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PANÍ ZIMA SE S NÁMI PRO LETOŠEK DEFINITIVNĚ ROZLOUČILA  
A PŘEDALA POMYSLNOU ŠTAFETU JARU !!! 

Hodnocení letošní zimy z pohledu 
SKI AREÁLU si přečtěte na stránce  
19 a 20 tohoto Občasníku. 

Foto: J. Tobiška  

PRVNÍ JARNÍ TRÉNINK  
Rozpis zápasů malých fotbalistů 
najdete na stránce 28 tohoto 
Občasníku. 

Foto: L. Šimek  
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KALENDÁŘ AKCÍ V DLOUHOŇOVICÍCH (a okolí) pro r. 2017: 

� středa a čtvrtek 5. - 6. dubna 2017 – výstava STAVÍME, BYDLÍME v KD Ústí nad Orlicí  
� pátek 7. dubna - VELIKONOČNÍ DÍLNA Floriánku v hasičárně (od 13:00 hodin) 
� sobota 22. dubna – pochod Líšnický puchýř 2017 (Líšnice) 
� sobota 29. dubna – pochod Putování přes tři zvoničky (Záchlumí, Bohousová, Litice nad Orlicí) 
� neděle 30. dubna – čarodějnice na hřišti (od 17:00 hodin) 
� konec dubna – sběr starého železa organizovaný SDH Dlouhoňovice 
� středa 3. května – divadlo v Dlouhoňovicích (viz níže) 
� čtvrtek 4. května - Den otevřených dveří MŠ Dlouhoňovice, zápis do MŠ 
� sobota 6. května – Malátkův memoriál v křížovém mariáši v Dlouhoňovicích 
� sobota 6. května – pochod Přes tři hrady (Sopotnice, Písečná, Žampach) 
� čtvrtek 18. května – fotbalový Projekt létající trenéři (hřiště Dlouhoňovice) 
� neděle 21. května – setkání důchodců se zastupiteli obce 
� sobota 27. května - výlet Floriánku do „FAJNPARKU“ Chlumec n. C. (odjezd v 8:00 hodin od OÚ Dlň) 
� neděle 4. června - jarní focení Floriánku (čas a místo budou upřesněny) 
� sobota 24. června – VÍTÁNÍ LÉTA  na fotbalovém hřišti  (od 14:00 hodin) 
� 17. - 21. července – sousedské hlídání na Chatě Rolba 
� středa 23. srpna – výlet pro dlouhoňovické důchodce 
� sobota 2. září - Myštúra (start ve 14:00 hodin ve Ski areálu Dlň) 
� sobota 23. září – výstup na Výhlednu 
� sobota/neděle 28. / 29. října – čtení/spaní na Chatě Rolba s přechodem času 
� sobota 25. listopadu - Mistrovství ČR v přespolním běhu konané v Dlouhoňovicích 

Případné změny v kalendáři budou včas oznámeny! 

 

DIVADLO OPĚT  
                    V DLOUHOŇOVICÍCH 

Po roční přestávce připravila kulturní 
komise obce Dlouhoňovice ve spolupráci se 
Spolkem divadelních ochotníků DIVIŠ 
ze Žamberka divadelní představení oblíbené  
a velmi úspěšné divadelní hry od ruského 
klasického autora Nikolaje Vasiljeviče Gogola 
s názvem ŽENITBA. Divadlo se koná ve 
středu 3. května od 19:00 hodin v KD 
Dlouhoňovice (tělocvična).  

 

Za kulturní komisy obce Dlouhoňovice 
srdečně zve L. Šimková 

 
 

 
ČTENÍ NA ROLBĚ 2017 

Jarní čtení (a spaní) na Chatě Rolba 
s přechodem času se uskutečnilo v noci ze 
soboty na neděli 25. / 26. 3. 2017. Tradiční  
a oblíbené akce se zúčastnilo 21 dětí, protože 

však akce proběhla po uzávěrce příspěvků do tohoto čísla zpravodaje, podrobnější zprávu 
ze sobotní noci vám přineseme v příštím Občasníku. 

Za redakci DlňO – L. Šimek 
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ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 

Zastupitelstvo obce Dlouhoňovice na svém zasedání dne 23. 1. 2017 schválilo: 
� dodatek č. IWWE/PD/2016/5/KB ke smlouvě uzavřené s firmou IWW engeneering, s.r.o., 

Kroměříž na vícepráce v přípravě projektové dokumentace na rekonstrukci areálu ZD  
z důvodu změn v projektové dokumentaci. 

 

Zastupitelstvo obce Dlouhoňovice na svém zasedání dne 13. 2. 2017: 
� schválilo a starostu obce pověřilo podpisem smlouvy o odborné pomoci městské knihovně 

Žamberk na nákup knih pro obecní knihovnu Dlouhoňovice ve výši 2.000,- Kč; 
� schválilo a starostu obce pověřilo podpisem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce 

Dlouhoňovice na rok 2017 uzavřenou mezi SDH Dlouhoňovice a Obcí Dlouhoňovice ve výši 
120.000,- Kč; 

� schválilo a starostu obce pověřilo podpisem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce 
Dlouhoňovice na rok 2017 uzavřenou mezi TJ Dlouhoňovice a Obcí Dlouhoňovice ve výši 
177.000,- Kč; 

� schválilo a starostu obce pověřilo podpisem žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní 
rozvoj na akci: Oprava kapličky a restaurování pískovcového kříže v obci Dlouhoňovice. 
Zpracovatelem je firma IWWA Kroměříž; 

� schválilo a starostu obce pověřilo podpisem smlouvy o smlouvě budoucí s firmou ČEZ  
o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV na akci: 
Zasíťování pozemků v ulici Pod Vlekem; 

� bere na vědomí výsledek výběrového řízení na dodavatele akce: Protipovodňová opatření 
obce Dlouhoňovice; 

� schválilo a starostu obce pověřilo podpisem smlouvy s firmou Bartek rozhlasy s.r.o. jako 
dodavatelem na akci Protipovodňová opatření obce Dlouhoňovice; 

� schválilo a starostu obce pověřilo podpisem žádosti o finanční pomoc Domovu Pod Hradem 
Žampach na rok 2017 ve výši 5.000,- Kč; 

� schválilo a starostu obce pověřilo podpisem smlouvy o výpůjčce mezi Obcí Dlouhoňovice  
a Správou Sportovišť Dlouhoňovice, s.r.o. pozemků parcel. č. st. 184, 237/20, 2136, st. 302 
a staveb nacházejících se na výše uvedených pozemcích; 

� schválilo a starostu obce pověřilo uzavřením smlouvy o odkupu pozemku p. č. 425/32  
o výměře 22 m2 oddělené od p. č. 425/11 v k.ú. Dlouhoňovice za 90,- Kč/m2; 

� schválilo a starostu obce pověřilo uzavřením smlouvy o odkupu pozemku p. č. 425/18  
o výměře 2 m2 a pozemku p. č. 425/19 o výměře 5 m2 v k.ú. Dlouhoňovice za 90,- Kč/m2; 

� schválilo a starostu obce pověřilo uzavřením smlouvy o odkupu pozemku p. č. 416/55  
o výměře 31 m2 odděleného od p.č. 416/20 v k.ú. Dlouhoňovice za 90,- Kč/m2; 

� schválilo výjimku výškové regulace podané v žádosti firmou Maixner a Hanuš v areálu Top 
Centra pro regulativ z 9 m na 13 m; 

� schválilo a ukládá hospodářce realizovat změnu odměny členům zastupitelstva v souladu  
s nařízením vlády č. 414/2016 Sb. Výše odměn jsou uvedeny v příloze č. 1/15/2017, která je 
součástí usnesení ze zasedání ZO ze dne 13. 2.2017. Odměny v této výši budou vypláceny od 
1. 3. 2017. 
                                                                                                             

 

TERMÍNY ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DLOUHOŇOVICE v r. 2017: 

Pondělí 24. dubna, 19. června, 18. září a 11. prosince 

Případná změna bude včas oznámena! 
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INFORMACE Z RADNICE 

Provozní doba: 
Úterý:  9:00 - 13:00,    
                         13:30 – 18:00 hod. 
Čtvrtek: 13:00 - 18:00 hod. 
Sobota: 9:00 - 15:00 hod. 

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

SVOZ ODPADU V ROCE 2017 

Svoz komunálního odpadu probíhá pravidelně ve čtvrtek, vždy 1x za 14 dní.  
Svoz nebezpečného odpadu je plánován na středu 8. listopadu 2017, podrobnosti budou 

sděleny prostřednictvím letáků v říjnu/listopadu 2017. 
 

Svoz bioodpadu bude 1x za 14 dní ve čtvrtek: 
duben  6. 4.   20. 4. 
květen  4. 5.  18. 5. 
červen  1. 6.  15. 6.  29. 6. 
červenec 13. 7.  27. 7. 
srpen  10. 8.  24. 8. 
září  7. 9.  21. 9. 
říjen  5. 10.  19. 10. 
listopad  2. 11.  16. 11.  30. 11. 
prosinec  ----  ----  ---- 
 

Opakujeme, že všichni občané Dlouhoňovic mají 
možnost odevzdávat:  

• ve sběrném dvoře Technických služeb Žamberk: 
zdarma: komunální odpad, velkoobjemový odpad 
za poplatek: nebezpečný odpad, pneumatiky 

 

• na skládce Technických služeb (kompostárna  
ve směru na Písečnou): 

zdarma: bioodpad – listí, tráva, seno,… 
za poplatek: suť 

 

Očkování psů a koček v r. 2017 

Pravidelné očkování psů a koček proti vzteklině proběhne v Dlouhoňovicích i v letošním 
roce. Termín bude stanoven na základě zájmu majitelů psů a koček. Případní zájemci se hlaste 
na obecním úřadě. Připomínáme možnost aplikovat kombinovanou vakcínu psům i kočkám, 
na místě lze zakoupit tablety na odčervení, atd.  
 

SBĚR STARÉHO ŽELEZA 

Po roční přestávce bude v letošním roce opět SDH Dlouhoňovice provádět sběr 
železného šrotu. Přesný termín sběru bude včas oznámen prostřednictvím informace na 
webových stránkách obce Dlouhoňovice, na obecním facebookovém profilu, obecní SMS 
zprávou, případně letáky.  

