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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE
Ohlédnutí za rokem 2018
Na rok 2018 bylo v programu zadáno 35 akcí různého druhu. Nebudu vzpomínat na
všechny, ale některé, a hlavně ty, které pokračují, vzpomenu.
1) Projekt starý rybník: Nejdříve bylo zadáno vypracování studií, ze kterých byla vybrána
studie p. arch. Zápotocké z Ústí nad Orlicí. Po dohodě bude po návrhu smlouvy a následném
podepsání vypracována (projektová dokumentace, dále jen PD) potřebná k provedení územního
řízení. Pokusíme se získat dotaci a revitalizaci celé oblasti starého rybníka, včetně nově
navrhovaného systému polopodzemních kontejnerů, realizovat v letech 2019-2020.
2) LED osvětlení: V místech, kde byla ještě stará osvětlovací tělesa, máme vyměněno
a v místech, kde jsou výbojková osvětlovací tělesa stará čtyři roky, budeme měnit postupně.
V roce 2019 bude vyměněn stožár v ul. Luční, nově byl nainstalován stožár u kapličky.
3) Chodník na ul. Hejnická: K dnešnímu dni je hotov a v průběhu prosince bude zažádáno
o zkolaudování. V celém úseku je nyní položeno i vedení veřejného osvětlení. Realizováno, pakliže
vše dobře půjde, bude po provedení PD v roce 2019.
4) Vymalování sportovních kabin: Provedeno jak v interiéru, tak exteriéru. Nyní je zde
nainstalováno odsávání výfukových plynů, které vznikají provozem rolby.
5) Interaktivní tabule na vlakovém nádraží: Tato akce nebude realizována z důvodu
velkých nákladů. Společně s městem Žamberk jsme dohodnuti, že na místě staré (již
demontované) tabule bude informační tabule nová, ale menších rozměrů. Na tabuli bude
vyčleněna část pro informace o obci Dlouhoňovice.
6) Revitalizace objektu bývalého ZD: Nyní je tato záležitost ve stavu výběrového řízení,
které bude ukončeno 2. 1. 2019, pakliže ovšem již nebudou další dotazy k projektu. Věřím, že
realizace tohoto náročného projektu se podaří a konečně bude
mít obec odpovídající zázemí, a to hlavně technické. V tuto
chvíli nám chybějící technické zázemí znemožňuje přijmout
pracovníka na trvalý poměr, protože nesplňujeme požadavky
dané Zákoníkem práce. Další problém je, že i obecní stodoly
už máme plné. Do budoucna budeme určitě rádi, že takový
objekt, včetně pozemků okolo, máme i vzhledem k připravovaným změnám v odpadovém hospodářství. Celá realizace
by měla být ukončena v roce 2021.
7) Oprava křížků: Provedena včetně umístění informačních cedulí (viz foto). Věřím, že na kapličku se
dostane v roce 2020.
8) Výkup pozemků: Vykoupeny byly všechny potřebné
pozemky vzhledem k opravě komunikace Sídlištní a cizí
pozemky, které byly součástí komunikace Hlavní, ale v cizím
vlastnictví. Jsme připraveni k odkupu pozemků, které jsou
součástí chodníku v ul. Hejnické. Chybí nám ještě odkoupení
pozemků v ul. Sídlištní, abychom za paneláky mohli vystavět
velké parkoviště, které vyřeší problémy s parkováním v této oblasti. Nejdříve bude provedena
studie a je třeba doladit a schválit projektovou dokumentaci. Předpokládaný termín realizace by
patrně mohl být rok 2020. Počet parkovacích míst bude větší, než počet bytů. Systém provozování
těchto parkovacích míst bude určitě řešen.
9) Komunikace směr Písečná: Dokončena je realizace opravy komunikace směr Písečná
(okolo salaše), dodatečně budou do odvodňovacích kanálků nainstalovány mřížky z důvodu
bezpečnosti (nyní je již provedeno až k odpočívadlu).
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10) Ostatní: Naviják do patra ve stodolách, oprava bytu v č.p. 71, zeleň v obci, kulturní akce
(Dlouhohraní, důchodci 2x výlet a setkání), vymalování knihovny, vrata u mantinelů a síť, malba
na zdi u hřiště.

Co se nepodařilo:
Projekty na opravu komunikace Sídlištní (jsou hotovy, ale není dokončené územní řízení).
Projekt zasítění v ul. Pod Vlekem je hotov, ale není dokončené územní řízení.
Projekt opravy komunikace Dolečka je rozpracován, je zde problém z důvodu úzkého profilu,
nutný výkup nových pozemků, což je složité. Letos byla komunikace provizorně opravena a na
jaře příštího roku bude vše ohledně opravy dokončeno.
Projekt opravy části komunikace Hlavní včetně mostu. Firma Mados začne projektovat
začátkem příštího roku. Projekt bude rozdělen na tři části, abychom z důvodu nákladů toto mohli
realizovat schůdněji.
Ve stavu příprav je realizace nákupu dopravního vozidla pro hasiče s dotací 750 000,- Kč.
Ve stavu příprav je také příprava pro nákup užitkového nákladního elektrovozidla místo
multikáry, a to ve chvíli, kdy bude opět vyhlášena výzva s dotací 600 000,- Kč. Dofinancováno
bude bezúročným úvěrem. Tolik tedy ohlédnutí za investičními akcemi.
V krátkosti bych se jen zmínil o organizacích, kterých je zřizovatelem obec. Bez těchto
organizací a bez lidí, kteří tam pracují a pracují dobrovolně, by obec nebyla obcí. Zmíním např.
mladé hasiče vedené p. Třešňákovou, mladé fotbalisty pod vedením p. Zdeňka Kořínka, Floriánek
v čele s p. Simonou Páchovou, HC v rukách p. Podhájeckého a p. Keprty, Kapry v péči
p. T. Plundry, Správu sportovišť pod dohledem p. J. Vycha a p. Tobišky. Dobrá je nyní
i spolupráce s SDH (čeká nás oprava bortící se hasičárny). Mimo uvedené organizace zde cvičí
starší cvičenky s p. Matuškovou a malé děti s p. Fišerovou. Najít v dnešní době někoho, kdo mimo
své pracovní povinnosti dělá něco navíc pro ostatní, je velmi těžké, patří jim proto velké
poděkování a slib, že zastupitelstvo jejich potřeby a přání vždy vyslyší.
Na rok 2019 je v plánu 25 akcí a tři velké, které přecházejí z roku 2018. Určitě se i něco
nepovede realizovat, ale tak to čas přináší. Naším úkolem je však splnit těch akcí co nejvíce.
Nebudu je zatím jmenovat, protože rozpočet jako celek ještě musí projít schválením na zasedání
ZO dne 17. 12. 2018.
Jménem celého zastupitelstva obce Vám všem přeji do nastávajícího roku 2019,
abyste ho prožili ve zdraví. Mnoho štěstí a pohody přeji Vám i Vašim blízkým.
Petr Nun, starosta obce
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VÝSLEDKY VOLEB DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 2018
Na základě výsledku komunálních voleb, které se konaly v pátek 5. října a v sobotu
6. října 2018, bylo do Zastupitelstva obce Dlouhoňovice zvoleno z osmi kandidátů
následujících sedm zastupitelů (seřazeno podle přiděleného čísla v kandidátní listině).
Zdroj: www.volby.cz
Kandidátní listina
č.

název

Hlasy
absol.

v%

Přepočtená %
platných hlasů

1

Ing. Jitka Dolečková

199

11,76

82,32

2

Zdeněk Kořínek

257

15,19

106,32

3

David Silber

228

13,48

94,32

4

Iva Jedličková

163

9,63

67,43

5

Petr Nun

263

15,54

108,80

6

Jitka Chárová

212

12,53

87,70

7

Jaroslav Grus

159

9,40

65,78

8

Lucie Šimková

211

12,47

87,29
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ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 27. 9. schválilo:
 zadávací podmínky k veřejné zakázce s názvem „Revitalizace objektu bývalého ZD,
Dlouhoňovice“ a zahájení tohoto zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů prostřednictvím smluvního zastoupení zadavatele, společnost Dabona s.r.o. Rychnov n. Kn.

