrálová sbírka 2018 

(tisková zpráva ze dne: 24. 10. 2017) 
Dobročinnou Tříkrálovou sbírku pořádá Charita ČR 

již poosmnácté a její výtěžek je určen především na 
podporu charitních služeb v regionu příslušné 
Charity, která sbírku organizuje. Služby Oblastní charity 
využívají už 25 let lidé všech generací, čelící nemocem, 
zdravotním potížím, chudobě či samotě. Stabilní rodina je základ životní jistoty každého 
člověka a právě podpora rodiny je jedním z hlavních cílů činnosti Oblastní charity. I tento 
ročník Tříkrálové sbírky podpoří dárci tyto charitní služby – viz násl. stránka: 

 
 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 

Tříkrálová sbírka v Dlouhoňovicích proběhne:  
- v pátek 5. ledna 2018 (15:00 – 18:00 hod.)  
- v sobotu 6. ledna 2018 (8:00 – 18:00 hod.) 

Více o Tříkrálové sbírce najdete na www.uo.charita.cz 
 

 

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD ORLICÍ 
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• Sociálně terapeutické dílny 
• Domácí hospicová péče 
• Pečovatelská služba 
• Rodinná centra 
• Sociálně-aktivizační služby pro rodiny 

s dětmi 

• Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
• Občanská poradna 
• Zařízení pro osoby bez přístřeší 
• Dar na realizaci humanitárních projektů 

v zahraničí 
• Přímá pomoc lidem v nouzi 

 
Ve sbírce za rok 2017 se v orlickoústeckém okrese vybralo 2.495.071,- Kč. 65 % výtěžku 

použila Oblastní charita v souladu se záměry zejména na zajištění domácí hospicové péče, 
sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a další charitní služby. Další podíl z výtěžku 
je určen na projekty Diecézní charity HK (15 %), na zahraniční humanitární fond CHČR  
(10 %), na režii TS (5 %) a projekty CHČR (5 %). 

Bližší regionální informace k TS a k činnosti Oblastní charity naleznete 
na www.uo.charita.cz a v časopise Charitní aktuality, který budou rozdávat koledníci. Obecné 
informace k Tříkrálové sbírce najdete na www.trikralovasbirka.cz 

Iva Marková, tel. 734 769 713,  
www.uo.charita.cz 

 

 
Žáci z letohradské školy na výletě na naučné stezce v Dlouhoňovicích 

Na jaře jsem se doslechla, že v Dlouhoňovicích vybudovali zajímavou naučnou stezku, která 
má dvě části, a to stezku kamennou a stezku věnovanou živočichům, kteří žijí v okolních 
lesích. Rozhodla jsem se navštívit stezku se svými žáky a obohatit tak jejich výuku ve škole. 

Naučný výlet jsem zrealizovala hned v září. Z Letohradu jsme dojeli vlakem do Žamberka, 
kde nás hned kousek za nádražím čekalo první stanoviště a na něm obří slepenec. Následovaly 
pak ukázky dalších hornin, které si děti pečlivě prohlédly a zároveň si přečetly i zajímavosti na 
naučných tabulích. Udivila je především velikost hornin. Potom následoval výstup na 
Výhlednu, odkud jsme obdivovali Orlické hory a masiv Králického Sněžníku. Po vydatné 
svačině od maminek a krátkém odpočinku nás čekala Lesní stezka. Děti s radostí objevovaly 
jednotlivá zvířata a zkoušely se vzájemně z otázek, které na ně čekaly na tabulích. Samozřejmě 

nechybělo fotografování s liškou, 
veverkou, divokým prasetem  
a dalšími živočichy. Závěrem jsme 
se občerstvili u studánky a děti se 
vydováděly na prolézačkách před 
obchodem. 

Výlet se nám vydařil a já musím 
poděkovat za skvělý nápad, jak 
dětem přiblížit živou i neživou 
přírodu. Děti byly opravdu 
nadšené a některé se do 
Dlouhoňovic rozjely ještě jednou, 
a to se svými rodiči. 

Hana Hrdinová,  
učitelka ZŠ Letohrad 

  

PŘEVZATO Z OBECNÍHO FACEBOOKU 
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ULICE „U DUBU“ JE OPĚT U DUBU 

Majitelé pozemku, na němž do loňského roku stával 
v těsném sousedství místní komunikace ulice „U Dubu“ 
v Dlouhoňovicích mohutný dub letní (Quecus robur), 
vysadili strom nový a tím vrátili ulici „U Dubu“ její 
právoplatný název.  

O souvislostech s pokácením starého dubu jsme psali 
v Občasníku č. 4/2016 na straně 18 a 19. 

Za redakce DlňO – L. Šimek 

Chtěla bych touto cestou moc poděkovat spolku 
Floriánek SDH Dlouhoňovice a ochotné paní Simoně 
Páchové, díky kterým se podařilo nasbírat skutečně 
obrovské množství víček pro malou holčičku Rebecu, která 
trpí nemocí „Motýlích křídel“. Nasbíraná víčka vykoupí 
specializovaná zařízení a peníze poslouží Rebece na nákup 
speciálních pomůcek, které nejsou hrazeny zdravotní 

pojišťovnou. Naše škola se zapojila do této veřejné sbírky, 
protože nejenom naší prací, ale i posláním je dětem pomáhat. Neváhali jsme tedy ani minutu 
a rozhodli se pomoci. Jen díky vám se nám společně podařilo pomoci tam, kde je to skutečně 
potřeba.  