 
 

Milí spoluobčané, důchodci,  
v neděli 21. května jste srdečně zváni na tradiční setkání se zastupiteli obce 

Dlouhoňovice. Pozvánky na tuto akci vám budou včas doručeny. Těšíme se na vás.  

Jitka Chárová 
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 

MAS ORLICKO INFORMUJE 

POZVÁNKA  

na XIII. ročník stavební výstavy pro oblast 
Orlicka s názvem STAVÍME, BYDLÍME, která se 
koná ve středu a ve čtvrtek 5. - 6. dubna 2017 
v Kulturním domě (ul. Smetanova) v Ústí nad 
Orlicí. Občané zde mají možnost kontaktovat před 
zahájením stavební sezóny řadu stavebních  
a výrobních firem a využít výstavních slev.   

Výstava STAVÍME, BYDLÍME je otevřena ve 
středu od 9:00 do 18:00 hodin a ve čtvrtek  
od 9:00 do 17:00 hodin. Vstup na výstavu  
i přednášky je zdarma.       Bližší informace na www.omnis.cz 

Narozeniny oslaví  
     

v dubnu     v květnu 
Rudolf Kalousek 84 let   Marie Dostálková   88 let   
Jana Kabelková 70 let   Marie Hubálková   85 let 
      Zdeňka Pražáková   84 let 
v červnu     Anna Vrbová   96 let 
Josef Pejcha 70 let  
 

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví. 

Oznámení o zveřejnění Rozpočtového výhledu na období 2017-2020 
V souladu s §39 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
 

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
byl usnesením Valné hromady Sdružení obcí Orlicka  
č. VH13/2016 dne 16. 2. 2016 schválen Rozpočtový výhled na 
období 2017-2020.  

Úplné znění Rozpočtového výhledu na období 2017-2020 je 
zveřejněno na webových stránkách Sdružení obcí Orlicko, viz 
odkaz http://www.orlicko.cz/uredni-deska/rozpoctovyvyhled-
sdruzeni-obci-orlicko-2017-2020, do listinné podoby lze 
nahlédnout na sídle firmy Redea Žamberk s.r.o., Divišova 669, 
564 01 Žamberk.  

V Žamberku 16. 1. 2017 
Vypracovala: Simona Dudková 
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Místní akční plány vzdělávání a další podpora mateřských a základních škol 

►Máte doma děti ve školním nebo předškolním věku?  
►Rádi byste z nich i s pomocí školy vychovali sebevědomé dospěláky, kteří budou pro život dobře 

připraveni? 
►Nebo si myslíte, že Vy sami byste dokázali dětem něco zajímavého předat, něco užitečného naučit, 

nebo třeba přispět k tomu, aby jejich školní docházka byla zajímavější, poutavější a zase o kousek 
přínosnější? Přidejte se k nám!  

 

Místní akční skupina je zájmové sdružení (zapsaný spolek), jehož zakladateli a členy jsou v souladu 
s podmínkami Evropské unie zástupci místní komunity podnikatelů, orgánů samospráv i neziskových 
organizací. Podíl veřejné sféry činí méně než 50 %. Naším cílem je zakládat a podporovat spolupráci 
mezi různými subjekty vedoucí ke zkvalitnění života obyvatel regionu, zlepšení podmínek pro 
podnikání, vzdělávání, sociální začleňování i pro volnočasové aktivity.  
 

►Jsme lidé, školy, školky, firmy i sportovní či zájmová sdružení spojení pod hlavičkou 
Místních akčních plánů vzdělávání na území obcí s rozšířenou působností. Zkráceně MAP.  

►Aktuální nabídku připravených vzdělávacích aktivit najdete na webu MAS ORLICKO  
v sekci Aktuality. 

 

Příjemcem naší pomoci může být každý subjekt, který přijde s dobrým záměrem, korespondujícím 
s podmínkami příslušné výzvy. Za pomoci našich konzultantů pak stačí sepsat žádost o příspěvek, 
nepropásnout termín a podat žádost včas. Prostředky jsou omezené, ale jejich rozdělování je 
transparentní. 

Uchazeč o podporu je spolu s výzvou seznámen se systémem vyhodnocování žádostí, takže sám 
může odhadnout, do jaké míry jeho projekt odpovídá podmínkám výzvy.  

V právě aktuálních výzvách mohou například obce a další subjekty žádat o příspěvek na 
bezbariérové řešení komunikací pro pěší formou osazování přechodů signalizací pro nevidomé, 
bezbariérovost škol, zřizování učeben a nákup pomůcek pro polytechnické vzdělávání dětí nebo 
rozšiřování dětských skupin či lesních školek. 
 

Hledáme podněty, nápady a příležitosti, jak dětem zkvalitnit vzdělávací proces. Ten je 
mnohdy komplikovaný nejen množstvím látky, kterou je nutno probrat, ale i nejrůznějšími dalšími 
vlivy. Dyslexie, dyskalkulie, ADHD, nejrůznější tělesné hendikepy, to vše může ohrozit školákův či 
školkařův harmonický vývoj. Dejte nám o nich vědět. 

 

►Pomáháme školit kvalifikované pedagogy i nepedagogy, chůvy a asistenty, poradce.  
►Dokážeme sehnat i poměrně významné finanční prostředky na jejich zaškolení a platy. 
►Organizujeme semináře, vzorové vyučovací hodiny, workshopy i mezioborová setkání pro 
pedagogy, nepedagogické pracovníky i rodiče a ostatní rodinné příslušníky předškoláků a žáků 
základních škol. 
 

Určitě dokážeme pomoci i Vám. Přidejte se a dejte nám o Vás a Vašich možnostech, potřebách  
i problémech vědět. 

Výzvy k podávání žádostí jsou zveřejňovány na stránkách MAS ORLICKO v sekci DOTACE, a to jak 
formou přehledného harmonogramu výzev, zpravidla na celý kalendářní rok, tak i (v okamžiku jejich 
vyhlášení) umístěním kompletní dokumentace k příslušné výzvě na stránky MAS ORLICKO. 
Sledujte naše stránky. 
 

Velmi zajímavou oblastí výzev je podpora zemědělců a podnikatelů v lesnictví formou příspěvku na 
investice do budov a zařízení pro živočišnou výrobu, dále pro zpracování zemědělských produktů 
jejich uvádění na trh, do strojů na výrobu pelet pro vlastní spotřebu či do zařízení pro lesní pěstební 
školky. 

MAS ORLICKO, z.s, Zemědělská, č.p. 1004, 564 01 Žamberk, tel.: 465 611 150 
www.mas.orlicko.cz 
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ZPRÁVIČKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLIČKY 

Z VAŠICH PŘÍSPĚVKŮ 

Jaro, jaro přišlo k nám, dělá cestu sněženkám… 

Taky to cítíte ve vzduchu? My ano, protože 
už řádíme na zahradě a moc se těšíme na 
jarní aktivity. A tou nejdůležitější bude 
zápis do naší školičky – 4. května 2017. 

Zveme všechny děti, které se stanou 
našimi kamarády. Ve školce se určitě nudit 
nebudete. Čeká vás spousta zábavy, sportu, 
objevů a učení. 

A přijďte i vy, dvouletí, protože naše 
mateřská škola má skvělou chůvu, která se  

o vás postará a pomůže vám zařadit se 
do školkového života. 

Ve čtvrtek 4. května bude od 15:30 
do 17:00 hodin také Den otevřených 
dveří školky. Pozvánka platí pro 
všechny, kdo si chtějí pohrát, nebo si 
prohlédnout naši krásně zařízenou 
školku.        MŠ Dlouhoňovice 

 

URBANOVA STUDÁNKA BYLA (PODESÁTÉ) PROBUZENA !!! 

I přes výraznou nepřízeň počasí se poslední sobotu před prvním jarním dnem (18. března) 
sešly u Urbanovy studánky na tři desítky občanů Dlouhoňovic (a okolí), aby se vlídným slovem  
a hezkou písničkou pokusily probudit ze zimního spánku čerstvý pramínek dlouhoňovické 
studánky. I když, jak na místě zaznělo, studánka nikdy nespí, tedy ani v zimě. 

Úvodního slova se tradičně ujal „duchovní otec“ této krásné akce, pan Jiří Tydlitát. Všem 
přítomným připomněl, že se na tomto místě setkáváme již podesáté - podeváté při jarním 
probouzení, jednou tomu bylo na podzim, kdy byla studánka společně probouzena úplně poprvé 

(v r. 2008). O jarní písničky se postaral 
dětský sbor Vlaštovičky ze ZUŠ Žamberk 
pod vedením (a za klavírního doprovodu) 
paní učitelky Olgy Kaláškové. Nově u studán-
ky zazněly i verše. O citlivý přednes svých 
dvou básniček s výstižným a aktuálním 
názvem URBANOVA STUDÁNKA  
a POTŮČEK se osobně postarala autorka, 
paní J. Matušková.  

Básničku Urbanova studánka najdete na 
straně 13 tohoto Občasníku.   

L. Šimek 
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Tříkrálová sbírka 

Nejvýznamnější charitativní akce roku se 
opět setkala s příznivou odezvou. Do ulic 
orlickoústeckého okresu vyrazilo více než 
dva tisíce dobrovolníků, kteří vybrali do 529 
pokladniček 2.495.071,- Kč. Převážná část 
výtěžku je určena na činnost Oblastní charity 
Ústí nad Orlicí. 

V 87 obcích a městech okresu navštívili 
koledníci tisíce domácností s přáním štěstí, 
zdraví a „pokoje tomuto domu“ – právě to 
znamenají písmena K+M+B+2017. Nápisy 
na starobylých chaloupkách i moderních 
vilách symbolizují cosi důležitého, co spojuje 
všechny příbytky. Tři králové přinesli lidem 
drobné dárečky, informace o činnosti 
Oblastní charity a nabídli také možnost 
přispět potřebným. 

Oblastní charita vyjadřuje upřímné 
poděkování asistentům TS v jednotlivých 

obcích za organizační zajištění akce, obecním 
úřadům za vstřícnost a ochotu při nakládání 
s pokladničkami, dobrovolníkům, kteří se 
nezalekli letošních mrazů, za důstojný 
průběh koledování, farnostem za podporu  
a doprovodné programy. 