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 30. 10. schválilo:
 v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích, že pro výkon funkce starosty obce bude
člen zastupitelstva uvolněn;
 veřejný způsob volby starosty postupem uvedeným předsedajícím;
 veřejný způsob volby místostarosty postupem uvedeným předsedajícím;
 starostou obce Dlouhoňovice pana Petra Nuna;
 místostarostou obce Dlouhoňovice paní Lucii Šimkovou;
 zřízení finančního a kontrolního výboru. Oba výbory budou tříčlenné;
 předsedou finančního výboru pana Davida Silbera;
 předsedou kontrolního výboru paní Jitku Dolečkovou;
 zřízení výboru pro sport, výboru pro kulturu a výboru sociálního;
 předsedou výboru pro sport pana Zdeňka Kořínka;
 předsedou výboru pro kulturu paní Ivu Jedličkovou;
 předsedou výboru sociálního paní Jitku Chárovou;
 v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích odměnu za výkon funkce
neuvolněného člena zastupitelstva obce a předsedy výboru ve výši 1250,- Kč za měsíc.
Odměna bude poskytována od 1. 11. 2018;
 v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích odměnu za výkon funkce
místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 18 000,- Kč za měsíc.
Odměna bude poskytována od 1. 11. 2018;
 plán zimní údržby místních komunikací v obci na rok 2018/2019;
 žádost Mateřské školy Dlouhoňovice o návratnou finanční pomoc ve výši 50 000,- Kč na
úhradu mzdových nákladů chůvy. Provedení platby uložilo účetní;
 dodatek smlouvy s Komerční bankou na akci „Revitalizace objektu ZD“. Podpisem
pověřilo starostu.

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 30. 10. neschválilo:
 místostarostou obce Dlouhoňovice pana Davida Silbera;
 místostarostou obce Dlouhoňovice pana Zdeňka Kořínka;
 v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích odměnu za výkon funkce
neuvolněného člena zastupitelstva a předsedy finančního výboru obce Dlouhoňovice pana
Davida Silbera ve výši 0,- Kč za měsíc.

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 3. 12. schválilo:
 obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 3. 12. vzalo na vědomí:
 seznámení se změnami provozu společnosti Vodovody a kanalizace Žamberk, v.o.s.
od 1. 1. 2019.
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ODPADY
Třídíme, třídíme, třídíme a ve výsledku netřídíme …
Pomalu se blíží rok 2020, kdy bude postupně omezováno vyvážení komunálního odpadu na
skládky až do roku 2032.
Od příštího roku bude povinný sběr olejů, což u nás
máme zařízeno speciální popelnicí u obecního úřadu,
a do budoucna zřejmě i na sídlišti. Nabízí se i to, že do
každé domácnosti se dají popelnice na tříděný odpad.
Jak toto dopadne? Společnosti říkají, že se máme
připravit na to, že za tříděný odpad budeme
v budoucnu platit, a to i za perfektně vytříděný (možná
budeme svážet odpady svépomocí a na dvoře u ZD to
dotřiďovat, abychom neplatili další poplatek). Jak to
bude u panelových domů v ul. Sídlištní, to budeme
muset ještě vymyslet, variant je mnoho a mezi ně patří
i uzamčené místo, popelnice označené na vchod
a uzamčené společným jištěním. Pakliže bychom
zavedli sběr tříděného odpadu v systému polozapuštěných kontejnerů, je možno přístup i na kartu před
V kontejneru se našlo:
vhozem odpadu. Je to na debatu, která se již vede.
Azbest, PET lahve, papír, PVC
Uvidíme, jaká možnost bude nakonec zvolena.
(třídí se i kelímky od jogurtů
Před obecním úřadem a na sídlišti ještě naistalujeme
a staniol z kelímků, PVC nádoby
popelnice na hliník, kam patří plechovky od limonád
z přivážených obědů se myjí
a piva, které jste doposud všichni určitě vozili na sběrný
a třídí), zbytky jídel …
dvůr. Bohužel musím říci, že s tříděním na sídlišti
spokojeni být nemůžeme. Opět se v kontejnerech
objevuje PVC, papír a další věci. Pakliže by se úroveň třídění, vzhledem k budoucnu
a vzhledem k připravovanému až trojnásobnému zdražení svozu komunálního odpadu,
nezlepšila, bude nezbytně nutné nastolit nějaký přísnější systém.
Petr Nun, starosta obce

Svoz odpadu v roce 2019
Svoz komunálního odpadu v roce 2019 bude stejně jako dosud ve čtvrtek, vždy 1x za 14 dní.
První svoz bude 3. ledna 2018.
Od 1. 1. 2019 činí poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu 540,- Kč/osoba/rok
(dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
ze dne 3. 12. 2018). Způsob úhrady a termíny splatnosti poplatku budou doručeny společně
se svozovým kalendářem.
Svoz nebezpečného odpadu bude 5. listopadu 2019, podrobnosti budou sděleny
prostřednictvím letáků v říjnu/listopadu 2019.

TERMÍNY VEŘEJNÝCH ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE DLOUHOŇOVICE v r. 2019:
Pondělí 28. ledna, 25. března, 27. května, 26. srpna, 28. října, 16. prosince.
Případná změna bude včas oznámena !
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Svozový plán pro obec Dlouhoňovice na rok 2019
2019

Komunální odpad

bioodpad

leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

(26 x žlutá známka)

3, 17, 31
14, 28
14, 28
11, 25
9, 23
6, 20
4, 18
1, 15, 29
12, 26
10, 24
7, 21
5, 19

21
4, 18
3 (**pátek), 16, 30
13, 27
11, 25
8, 22
5, 19
3, 17, 31
14, 28

** (první květnový svoz je posunutý kvůli svátku 1. 5. 2019)

Všichni občané Dlouhoňovic mají možnost odevzdávat:
- ve sběrném dvoře Technických služeb Žamberk:
 zdarma: komunální odpad, velkoobjemový odpad
 za poplatek: nebezpečný odpad
Provozní doba:
Út
Čt
So

9:00 – 13:00 13:30 – 18:00 hod.
13:00 – 18:00 hod.
9:00 – 15:00 hod.

v zimě (1. 11. - 31. 3.) do 17:00 hod.
v zimě (1. 11. - 31. 3.) do 17:00 hod.
v zimě (1. 11. - 31. 3.) do 13:00 hod.

**(informace o provozní době je čerpána z webových stránek TS Žamberk dne 9. 12. 2018)

- 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.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Narozeniny oslaví
v lednu
1. 1. Libuše Vítková
18. 1. Hana Šolcová
19. 1. Josef Holubář
21. 1. Věra Kulhavá

70 let
70 let
80 let
70 let

v únoru
7. 2. Božena Vostřelová
26. 2. Jiří Havrda

82 let
75 let

PŘIPOMENUTÍ
Jako každoročně vyzýváme spoluobčany
a připomínáme, že pokud chcete oslavit
významná výročí, přivítat nové občánky,
oznámit důležité události apod., stačí se
přihlásit na obecním úřadě.
Děkujeme Jitka Chárová
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví.

v březnu
25. 3. Zdeňka Wächterová
27. 3. Stanislava Goňová

70 let
83 let

Úmrtí
v říjnu
Rudolf Kalousek

Čest jeho památce !

Vítání občánků
V sobotu 6. října 2018 přivítal starosta Petr Nun nové občánky obce Dlouhoňovice, kterými
jsou Martin Hájek, Šimon Holubář, Tom Lehký, Darja Pavlová a Nikolas Skucius.
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

Statistické údaje Dlouhoňovic za rok 2018
Narození
Úmrtí
Počet obyvatel

8
4
840

Přistěhování
Odstěhování

22
13
(stav k 30. 11. 2018)

Strom života
Věk 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 7 75 80 85 90 95
Muži 24 31 29 18 25 21 27 29 34 35 26 27 25 26 14 9 0 4 0 0
Ženy 24 33 22 16 14 32 25 41 32 37 26 33 24 22 14 13 6 7 1
0