Se srdečným pozdravem Mgr. Hubálková Petra, SŠ a ZŠ Žamberk, Tyršova 214 
http://www.rebecinakridla.cz/chci-pomoci 

 
 
 

Čtení s přechodem času 

Sobota 28. října 2017 = státní svátek, 
letos také poslední den letního času.  

V sychravém, studeném podzimním 
večeru se trousí vesnicí děti se spacáky. 
Kam? No přece na Rolbu. V 19 hodin 
začíná už devatenácté čtení s přechodem 
času. V krbu už praská oheň a bude se číst 
až do rána.  

Letošní čtení zpestřilo povídání pana 
inženýra Homolky, který přijel dětem 
povídat, jak se fotografují zvířata  
v přírodě. Jeho hodinové vyprávění 
skončilo živou besedou až za dvě hodiny.  

Dětí se sešlo 25 a čtení se účastnil  
i ježek bělobřichý, „nájemník“ rodiny 
Páchovy. Ten jediný do rána neusnul. 
Nápad to byl Simony, protože se četly 
pohádky z knížky Rudo Morice - Povídala ježčí máma. Potom až do rána povídky z knihy Josefa Pohla 
- S vůní pryskyřice.  

Děti si jako památku na letošní podzimní čtení vyrobily odznak (tzv. „placku“) s ježkem a ráno před 
osmou hodinou už zimního času se spokojeně rozešly do nevlídného větrného dne.  

Všem, kteří se na přípravách a průběhu této akce Floriánka podílejí, patří dík.  Jiří Tydlitát                                                                                                                             

Z ČINNOSTI SPOLKŮ 
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Floriánek na výletě aneb Cesta do pekla 

Jako každý rok, tak i letos naplánoval 
Floriánek krásný výlet. Výlet nejen pro 
děti a jejich rodiče, ale pro všechny, 
kteří měli chuť vydat se s námi za 
pohádkou. Vydali jsme se na Vysočinu, 
do obce Čertovina, kde mají opravdové 
Peklo. Na výlet vyšel nádherný 
podzimní den, kdy se sluníčko opíralo 
do barevně oděných stromů a děti si 
tak mohly na výletě užít ještě jeden 
z mála krásných teplých dnů, než se 
zabalí do zimních bund a čepic.  

V obci Čertovina nás přivítalo Peklo 
se vším všudy. Ale nemyslete si, že to 
bylo Peklo, kde se straší děti - bylo to 

Peklo, které patří do pohádky. Peklo  
s Luciferem na jeho pekelném trůně a spoustou čertíků a čertic okolo, peklo plné podzemních chodeb 
a tmavých zákoutí, peklo s pravou 
čertovskou kuchyní, kde vrchní čertice 
připravuje pro všechny čerty vybrané 
pokrmy z netopýřích křídel a pavoučích 
nožek, peklo tmavé, ale spravedlivé. Děti, 
ale i jejich rodiče si vyzkoušeli, jak se sedí 
v pekelné škole, kde se vyučuje čertí 
desatero a 7 smrtelných hříchů. Ti zlobivější 
si na vlastní kůži vyzkoušeli různé čertí 
nástroje v Trapírně, kde čerti napravují 
hříšníky. A komu vyschlo z pekelného tepla 
v hrdle, mohl ochutnat i pravé pekelné 
nápoje. Za chvíli byly děti v pekle jako doma 
a když nastal čas se s Luciferem rozloučit, 
nikomu se domů nechtělo. Ale všechno má 
svůj čas, i pohádka v pekle.  

Po hodinové prohlídce pekla, kdy nám 
všem řádně vyhládlo, jsme se ještě zastavili 
v Sapíkově pekelném šenku, kde snad praví 
čerti připravovali tak výborné pokrmy. Kdo odolal ďábelskému hořícímu guláši, mohl si pochutnat na 
topince s ďábelskou směsí, čertovském bramboráku či Luciferových vidličkách. Opravdu bylo z čeho 
vybírat a záleželo jen na nás, kterou z těch čertovských chutí okusíme.  

A co k pohádkovému výletu dodat? Příště pojeďte s námi, nudit se určitě nebudete.  

Za Floriánek Jana Bártová 
 

PODĚKOVÁNÍ 

Dovolte mi ještě poděkovat všem ze spolku Floriánek, kteří se po celý rok věnují přípravám  
a realizaci akcí, které jsou často velmi náročné.  
V letošním roce se nám podařilo připravit 19 akcí. 
Děkuji všem sponzorům za materiální i finanční podporu, zejména naší obci Dlouhoňovice. 
Na další spolupráci v roce 2018 se těší spolek Floriánek. 

Simona Páchová 
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Vánoce s Floriánkem 

Rok utekl jako voda a poslední 
akcí Floriánka bylo mikulášské 
odpoledne a návštěva Mikuláše  
s jeho družinou u dětí doma. 