I když jako lidé jsme různí, ve snaze 
pomoci druhým jsme si podobní. A právě 
Tříkrálová sbírka je příkladem toho, že 
dokážeme dobře spolupracovat na 
společném díle. Charita, obecní úřady, 
farnosti, občanské spolky, stovky dobrovol-
níků a tisíce lidí přijímají Tříkrálovou sbírku 
jako smysluplnou akci, do které se řada lidí 
už 17 let obětavě zapojuje.  

 65 % výnosu TS použije Oblastní charita 
na činnost svých služeb, např. domácí 
hospicové péče. 

Iva Marková, Oblastní charita Ústí n. O.  
www.uo.charita.cz 

Doplněno redakcí DlňO: 
Výsledek Tříkrálové sbírky 2017 v Dlouhoňovicích ve srovnání se sousedními obcemi 

(řazeno podle velikosti obce): 
 
obec vybraná částka počet kasiček počet obyvatel 

(k 1. 1. 2016) 
Hejnice 9.600,- Kč 1 197 
Česká Rybná 7.806,- Kč 1 383 
Helvíkovice 8.249,- Kč 1 489 
Písečná 18.150,- Kč 5 538 
Líšnice 26.017,- Kč 4 742 
Dlouhoňovice 22.760,- Kč 2 805 
Hnátnice 21.678,- Kč 6 855 
Sopotnice 23.069,- Kč 6 932 
Kunvald 28.245,- Kč 8 974 
Lukavice 57.378,- Kč 11 1.133 
Žamberk 78.829,- Kč 12 6.062 
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Tříkrálová sbírka (podruhé) 

V pátek 6. ledna a v sobotu 7. ledna proběhla v Dlouhoňovicích Tříkrálová sbírka pro 
aktivity Charity Ústí nad Orlicí. Do terénu vyšly tři skupinky dětí pod vedením J. Jägerové  
a J. Moskvové: 
 

• skupinka 1:  
J. Šimková, A. M. Vokounová, F. Berky; 
• skupinka 2:  
L. Hájková, K. Dolečková, D. K. Kriššová; 
• skupinka 3:  
N. Hrabáčková, M. Malá, K. Jägerová.  

 

Vybralo se celkem 22.760,- Kč. 
Výsledek je výborný.  

 

Děkujeme všem, kteří koledníky přijali 
a neposlali pryč, přispěli do sbírky 
jakoukoliv částkou a zvláště těm, kteří 
pamatovali s nějakou tou sladkostí nebo 
čajem na promrzlé koledníčky.  Jitka Moskvová 

Masopust 2017 

Tak nám zase prošel obcí Masopustní průvod. Bylo to 25. února 2017. Starosta nám 
propůjčil klíč od obce a vyrazil s průvodem do obce. Letos bylo 11 zastavení, na kterých bylo 
připraveno vynikající občerstvení nejen pro průvod, ale i pro všechny, kteří se na tom místě 
zastavili. Muzika hrála o sto šest, letos s námi byla opět basa a navíc i banjo, klasika - tahací 
harmonika a kytara. Celkem slušný ansámbl. Však jsme si to užívali. Bohužel masek bylo letos 
méně, pouhých 17. Je to škoda, že se lidi nechtějí už tolik bavit. A bylo to vidět i večer na 
zábavě, kdy těch lidiček přišlo opravdu málo. Nicméně ti, kteří se zúčastnili, tak se bavili. 
Končili jsme tradičně o půlnoci. Díky všem, kteří se podíleli na přípravě i samotném 
masopustu.  

Příští rok by měl být desátý masopust. Doufám a pevně věřím, že se zúčastní více lidí než 
letos, a začnou se opět pospolu bavit.    

 
Za Masopustníky roku 2017 - David Silber  
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Nejstarší cvičenka 

V pondělí 12. prosince 2016 s námi oslavila své 
narozeniny naše nejstarší cvičenka, paní Jarmila 
Hubálková (90 let). 

Je obdivuhodné, jak v těchto letech je vitální a stále činná. 
Do cvičení se nechodí na nás jen dívat, nebo si jen povídat, 
ale pořád s námi i cvičí. A když pečeme pro hasiče preclíky 
na ples, nebo děláme brigádu, tak tam nesmí chybět. 

Ještě jednou jí přejeme, aby jí to zdravíčko a chuť s námi 
se scházet vydrželo a mohla s námi ještě dlouho chodit do 
cvičení.  

Za všechny nejstarší cvičenky J. Matušková 

Hasičský ples 

V sobotu 21. 1. 2017 proběhl hasičský ples. V pátek jsme 
připravili sál, včetně kompletního podia, protože kapela se 
ohlásila s bicíma a bicmenem. Rád bych poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravě sálu 
nejen na hasičský ples, ale i na nedělní karneval. Sál byl velmi hezky vyzdoben. Již při 
přípravě sálu jsme zjistili, že asi nebude tak plno, neboť nebyly obsazeny všechny stoly, a to 
nejspíše proto, že v okolí se konaly další plesy. Očekávání se naplnilo, opravdu bylo oproti 
loňsku méně účastníků. Po úvodním slově starosty hasičů ples začal. Parket byl obsazen 
tanečníky od začátku až do konce. Jistě za to může i kapela Labyrint z Hradce Králové, která 
je velmi dobrá. Rád bych poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravě tomboly, která byla 
super a všem, kteří zajišťovali chod plesu, protože nebýt jich, tak by ten ples tak dobrý nebyl. 
Díky taky všem účastníkům, protože svojí účastí a chutí se bavit dělají na plese skvělou 
atmosféru.  

Myslím, že ples byl fajn a těšíme se na Vás příští rok.      David Silber 

PO OBOU PŘEDMĚT DOLIČNÝ !!! 

Stále a stále se potýkáme s nepořádkem, za který jsou zodpovědní majitelé pejsků. Foto 
pochází z 15. 2. 2017, určitě jste poznali, že stojan na pytlíky je u hřbitova a další „poklad“ je 

asi jen o dva metry dále. Pytlíky v zásobníku 
v počtu 30ks vydržely tři dny, nevím, zda je to 
zodpovědností majitelů pejsků, nebo je někdo 
používá jako pytlíky svačinové. Pejskaře 
neomlouvá ani to, že se vymluví na to, že tam 
pytlíky nebyly. Na obci dostanou pytlíky 
zdarma a ty nosí na procházky u sebe. Za tu 
dobu, co tu jsem, tedy za dva roky, bych napočítal 
zájemce na prstech jedné ruky. Na horním konci 
Dlouhoňovic u kravína jsme nainstalovali i popel-
nici pro exkrementy, toto vzniklo z aktivity 

majitelů sousedních pozemků, ale ne pejskařů. Pakliže chceme, aby v obci byl pořádek, tak 
toto je jeden z článků řetězce, abychom toto splnili. Někdy u pejsků, které necháme vyběhat se 
na volno, se to stane, ale v tomto místě si to neuhlídat je tak trochu za čarou slušnosti. Většina 
majitelů pejsků je vychovaných a slušných, ale jak to u lidí bývá, najdou se i výjimky. Jsem 
optimista a věřím, že se vše zlepší a naši pejsci se za nás nebudou muset stydět. 

                                                                                  Za pejsky - starosta obce 
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MDŽ  

Naše nejstarší cvičenky z Dlouhoňovic slavily 
MDŽ z technických důvodů  již s předstihem,  
a to 1. 3. 2017. Sešly jsme se v tělocvičně a jako 
každý rok jsme dostaly jako sponzorský dar 
kytičky karafiátů od paní Svatky Mikyskové  
z Květeny v Žamberku. Na úvod nám pan 
místostarosta David Silber pouštěl z kazety 
několik dechovkových skladeb, aby byla 
naladěna dobrá atmosféra. Jako významného 
hosta jsme pozvaly pana starostu Petra Nuna. Po 
přivítání všech přítomných, kde se nás sešlo  
19 žen (3 ženy nemohly přijít kvůli nemoci), se 
přečetlo pár básní, pak se ujal slova pan starosta 
a pronesl k nám malý proslov, kde nás pochválil, 

že už tolik let udržujeme cvičení a stále se 
scházíme. 

Pak nám jednotlivě všem popřál a předal 
kytičky s čokoládou. Bylo to velmi milé  
a srdečné. Některé ženy napekly zákusky  
a připravily jednohubky, připilo se na zdraví a na 
příští setkání. Nálada byla skvělá. Zazpívaly jsme 
si několik písniček a paní Slaninová přednesla 
básně a zavzpomínala na školku, jak tam s dětmi 
říkaly básničky. Vše proběhlo v dobré pohodě,  
a když jsme se rozcházely, z každé vyzařovala 
spokojenost a dobrá nálada.  

Matušková J.
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Vulpes vulpes – co, nebo kdo to tak 
asi je? Vůl co štěká, pes, kterému narostly 
rohy? Je to odborný, latinský, celým 
světem uznávaný název lišky. Je 
obyvatelkou našich lesů a nejen naší 
přírody, ale také mnoha našich pohádek, 
kde se vždy představuje jako tvor velmi 
chytrý. Jako příklad můžeme uvést 
pohádku O ptáku Ohniváku a lišce 
Ryšce. Jistě také znáte vyprávění Josefa 
Lady O chytré kmotře lišce. Ta uměla 
nejen mluvit, ale i trochu číst a psát. Teď 
vám povím pohádku o té naší. 

TŘETÍ 

V lese za Výhlednou žila, byla jedna liška. 
Určitě ji poznáte, uvidíte ji na dlouhoňovické 
„Cestě lesem“. Byla také velmi chytrá a vzdělaná. 
Alespoň si to o sobě myslela, jak ale víte, často 
bývá rozdíl mezi myslet a vědět. Tak to bylo  
i s naší liškou. 

Po dlouhé mrazivé zimě, kdy sníh býval často 
zmrzlý a řezal do tlapek, začalo sluníčko hřát. 
Vzduch už voněl jarem a sníh se schovával stále 
více do stínu. Odtával, kde slunce déle svítilo. 
Všechna lesní zvířátka netrpělivě čekala, až zmizí 
úplně, až se zazelená první tráva. I naší lišce se víc líbilo na prohřátém jehličí, než ve stínu na 

sněhu. Doupě měla ještě vymrzlé, nad ním závěj sněhu, ze 
kterého už místy visely rampouchy. Často lehávala na sluníčku 
při okraji lesa a dívala se dolů do vesnice. Z komínů se kouřilo,  
i lidem se ještě tlačila zima do světnic a museli topit.  