Průměrný věk obyvatelstva
Celkem

39

Muži
Ženy

38
40
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ZLATÁ SVATBA …
SPOLE
… Z POHLEDU OSLAVENCŮ
Děkujeme Obecnímu úřadu v Dlouhoňovicích za
uspořádání slavnostního obřadu u příležitosti naší zlaté
svatby dne 10. listopadu v improvizované obřadní síni
na Chatě Rolba. Na uvítanou slavnostní atmosféru
navodily hudbou a zpěvem paní K. Suchomelová
a M. Stejskalová. Tichá hudba doprovázela i vyčerpávající a působivou řeč starosty Petra Nuna, při které
leckteré oko nezůstalo suché. Poté jsme se podepsali na
slavnostní listinu, následoval přípitek, předání květin
a daru od obce, dále gratulace od členů rodiny.
Děkujeme za bezchybnou přípravu akce Jitce Chárové
a Lence Sklenářové.
Před místním pohostinstvím nás očekávaly ženy ze
cvičení vedené paní Matuškovou, která přečetla krásnou
gratulaci jí vytvořenou, překročili jsme nataženou pásku
s číslicí padesát a též nám předaly květinu a dárek.
Za všechno dík. Potom už bylo jen pár kroků do
hospody za p. Müllerovou, kde nás čekaly krásně nazdobené stoly a moc dobrý oběd i další
pohoštění. Také jí moc děkujeme. Jsme rádi, že se nám tuto oslavu podařilo uskutečnit, že snad
mají všichni na co vzpomínat. Jiří a Marie Kalouskovi
… Z POHLEDU GRATULANTŮ
V letošním roce, a to 10. listopadu 2018,
oslavila jedna z našich cvičenek, Maruška
Kalousková se svým manželem, krásné
výročí, a to ZLATOU SVATBU. Byla to
pro nás velká čest, že jsme jí mohly
popřát k tak slavnému jubileu. Sešly jsme
se u hospody, udělaly špalír a za všechny
naše cvičenky jsme jim popřály ještě
hodně pohody a dlouhého žití ve
vzájemném soužití.
„Hlavně ať Vám slouží zdraví, nemoci
odhoďte stranou a při té diamantové
svatbě NASHLEDANOU.”
J. Matušková

… Z POHLEDU OBCE

Začátek letošního října byl pro manžele Marii a Jiřího Kalouskovy významný. Před padesáti
lety si v obřadní síni řekli své „ANO“ a vzájemně si slíbili lásku a vykročení do společného života v
dobrém i zlém. Se svolením manželů Kalouskových jsme pro ně 10. 11. 2018 mohli v naší obci
uspořádat obřad zlaté svatby.
V přítomnosti jejich blízké rodiny, ve slavnostní atmosféře umocněné příjemnou hudbou,
poblahopřál „snoubencům" starosta obce Petr Nun.
Ve svém proslovu vzpomněl důležité události a životní etapy manželů, kteří se neubránili
dojetí. Závěrem Marie a Jiří podepsali Pamětní list Obce Dlouhoňovice a přijali gratulace a dárky
od přítomných.
Přejeme manželům Kalouskovým mnoho šťastných společných let ve zdraví a radosti.
Jitka Chárová
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ZPRÁVA Z MAS ORLICKO
Dotační výzvy a podpora, komplexní podpora ve školství i strategická rozhodnutí k realizaci
a podpoře v letech 2019 – 2020.
Podpora investičních i neinvestičních projektů a jejich přínos
Integrovaný regionální operační program se již tradičně zaměřil na podporu
prorodinných opatření, neformálního a zájmového vzdělávání a bezpečných silnic a chodníků
v území.
Celkem bylo do tohoto programu letos přijato 96 žádostí, z toho 59 již bylo vybráno k realizaci
a dalších 37 je aktuálně ve fázi administrace na MAS ORLICKO.
V území tak postupně dochází k budování bezpečných chodníků, od roku 2008 připravovaná
cyklostezka Valdštejn – Šušek se po mnohých projektových útrapách a přípravných pracích
dostala do fáze, kdy může započít budování a desítky škol v území budují moderní a vybavené
učebny, eko-zahrádky a celkově zkvalitňují zázemí pro výuku žáků.
Každá z pěti výzev Operačního programu Zaměstnanost přijala jeden projekt
a všechny úspěšně prošly schvalovacím procesem. Těšíme se tedy na rozšíření podpory
neformálních pečovatelů v rámci hospicového týmu Alfa-Omega, podporu sociálního podnikání,
dětskou skupinu v Žamberku a otevření krizového centra pro rodiny, které přinese služby
rodinám, které se nachází ve složité životní situaci. Poslední podpořenou aktivitou je také
pokračování komunitní práce v Ústí nad Orlicí.
Hned dvěma žadatelům se podařilo získat podporu investičního i neinvestičního
charakteru. Prvním z nich je Cesta pro rodinu ze Žamberka, která získala prostředky na
vybudování a provoz dětské skupiny a dále Sdružení Neratov z.s., které získalo dotaci na
investiční vybavení sociálního podniku v odborném léčebném ústavu Albertinum Žamberk a jeho
následný provoz.
Program rozvoje venkova přijal záměry zejména na investice do strojů
a vybavení zemědělské výroby a na investice do vybraných nezemědělských činností. Přinese
tedy lepší podmínky v zemědělství.
Na konci července byla vyhlášena výzva Malý Leader pro Orlicko, určená členským
organizacím v rámci podpory z Programu obnovy venkova Pardubického kraje. Sešlo se
9 žádostí, především se zaměřením na vybavení a opravy. Výhodou této výzvy je pro žadatele
hlavně její nenáročnost na přípravu.
Úspěšné projekty MAP přinesou území ORLICKA jak podporu ředitelů ve strategickém
plánování, tak 16 „mikroprojektů“ zaměřených na sdílení dobré praxe a rozvoj kvalitního
vzdělávání. Zda přinese největší ovoce „Klokanův kufr“ ve školkách, profesní diagnostika žáků
základních škol, Agrokroužek při Základní škole v Klášterci nad Orlicí, či jiný z projektů, uvidíme
během příštích čtyř let.
Rok 2019 bude zaměřen na dočerpání prostředků v jednotlivých opatřeních MAS. V operačních
programech IROP a Zaměstnanost budou vyhlášeny poslední (zbytkové) výzvy. V následných
letech se MAS bude prioritně věnovat podpoře úspěšných žadatelů a souběžné přípravě na
spuštění období 2020+.
Naopak v Programu rozvoje venkova proběhne v prvním pololetí příštího roku evaluace tohoto
programu, která by měla směřovat k navýšení prostředků v opatřeních, o které byl významný
zájem (rostlinná a živočišná výroba) a k projednání zařazení tzv. článku 20 – tedy podpory určené
obcím na obnovu, výstavbu a vybavení občanské vybavenosti, rozvoj cestovního ruchu a podporu
spolkové činnosti.
Výzvy na nově nastavená opatření pak budou vyhlášeny rámcově na přelomu roku 2019/2020.
Aktuální stav realizace a čerpání opatření je možné shlédnout na www.MASproORLICKO.cz,
informace pro žadatele a příjemce jsou k dispozici na www.mas.orlicko.cz.
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100 LET ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU

lET

Setkání u příležitosti uctění památky padlých spoluobčanů za 1. světové války a zároveň
u příležitosti stého výročí vzniku samostatného československého státu se konalo
v Dlouhoňovicích v sobotu 27. října 2018.
V úvodu ceremoniálu byl položen
věnec k pamětní desce padlých
spoluobčanů za přítomnosti čestné
stráže pana Karla Pávka, zástupce
Československé obce legionářské
a pana Zdeňka Štandery, zástupce
Aktivní zálohy Armády České
republiky. Následně pronesl několik
vět k přítomným starosta Dlouhoňovic, pan Petr Nun. Dalším
mluvčím pak byl Mgr. Tomáš
Zdechovský, poslanec Evropského
parlamentu, který ve svých slovech
osvětlil, co přivedlo jeho kroky do
Dlouhoňovic. To se také dočtete v jeho článku, který najdete níže. Dalším bodem programu
bylo předání Pamětních listů, na jejichž přípravě se podílel starosta, pan
P. Nun, pan K. Pávek a místní kronikářka, paní B. Severýnová. Obdarováni byli přímí potomci
padlých spoluobčanů.
Na řadu pak přišel akt dekorování vybraných členů místního Sboru dobrovolných hasičů
(SDH). Z rukou starosty SDH, p. Z. Musila, jim byla předána za aktivní činnost pro sbor
pamětní medaile vydaná ke stému výročí založení samostatného československého státu.
Oceněni byli paní J. Třešňáková, paní K. Kořínková, pan V. Vítek st., pan S. Vítek st. a pan
J. Macháček. Na závěr formální části setkání zazněla na počest připomínaných událostí česká
státní hymna.
I přes nepřízeň počasí přišel potěšující počet občanů, kteří tak dali důkaz, že naše historie
jim není lhostejna. Protože jak praví klasik: Ti, kdo si nepamatují minulost, jsou odsouzeni ji
opakovat.
L. Šimková
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Vznik Československa byl v Dlouhoňovicích spojen s krví a slzami
Jako malý kluk jsem jezdil několikrát ročně za svou babičkou Pavlou Androvou, rozenou
Bohatovou, do Dlouhoňovic, kde jsem prožil nádherné mládí. Babička bydlela v jedné
místnosti domu č. 69 (bývalého jejich hotelu u Tomanů), který byl po nástupu komunistů
zkonfiskován a jí po smrti dědečka zůstala jen jedna místnost s malinkou kuchyní, odkud byla
později také vystěhována do Žamberka, do paneláku nedaleko polikliniky.
Svou babičku jsem miloval, protože byla studnicí znalostí různých příběhů z historie naší
rodiny. Jedno z jejích vyprávění bylo i o jejím strýci Karlu Tomanovi (nar. 9. 5. 1889
v Dlouhoňovicích), o kterém se myslelo, že údajně zahynul za první světové války, aby se po
šesti letech objevil „zdráv“ zpátky v rodném domě v Dlouhoňovicích. Ale nepředbíhejme.