Na začátku prosince jsme 
přichystali pro děti, rodiče, 
prarodiče a veřejnost mikulášské 
odpoledne. Kolem 15. hod se začalo 
mini - jarmarkem. Byla zde 
oblíbená medovina, výrobky  
z perníku, kravské a kozí sýry, 
vánočky, frgály, perníčky, bižuterie 
a nejrůznější vánoční dekorace. 

O zahájení se postarala naše 
Mateřská škola. Děti se proměnily 
v čerty a vánočními koledami  
a písněmi potěšily obecenstvo. 

Po celou dobu akce byla připravena čokoládová fontána, která je velmi oblíbená u dětí. Pro 
dospělé pak Floriánkova kavárnička. 

Program pokračoval vánoční pohádkou "Jak čertík psal dopis Ježíškovi", v podání divadla 
Mamatata. Děti byly zcela vtáhnuty do děje pohádky. Moc si to užily. 

Na závěr k nám zavítal Mikuláš s anděly a čerty. Připravili si pytel na zlobivé děti a pro ty 
hodné dárečky. Z 86 dětí si naštěstí žádné zlobivé neodnesli.  

Děti z čertovského diáře nejvíce slibovaly, že: „si budou uklízet hračky, budou poslouchat, 
budou si čistit zoubky.“ A již teď se těší na příští rok. 

I my ze spolku Floriánek se těšíme na další akce s Vámi. 
Za Floriánek přejeme krásné Vánoce plné pohody a splněných přání. Do nového roku 

hodně zdraví a štěstí.  
Simona Páchová 

 
 

Vánoční přání  

Stalo se už tradicí, že se v naší obci rozsvítí vánoční strom 
první adventní neděli. Je to vždy strom živý. Ale vše živé 
roste, stárne i umírá. Nejinak tomu je i u stromů, a nejen  
u těch vánočních. V závěru minulého roku odešel náš jediný 
památný strom v obci – dub. I jedna z cest nesla jeho název. 
A letos? Majitelé pozemku vysadili na jeho místě nový, už 
docela vzrostlý.  

Mladý a už památný, vždyť i jméno ulice zdědil po svém 
předchůdci. Tak ať jsou pro nás ty letošní Vánoce radostné  
a spokojené a v dalších letech jen dostatek zdraví a štěstí 
vám všem i novému dubu. 

                
Jiří Tydlitát 

Z VAŠICH PŘÍSPĚVKŮ 
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Putování za zvířátky 

A už jdeme z kopce. Nejen obrazně, že v Cestě 
lesem jsme za polovinou našeho povídání, ale  
i doopravdy. K Urbanově studánce to je teď už jen 
dolů. Stále jdeme lesem, tak proč tu na nás čeká 
zajíc polní? Měl by být v polích, když je polní. 
Poslechněte si tedy jeho příběh, tady je pohádka. 

Šestá  

Náš zajíček si celé léto hledal obživu na 
okolních polích a loukách. Pochutnával si a vybíral 
ty nejvoňavější a nejšťavnatější lístečky, dováděl  
s kamarády, užíval si sluníčka ve vyhřátých 
suchých pelíšcích, kde byl v bezpečí před 
slídivýma očima dravců.  

Léto ale není celý rok. Ochladilo se, louky a pole 
ztratily svěží zelenou barvu, někdy se objevila  

i jinovatka. Mokro a zima. To je moc nepříjemné 
období roku. Zábly tlapky a mokrý kožíšek nepříjemně chladil. Sluníčko už mělo málo sil, aby 
ho rychle vysušilo. Do uší protivně foukal vítr. Na polích bláto. Na loukách jen polehlé zbytky 
trávy.  

Kam teď. Do králíkárny ke kamarádům králíkům nepůjdu. Na svíčkovou se mi zrovna 
nechce. Tak se náš zajíček schoval do lesa. Tady tak nefouká, pod smrčky neprší, ve vysoké 
suché trávě se dá udělat docela pěkný teplý pelíšek. Moc hezky se mu tam spalo.  

Jednoho dne se probudil a celý les byl bílý. Měkounký sníh trochu zebe, ale není tak 
protivný jako déšť. Z nedalekého krmelce zavonělo seno, i nějaké to jablíčko se tam našlo, 
když tam přihopkal na snídani. Pochutnal si ještě na trošce kůry z nedalekého nízkého keříku 
a spokojeně si zalezl zpět do pelíšku. Než znovu usnul, vzpomínal na kytičky, které zná.  

Spal celý den a vůbec se mu nezdálo o Vánocích, ale o jaru, o voňavých mezích, rozkvetlých 
loukách. Když se probudil, bylo tolik sněhu, že kdyby seno z krmelce nevonělo, ani by k němu 
netrefil. Ten zaječí sen byl ale krásný. Honem zpátky do pelíšku, možná bude mít 
pokračování.  

Tak až nebudete moci večer spát, zkuste si přeříkávat kytičky, které znáte od těch prvních, 
co jaro vítají. Potom budete mít taky hezké sny.  