Zatopit! To je přece nápad, že jsem na to nepřišla dřív. Hned 
jdu na to. Nad doupětem měla ještě ten ostrůvek sněhu, který 
odtával a pramének vody z něho stékal po svahu dolů. Mnoho 
práce jí nedalo, aby tu stružku vody svedla do svého doupěte. 
Povedlo se jí to brzo a už se těšila, jak se v noci pěkně ohřeje. Ale 
ono není zatopit a zatopit. Ve chvilce vyběhla celá promočená, 
zimou se třásla a honem odváděla vodu od doupěte.  

Vzduch už pro ni jarem nevoněl, ptáci přestávali štěbetat  
a sluníčko se schovalo. Liška zalezla do trochu proschlého listí, 
mokrá a mrzutá, ani usnout nemohla. Přemítala o tom, co už se 
jí všechno nepovedlo. Vždyť je přece tak chytrá?  

Vloni, v jednom teplém letním dni, poslouchala, jak si dvě 
ženy při procházce lesem vyprávěly, že je zdravá a prospěšná 

pestrá strava. Přitom našly a sebraly houbu s 
hnědým kloboučkem a odnesly si ji, jako by 
to byl nějaký poklad. No kdo by nechtěl být 
zdravý a přitom najedený? Hned to musí 
zkusit. Taky takovou hnědou houbu našla  
a hned ji slupla. Zajedla ji žlutými kvítky 
jestřábníku, modré našla na ještě kvetoucí 
lupině, růžové snědla z náprstníku, ještě 
našla nějaké červené bobule a všechno 
zajedla zeleným lupením. To byla panečku 
pestrá strava. Brzo se dostavilo to očekávané 
zdraví. Tak hrozně ji bolelo bříško, motala se 
jí hlava a bylo jí tak slabo, že si myslela, že to 
nepřežije. Naštěstí přežila, ale už nikdy 
pestrou stravu nezkoušela.  

Na podzim zase vyslechla, že se myši 
stahují do obydlí, tak že je třeba líčit pastičky. 
To je nápad, až nad tím objevem radostí poskočila. Jak je to jednoduché, večer nalíčí pastičky, 
půjde klidně spát a ráno bude mít snídani bez práce. No, dost jí to dalo práci, ale nakonec 



DLOUHOŇOVICKÝ OBČASNÍK                 ČÍSLO 73 (1/2017) 

 

 STRANA 13 

URBANOVA STUDÁNKA 

VÍTR VANE Z LEHÝNKA, LÍSTKY SI TIŠE ŠEVELÍ, 
NA CESTĚ SE MÍHÁ SUKÝNKA DĚVČÁTKA, 
JEŽ KRÁČÍ V ÚDOLÍ. 
 
V RUCE DŽBÁNEK, NA RTECH PÍSNIČKU, 
POSPÍCHÁ ZNÁMOU CESTIČKOU K LESÍČKU. 
SLUNÍČKO NA CESTU SVÍTÍ JÍ VESELE, 
KAŽDÁ KVĚTINKA SE NA NI USMĚJE. 
 
PTÁČKŮ ZPĚV VESELE ŠVITOŘÍ, 
KDYŽ PŘED NÍ SE MALÁ STUDÁNKA VYNOŘÍ. 
JE TU KLID, POHODA, JEN K USEDNUTÍ NUTÍ, 
LAVIČKY PŘIPRAVENÉ K ODPOČINUTÍ. 
 
NA STROMĚ OBRÁZEK PANNY MARIE, 
CHRÁNÍ TUTO STUDÁNKU, JSME RÁDI, ŽE TU JE. 
NABERE DĚVČÁTKO VODU DO DŽBÁNKU 
A VRACÍ SE ZPÁTKY K RODIČŮM DO DOMKU. 
 
A KAŽDÝ POCESTNÝ, KDO TUDY PROJDE, 
HRNEČEK U TÉ STUDÁNKY NAJDE. 
MŮŽE SE OSVĚŽIT, POSEDĚT CHVILIČKU 
A UŽ NIKDY NEZAPOMENE NAJÍT K NÍ CESTIČKU. 
 
TA NAŠE VESNIČKA DLOUHOŇOVICE, 
JE SICE MALÁ 
A STUDÁNKA, CO K NÍ PATŘÍ, 
KAŽDÉMU ČERSTVOU VODU DÁVÁ. 
 
NA JAŘE ZPĚVEM SE PRAMEN OTVÍRÁ 
A NA PODZIM POMYSLNÝM KLÍČEM ZAVÍRÁ. 
 

Dlouhoňovice 15. 1. 2017,        
Matušková J. 

přece jen jednu pastičku sehnala. Nalíčila a nic. Nejen, že byla prázdná, ale časem i návnada 
sežraná. Místo, aby se sama najedla, krmila myši. Nevěděla, že musí tu pastičku taky 
natáhnout. Nakonec i to vzdala. Už nadobro končím s vymyšlenostmi lidí a budu žít jen po 
liščím. Jak si slíbila, tak udělala.  

A proč se naší lišce nevedlo? Chytrá to ona trochu byla a myslela si o sobě, že hodně, ale 
všechno věděla jenom napůl. Nic se pořádně nenaučila, nic dokonale neznala. Přesto byla 
přesvědčená, že všechno umí. A to se nevyplácí. Nakonec ale přece zmoudřela. Vždyť přišla na 
to, že nejlépe umí žít po liščím. Řekněte, není ta naše liška nejchytřejší?           

Jirka Tydlitát 

Urbanova studánka 

Její název je z doby, kdy les, ve kterém ze 
země pramen vyvěrá, vlastnili Urbanovi. V té 
době tu byl pouze pramen pod strání. Těch 
bylo v okolí více a jejich vody odvádí 
Dlouhoňovický potok. Z této malé studánky, 
kde pramen nikdy nevysychá, byl veden  
i vodovod. Nejprve do Vítkovy hospody č. p. 1, 
později do dalších usedlostí a nakonec i do 
kravína. Ale zavedením veřejného vodovodu 
studánka upadla téměř v zapomnění. Vedla  
k ní jen slabě znatelná a ne zrovna schůdná 
pěšinka. Jen několik místních obyvatel sem 
občas zavítalo pro lahodnou vodu. 

Dnes je les majetkem rodiny Dostálových  
a ti svolili k obnově zapomenuté studánky  
a k vybudování schůdné pěšiny. Stalo se tak  
v létě roku 2008. Původní název studánky tedy 
zůstává zachován a ochotným občanům 
děkujeme za její znovuzrození. 

Můžete zase ochutnat její vodu, pohodlně 
sem dojít a posedět ve stínu lesa. 

Važme si takových koutů přírody  
a zachovejme je v čistotě a pořádku pro věky 
budoucí. 

Toto si můžete přečíst u naší studánky.  
Z textu je patrné, že si sem pro vodu chodíme 
již deset let. Každé jaro se tu také scházíme na 
„Probouzení studánky“. Pravda letos po deváté, 
ale nebylo tehdy to první veřejné a slavnostní dne 6. září 2008 vlastně její první probuzení  
z mnohaletého spánku? 

Když pročítám deník prací obnovy studánky, započalo se s pracemi 25. 6. 2008. Zakopáním 
odpadkového koše a umístěním informační tabule se 2. 9. 2008 končilo. Do prací na obnově 
se zapojilo na dvacet místních občanů. Dodnes je ale třeba občasných úprav a úklidu 
odpadkového koše. Díky tomu, kdo v této činnosti vytrval. Mohl bych zakončit poslední větou 
z informační tabule. 

Ta každoroční setkávání jsou spíše naše jarní probuzení, protože Urbanova studánka je  
a bude naším přičiněním věčná. 

Jiří Tydlitát 
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SPORT 

PROFESIONÁLNÍ TRENÉR SJEZDOVÉHO LYŽOVÁNÍ JE Z DLOUHOŇOVIC 

Řádku osobností, které jsme se Vám v minulosti pokusili na stránkách Dlouhoňovického 
občasníku představit, dnes rozšíří pan ZDENĚK CHRÁSTECKÝ.  

Proč právě on? Dlouhoňovice 
jsou neodmyslitelně spjaté se 
zimními sporty, zejména pak 
s lyžováním a právě Zdeněk 
Chrástecký má k tomuto sportu 
nebývale blízko.  

Je totiž profesionálním 
šéftrenérem Ski klubu 
v Ústí nad Orlicí, který se 
specializuje právě na sjezdové 
lyžování a disciplíny, jako je 
obří slalom, slalom, superobří 
slalom apod. Navíc Zdeněk od 
léta roku 2015 bydlí s rodinou 
v Dlouhoňovicích. Ale pěkně 
popořádku… 

Zdeněk Chrástecký pochá-
zí z Dolní Bečvy u Rožnova pod 

Radhoštěm a jeho cesta do Dlouhoňovic byla velmi pestrá a po celou dobu věrná lyžování. 
S tímto sportem začínal na Radhošti. Na lyžích pod vedením svých rodičů a dědy stál již ve 
dvou letech, přes LK Radhošť Dolní Bečva se dostal do Rossignol týmu ve Zlíně, kde 
v žákovské a následně juniorské kategorii reprezentoval ČR. Logicky pak vedly jeho další 
kroky na studia tělesné výchovy.  Po maturitě na Gymnáziu ve Valašském Meziříčí nastoupil 
na studia Fakulty sportovních studií v Brně, specializace tělocvik a geografie (zeměpis). Na 
fakultu ještě navázal doplňkovým studiem se zaměřením „diplomovaný trenér alpských 
disciplín“. Po dokončení studia 
a složení státní zkoušky z obou 
aprobací rovnou podepsal smlou-
vu ve Sportovní akademii ve 
Špindlerově Mlýně jako trenér 
žactva. Po 4 letech v akademii 
v našich nejvyšších horách 
nastoupil jako reprezentační 
trenér pro rychlostní disciplíny 
(sjezd, superobří slalom) a stal se 
na čtyři sezóny osobním 
trenérem sjezdařky Kláry 
Křížové (viz samostatný text na 
následující straně), se kterou 
absolvoval dvě mistrovství světa 
(MS) v Garmisch-Partenkirchen 
(2011) a Schladming (2013) i Zimní olympijské hry (ZOH) v ruské Sochi (2014). V průběhu 
ZOH v Sochi mj. plnil i úlohu rozhlasového korespondenta pro regionální rádio Černá Hora.  
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Dnes osmadvacetiletá Klára Křížová je profesionální sportovec v disciplíně sjezdové 
lyžování. Od malička vyrůstala v lyžařském prostředí své rodiny, je totiž dcerou slavné české 
sjezdařky Olgy Charvátové-Křížové. Tato sportovní legenda je historicky první česká, resp. 
československá držitelka medaile ze zimních olympijských her v alpském lyžování. Na ZOH 
1984 v Sarajevu totiž vybojovala Olga Charvátová-Křížová bronz ve sjezdu. 