Po škole nastoupil na službu k armádě
Strýc mé babičky, Karel, byl technický inženýr, který si vedl od svého nástupu k RakouskoUherské armádě v roce 1913 pečlivé záznamy. Jeho deník byl součástí rodinné pozůstalosti,
která si ho předávala z generace na generaci. Snad i proto je dnes možné jeho osud přiblížit
daleko více, než je možné u jiných vojáků z Dlouhoňovic, jejichž osudy tak zůstávají
i po 100 letech neznámé.
Po základním výcviku strýc nastoupil do poddůstojnické školy jako kadet. Po červnovém
atentátu na následníka trůnu byl Karel Toman poslán společně s dalšími na srbskou frontu.
Tam se rakouské armádě nejprve velmi dařilo, protože prolomila obranu špatně organizované
srbské armády. Rakouské velitele to natolik uspokojilo, že začali šířit, že válka bude brzo
u konce, protože brzo porazí Srbsko. Na následnou ofenzívu Srbů tak nebyli připraveni, a tak
některé jednotky nestačily včas ustoupit. Srbové je obklíčili a strýc se dostal po měsíci války
do zajetí.
Od té doby o něm rodina nevěděla a strýc byl veden jako nezvěstný. Poté, co bylo Srbsko
napadeno Bulharskem a rakouské vedení boje převzala německá armáda, došlo k porážce
Srbska. O strýcovi ale nikdo nevěděl. Nikdo netušil, že strýce poslali Srbové do Itálie, kde
pobýval v zajateckém táboře. S přibývajícími měsíci se rodina smířila s jeho smrtí a v roce
1916 nechala za strýce sloužit zádušní mši. Přijali myšlenku, že ve válce nejspíše zahynul.

K výměně nikdy nedošlo
Strýc Karel v deníku popisoval, že v srbském zajetí bylo velké množství Čechů, sudetských
Němců a pár Slováků. Všichni si mysleli, že dojde k vyjednávání a výměně zajatců, které
Srbové pochytali při invazi v srpnu 1914. To se však nestalo, a tak přišla zima, kdy řada vězňů
trpěla hladem a nedostatkem tepla. Po nějakém čase byli vězni přesunuti do Itálie. Tam
poprvé vznikla myšlenka na zapojení se do bojů proti Rakousko-Uherské armádě a na vznik
Československých legií, které už byly v Itálii propagovány některými politiky.
V prosinci 1916 se tedy strýc s dalšími českými a slovenskými vojáky přihlásil do nově
vznikající legie. Té Italové zpočátku příliš nevěřili. Na vyzbrojení vojáků tak přistoupili až po
několika svých prohrách, kdy potřebovali další muže. Strýc Karel dostal v té době za úkol se
věnovat především šíření informací mezi českými vojáky bojujícími za Rakousko-Uhersko.
Přímo do legie byl zařazen až na jaře 1918.
Po rozpadu Rakouska-Uherska se v roce 1919 vrátil do Československa, kde do podzimu
1920 sloužil v Československé armádě. Babička vždy říkala, že jeho příchod celá rodina
oplakala, protože nevěřili, že se vrátí. Ano, vrátil se. Byl už ale úplně jiný muž. V noci byl
neklidný, trpěl řadou neduhů a psychických traumat. Kdysi veselý a společenský mladík tak
začal vyhledávat samotu a klid.
Když se podíváme na památník obětí 1. světové války, najdeme tam překvapivě dvě jména
vojáků, kteří se vrátili z války. Františka Kalouska a Ing. Karla Tomana. Přestože se vrátili oba
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z války živí, jejich traumata byla bohužel obrovská. Strýc se do konce svých dní nevyrovnal
s úmrtími několika svých přátel a kamarádů, a to mělo i velmi negativní vliv na jeho další
osobní život. Podobně jako mělo na rodiny jeho známých a kamarádů vliv, že se jejich drazí
bohužel už z války vůbec nevrátili.

Odkaz legionářů je stále živý
Dnes jsou legionáři zbožšťování a mluví se o nich jako o hrdinech. Nicméně se často
zapomíná na fakt, že to byli právě příslušníci zahraničních legií, kteří se museli ve dvacátých
letech často vyrovnat s napadáním ze strany nejen českého, ale především německého
obyvatelstva, které po vzniku Československa odmítlo být součástí nového státu.
Babičky strýc několikrát ve svých zápiscích zmiňoval, že mu nadávali do zrádců, což on
i další legionáři těžce nesli. On ale nebyl zrádce a nikdy se jím necítil. Ba naopak. Miloval vlast
natolik, že byl pro ni připraven položit život a kdykoliv by jí i po propuštění z Československé
armády v roce 1920 ještě znovu sloužil. A na to bychom v kontextu oslav 100 let republiky
neměli zapomínat.
Přeji hezký den a veselou mysl!
Mgr. Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL)
autor je poslanec Evropského parlamentu za Českou republiku
Opis zápisu z obecní kroniky, 28. říjen 1918
Česká krev v odboji proti habsburským, německo-maďarským utlačovatelům netekla
nadarmo. Z utrpení krve a slz českého národa v boji za svobodu doma i za hranicemi,
v českých legiích na frontách: srbské, ruské, francouzské, italské, pod vedením Tomáše
Garika Masaryka zrodil se den svobody 28. října 1918, který se stal národním svátkem.
Toho dne přeťaty byly okovy, jež národ český svíraly, vyhlášena byla svoboda českého
národa. Zavlály prapory, zazněly české písně a hymny, zajiskřily zraky, ulice naplnily se
živými mraky, z nichž tryskala radost. Po třistaleté porobě český národ opět stal
se svobodným.
zápis vyhledala kronikářka p. Severýnová

Srovnání statistických údajů z doby 1. republiky a doby současné:
údaj
Rozloha státu
Počet obyvatel
Počet registr. automobilů
Průměrný věk
Počet sňatků
Počet narozených dětí
Cestování po České republice
Cestování do zahraničí
Příjezdy turistů
Plat běžného zaměstnance
(průměr)

tehdy
140 508 km2
13 607 385 (1921)
4 484 (1921)
muži 52 let, ženy 55 let
57 731
121 000 z toho 13% mimo
manželství, na jednu ženu
připadaly skoro 3 děti
1 500 000 (1925)
410 000 (1926)
380 000 (1925)
135 – 260 Kč
kilový chleba stál 3,4 Kč

nyní
78 866 km2
10 578 820 (2017)
5 593 000 (2017)
muži 75 let, ženy 81 let
52 567 (2017)
114 000 (2017), z toho 50 %
mimo manželství, na jednu
ženu připadá 1,69 dítěte
10 000 000 (2017)
6 000 000 (2017)
10 000 000 (2017)
32 000 Kč
kilový chleba stojí 24 Kč
zdroj internet
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Z MATEŘSKÉ ŠKOLKY
Už se zase těšíme na Ježíška, copak nám letos nadělí…?
To se dozvíme ve čtvrtek, protože
máme ve školce vánoční besídku.
Snad se pod stromečkem objeví
dárečky jako každý rok, protože
jsme byly hodné děti. Taky u nás
byl Mikuláš, anděl a čertík a nikoho
si neodnesl do pekla. A jak jsme se
Vám líbily v sokolovně na Mikulášské besídce? Paní učitelky říkaly,
že se nám to povedlo, i když máme
mezi
sebou
hodně
malých
kamarádů, jsme moc šikovné děti.
Besídkou nám skončí kalendářní
rok

a všechno začne zase od
začátku. V lednu pozveme
svoje rodiče do MŠ, aby si
zkusili, jaké to je být dítětem ve
školce a splnili si některé
úkoly, které denně plníme my.
Také začneme jezdit do solné
jeskyně v Žamberku. No a doufáme, že si užijeme i trochu
toho sněhu, který k zimě patří.
Přejeme
Vám
příjemné
prožití
vánočních
svátků
a ozveme se na jaře.
Vaši nejmenší