Že to nejde usnout? To zajíček už dávno spí a sní, jak hřeje sluníčko. Zdá se mu, že ho šimrá 
na ouškách. To ale přece není sluníčko, to jsou veverky neposedy. Našli ho v pelíšku a šimrají 
svými ocásky. Vstávej, pojď si s námi hrát!  

Chvilku se honí po louce, to ale veverky brzy přestalo bavit. Pojď, budeme se honit po 
stromech, to je lepší. Jak po stromech, ptá se zajíc. Takhle, ukazují veverky a už skáčou z větve 

na větev. Ale to já nedokážu, nato zajíc. Jen to zkus, smějí se obě. 
A tak se zajíc snaží.  Drápky se kůry nezachytí, zadní nohy jsou 
moc dlouhé, šplhat nedokáží. Žuch, spadl na záda, až se probudil. 
Na žádné vyhřáté trávě, ale ve svém suchém pelíšku. To kus sněhu 
spadl opodál z větve smrku. Až to zadunělo. Schoulil se a spí dál. 
Šplhat po stromech se určitě učit nebude.  Tím také končí toto 
naše vyprávění.  Už ho necháme spát.                                                                                         

                                          
Jirka Tydlitát 
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Byl jsem požádán redakcí 
Dlouhoňovického občasníku o vy-
jádření k Mistrovství ČR v přes-
polním běhu, které se konalo 
v sobotu 25. listopadu. 

Tak tedy: 
Po celou dobu příprav jsem 

zdůrazňoval, že jde o mimořádnou 
akci přesahující rámec obce i kraje. 
Myslím, že se to potvrdilo. 
Mistrovství se vydařilo! Dokázali 
jsme sobě, obci, atletickému svazu  
i účastníkům, že jsme dobří. 
Dokázali jsme atletickému svazu, že 
neprohloupil, když přidělil MČR do 
Dlouhoňovic. Hodnocení byla 
vesměs příznivá.  

Startujících bylo 679 v mistrovských kategoriích a 79 ve veřejném závodě.  
Doplněno redakcí DlňO – výsledky veřejného závodu jsou na webu obce Dlouhoňovice 

(www.dlouhonovice.cz) v záložce Aktuality. 
Mohu konstatovat, že všechny úseky fungovaly. Zasloužili se o to členové organizačního 

výboru, kteří závod připravovali dlouhou dobu. Děkuji jim veřejně touto cestou a všem občanům 
připomínám jejich jména: Petr Nun (manažer závodu), Miroslav Keprta (technický ředitel 
závodu), Jiří Havrda (autor a stavba trati), Jan Pešava (ředitel závodu), Stanislav Vítek 
(ekonomický ředitel závodu), Miroslav Herman (úsek energie), Marie Taclová (společenský 
úsek), Josef Kulhavý (úsek prezentace závodníků), Josef Severýn (úsek parkování), Miroslav 
Vítek (organizátor závodu), Zdeněk Kořínek (úsek občerstvení), Tomáš Herman (vedoucí 
propagace), Ladislav Šimek (úsek regionální propagace, média, archiv), Jaroslav Grus (úsek 
čipů), David Silber (tiskové středisko). 

 Děkuji všem ochotným spolupracovníkům, kteří pracovali na různých úsecích. Technického 
delegáta Českého atletického svazu ohromilo množství dobrovolníků, kteří přišli na technickou 

poradu konanou v místní tělocvičně 
dva dny před samotnými závody. 
Děkuji všem divákům, kteří 
v nevlídném počasí pozdního 
podzimu vytvořili obdivuhodný 
rámec závodu.  

Děkuji všem majitelům pozemků, 
po kterých vedla trať závodu. 
Mimochodem: závodníky obdivovaná 
jako zajímavá, přehledná, vzhledem 
k podkladu těžká, ale správná 
krosová. 

Děkuji všem místním sponzorům 
za jejich významný příspěvek do 
rozpočtu akce. Děkuji skupině mých 
atletických přátel, které jsme 

OHLÉDNUTÍ ZA MČR V PŘESPOLNÍM BĚHU 
(25. listopadu 2017 – DLOUHOŇOVICE) 
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neviděli, ale v zákulisí byla jejich kvalitní práce vidět. Byli to: Ladislav Kárský, Jacek Přibáň, 
Zdeněk Simon, Adriana Dvořáková, Josef Hanykýř, Jan Vencl. 

Neopomenu poděkovat těm, kteří významnou měrou přispěli k tomu, že nám vůbec mistrovství 
bylo přiděleno: sportujícím umělcům, společnosti VideoTour v čele se scénáristou, režisérem  
a kameramanem Josefem Psohlavcem. Herci a moderátoři Alfred Strejček a Jan Čenský vytvořili 
videoprogram, který byl nejlepší a pomohl nám vyhrát nad uchazeči z velkých měst.  

Dobrá věc se podařila. Dlouhoňovice se ukázaly jako zajímavá obec, jistě se zviditelnily, dostaly 
se na atletickou mapu republiky. Přál bych obci, aby tato akce nebyla nadlouho poslední.  