Její dcera Klára spolupracovala při nástupu do juniorské kategorie s nejúspěšnějším 
trenérem tehdejšího Československa v alpském lyžování PhDr. Pavlem Šťastným, působícím  
v tom čase v USA na střední sportovní lyžařské škole ve Strattonu. Tam strávila dvě první 
závodní sezóny, které jí přinesly velké zkušenosti, první úspěchy a možnost spolupráce  
s reprezentačními výběry USA a Kanady.  

Po skončení sezóny 2006/2007 se stala členkou reprezentačního výběru žen České 
republiky. V letech 2010-2014 spolupracovala s trenérem Zdeňkem Chrasteckým. 
Dále se připravovala s francouzským reprezentačním výběrem žen. Nyní spolupracuje  
s francouzským trenérem Lionelem Finance, který dříve působil jako hlavní trenér  
u francouzského, švýcarského či ruského týmu žen.  

 
Nejlepší umístění Kláry Křížové v sezónách pod vedením Zdeňka Chrásteckého: 

SVĚTOVÝ POHÁR 2013/2014  

Cortina d'Ampezzo SJEZD 26. místo 
Cortina d'Ampezzo SUPER G 30. místo 
Zauchensee  SJEZD 30. místo 

EVROPSKÝ POHÁR 2013/2014 

Soldeu   SJEZD 2x 3. místo 
Soldeu    SUPER G 10. místo 
St. Moritz    SUPER G 5. místo 
Innerkrems      SUPER G 10. místo 

ZOH SOCHI 2014: 

SUPER G    17. místo 
SUPERKOMBINACE    19. místo 
SJEZD    21. místo 

 

zdroj: www.klara-krizova.cz 
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Jak jsme již psali, dnes Zdeněk Chrástecký působí jako šéftrenér mladých lyžařů ve Ski 
Klubu v Ústí nad Orlicí. Jeho práce obnáší mnoho administrativní činnosti, jako je tvorba 
sezónních plánů, organizace práce jednotlivých trenérů, komunikace s ubytovacími  
a lyžařskými středisky, tedy objednávka hotelů, koordinace termínů, přihlášky do závodů, 
příprava a organizace soustředění sportovců apod. Toto zaměstnání je časově velmi náročné 

z důvodu cestování na 
tréninky či závody po 
Čechách, ale i v zahraničí. 
Není výjimkou v případě 
trenérství reprezentantů 
navštěvovat v letních měsí-
cích lyžařské resorty na 
jižní polokouli, jako je 
např. Chile či Argentina. 

V „terénu“ můžete Zdeňka nejčastěji spatřit na sjezdovce v Říčkách v Orl. horách, kde se 
téměř denně věnuje svým svěřencům.  

K dnešnímu dni čítá základna Ski Klub Ústí nad Orlicí cca 500 členů, z toho je  
43 registrovaných závodníků ve věkových kategoriích přípravka (tzv. předžáci) až dospělí. Pod 
vedením klubu se v lyžování zdokonalují děti z blízkého i vzdálenějšího okolí. Mezi svěřence 
Ski Klubu UO patří např. Karolína Kloučková z Říček – dvojnásobná mistrně ČR v kombinaci 
i obřím slalomu a letošní účastnice zimní Univerziády v Kazachstánu, z nejbližšího okolí 
Dlouhoňovic lze jmenovat sourozence Černohousovy z Líšnice, Adélku Faltusovou či Sama 
Janeckého ze Žamberka …. Z Dlouhoňovic (zatím) nikdo.  
Pokud by kdokoliv z Vás čtenářů měl dítko, které jeví zájem o lyžování, zde je návod, jak se 
k závodění dostat. Dle slov Zdeňka Chrásteckého je optimální věk pro přijetí dítěte do Ski 
Klubu sedm let a víc. Ski Klub totiž nemá ambice suplovat dětskou lyžařskou školičku. 
V případě výrazného talentu lze ale přijmout i dítě mladší. Je třeba si ale určitě uvědomit, že 
největší podíl na úspěchu dítěte mají rodiče. Jejich podpora začínajícího sportovce je 
nezbytná. Ski klub v Ústí nad Orlicí se snaží podpořit své členy v rámci možností, jak nejlépe 
umí. Roční členský poplatek činí 5.000,- Kč až 7.000,- dle věkové kategorie (pro tzv. předžáky 
a děti v přípravce, děti kategorie žák platí 6 tisíc, junioři a dospělí 7 tisíc / rok). Po uhrazení 
poplatku přispívá klub členům na oblečení, na startovné, hradí poplatky za tělocvičny  
a v neposlední řadě hradí práci trenéra, což bývá jinde většinou nad rámec členského 
poplatku. Členové mají možnost odpracovat stanovený počet brigádnických hodin a získat tak 
permanentku do SKI centra v Říčkách v O. h. Na rodičích však zůstává investice do lyžařského 
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vybavení a náklady na dopravu dětí na tréninky, či závody. Tréninky lyžařů probíhají 
celoročně. Přes léto probíhají tréninky kondiční a soustředění. V zimě se pak pohybují děti na 
sjezdovce téměř denně, volno bývá max. po závodním víkendu v pondělí, někdy i v úterý. 
Není-li na českých horách sníh, jezdí se od září do Rakouska na ledovec, případně i na ledovce 
do jiných resortů. Není tedy úplně snadné přesvědčit v dnešní době rodiče, že vložit 
prostředky do lyžování určitě i v našich podmínkách smysl má. Bohužel ale mnohem těžší se 
zdá být najít děti, které nejsou lenivé a jsou ochotné svou pílí a trpělivostí jít za výsledkem  
a zlepšovat se. To je ostatně obecně problém téměř všech sportovních odvětví. Zdeněk 
Chrástecký sám říká, že patří ještě do generace, která o píli nouzi neměla. Dokladem toho 
může být i to, že k jeho vrstevníkům a souputníkům na svahu patří taková jména jako Martin 
Vráblík, Ondra Bank, Lucie Hrstková. Nadšencům a znalcům lyžování nebudou cizí ani jména 
jako Filip Trejbal, Ester Ledecká, Jan Zabystřan (1998), Filip Forejtek (1997). Všichni tito  
a mnozí další se se Zdeňkem Chrásteckým potkali ať už v kruhu závodníků, či dokonce prošli 
jeho rukama coby trenéra. Bez zajímavosti není ani osobnost českého fotbalu Milan Baroš, se 
kterým Zdeněk chodil do školky. 

Více o Ski Klubu Ústí nad Orlicí najdete v samostatném textu za tímto příspěvkem, či na 
webové adrese http://www.skiricky.cz/cs/ski-klub. 

Abychom nezapomněli, Zdeněk Chrástecký se velmi rychle aktivně zapojil i do místního 
dění v Dlouhoňovicích. Jak je mu vlastní, pochopitelně na poli sportovním. 

  

Zdroj: http://www.skiricky.cz/cs/ski-klub, Facebook Zdeněk Chrástecký, text autorizován 
foto: osobní archiv Zd. Chrástecký, webové stránky www.klara-krizova.cz, os. facebookový profil  

                Klára Křížová 
 
 

SKI KLUB Ústí nad Orlicí, o. s. 
 

je občanským sdružením a vlastní veškerý  
majetek ve Ski centru Říčky v O. h. Pro svoji podnikatelskou činnost vlastní ze 100 % dceřinou 
společnost SKI KLUB Ústí nad Orlicí spol. s r. o., která provozuje Ski centrum Říčky v Orlických 
horách.  

SKI KLUB Ústí nad Orlicí momentálně sdružuje přes 500 členů. Z tohoto počtu je  
40 závodníků a 10 trenérů. Ski klub každoročně organizuje velké množství sportovních a kultur-
ních akcí. Nejvýznamnějším je Mezinárodní lyžařský závod žactva SKIINTERKRITERIUM, 
kterého se každoročně účastní více než 200 závodníků z 20 zemí. Počtem startujících se tento 
závod řadí na 5. místo ve světě. Ski klub dále mimo jiné každoročně organizuje republikové 
klasifikační závody žactva a mnoho dalších akcí. 

Klub je dobrovolným samosprávným sdružením občanů za účelem uspokojování jejich zájmů  
o lyžařský sport v rámci Svazu lyžařů České republiky. Klub má postavení právnické osoby dle 
zák. 83/90 Sb. se sídlem v Ústí nad Orlicí, Letohradská 1359 a působností na území České 
republiky. Sídlo organizační složky Ski klubu je Ski centrum Říčky v Orlických horách. Základním 
cílem činnosti klubu je vytváření podmínek pro uspokojování zájmů jeho členů o lyžařský sport, 
udržování společenských styků mezi jeho členy a ochrana jejich oprávněných potřeb a práv vůči 
ostatním fyzickým a právnickým osobám. K dosažení tohoto cíle zejména: 

 

- organizuje a zajišťuje sportovní výcvik členů na lyžích a další s tím související sportovní  
               činnost, se zaměřením především na mládež, 

- provozuje aktivní sportovní a závodní činnost na lyžařských závodech v České republice    
               nebo v zahraničí, 

- pořádá lyžařské závody na všech úrovních včetně mezinárodních, 
- pořádá společenské akce pro své členy, 
- dobrovolně se sdružuje a spolupracuje se sportovními organizacemi. 
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Zimní světová univerziáda 2017  

Ve dnech 29. ledna až 8. února 2017 se v Almaty, 
bývalém hlavním městě Kazachstánu, konala  
28. ZIMNÍ SVĚTOVÁ UNIVERZIÁDA. 
V internetové encyklopedie Wikipedia je pod pojmem 
UNIVERZIÁDA uvedeno: Světové studentské 
hry/ Světové univerzitní hry. Univerziáda je 
mezinárodní vysokoškolská sportovní událost. Hlavní 
organizátorem her je Mezinárodní federace univerzitního 
sportu (International University Sports Federation – 
FISU). Účast českých sportovců na hrách organizuje 
zájmové tělocvičné a sportovní sdružení ČAUS (Česká 
asociace univerzitního sportu). ČAUS je výše uvedené 
Mezinárodní federaci univerzitního sportu (FISU) plnohodnotným a významným členem. Pro 
Univerziádu platí věkové omezení - sportovcům nesmí být více jak 26 let a důležitá je jejich 
akademická příslušnost. Název Univerziáda je kombinací slov „Univerzita“ a „Olympiáda“.   