Vánoční výlet na zámek Karlova Koruna

Z knihovny
Knihovna bude otevřena v novém roce od středy 2. 1. 2019.
V knihovně je cca 250 nových knih zapůjčených ze Žamberka. Postupně jsou vyřazovány
staré, poničené, či nečtené knihy. Pokud by někdo z Vás měl zájem si z vyřazených knih
nějakou třeba z nostalgie vybrat, jsou k odběru v místní knihovně v běžnou otevírací dobu.
UPOZORNĚNÍ
Dočasně je omezen přístup k elektronické podobě obecních kronik, které byly umístěny na
webových stránkách Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí v E-badatelně. Je to
z důvodu nařízení GDPR. Postupně budou kroniky upraveny v souladu s nařízením GDPR
a znovu zveřejněny.
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Z VAŠICH PŘÍSPĚVKŮ
Výstup na Výhlednu 2018
V tradičním čase, tedy první podzimní
sobotu, která letos vyšla na 24. září, se
v Dlouhoňovicích konal již po osmé
výstup na naši Výhlednu. Letošním
"výšlapem" nás doprovázelo celkem
chladné a větrné počasí, ale i přesto se
spoustě z nás chtělo si užít podzimní
procházky, trochu kultury, setkání
a výhledu na naše krásné okolí. Krátkým
kulturním programem nás jako tradičně
provedly děti ze ZUŠ Petra Ebena
v Žamberku. Úvodním slovem nás
přivítal pan Jiří Tydlitát, následně
předal slovo panu starostovi Petru
Nunovi. S poděkováním všem, kteří se
akce zúčastnili a malým občerstvením,
jsme se rozloučili a kdo chtěl, mohl pokračovat a projít si naši naučnou stezku až k Urbanově
studánce.
Tak zase příští rok na Výhledně!!
Za kulturní komisi Iva Jedličková

Dar obce Dlouhoňovice a spolku Floriánek dětskému oddělení
Ústeckoorlické nemocnice
V pondělí 29. října 2018 předala Obec
Dlouhoňovice (zastoupená panem starostou
Petrem Nunem a mojí maličkostí) a spolek
Floriánek (zastoupený paní Simonou
Páchovou) věcný dar, který se pořídil
z finančních příspěvků letošní Myštúry
a příspěvku od Obce Dlouhoňovice. Dar
obsahoval stoleček, dvě židličky a povlečení
s prostěradly na dětské postýlky. Věcný dar
se dětem nevezl poprvé. Při velkém
děkování nás sestřičky z oddělení mile
ujistily, že se židličky a panenky, které již na
oddělení
mají
svůj
domov, využívají opravdu každý den a dělají dětem i jejich
rodičům velkou radost. Tímto děkuji všem rodičům i dětem,
že si každoročně jdou projít krásně připravenou Myštúru
a přispějí na dobrou věc. Díky také patří naší obci, která se
k této akci vždy přidá.
Bylo mi velkou ctí se této akce zúčastnit a alespoň trochu
zpříjemnit dětem pobyt v nemocničním prostředí.

Iva Jedličková
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Mikulášské odpoledne
Letošní Advent v Dlouhoňovicích začal
Mikulášským odpolednem v našem kulturním
centru. Floriánek opět nachystal odpoledne plné
zábavy a zážitků. Úvodním slovem nás přivítala
paní Simona Páchová, a poté následovalo
vystoupení dětí z naší mateřské školy plné
čertovských písniček, vánočních říkanek a tanečků.
Tímto malým čertíkům a jejich učitelkám moc
děkujeme. Zábava pokračovala představením
kouzelníka Stanislava Šindeláře alias kouzelníka
Rena z Letohradu. Děti se opravdu bavily,
a dokonce se i některé zapojily do tajemných
kouzel. Jako již tradičně nemohla chybět návštěva
Mikuláše, čerta a anděla, kteří obdarovali za
krátkou básničku všechny děti.
Celým odpolednem nás provázel mini jarmark,
otevřeno měla Floriánkova kavárnička, dílnička
a nechyběla ani čokoládová fontánka s ovocem.
Velké díky všem z Floriánku za příjemně strávené
adventní odpoledne.

Iva a Amálka Jedličkovy

Kulturní podzim se nesl ve znamení divadla
V pátek 28. září nás navštívili helvíkovičtí ochotníci,
kteří jsou na našem pódiu již
jako doma. Tentokrát nám
přijeli zahrát velmi známý
divadelní kus Dívčí válka od
F. R. Čecha. Titul sliboval
pobavení, což se hercům také
povedlo. Na tak známém
představení je velmi snadné
něco pokazit, už proto, že
diváci texty znají téměř
nazpaměť,
ale
v podání
spolku NA SKÁLE se tak
nestalo, naopak. Rekordní
počet návštěvníků, nutno
dodat, že díky fanklubu
jednoho z herců, se náramně bavil a návštěvy divadla jistě nikdo nelitoval.
Neméně zdařilé bylo představení ochotníků z Vamberka. V pátek 9. listopadu přijel
ochotnický spolek ZDOBNIČAN s představením Létající snoubenky. Skvěle napsaná komedie
se zajímavou zápletkou byla výborně odehrána a myslím, že kdo nepřišel, může jen velmi
litovat. Diváci se bavili náramně, oko potěšily i pěkné kulisy. Vyrovnané a profesionální
výkony herců daly všemu lesk.
Všem, kteří na divadla v Dlouhoňovicích chodí, děkuji a budu se příští rok těšit na viděnou.
L. Šimková
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Rozsvícení vánočního stromečku
Letošní rozsvícení vánočního stromečku
proběhlo již tradičně v podvečer první adventní neděle, tedy 2. prosince. Tentokrát jsme
byli nuceni místo setkání netradičně
přesunout do místní hospůdky Pod Lipami.
Počasí nám totiž nepřálo a v odpoledních
hodinách se „tam nahoře“ rozhodli nám pro
zpestření poslat trochu namrzajícího deště. Je
pravda, že dětem se „celodlouhoňovická“ skluzavka moc líbila, ale nám starším to způsobilo
menší komplikace, a to nejen při chůzi.
Při přípravách na setkání nálada nás
organizátorů byla na bodu mrazu, protože
jsme si mysleli, že i když jsme akci operativně
přesunuli do sucha a tepla, nikomu se nebude
chtít z vyhřátého domova vycházet ven. Jaké
bylo ale naše překvapení, když se před pátou
hodinou otevřely dveře do pohostinství a začal
přicházet jeden člověk za druhým a najednou
hospoda hučela družným hovorem. Nálada se nám všem hned zvedla a se širokým úsměvem
jsme vítali příchozí. Pro podporu ještě větší pohody jsme všichni popíjeli horký punč
a přikusovali k němu doma pečené cukroví, a také pro chuť a zahnání menšího hladu pojedli
výborné bramboráky paní Müllerové. K tomu všemu hrála kapela HK-AUDIO koledy
a vánoční písně. Zkrátka posezení se sousedy se vydařilo.
Na setkání trochu chyběl pan starosta, protože musel posypat chodníky štěrkem, aby se
nám všem šlo pěkně a bezpečně domů, za což mu patří nejen moje poděkování. Pan starosta
byl zastoupen paní místostarostkou, která pak také všechny pozvala ven k betlému a stromku
a po odpočítání se v Dlouhoňovicích opět po roce rozzářila vánoční světla a také se rozezněla
na trumpetu zahraná Tichá noc a další dvě koledy ve skvělém podání pana Petra Šafáře.
Doufám, že jste si vy všichni, kteří jste našli odvahu a chuť přijít, společný podvečer užili
a nasáli předvánoční atmosféru. Kdo jste nepřišli, přijďte příště!
Přeji vám všem především klidné a pohodové vánoční svátky a do nového roku zdraví,
štěstí a radost s vašimi blízkými.
Jitka Dolečková