Pro mne osobně bylo toto mistrovství rozloučením se sportovní kariérou – závodní, 
trenérskou, rozhodcovskou, organizační. Organizoval jsem tímto čtvrté mistrovství republiky  
a jsem rád, že s pomocí ochotných a dobrých lidí bylo úspěšné.  

Ještě jednou díky všem – Česlav Vančura, předseda organizačního výboru MČR 

PODĚKOVÁNÍ 

Tímto článkem se ještě 
vracím k MČR v přespolním 
běhu, který v naší obci 
proběhl v sobotu 25. listo-
padu 2017.  

Mimochodem, celý závod 
byl společensky, sportovně  
i propagačně velice úspěšný. 
První poděkování patří těm, 
bez kterých bychom to vše 
těžko realizovali, a to 
firmám, které nám poskytly 
podporu: Agromex, Dřevo-
materiál s.r.o., Meixner  
a Hanuš a.s., Sklenář s.r.o., 
Teddies s.r.o., Isolit Bravo s.r.o., Formplast s.r.o., Elektrokomplet s.r.o., Ekola s.r.o., Norservis 
s.r.o., Gaf s.r.o., město Jablonné nad Orlicí, obec Dlouhoňovice a senátor Petr Šilar. Všem moc 
děkujeme. 

Druhé poděkování patří všem Vám z naší obce, kteří jste přispěli jako pořadatelé, či stavitelé 
areálu svými silami k zdárnému výsledku. Musím říci, že jsme byli opravdu překvapeni, jak se lidé 
semknou, když jde o velkou věc.  

 Ještě jednou tedy moc děkuji jménem organizátorů, a jak bylo slíbeno, bude závěrečné sezení, 
kde vše ještě vyhodnotíme. Určitě se ozveme. 

Třetí poděkování patří majitelům pozemků, kteří nám svým svolením umožnili tento závod 
uspořádat. 

Čtvrté a největší poděkování patří tomu, kdo s tímto nápadem přišel a celým obdobím nás vedl, 
a to Česťovi Vančurovi. Tomu, kdo ho nezná, ho velmi rád představím. Bydlí v domečku po 
Moulíkových u nás v obci, byl zakladatelem běhu Terryho Foxe v České republice, trénoval atlety 
na vrcholné úrovni v Praze a byl i členem olympijské výpravy. Organizoval i běh Prahou. Je to jen 
malý výčet jeho aktivit. Opět se vrátím k naší akci. Na začátku nás bylo šest a v konci příprav měl 
organizační výbor čtrnáct lidí. Celé to od počátku vedl Česťa, až do samotné realizace. Měl s námi 
někdy těžkou práci, přesto akci připravil dobře, čehož je důkazem, že při samotné akci bylo 
organizátorů a pořadatelů zhruba 70. Česťa je věkem osmdesátník, myslí však o hodně mladší.  

„Česťo, měl jsi s námi nelehkou práci, ale výsledek stál za to. Do dalších let Ti za všechny 
organizátory přeji klidné bydlení v naší obci, hodně pevného zdraví a jak Tě znám, určitě zase 
něco vymýšlíš.“ 

Děkujeme za vše, Petr Nun, starosta obce 
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Ing. Jan Štrup:  
S atletikou začínal ve Spartaku Letohrad, 
mnohonásobný československý 
reprezentant v maratonu … 

Jacek Přibáň (vlevo stojící z dvojice 
moderátorů na fotce):  
Místopředseda Českého atletického svazu 
(ČAS), jeden z nejzkušenějších 
moderátorů velkých atletických podniků 
vč. závodů mezinárodních … 

Zhodnocení  Mistrovství ČR v přespolním běhu v Dlouhoňovicích očima 
přímých účastníků: 

Musím vyseknout velkou poklonu této 
obci za způsob, jakým se zhostila 
pořadatelství této akce. Atleti - a bylo 
jich kolem 720 (!) - byli velice spokojeni 
s tratí a vůbec s celým zázemím 
mistrovství, kde všechno bylo perfektně 
připravené a hlavně ve velké blízkosti 
závodiště. 

Organizační výbor na čele s pány 
Vančurou a Pešavou se zhostil celé akce 
na výbornou a opět se tak dokázalo, že  
i na malém městě, když se vše dělá 
srdcem, se může vytvořit velká akce. 

Velké poděkování organizátorům s konstatováním, že pořadatelskou laťku nastavili hodně 
vysoko!              

Jacek Přibáň  

 Z průběhu a organizace Mistrovství ČR 
v přespolním běhu v Dlouhoňovicích jsem byl 
velmi nadšený. Všechny kategorie (včetně 
dopoledních žákovských) měly skvělou atmosféru 
a běžci a běžkyně podávali bojovné výkony. Tratě 

byly velmi dobře vybrané a náročností splňovaly podmínky správného krosu. Výborné bylo 
zajištění velkoplošné obrazovky, takže z jednoho místa bylo možné sledovat celý průběh 
jednotlivých závodů. 

Hluboce smekám před hlavními organizátory tohoto mistrovství ČR, ale i před všemi 
dalšími, kteří se podíleli na přípravě a hladkém průběhu této akce. Organizace závodů byla 
skvěle promyšlena a připravena do všech detailů jako je zázemí pro závodníky, parkování, 
možnosti občerstvení atd. Rovněž vyhlašování jednotlivých kategorií v blocích bylo velice 
důstojné a já si velmi považuji, že jsem měl tu čest předávat medaile třem nejlepším mužům 
vytrvalcům. 