Na letošní zimní světové univerziádě v Almaty soutěžili ve dvanácti sportovních 
disciplínách sportovci ze 64 zemí světa. Nás ovšem z pohledu předchozího příspěvku nejvíce 
zajímá jeden sport, a to sjezdové lyžování. Vedoucí české výpravy sjezdařů nebyl nikdo jiný, 
než právě pan Zdeněk Chrástecký. Redakce Dlouhoňovického občasníku má k dispozici 
osmistránkový dokument s názvem Hodnocení účasti a sportovních výsledků  
28. zimní světové Univerziády 2017, kde p. Chrástecký podrobně hodnotí jednotlivé 
organizační části Světové Univerziády 2017 (dále jen SU), jako je doprava na SU, doprava 
v místě konání SU, společné oblečení výpravy a technický materiál, ubytování v dějišti SU, 
formy sportovní přípravy, hodnocení organizačního, administrativního a technického 
zajištění výpravy ze strany ČAUS, stravování v místě ubytování a na sportovištích, lékařské 
zabezpečení a regenerace, vnitřní organizace a koordinace činnosti výpravy, ale i nominační 
kritéria, či sportovně technické a organizační zajištění ze strany organizačního výboru SU. 
Zpráva obsahuje i detailní výsledky všech disciplín s rozdělením na kategorie ŽENY a MUŽI, 

přehled získaných medailí, 
celkové pořadí zúčastněných 
zemí v alpských disciplínách 
a jmenovité hodnocení 
každého z účastníků soutěže, 
kterými byli (řazeno podle 
abecedy): A. Arnold, V. Čam-
ková, M. Dubovská, K. Klouč-
ková, T. Kmochová, V. Rudol-
fová, A. Kotzmann, P. Král, 
D. Paulus, M. Štěpán, A. Zika. 

Pro úplnost je ještě třeba 
dodat, že vedoucím skupiny 
alpských disciplín byl Mgr. 
Zdeněk Chrástecký, trenéři: 
Mgr. J. Dubovský, J. Fiedler, 
M. Jokeš, RnDr. S. Kmoch, 

zařazené disciplíny: Super-G (SG), alpská kombinace (AC), obří slalom (GS), slalom (SL), 
týmová soutěž družstev (PNTE). 
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V hodnocení sportovních výsledků jednotlivých sportovců a sportu jako celku 
na závěr výše jmenované zprávy p. Chrástecký píše:  

„Sjezdové lyžování zanechalo na Univerziádě dle mého názoru pozitivní dojem. 
V předběžných odhadech jsme možná očekávali více než jednu medaili, ale zlatý úspěch 
v týmové soutěži nám dostatečně vynahradil dvě čtvrtá místa Terezy Kmochové a také 
výpadek Martiny Dubovské, která ještě na mezičase druhého kola slalomu byla nejrychlejší, 
ale závod po chybě kousek před cílem nedokončila. V týmové soutěži se našim závodníkům 
podařilo porazit v semifinále výborný 
tým Ruska a hlavně ve finále zdolali 
rakouský tým, jehož muži 
v následujícím slalomu speciál obsadi-
li první tři místa na stupních vítězů. 
Pro mě jako trenéra však byla 
nejúžasnější týmová spolupráce 
českých závodníků i trenérů a jejich 
nadšení, které je dostalo až na stupeň 
nejvyšší. Tento přístup neunikl 
pozornosti ani ostatních trenérů, kteří 
dávali svým svěřencům české 
závodníky za vzor pro týmové 
soutěžení. V kategorii mužů byla 
konkurence závodníků velmi kvalitní, a proto dvě desátá místa Daniela Pauluse a jedenácté 
místo Adama Ziky byly maximem, na které naši muži dosáhli.“ 

Za redakci DlňO se pana Chrásteckého ptali a příspěvek zpracovali L. a L. Šimkovi 

 
Podivná zima pohledem lyžaře 

Zdálo se, že zima začne brzo. Hned na začátku prosince klesá teplota pod nulu a 3. 12. 2016 
zahajujeme zasněžování.  Teploty se drží mírně pod nulou. Pro zasněžování potřebujeme 
alespoň -4°C. Proto hlídáme teploměry, a když teplota spadne na potřebnou teplotu, 
spouštíme zasněžování. Věříme, že do Vánoc bude sjezdovka pod sněhem. Ale 22. 12. večer 
„umírá“ vysokotlaké čerpadlo. Po 90 hodinách je zasněženo 80% sjezdovky. Sen o Vánocích se 
rozplývá. Čas vánočních svátků je naplněn sháněním náhradního čerpadla. 28. 12. vyrážíme 
do Hradce Králové. Firma Audry nám zapůjčila mobilní čerpací stanici. Hned v noci 
spouštíme opět sněhové dělo. Dolní část sjezdovky mají k dispozici malí lyžaři. Protože není 
v okolí sníh ani led, uvolňujeme část i pro sáňkování a bobování. Dělo běží opět naplno. Na 
Nový rok zahajujeme provoz na celé sjezdovce. V horní části stále běží dělo. Z důvodu teploty 
blízké nule jedeme na minimální výkon, a tak dělo běží nepřetržitě 75 hodin. Celkem jsme 
zasněžovali cca 200 hodin. Tímto se omlouváme všem, které hučení děla připravilo o spánek. 
5. ledna uklízíme zasněžovací techniku a vracíme čerpací stanici.  

Z hlediska návštěvnosti a tržeb byl leden a první část února velmi úspěšný. V závěru února 
přišla obleva. Všechen přírodní sníh v okolí zmizel, na některých místech na sjezdovce se 
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objevila tráva.  Přesto na sjezdovce zůstalo sněhu dost.  Zahrnuli jsme vydřená místa  
a poslední únorový víkend nabídl krásně upravenou sjezdovku a slunečné počasí. Protože 
vysoké teploty pokračovaly a návštěvnost byla malá, byl provoz areálu 27. února zastaven. Na 
sobotu 4. března jsme sjezdovku zprovoznili pro volné lyžování. Opékáním buřtů jsme asi 
letošní sezónu definitivně ukončili. 

Vlek byl v provozu 380 hodin. Provoz vleku a půjčovny zajišťují tři lidé, což představuje více 
jak tisíc hodin.  K tomu je třeba přičíst obsluhu zasněžování, servisní práce na údržbě  
a opravách vleku, rolbování. Dá se říci, že na zajištění zimní sezóny padlo 1 800 hodin. Na 
tento objem práce jsme v prosincovém Občasníku a na stránkách ski areálu zveřejnili nabídku 
pro brigádníky. Zájem z Dlouhoňovic byl nulový, zachránili nás brigádnici z okolí. 

Jak se již stalo pravidlem, některé 
školy z okolí zde uskutečnily svůj 
lyžařský výcvik nebo sportovní den. 
Stálým klientem je ZŠ Mistra 
Choceňského z Chocně. Za nejzdařilejší 
akci považujeme lyžařský výcvik MŠ 
z Letohradu, který zajišťují instruktoři 
z letohradského gymnázia (viz přiložený 
obrázek i foto na titulní stránce 
zpravodaje). 

S intenzitou provozu a stářím 
techniky nás stále více trápily poruchy. 
O havárii čerpadla jsem psal v úvodu 
článku. Nové čerpadlo je připraveno  
a mělo by mít i lepší parametry, než to 
původní.  Ale i stařičká rolba vyžadovala 

několikrát servisní zásah. Lano na dětském vleku jsme měnili 2x. 
 

V druhé polovině ledna napadlo dost 
přírodního sněhu, a tak jsme upravili 
běžecké stopy. Nejdříve po loukách 
v Dlouhoňovicích, později jsme byli dvakrát 
upravovat sjezdovku v Písečné, takže mohl 
vzniknout cca 11 km dlouhý okruh pro 
klasiku i bruslení. Stopy byly hojně 
navštěvovány, běžkaři pěli chválu. Nabídli 
jsme běžkařům možnost finančně přispět na 
úpravu stop. Až na světlé výjimky tato akce 
nebyla úspěšná. O víkendu 21. – 22. ledna 
jsme odhadli počet běžkařů na dvě stovky. 
Příspěvek činil za tyto dny 80,- Kč.  

Dalším negativem byli psí miláčci. Nejen, 
že jsou schopni poničit tlapkami stopu, ale 
zůstávají po nich hnědé kupičky, které je 
rolba schopna rozmazat na značnou 
vzdálenost.  

V letním období nás čeká řada akcí. 
Musíme provést generální opravu 
zasněžování. Historie ukazuje, že bez 
umělého sněhu se už neobejdeme. Další větší 
zásah čeká na rolbu. Vlek potřebuje repasi 
lanových kotoučů a nátěry sloupů. A revize 
stožárů osvětlení může vyvolat další větší 
investici. Tržby z provozu opět pokryjí 
provozní náklady. Na větší investici se 
pravidelně podílí majitel areálu, tedy obec 
Dlouhoňovice.   

Nesmíme zapomenout, že příští rok se 
musí počítačový pokladní systém vypořádat 
s EET (elektronickou evidencí tržeb). 
Otázkou zůstává, jestli bude mít někdo zájem 
provozovat občerstvení. Investice do 
vybavení na EET na dva až tři měsíce 
(v případě dobré zimy) je nejistá. 

 

Na závěr ještě jedna poznámka. Kotvičkový vlek se poprvé rozjel ve zdejším areálu právě před 35 lety. 

Jan Vych, jednatel Správy sportovišť Dlouhoňovice s.r.o.                                                                  
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JAKUB STEJSKAL - kanoista 

Dobrý den, opět po roce bych chtěl informovat Dlouhoňovičáky o úspěšné sezóně Jakuba 
Stejskala v rychlostní kanoistice, který vloni 
vybojoval další dvě medaile z mistroství 
Evropy i mistrovství světa. 