Čtení s přechodem času
Stalo se tradicí, že u nás v obci vítáme přechod
času čtením a spaním na Rolbě. Tentokrát tady
noc z 27. na 28. 10. strávilo 18 odvážných dětí. Po
večerní procházce bez baterek si vyslechly
vyprávění Barči o cestě po Skotsku a vyrobily si
krásné lampičky. Bez reptání vklouzly do
spacáčků a poslouchaly pohádku Když draka bolí
hlava. Probudily se spokojené a doufejme, že se
na jaře sejdeme znovu.
Za Floriánek se těší
Jirka T., Simča P., Jana B., Bára a Radka M.
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Skleněné láhve s příběhem
V Občasníku č. 68 (4/2015) byly
vyobrazeny láhve již neexistujícího
pivovaru v Košumberku, ve vztahu k
výletu našich – nás důchodců, ale zcela
bez příběhu. Protože skončily pohádky
o zvířátkách, těch vyřezávaných v naší
naučné stezce lesem, nepsal jsem do
minulého Občasníku nic.
Příběhy nemusí být jenom pohádky,
přesto mohou být i příběhy pohádkové.
Tak o to se teď pokusím. Začnu nejdříve
tou pohádkou. Vy starší zalovte v paměti,
nebo v té pravé knize a vzpomeňte si na pohádku O bídě. Vybavuje se mi ilustrace z pohádkové
knížky, jak bída, takový zelený duch uniká z láhve, kterou otevřel její nálezce. Bez výhrad to byla
pohádka s dobrým koncem. Hamiždník byl potrestán. Musí to ale být vždy? Tak jenom krátký
příběh.
Na návsi už několik let, před krásným vyřezávaným betlémem, který nám mohou závidět
v širokém okolí, stojí velký žulový balvan vážící víc jak čtyři tuny. Byl přivezen z Litic. Na místo
nálezu se skulil vlivem zvětrávání ze svahu před mnoha lety, to nepamatují ani generace našich
pradědů. Trůnil tam mnoho staletí. To ještě nestál ani hrad na protějším kopci, ze kterého je dnes
jen zřícenina.
V blízkosti toho spadlého kamene byla vybudována cesta na místní hřbitov přes nový most,
kam se dříve jezdilo přes brod. To by ale bylo delší povídání. Dostali bychom se až k místnímu
rybníku, mlýnu a náhonu k tomuto mlýnu. Z mlýna už žádné pozůstatky nejsou, ten už také nikdo
z žijících snad ani z vyprávění nepamatuje. Snad byste si mohli při velké fantazii vybavit
pozůstatky hráze rybníka. To jsme ale od našeho kamene dosti vzdálení.
Kámen je tady a trůní na naší návsi. Dobře, kámen je na návsi, ale kde je nějaká láhev? Ta je
u mě na dvorku. Trochu nesrozumitelné, zdá se. Tak tedy dál. Dne, to už jsme před lety psali, se
podařilo kámen naložit a přivézt na místo, kde dnes odpočívá. A co ta láhev? Po zvednutí našeho
kamene ležela pod ním! Kde se tam vzala? Neporušená, zazátkovaná, prázdná. Přece nemohu
nikdy zátku vyndat. Bída je neviditelná. Přijde nečekaně, ale v mnoha případech si za ni můžeme
sami. Kámen na návsi je nás všech. A ta láhev? To si dovyprávějte sami.
Když jsem psal láhve, tak přidám ještě jednu.
Sběratel pivních láhví, kterých mám také mnoho
a většinu s příběhy, mi daroval zvláštní láhev. Není
pivní, ale s nápisem. Jak se zmiňuje druhá tabule naší
naučné stezky u mezníku železnice, který byl osazen při
jejím vyměřování s názvem Österreichische Nord West
Bahn, na zmíněném patníku ÖNWB, je stejná zkratka
na láhvi – ÖNWB. Tak a ten příběh? To je ta záhada.
Na místě jsou dvě verze.
Ta první. Stavitelé dráhy se stravovali v kantýnách,
kde mohly být v těchto láhvích prodávány nápoje –
nejspíše víno, protože je zelená. Na pálenku by byla
čirá.
Ta druhá? Láhve vína si mohli zakoupit cestující
v restauračních zařízeních zmíněných drah. No a která je ta správná? To už není pohádka, ale
historie. Dějiny by měly být neomylné, kdo mi s tím poradí?
Tak hezké Vánoce přeji všem a těšte se na výlet v roce 2019.
Jirka Tydlitát
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Vánočí setkání cvičenek
Scházíme se zase po roce v tomto adventním čase, abychom uctily památku Vánoc.
Na přiblížení atmosféry a kouzla Vánoc nám přišli zahrát a zazpívat koledy žáci ze ZUŠ
Petra Ebena ze Žamberka - Kalášek Pavel, Dudková Karolína a Procházková Tereza pod
vedením pana učitele Jana Hovorky. Za nás za všechny jim chci touto cestou poděkovat.
Udělali nám velkou radost. Také děkuji všem sponzorům z Dlouhoňovic a Žamberka za jejich
dárky do tomboly.
Přeji všem krásné svátky vánoční a do nového roku 2019 hodně dobrých úspěchů.
J. Matušková

Vánoční vyrábění
V pátek 23. 11. 2018 se konala tradiční
vánoční dílna. Děti si vyráběly různé dekorace,
např. andílky z ruliček, papírové lucerničky,
dřevěné sněhuláky... Velký úspěch mělo také
zdobení perníčků a perníkových svícnů. Venku
nám to vánoční atmosféru moc nepřipomíná,
tak doufáme, že jsme ji dětem alespoň takto
pomohli navodit.
Za Floriánek M.Š.

Tříkrálová sbírka v Dlouhoňovicích proběhne v pátek 4. ledna 2019 od 15:00 do
18:00 hodin a v sobotu 6. ledna 2019 od 8:00 do 18:00 hodin.
Více o Tříkrálové sbírce najdete na www.uo.charita.cz
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Z HASIČSKÉ ZBROJNICE
Činnost JSDH
Letošní
podzim
se zásahová
jednotka SDH
Dlouhoňovice nenudila. Ne, že bychom vyráželi každý
týden, ale pár výjezdů jsme měli.
Koncem září, když přišel velký vítr, jsme na žádost
starosty obce Dlouhoňovice zlikvidovali spadlý strom
u palírny, který strhnul telefonní sloup a vedení. Strom byl
rozřezán, vedení a sloup uvolněn. Dále jsme se zúčastnili
cvičení, které proběhlo v areálu firmy DEKWOOD, kde
jsme byli seznámeni s prostory firmy, místy možného
nebezpečí, kde a jak je zajištěn v areálu přívod vody pro
hašení. Následovalo zakončení na hasičské zbrojnici
v Helvíkovicích. V úterý 30. října, těsně před polednem,
byl vyhlášen poplach naší zásahové
jednotce, zabezpečení střechy na
budově vlakového nádraží. Jednotka
vyrazila na místo a po cca 2,5
hodinové práci zajistila střechu nad
perónem, kde část plechové střechy
byla sundána dolů a zbytek zajištěn
proti uvolnění a dále zajistila uvolněné

plechové šablony na budově nádraží.
V listopadu proběhlo cvičení zásahové jednotky
na práci s motorovou pilou. V obecním lese byly
pokáceny a odtaženy suché stromy, které jsme
následně rozřezali na špalky a uložili u Chaty
Rolba. Poté jsme se přesunuli do ulice Dvorské,
kde byl čištěn propustek pod silnicí.
Takže letos se naše zásahová jednotka celkem
činila, v květnu jenom připomenu zásah na hořící
skládce v Českých Libchavách, kde jsme jezdili
s oběma cisternami a dováželi vodu na hašení.
Za JSDH David Silber
Konečné umístění družstev mladých hasičů:
- dívky
- děti A

16. z 25 týmů s počtem 3 bodů
11. z 34 týmů s počtem 48 bodů
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ZE SPORTU
Budeme letos lyžovat?
Po celkem úspěšné zimní sezóně jsme se
hned v dubnu začali připravovat na další
zimu. Demontovali jsme bezpečnostní
prvky, uklidili teleskopy, doplnili zásoby
dřeva. V říjnu začaly nezbytné revize. Na
letošní rok připadla i povinná defektoskopie lana. Odborná firma pomocí
ultrazvuku zkontrolovala tažné lano a povolila další provoz. I dalšími pravidelnými
revizemi areál prošel úspěšně. Vlastník
areálu, tedy Obec Dlouhoňovice, uvolnil
prostředky na nákup ochranných matrací
a sítí. Ty jsme začali instalovat koncem
listopadu. Sloupky u silnice byly osazeny
bezpečnostními značkami. V pátek 23. listopadu však byly značky nějakými, promiňte mi ten
výraz, blbci, vytaženy a rozházeny po sjezdovce. Právě v ten večer, díky všímavosti občanů,
kontrolovala policie skupinu mladých, kteří se hlučně bavili u Chaty Rolba. Je pravděpodobné, že
o záležitosti něco vědí, takže v případě, že se opět podobná situace bude opakovat, je možné se
s dotazem obrátit právě na ně. Možná jim ani nedošlo, že značky byly instalovány kvůli
bezpečnosti silničního provozu a v případě jejich odstranění by mohlo jít o obecné ohrožení.
Díky extrémně suchému létu bude mít většina ski areálů problém s nedostatkem vody pro
umělé zasněžování. Protože náš areál má možnost zasněžovat vodou z veřejného vodovodu,
umíme tento problém vyřešit. Jen je třeba, aby pořádně mrzlo. To však my už neovlivníme.
Ve středu 28. 11. přišla mrazivá noc, a tak jsme provedli zkoušku zasněžovacího systému. Vše je
připraveno, čekáme na dlouhodobý mráz nebo sněžení.
I letos vás všechny zveme na sjezdovku.
Jan Vych