Pocházím z nedalekého Letohradu, ale již 43 let jsem v Kolíně. Proto jsem uvítal pozvání na 
slavnostní večer v Jablonném, kde jsem měl možnost setkat se a popovídat si s bývalými 
úspěšnými atlety-běžci a běžkyněmi z oblasti Orlicka. 

Ještě jednou velké díky organizátorům.       Ing. Jan Štrup 
 
 

AKTUÁLNĚ ZE SKI AREÁLU DLOUHOŇOVICE 

V pátek 22. 12. 2017 se v 15:00 hodin rozjede dětský vlek !!!  
Podrobnosti na: http://ski-dlouhonovice.webnode.cz 
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Hokejisté bojují v Lanškrounské hokejové lize 

Hokejový tým má za sebou první 
kolo v Lanškrounské hokejové lize 
(LHL), která nese jméno hlavního 
sponzora hanušovického pivovaru 
HOLBA. Stávající ročník je již v pořadí 
14. a účastní se ho celkem 43 týmů, 
které byly rozlosovány do 7 lig. HC 
Dlouhoňovice byl pro 1. kolo nalosován 
do 1. ligy. S očekáváním nastoupily 
Dlouhoňovice k prvnímu utkání proti 
soupeři Heat Tech, od kterého na 
uvítanou schytaly výprask 1:10 a hned 
následující den utrpěly další porážku 
od celku CBA Nuget Šumperk 1:4. 
Přestože příprava na LHL proběhla, 
určité odlišnosti od kontaktního hokeje 
se projevily. Bezkontaktní bránění se stalo 
oříškem a zakrátko hráči poznali, že rozjetého soupeře jen tak nezastaví a bez zjednodušené hry 
jen tak soupeřovu branku neohrozí. Dalším soupeřem byla nalosována Soma engineering, která 

dlouhou dobu vládne LHL a nebyla poražena od 
jara 2015. Po úvodní ustrašené pasáži mužstvo 
zabralo a zrodilo se první velké překvapení 
tohoto ročníku, když jsme jasného favorita 
zdolali 8:7 a následně deklasovali i Tygry 
Lanškroun 9:3. Tato dvě utkání dala vzpomenout 
na zlaté časy souhry Tomáše Plundry a Jardy 
Macháčka, kteří se vyšvihli na přední místa 
kanadského bodování. V dalším utkání s Lazy 
Neckers zazářil v brance soupeře odchovanec 
dlouhoňovického hokeje Pepa Pávek a v součtu 
s naší střeleckou impotencí jsme opět utrpěli 
porážku 1:3. Další utkání bylo popsáno 
v komentáři LHL takto: S nostalgickým 
nádechem derby okresního přeboru zahráli lépe 
borci z Dlouhoňovic. Tři góly J. Macháčka a 2+2 
Míry Musila přispěly k drtivé porážce Turků. 
Turky jsme vyprovodili z ledu přídělem 8:2.  

V dalším boji jsme porazili tým Kohoutů, když 
svoji střeleckou potenci potvrdil Míra Musil  

a dvěma góly přispěl k vítězství 4:1. Když bylo třeba potvrdit příslušnost v 1. lize, tak zdecimovaná 
sestava podlehla Klasu Nekoř 3:7 a mířili jsme do 2. ligy. Na poslední chvíli se vítěz 2. ligy a Klas 
Nekoř vzdali účasti v nejvyšší soutěži LHL, a proto budeme i dále pokračovat v 1. lize. Jednoduché 
to rozhodně nebude, neboť v týmech soupeřů budou nastupovat „ligoví“ vysloužilci, kteří se 
individuálně prosadí, kdykoli si zamanou. Doufejme, že se naši borci nenechají zahanbit a budou 
zdatným soupeřem v boji o přední místa Lanškrounské hokejové Holby ligy. Jelikož se zápasy 
losují průběžně, najdete nejbližší rozpis našeho týmu na www.zslan.cz pod komentáři na titulní 
straně.  

Od lanškrounského ledu zdraví všechny hokejové fandy Mirek Keprta 

SPORT 
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Dobrý den 

Ski areál čeká na sníh a mráz. V minulém 
občasníku jsme vás seznámili s tím, co jsme  
v lyžařském areálu udělali pro přípravu nové 
sezóny. Ve výčtu toho, co nás ještě čeká, jsme 
na prvním místě připomínali, že je nutné 
namontovat vysokotlaké čerpadlo a provést 
nezbytné revize vleku a školení obsluhy. 
Čerpadlo namontovala firma Vencl servis 
s.r.o., při první mrazivé noci jsme ho úspěšně 
vyzkoušeli a tím jsme zahájili zasněžování 
dětského vleku. Bohužel v současné době 
nám počasí nedovoluje pokračovat. Úspěšně 

proběhly všechny revize a také školení 
vedoucích pracovníků. Zbývá jen doufat, že 
zima k nám bude přívětivá stejně jako v roce 
minulém.  