Po loňské skoro podzimní stříbrné medaili 
a šestém místě z MEJ v Rumunsku jsme si 
trochu odpočali a začala příprava na sezónu. 
V listopadu ještě na vodě pod Římem 
v Sabaudii a hned potom první sníh a běžky 
na Božím Daru.  

Po novém roce pokračovala příprava opět 
hlavně v posilovně 3D fitness, kde máme 
speciální pádlovací trenažer. Dále soustředění 
na Benecku, kde jsme úplnou náhodou chytli 
nejhezčí týden ze zimy. Najeli jsme 280 km 
na běžkách. V březnu jsme jeli dvakrát do 
Itálie, opět na Peschieru, pod jezero Lado di 
Garda, a pak dvakrát na Slapy a začaly závody 
MČR 5 km, kde Jakub zvítězil na K1 i K2.  

Květnová juniorská regata v Piešťanech se 
konečně povedla i na singl kajaku a Jakub si 
přivezl bronzovou medaili (kde mimo jiné 
porazil i budoucího vítěze z MS v maratónu 
maďarského Vargu, ale o tom dále).  

Začátkem června se konal (dá se říci) 
nejdůležitější každoroční domácí závod, a tím 

je IIIČP a Nominační závod RDJ v Račicích. Tam Jakub s přehledem zvítězil na 1km trati na 
K1 i K2. Trochu podcenil další tratě, hlavně na 500m, a tím trochu zkomplikoval nominaci na 
MEJ, ale nakonec se postavily dva čtyřkajaky a kluci se mohli soustředit pouze na trať 1km jak 
na K4 i singl kajaku. První soustředění v Praze mezi motoráky, parníky a skútry bylo děsné, 
ale hned nato kanál v Račicích vše napravil a mohli jsme vyrazit i s oddílovým parťákem 
Vojtou Procházkou do Bulharského Plovdivu na MEJ.  

Tam si Jakub ještě z Račic 
dovezl nepříjemné střevní 
onemocnění a šest dní na toaletě 
se podepsalo hlavně na K1. 
Naštěstí hromadná posádka 
dokáže divy a s ostatními se hned 
od začátku dokázali prosadit 
přímým postupem do finále. 
Vítězní Italové z loňského roku 
měli novou, mladší, celkem ne 
nebezpečnou posádku, ale loňští 
bronzoví Bělorusové vyrostli jak 
závodnicky, tak fyzicky, ale naši 
reprezentanti s nimi jako jediní 
dokázali držet krok a obhájili 
stříbrné medaile. 
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Hned další týden bylo v Račicích MČR. Juniorští reprezentanti po dohodě s trenéry měli 
zakázáno startovat a kluci si dali pouze jeden start na K4 za dospělé a poměřili síly 
s olympioniky a reprezentanty do 23 let, kde se vůbec neztratili a dojeli třetí.  

První týden v srpnu proběhlo v běloruském Minsku MSJ. S Jakubem jsme se dohodli, že 
nebudeme startovat na K1 kvůli nepříjemné viróze z Račic a přenechali jsme místo druhému 
v pořadí z NZ a parťákovi ze čtyřkajaku M. Čeřovskému (Chom.) Ten dojel na 5. místě  
a můžeme pouze spekulovat, jak by se dařilo zdravému Jakubovi. Síly jsme tedy soustředili 
pouze na čtyřkajak a vyplatilo se. V rozjížďce se kluci opět potkali s mistry Evropy, domácími 
Bělorusy. Ale někdy velká chuť vyhrát je na škodu a dojeli až na 5. místě. Odpoledne tedy 
následovalo semifinále, kde už na jedničku dodrželi naučenou taktiku i techniku a vyhráli. 

V neděli bylo velké finále a druhá medaile pro českou výpravu, tentokrát bronzová. Náš 
čtyřkajak nestačil pouze na domácí Bělorusy a skvělé Maďary.  

Následovalo 14 dnů odpočinku a koncem prázdnin byla nominace na maratonský závod 
(pro nás neznámý).  

Tam Jakub s přehledem v juniorské kategorii zvítězil (celkově i s muži třetí) a mohla začít 
krátká závěrečná příprava na K1 tak i K2 spolu se Sobíškem (Sparta), který dojel druhý 
v juniorské kategorii. 

Kluci neměli moc problém se rychle sjet, protože Martin seděl i v úspěšném kilometrovém 
čtyřkajaku. 

16. září byl prvním závodem singl na trati 22,5 km s pěti přeběhy, které se ukázaly jako naše 
největší slabost. Tam Jakub trochu ztrácel na medailové příčky. Ne v běhu, ale v takovém 
štěstí, které přeje „připraveným“. Na druhém přeběhu dal loď do vody zrovna hned za 
Novozélanďana, který ohnul kormidlo a místo rychlého odjezdu začal opravovat. Další přeběh 
to samé jen s Němcem, který nastoupil a druhou stranou vypadl do vody.  



DLOUHOŇOVICKÝ OBČASNÍK                 ČÍSLO 73 (1/2017) 

 

 STRANA 24 

Maďarského vítěze na krátké tratě Jakub na jaře porazil, ale i tak 9. místo patří i historicky 
mezi asi 5 nejlepších umístění mezi juniory pro ČR v maratónu. 

Martina Sobíška maratónští trenéři v polovině závodu stáhli z 28. místa, aby se šetřil na 
nedělní závod na debl kajaku s Jakubem. 

V neděli se přidal déšť k větru a vlnám, které na jezerech západně od Berlína dokáží být až 
na hraně, Jakub s Martinem se ale poprali s počasím na výtečnou. 

Tady už bylo vidět, že každým takto těžkým závodem se kluci učí a dávali si pozor na 
přeběhách a hlavně na vodě. Při jízdě byli rychlí a rozhodně se mohli měřit s první trojkou. 

Od začátku se drželi v první skupině i s lodí Argentiny (trenérem je pro zajímavost Čech),  
a to se jim stalo osudné. Tak spolu všude bojovali, až obě lodě dostali 15´ penalizaci (na 
přeběhu musí zastavit). Tam jim ostatní lodě ujely a tuto ztrátu kluci už nedojeli. 

I tak 7. místo na MS je super a můžeme jim jen pogratulovat ke vzorné reprezentaci ČR.  
Konečné 7. a 9. místo z maratónu je super a děkujeme. 
Tímto Jakub ukončil velmi úspěšnou juniorskou část a od října začal trénovat pod 

Vysokoškolským sportovním centrem při USK Praha. Dále chodí na soukromé gymnázium 
v Letohradě, kde mu jako ostatním sportovcům dokáží vytvořit podmínky, jak pro sport, tak 
studium, a za to jim patří velké díky, protože vidím a jako asistent reprezentačního trenéra  
i řeším problémy ostatních závodníků ve školách. 

Přejme Jakubovi, aby přechod do seniorské reprezentace ČR zvládl na výbornou, a to i ve 
zmiňované škole.  

Stejskal V. 

MČR v přespolním běhu, článek 1/2017 

 Vykročili jsme do roku 2017. Pro obec Dlouhoňovice je to bez nadsázky rok historický. 
Prvně se v naší obci uskuteční významná sportovní akce celostátního významu – Mistrovství 
české republiky v přespolním běhu. 

Pokračujeme v informacích a zajímavostech k datu 25. 11. 2017. 
 
Významnou informací je, že záštitu akce převzali: 

• pan Petr Šilar, senátor Parlamentu České republiky 
• pan Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje 

 
Chceme tentokrát představit dvě závodnice. Jednu bývalou a jednu současnou, které láska 

ke sportu provázela a provází doposud. Obě se představí na mistrovství. Ta starší má na 
starosti společenský úsek, a ta mladší nastoupí na start v mistrovské kategorii žen. Obě jsme 
požádali o odpovědi na tři otázky:  

1. Co říkáš na MČR v Dlouhoňovicích? 
2. Připomeň svoji běžeckou kariéru? 
3. Co Ty a běhání? 
 

Marie Taclová-Motlová z Letohradu byla nejlepší dorostenkou v kraji a jako 
„neznámá“ překvapila druhým místem na Mistrovství republiky. Protože tehdy vyhrála 
závodnice ze Slovenska, byla tedy nejlepší českou dorosteneckou běžkyní. V kategorii žen 
závodila v druhé lize na středních tratích. 
1. Tak to je dobrá zpráva, už dlouho se u nás taková významná akce neuskutečnila. Náš 

region je známý především biatlonem, tak doufejme, že tento atletický závod přitáhne jak 
závodníky, tak diváky. Máme tady pro to dobré podmínky v krásné přírodě. 
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2. Mě atletika, hlavně běhání, hodně bavila. Dosáhla jsem i dobrých výsledků. Třeba 2. místo 
na mistrovství republiky v Uherském Hradišti. Těch úspěchů bylo více, ale je to už dávno  
a ráda na ty časy a dobrou partu vzpomínám. 

3. Snad nejvíc běhám na lyžích a na suchu, ale běhám čím dál tím méně, ale skoro v šedesáti 
letech jsem si zaběhla ½ maraton v Praze, který jsem zvládla v pohodě a měla jsem z toho 
úžasný pocit. Teď se spíše věnuji různému cvičení a jízdě na kole. Pohyb mám pořád velmi 
ráda. Poslední dobou mi dělá velkou radost vnučka. Pořád chce závodit, moc jí to baví a už 
má za sebou pár závodů. A to jí bude teprve 5 let. Vede ji k tomu tatínek, který taky dělá 
atletiku, tak třeba bude ta malá jednou šikovnou atletkou. 

 

Eliška Kulhavá z Dlouhoňovic je výbornou závodnicí v orientačním běhu, který má 
nejblíže ke klasickému krosu. Jistě mnoho občanů neví, že mezi námi žije mistryně Evropy 
v dorostenecké kategorii. Nyní studuje medicínu, takže v tréninku trochu polevila, ale start na 
MČR za Dlouhoňovice si nenechá ujít. 

 

Zde jsou její odpovědi: 
1. Jsem mile překvapená, že se obec Dlouhoňovice rozhodla uspořádat tak velkou akci. 

Podmínky tu máme perfektní, krásné terény, čistý podhorský vzduch a zkušené a nadšené 
pořadatele. Určitě se závodníci mají na co těšit. 