Vzpomínka
Je tomu už jeden rok od největší
sportovní události v naší obci za
poslední dobu, ne-li vůbec v moderní
historii obce. V sobotu 25. listopadu
2017 se uskutečnilo Mistrovství
České republiky v přespolním běhu
za velké účasti závodníků a velkého
zájmu diváků. Hodnocení akce bylo
z mnoha stran vcelku příznivé.
Připomínáme a znovu chválíme
dvouletou práci organizátorů a práci
všech obětavých pomocníků přímo
v naší obci. Mistrovství republiky je
největší akcí, jakou můžeme v naší
obci uspořádat. Pak už je jenom
Mistrovství Evropy, ale na to nemáme v Dlouhoňovicích podmínky.
Ilustrační fotografií vzpomínáme na tuto významnou akci.
sepsal Česlav Vančura, předseda organizačního výboru MČR z r. 2017
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HC Dlouhoňovice letos v Choceňské hokejové lize
Úvodem si dovolím krátce vrátit k minulému ročníku a dění v mezisezónní pauze. Po
loňské rozpačité sezóně, kdy jsme nastupovali v Lanškrounské hokejové lize, to nevypadlo
s hokejem v Dlouhoňovicích příliš růžově. Sezóna se nám nevydařila, jak po sportovní stránce,
tak i týmové. Účast hráčů na zápasech nebyla valná a měla navíc klesající tendenci. U týmu po
několika zápasech skončil trenér J. Hrčka a za nedlouho rovněž hráč stabilní sestavy
D. Hrčka. K tomu nějaká zranění, nemoci a bylo z toho výsledné lepení sestavy po většinu
ročníku. Příčin této situace bylo samozřejmě více a není cílem je teď zpětně všechny znovu
pojmenovávat. Dle mého názoru bylo hlavní příčinou to, že účastí HC ve „stadionové“ (nebo
spíš neúčastí v Oblastní lize) se hráčům otevřela možnost nastupovat za týmy v jiných
soutěžích či za své mateřské oddíly, odkud kluci do Dlouhoňovic přišli. Ne vždy a u každého
tak byl zápas za HC Dlouhoňovice první volbou. Sezónu se ale podařilo relativně se ctí dohrát,
i když naděje hraní v dalším roce nebyla upřímně příliš velká.
V letní přestávce jsme přeci jen na jednu variantu, jak zachovat hokej v Dlouhoňovicích,
přišli. Aniž bych chtěl situaci kolem týmu malovat na růžovo, tak myslím, že lepšího řešení
nemohlo být dosaženo a troufám si tvrdit, že se nejedná o zažehnání pouze jedné další sezóny.
Přihlásili jsme naše mužstvo do Choceňské hokejové ligy, na čemž má největší zásluhu Pavel
Víša, který se vedle hráčských povinností chopil role manažera týmu. Pavel měl jako jediný
zkušenost s choceňskou soutěží, a navíc rozšířil naši soupisku o hráče ze Sudslavy, kde sám
bydlí. Tým Sudslavy hraje své zápasy ve stadionové lize v České Třebové a v případě potřeby
a nedostatku hráčů doplňuje naše mužstvo v Chocni.
Choceňská hokejová liga odstartovala s 12 týmy v druhé polovině září. Každé mužstvo
odehraje 1 zápas týdně, když hracími dny jsou pátek, sobota a neděle. Jedná se o kvalitní
soutěž, kde nastupují hráči převážně se zkušenostmi z okresních i vyšších soutěží. Veškeré
informace, výsledky, tabulky, statistiky i on-line přenosy lze sledovat na webu soutěže
(www.chhl.cz).
Změny v týmu proběhly a nebylo jich málo. Vedle nových hráčů na soupisce ze Sudslavy
se do týmu vrátil Pavel Víša, Honza Plundra, Michal Holubář a Honza Musil. Všichni kmenoví
hráči HC. V jiném týmu v soutěži naopak nastupuje David Hrčka (Sršni Záměl) a Jarda
Macháček (Pohoda Choceň). Jak už bylo naznačeno, role manažera týmu se chopil Pavel Víša.
Ač s menší rolí u mužstva, tak s neustálým kontaktem a skutečnou podporou pokračuje Míra
Keprta st.
Výsledky nejsou zatím úplně valné, ale vzhledem k letní situaci kolem mužstva bylo
prvotním cílem úvodu letošní sezóny stabilizovat kádr, uklidnit situaci a nastartovat lepší
zítřky. Kromě prvních dvou, tří zápasů, kdy se řada hráčů teprve seznamovala se soutěží, jsme
nemuseli v podstatě vůbec využívat naši rezervu ze Sudslavy. Staronoví kluci i ostatní členové
kádru jezdí na zápasy s mnohem větší disciplínou a chutí, což je obrovsky pozitivní. Po
polovině základní části máme odehráno 11 zápasů s bilancí: 3 vítězství (3:1, 4:3, 5:4),
1. porážka po nájezdech (3:4 SN) a 7 proher v základní hrací době (2:11, 1:5, 2:6, 2:6, 3:4, 2:3,
3:6). Další pozitivní věcí je, že s výjimkou vysoké prohry s neporaženým lídrem soutěže, jsme
v každém dalším zápase sahali po bodech či dobrém výsledku. Mrzí nás především těsné
prohry o 1 gól, kdy jsme nebyli horším týmem. Po první kole jsme tak v tabulce s 10 body na
9. místě. Bodů jsme chtěli a měli mít minimálně o 6 více, ale nevěšíme hlavy a v odvetách se
budeme snažit vystoupat tabulkou do vyšších pater.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem našim partnerům, zejména Obci Dlouhoňovice,
za projevenou důvěru i v nelehkých časech. Věříme, že s naší reprezentací obce budeme
v závěru sezóny my i vy spokojeni.
(Tomáš Plundra)
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Týmové foto HC Dlouhoňovice 2018/2019
Horní řada zleva:
J. Musil, V. Podhájecký, V. Šegita, Mar. Keprta, O. Hubálek, P. Bříza, J. Matyáš, J. Moravec
Klečící zleva:
T. Plundra, J. Doleček, Mir. Keprta, P. Víša, D. Baier, J. Plundra a brankář P. Keprta

Poděkování
Vážení spoluobčané, sportovci, trenéři a sportovní fanoušci.
Rok 2018 se pomalu blíží ke konci a nastal
čas, abychom bilancovali, co letošní rok
přinesl našim oddílům HC Dlouhoňovice
a mladým fotbalistům. Jsem skutečně rád, že
naši hokejisté se po minulé sezóně znovu
vzchopili, dali se dohromady a vrátili se nám
hráči, kteří již chtěli ukončit hokejovou
kariéru. Výsledky jsou rozpačité, ale věřím,
že
jejich
výkonnost
půjde
nahoru.
Poděkování patří našemu hokejistovi Pavlu
Víšovi, který má největší zásluhu na
obnovení a fungování oddílu. Je hrajícím
trenérem a organizátorem. Velkou podporu
má v manažerovi Mírovi Keprtovi a také
v Tomáši Plundrovi. V roce 2020 uplyne 50
let založení hokejového oddílu v Dlouhoňovicích. Doufám, že budeme moci s radostí