Od letošní sezóny budeme používat pouze 
čipové karty. Záloha na kartu nebude 
původně uvažovaných 100 Kč, ale pouze  
50 Kč. Pro zajištění provozu stále 
potřebujeme pracovníky výborná příležitost 
pro studenty či důchodce. Pokud máte 
zájem, ozvěte se.  

Jan Vych 

ZPRÁVA O ČINNOSTI FC DLOUHOŇOVICE 

Naše fotbalové naděje čeká zimní přestávka, a tudíž příprava na jarní část soutěže. Většina 
tréninkových jednotek bude v tělocvičně, kde se u starších přípravek a mladších žáků 
zaměříme především na kondiční a koordinační cvičení. Mladší přípravka bude i nadále 
trénovat formou pohybových her. Pokud nám bude přát počasí, rádi bychom trávili druhou 
tréninkovou jednotku venku, kde je možnost si trénink zpestřit na bruslích, lyžích a u starších 
dětí na běžkách. Tělocvičnu budeme navštěvovat po kategoriích, tzn. 1x mladší přípravka,  
1x starší přípravka a 1x žáci. Sobotní venkovní tréninky budou podle uvážení trenérů. I trenéři 
navštíví seminář, kde během lednového víkendu získají trenérské licence C. Do jarních bojů 
bychom rádi nastoupili v dobré kondici a herní pohodě. Tak uvidíme. Veškeré dění v našem 
oddíle najdete na webových stránkách JUNIOR DLOUHOŇOVICE a na facebooku FC 
Dlouhoňovice. 

A nyní hodnocení podzimu. Obě přípravky nezklamaly a v celkovém hodnocení obsadily 
horní příčky. U žáků jsme věděli, že to bude těžké a skutečně bylo. Kluci skončili 
předposlední. Než dojde na výsledky, chtěl bych touto cestou za fotbalový klub popřát dětem, 
rodičům, sponzorům a všem přátelům dlouhoňovické kopané hezké prožití vánočních svátků 
a úspěšný vstup do nového roku. 

 

   

MLADŠÍ ŽÁCI / STARŠÍ PŘÍPRAVKA 
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MLADŠÍ  
PŘÍPRAVKA 

 

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA 
 

Jiskra 2008, Jablonné, Dlouhoňovice, Rokytnice    4. místo 

Rokytnice, Libchavy, Dlouhoňovice, Jiskra 2008    2. místo 

Dlouhoňovice, Žichlínek A, Žichlínek B, Jablonné    3. místo 

Němčice, Libchavy, Dobříkov, Dlouhoňovice    4. místo 

Libchavy, Rybník, Dlouhoňovice      1. místo 

Rokytnice, Jablonné, Dlouhoňovice, Němčice     3. místo 

Jablonné, Č. Třebová, Dlouhoňovice, Libchavy     2. místo 
 

STARŠÍ PŘÍPRAVKA 
 

Tatenice, Jehnědí, Dlouhoňovice      1. místo 

Dlouhoňovice, Jiskra 2008, Luková, Rybník     1. místo 

D. Čermná, Dlouhoňovice, Jablonné, Verměřovice    3. místo  

Rybník, Semanín, D. Čermná, Dlouhoňovice    2. místo 

Libchavy, Rybník, Semanín, Dlouhoňovice    2. místo 

Dlouhoňovice, D. Dobrouč, Jiskra 2008, Tatenice    3. místo 
 

MLADŠÍ ŽÁCI 
 

Dlouhoňovice – JISKRA 2008     2:3   (0:2) 

Dlouhoňovice – LUKOVÁ      0:13   (0:5) 

BOŘÍKOVICE – Dlouhoňovice     10:2   (4:1) 

Dlouhoňovice – RUDOLTICE     1:16   (0:5) 

JABLONNÉ – Dlouhoňovice     10:1   (7:0) 

VERMĚŘOVICE- Dlouhoňovice     9:0   (7:0) 

Dlouhoňovice – ŘETOVÁ      0:4   (0:2) 

Dlouhoňovice – BRANDÝS     4:3   (1:3) 

TATENICE – Dlouhoňovice     6:1 

LANŠKROUN B – Dlouhoňovice     5:1 
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CELKOVÁ TABULKA - MLADŠÍ ŽÁCI 
 

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body Penalty + Penalty – 
 

1 TJ Luková  11 10 0 1 85:14 30 0 0 
2 FC Jiskra 2008 A  10 9 0 1 66:10 27 0 0 
3 TJ Sokol Rudoltice  10 8 0 2 66:27 24 0 0 
4 TJ Jablonné nad Orlicí  11 8 0 3 49:23 24 0 0 
5 FC Jiskra 2008 B  10 6 0 4 34:39 19 0 1 
6 TJ SOKOL TATENICE  10 6 0 5 26:41 17 1 0 
7 Sokol Boříkovice  11 5 0 6 40:41 15 0 0 
8 FO Lanškroun B  11 5 0 6 23:36 13 2 0 
9 Řetová/Sloupnice  9 3 0 6 18:26 9 0 0 
10 TJ Sokol Verměřovice  11 2 0 10 28:44 8 0 2 
11 TJ Spartak Brandýs n. O.  11 1 0 10 12:72 3 0 0 
12 TJ Dlouhoňovice  11 1 0 10 12:86 3 0 0 