2. Ke sportu mě od malička vedli rodiče, kteří mě 
přihlásili na gymnastiku, aerobik, orientační běh 
a lyžování. Postupem času zvítězil orientační běh. 
V 15 letech jsem už na republikové úrovni 
spolupracovala s trenérem, který mi pomáhal 
s běžeckým a mapovým tréninkem. V úspěšném 
dorosteneckém období jsem se pravidelně 
umisťovala do 10. místa v celostátním žebříčku. 
V roce 2012 jsem odjela na roční pobyt do USA. 
Tam jsem se věnovala krosům a atletice. Po 
návratu jsem se zúčastnila dorosteneckého ME 
v Portugalsku a v roce 2014, který byl mým 
nejúspěšnějším, jsem na ME v Makedonii byla 
členkou vítězné štafety a o 3 týdny později na 
juniorském ME v Bulharsku jsem obsadila  
10. místo na krátké trati. Na republikovém 
žebříčku jsem vystoupala až na druhé místo. 
Příprava na maturitu, přijímací zkoušky na vysokou školu a začátek náročného studia mi 
trochu omezily účast na závodech, ale trénuji pořád. 

3. Většinou jsem se setkávala s negativním postojem mladých lidí k běhání. Poslední dobou 
se to ale výrazně zlepšilo. V Praze na Ladronce nebo ve Hvězdě se to hemží nadšenými 
běžci celý den. Termínovka běžeckých závodů je plná zajímavých závodů, které lákají 
začínající běžce k běhání. Lidé si uvědomili, že běh jim zlepší kondici, zdraví a výborně 
vyčistí hlavu. 

 

Na závěr další informace: Na MČR bude mít oddíl atletiky AMV Dlouhoňovice 
zastoupení nejméně v jedné kategorii. V mistrovské kategorii žen nastoupí sestry Šárka  
a Eliška Kulhavé. Už nyní si naplánujte diváckou účast na jejich povzbuzování. 

 

Příště přineseme podobné vyprávění dvou vynikajících reprezentantů v maratonu, krajanů 
Miroslava Krska a Jana Štrupa. 

Česlav Vančura, předseda organizačního výboru MČR 
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Jubileum Správy sportovišť Dlouhoňovice  s.r.o. 

Většina čtenářů neví, co se pod názvem Správa sportovišť Dlouhoňovice s.r.o. ukrývá. Tak 
tedy pár slov na vysvětlení. 

 

Před 15 lety Ministerstvo pro místní rozvoj 
vyhlásilo dotační program pro podnikatele 
na rozvoj sportovišť. Příjemcem nemohla být 
obec, ani tělovýchovná jednota, ale pouze 
podnikatelský subjekt. Proto obec Dlouho-
ňovice založila výše uvedenou společnost. 
Byl jsem tehdy starostou obce, a tak jsem se 
stal i jednatelem této společnosti. Měl jsem 
představu, že společnost bude pečovat  
o všechna sportoviště v obci. Okamžitě jsem 
zpracoval projekt a společnost získala dotaci 
750 tisíc Kč. Peníze byly použity na nákup 
sněžného děla do ski areálu a rolby na led na 
kluziště. V dalších letech pak společnost 
financovala rekonstrukci osvětlení kluziště  

a tělocvičny, zavlažování fotbalového hřiště. 
Bohužel do společnosti proudily příjmy 
pouze se ski areálu. Proto další rozvoj  
a provoz sportovišť dále financovala obec  
a Správa sportovišť se omezila pouze na 
provoz ski areálu. Před třemi lety společnost 
zpracovala nový projekt na rozšíření služeb 
ve ski areálu a z prostředků MAS Orlicko 
byla vybavena minipůjčovna lyžařských 
potřeb a zakoupen nový sněžný skútr. Do 
dalšího období se nabízí možnost změnit 
název společnosti, aby vystihoval činnost,  
tj. provoz ski areálu, nebo společnost zrušit  
a ski areál provozovat v podobném režimu, 
jako ostatní sportoviště. 

 

V závěru bych chtěl poděkovat všem, kteří se v minulých letech jakýmkoliv způsobem 
podíleli na chodu společnosti. Někteří z nich přijali pozvání na symbolickou oslavu, která 
proběhla 11. března na zbytcích sněhu. 

Jan Vych, jednatel Správy sportovišť Dlouhoňovice s.r.o. 

 
Foto: Správa sportovišť dostala k narozeninám dort s 15 svíčkami ☺ 
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Hokejisté skončili nakonec sedmí, tedy poslední 

V letošní sezóně se po tříleté přestávce ujal mužstva opět Juraj Hrčka. Bohužel před letošní 
sezónou nebyla letní příprava, což se nám negativně projevilo během sezóny, poněvadž některým 
hráčům chyběla fyzička, což se projevovalo na jejich výkonu. Chtěli jsme získat nějaké posily, ale 
bohužel se tak nestalo.  

 

Na začátku sezóny bylo na soupisce  
21 hráčů, ale bohužel tři hráči skončili hned na 
začátku sezóny. Někteří neměli pravidelnou 
docházku. Takže nakonec jsme byli rádi, když 
se na zápas sešlo dvanáct, třináct hráčů.  

V základní části jsme neuspěli. Muselo by se 
hrát na dvě třetiny, to jsme se soupeřem 
většinou drželi krok. Ale když nastala třetí 
třetina, vypadalo to někdy, jako by naši hráči 
dostali nějakou křeč. Soupeř nám nasypal 
během několika minut pár gólů a bylo 
vystaráno. Nejtěžší zápasy byly s týmem 
Choceň B. Tam jsme měli bránit a ne útočit. 
Naši hráči byli vyčerpaní a soupeř z nás měl 
akorát legraci, ale od toho je trenér, aby 
rozhodl. Nestalo se tak. V nástavbové části se 
naše výkony zlepšily, ale jediný úspěch byla 
výhra nad Žamberkem na trestná střílení 4:3. 
Ostatní zápasy, i když jsme se snažili, bohužel 
nevyšly, prohráli jsme těsně o dvě branky. Co 
bude dál, nad tím visí otazník. Buď seženeme 
posily, nebo tuto soutěž hrát nemůžeme. 

V letošní sezóně nám počasí v celku přálo, 
takže jsme měli v Dlouhoňovicích po čtyřech 
letech přes dva měsíce vlastní led. Samozřejmě 
ledová plocha sloužila hlavně pro veřejnost. 
Muži zde měli několik tréninků. Chtěli jsme 
zde odehrát tři mistrovská utkání. 

S Moravskou Třebovou jsme trochu zaváhali, 
se Žamberkem to vyšlo, s Litomyšlí se oteplilo, 
led nám odtál od asfaltové plochy. Po domluvě 
jsme zápas odehráli v Litomyšli s výsledkem 
6:7. Za provoz ledové plochy zaslouží velké 
poděkování Zdenda Kořínek a několik jeho 
kamarádů - Pavel Vítek, Ondra Hubálek, 
Václav Vítek, Petr Dostálek a další. My 
hokejisté jsme mu pomáhali s úklidem sněhu  
a s úpravou ledové plochy rolbou. Poděkování 
patří též manažeru Mirku Keprtovi, který na 
požádání poslal SMS a přišel s hokejisty 
pomoct.  

V pátek 10. března TJ Dlouhoňovice 
uspořádala Sportovní ples. Na letošním plese 
nám předtančení provedla skupina Neon ze 
Žamberka. Představení na tyči předvedla 
akrobatka z Prahy. Bohužel účast byla menší 
než v minulém roce. Trochu tomu napomohly 
jarní prázdniny. Někteří rodiče byli s dětmi na 
horách. Poděkování za uspořádání plesu patří 
opět Miroslavu Keprtovi, manželům 
Macháčkovým a Kořínkovým, našim ženám  
a hokejistům.  

Závěrem chci poděkovat všem sponzorům  
a panu starostovi obce Dlouhoňovice za jejich 
podporu sportu.  

 

Sportu zdar!          Vl. Podhájecký 
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 STRANA 28 

FOTBAL 

STARŠÍ PŘÍPRAVKA - JARO 2017  
(zvýrazněný je tzv. „domácí tým“) 

 

� neděle 16. 4. 2017  Rokytnice v O. h., Žamberk, Dlouhoňovice, Dolní Čermná 
� sobota 22. 4. 2017  VOLNO 
� sobota 29. 4. 2017  Dolní Dobrouč, Žamberk, Sruby, Dlouhoňovice 
� sobota 6. 5. 2017  Dlouhoňovice, Rokytnice v O. h., Tatenice, Rybník 
� sobota 13. 5. 2017 Verměřovice, Rokytnice v O. h., Dolní Dobrouč, Dlouhoňovice 
� sobota 20. 5. 2017 Rybník, Sruby, Dlouhoňovice, Dolní Čermná 
� sobota 27. 5. 2017 Jablonné n. O., Tatenice, Dlouhoňovice, Dolní Dobrouč 
� sobota 3. 6. 2017 Sruby, Dlouhoňovice, Rybník, Žamberk 

 
MLADŠÍ PŘÍPRAVKA -  JARO 2017 

 

� sobota 15. 4. 2017 Jablonné n. O., Dlouhoňovice, Němčice, Choceň 
� sobota 22. 4. 2017 Česká Třebová A, Česká Třebová B, Choceň, Dlouhoňovice 
� sobota 29. 4. 2017 Dlouhoňovice, Řetová, Libchavy B, JISKRA 2008 
� sobota 6. 5. 2017 Rybník, Jablonné n. O., Luková, Dlouhoňovice 
� sobota 13. 5. 2017 Žichlínek, Rybník, Libchavy, Dlouhoňovice 
� sobota 20. 5. 2017 VOLNO 
� sobota 27. 5. 2017 Dlouhoňovice, Luková, Němčice 
� sobota 3. 6. 2017 JISKRA 2008, Dlouhoňovice, Jablonné n. O., Libchavy B. 

Začátky turnajů vždy v 9:00 hodin ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Autoři použitých fotografií jsou: 

archiv Zd. Chrástecký (8), L. Šimek (4), archiv J. Stejskal (3), D. Silber (1), J. Matušková (2),  
archiv FC Dlň (1), archiv HC Dlň (1), J. Tobiška (2), P. Nun (1), archiv SKI Dlň (1), archiv MŠ Dlň (2). 

Použité foto a animace: zdroj internet 
 

 
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. 74 je v neděli 11. 6. 2017. 

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

 
 