 

CELKOVÁ TABULKA - MLADŠÍ PŘÍPRAVKA 
 

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body 
 

1 TJ Jablonné n. Orlicí  14 14 0 0 164:21 42 
2 TJ Sokol Libchavy B  18 13 1 4 94:42 40 
3 Fotbal Žichlínek A  14 11 0 3 81:24 33 
4 Viking Union Rokytnice v Orl. horách, z.s.  15 8 1 6 69:104 25 
5 TJ Dlouhoňovice  16 6 2 8 64:103 20 
6 SK Rybník  14 6 1 7 56:78 19 
7 TJ Sokol Tatenice  15 5 2 8 72:101 17 
8 TJ Sokol Němčice  11 3 1 7 48:53 10 
9 TJ Sokol Dobříkov  6 3 0 3 31:24 9 
10 FC Jiskra 2008  11 3 0 8 45:62 9 
11 FK Česká Třebová  6 1 0 5 22:50 3 
12 Fotbal Žichlínek B  14 0 0 14 15:99 0 

 

CELKOVÁ TABULKA – STARŠÍ PŘÍPRAVKA 
 

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body Penalty + Penalty – 
 

1 TJ Sokol Řetová  15 11 0 5 67:29 33 1 1 
2 TJ Sokol Tatenice  13 11 0 5 90:39 32 2 1 
3 Sruby/Dobříkov  14 9 1 4 46:39 28 0 0 
4 TJ Dlouhoňovice  16 9 2 5 52:49 28 1 0 
5 TJ Jablonné nad Orlicí  12 8 1 3 47:24 25 0 0 
6 TJ Dolní Čermná  13 7 0 7 38:37 22 1 2 
7 FK Jehnědí 1980  11 6 3 3 41:36 20 1 0 
8 TJ Sokol Němčice  12 6 0 6 53:39 19 0 1 
9 SK Rybník  12 6 1 5 40:31 19 0 0 
10 FK Dolní Dobrouč  3 2 0 1 9:12 6 0 0 
11 FC Jiskra 2008 A  13 2 0 11 33:82 5 1 0 
12 TJ Semanín  16 1 0 15 33:92 5 0 2 
13 TJ Sokol Libchavy  5 1 1 3 9:18 4 0 0 
14 TJ Luková  6 1 0 5 20:42 3 0 0 
15 TJ Sokol Verměřovice  3 0 1 2 3:12 1 0 0 
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� … pro přímou komunikaci s redakcí Občasníku je určena samostatná e-mailová adresa 

obcasnik@dlouhonovice.cz. Uzávěrka příspěvků příštího vydání Občasníku (číslo 77 = 
1/2018) je v neděli 11. března 2018. Touto cestou prosíme všechny občany, kteří mají 
k dění v obci „co říci“, aby své příspěvky zaslali včas na výše uvedenou e-mailovou adresu, 
či je donesli na Obecní úřad v Dlouhoňovicích. 

 

� … stále pokračuje možnost zasílání aktuálních informací z Obecního úřadu 
Dlouhoňovice formou SMS zprávy, či e-mailu. Zájemci o tyto informační kanály se musí 
přihlásit na Obecním úřadě v Dlouhoňovicích (e-mailem, telefonicky, osobně). 
Upozorňujeme, že v případě rozesílání „obecních SMS“ se jedná o tzv. internetovou SMS 
bránu. To znamená, že telefonní číslo, ze kterého jsou SMS rozesílány, funguje pouze 
jednostranně, nelze na něj zpětně volat, či zasílat SMS jako odpověď! 
 

 

Autoři použitých fotografií jsou: 

L. Šimek (9), J. Grus (2), L. Šimková (2), ZŠ Letohrad (1),  
divadelní spolek Na Skále Helvíkovice (1), archiv SDH Dlň (1), archiv HC Dlň (2),  

archiv FC Dlň (3), archiv MŠ Dlň (3), 
archiv Floriánek (3), archiv rodina Fišerova (1). 

Použité foto a animace: zdroj internet (3) 
 

 
 

Vypracovala redakční rada v čele s Lucií Šimkovou v nákladu 150 výtisků. Kontaktní 
e-mail: obcasnik@dlouhonovice.cz Prodej obecního zpravodaje v Dlouhoňovicích: 
obecní úřad, prodejna, restaurace. Celoroční předplatné možno zajistit na Obecním 
úřadě v Dlouhoňovicích. Redakční rada neodpovídá za obsah převzatých příspěvků. 

Periodický tisk územního samosprávného celku. 
Uzávěrka příspěvků do Občasníku č. 77 (1/2018) je v neděli 11. 3. 2018. 

Úřední hodiny Obecního úřadu Dlouhoňovice: 
pondělí a středa: 14:00 – 17:00 hod., pátek: 9:00 – 10:00 hod. 

 
 
 

NA ZÁVĚR PŘIPOMÍNÁME, ŽE … 