vzpomínat na dobré výsledky uplynulého
období.
Za mladé fotbalisty musím hlavně
poděkovat Zdendovi Kořínkovi a jeho
pomocníkům při trénování a organizování
zápasů.
Fotbalisté
dosahují
dobrých
výsledků, což samozřejmě stojí mnoho úsilí.
Dále mi dovolte, abych touto cestou
poděkoval všem rodičům, kteří do
Dlouhoňovic své chlapce vozí i ze sousedních
vesnic. Zároveň mi dovolte, abych poděkoval
Obci Dlouhoňovice a dalším sponzorům,
kteří
podporují
sportovní
činnost
v Dlouhoňovicích. Do nového roku 2019
přeji všem spoluobčanům a sportovcům
pevné zdraví a hodně osobních i sportovních
úspěchů.
V.P.
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JUNIOR DLOUHOŇOVICE - oddíl mládežnického fotbalu
Blíží se konec roku, tak bych rád zrekapituloval podzimní část sezóny.
Náš oddíl navštěvuje okolo padesáti dětí, z toho čtyřicet je registrovaných u fotbalové
asociace FAČR. Do podzimních bojů okresního přeboru jsme nasadili týmy starší přípravky
a mladších žáků. Scházíme se dvakrát týdně (úterý a čtvrtek) na tréninku a většina dětí
odehrává svá utkání o víkendu. O mladé sportovce se starají čtyři trenéři. Michal Maurer
a Pavel Mikuláš (ročníky 2009 a mladší), Zdeněk Kořínek a Pavel Karvai (2005-2008). Tento
podzim nám pomáhal dlouhoňovický Honza Hiller, který hraje za A tým FK Letohrad.
Myslím, že kluci rádi vidí, co se dá s míčem dělat a to, že to vidí, je pro kluka z vesnice hodně
motivující. Bohužel někteří z trenérů pracují na směny, a tak se v plném trenérském obsazení
sejdeme jen zřídka. Tento nedostatek dospělých je opravdu bolest mládežnického sportu
obecně. Nás postihla nejvíce u nejmenších dětí (bambíny), které jsme bohužel tento podzim
téměř zrušili. Doufáme, že se nám podaří k těmto dětem někoho sehnat a na jaře 2019
odehrát turnaje OFS.
V říjnu naši tréninkovou jednotku navštívil patron okresního mládežnického fotbalu GTM
OFS Ústí nad Orlicí, p. Jaroslav Veselý (viz foto níže). Z návštěvy byl mile překvapen, zejména
z počtu trénujících dětí, vedení tréninkových cvičení a našeho vybavení a zázemí.
A jaké jsou plány na rok 2019?
Zimní příprava bude probíhat většinou v tělocvičně, pokud bude zima přívětivá, tak
využijeme i venkovní sportoviště v Dlouhoňovicích. Rádi bychom absolvovali některé sálové
turnaje, přípravná utkání na UMT (umělé trávě), koncem března pojedou vybraní hráči na
víkendové soustředění. Do jarní části bychom rádi přihlásili do okresního přeboru týmy
bambíny, starší přípravky a mladších žáků. Veškeré dění našeho oddílu můžete sledovat na
webu Junioru Dlouhoňovice.
Závěrem bych chtěl poděkovat našim svěřencům za píli a pracovitost, jejich rodičům za
podporu a ochotu s odvozem na utkání, trenérům za trpělivost a dosavadní práci
a samozřejmě všem sponzorům za finanční podporu. Všem příznivcům dlouhoňovické kopané
přeji hezké svátky a úspěšný vstup do Nového roku a dětem bohatého Ježíška.
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TÝM MLADŠÍCH ŽÁKŮ
Mužstvo tvoří 16 chlapců, kteří se schází na tréninkových jednotkách průměrně v deseti
hráčích. Někteří chodí i na jiné kroužky, ale každý jednou týdně určitě s námi trénuje.
Do okresního přeboru se přihlásilo celkem sedm týmů a naši kluci obsadili po podzimní části
čtvrté místo. Jejich hra se zápas od zápasu lepší a na hřišti je k vidění spoustu fotbalových
akcí. Budeme dělat vše pro to, aby se hra ještě více zkvalitňovala, aby si kluci více věřili
a vytvořili si bezva partu, která chce něčeho dosáhnout.

mladší žáci a jejich „fanklub“ po posledním utkání podzimní části

VÝSLEDKY:
DLŇ – JABLONNNÉ
ROKYTNICE – DLŇ
TATENICE – DLŇ

0:2 (0:0)
1:1
(1:1)
1:2 na PK
2:1
(1:1)

DLŇ – JEHNĚDÍ
VERMĚŘOVICE – DLŇ

9:0
5:1

(6:0)
(2:1)

DLŇ – RYBNÍK/ NĚMČ.

2:0

(1:0)

CELKOVÁ TABULKA:
1.
2.
3.
4.

TATENICE
VERMĚŘOVICE
JABLONNÉ
DLOUHOŇOVICE

17 bodů
15 bodů
12 bodů
8 bodů

(23:6)
(33:7)
(30:11)
(14:10)

5. ROKYTNICE
6. JEHNĚDÍ
7. RYBNÍK/NĚMČICE
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TÝM STARŠÍ PŘÍPRAVKY
Tento tým je složen z ročníku 2008
a mladších, ale většina hráčů je devítiletých.
Trénují společně s mladšími ročníky a jedná
se o nejpočetnější skupinu. Na turnajích se
nám moc nedařilo, ale je to díky tomu, že
jsme patřili mezi nejmladší týmy. V rámci
okresního přeboru se toto mužstvo
zúčastnilo sedmi turnajů, z toho dva jsme

pořádali na domácím hřišti. V celkové
tabulce jsme obsadili patnácté místo, když
jsme vybojovali dva body ze sedmnácti
zápasů. Umístění v této věkové kategorii není
důležité. Naší snahou je, aby se děti
soustředily na fotbalové dovednosti a hru
takovou, ale hlavně aby měly z fotbalu radost
a hezké společné zážitky.
za JUNIOR Dlouhoňovice - Z. Kořínek

INZERÁT
Sportovní oddíl mládežnické kopané JUNIOR
Dlouhoňovice hledá osobu starší 18-ti let, která by
rozšířila náš trenérský tým starající se o fotbalové
naděje ve věku od pěti let a starší.
Podrobnější informace na:
 tel.: 737 270 255
 e-mail: fcdlouhonovice@seznam.cz
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Sportovně zdravotní okénko…
Využíváme rad a zkušeností významných kapacit nebo organizací.
WHO je Světová zdravotnická organizace. Ve své aktuální studii konstatuje a zároveň
varuje a doporučuje:
Více než čtvrtina světové dospělé populace, tedy zhruba 1,4 miliardy lidí, má nedostatek
tělesného pohybu. Tím se tito lidé vystavují zvýšenému riziku kardiovaskulárních
onemocnění, cukrovky druhého typu, demence a rakoviny. Aby člověk zůstal zdravý,
doporučuje WHO nejméně 150 minut nenáročného cvičení, nebo 75 minut náročnějšího
pohybu týdně.
Nabízí se otázka: Může mě těch 75 minut týdně vyřadit z té 1,4 miliardy?
Další z kapacit, na jejichž názory se odvoláváme, je profesor Pavel Pavko, dlouholetý
přednosta chirurgické kliniky FN Motol, celoživotní aktivní sportovec. Na otázku: Co dělat,
abychom žili déle, odpověděl v silvestrovském duchu:
Nevím, jaký je tip na dlouhověkost, ale vím, jak se dožít krátkého věku:
1. Hodně tučného jídla.
2. Kouřit.
3. Konzumovat více alkoholu než ostatní.
4. Málo se pohybovat.
5. Žít v permanentním stresu.
6. Vést naprosto nepravidelnou životosprávu.
organizátoři „Silvestrovského běhu“

TO TU JEŠTĚ NEBYLO
Poklusem, klusem, během kolem Dlouhoňovic NA SILVESTRA
Ano, to tu skutečně ještě nebylo. Někdo si
možná řekne: Co je to za blázny v zimě běhat? Pro
nezasvěcené to možná tak vypadá. Ale jen možná.
Můžeme vás ujistit, že silvestrovské běhy jsou už
dnes velmi populární a v celé republice se jich
koná velké množství. Vypadá to možná neobvykle
běhat v zimě v kulichu a s rukavicemi. Ale pravda
je taková: pro atlety je to jednak zpestření
tréninku, protože řada z nich nemůže stále ještě
v zimě trénovat v hale, a také kamarádským
setkáním
v neobvyklých
podmínkách.
Pro
amatérské běžce to může být spíše tím druhým.
A o to usilujeme my a byli bychom rádi, kdyby se
silvestrovský běh stal součástí každoročních aktivit v obci. A to jak v možnosti zařadit tuto
akci do vlastního programu (dopolední běh, večer oslava) jak přímou účastí – tedy klusat,
běžet – tak možností povzbuzovat – fandit běžcům, kamarádům.
Těšíme se proto s vámi na setkání NA SILVESTRA, buď v 10 hodin na startu před obecním
úřadem, nebo na trati jako diváci.
P.S.: Samozřejmě přijďte dřív – přihlásit se v tělocvičně u Jardy Gruse a vyzvednout si
startovní číslo.
Po závodě jsou připraveny teplé sprchy a speciální občerstvení podobné grogu.
Srdečně zvou pořadatelé SB v čele s Mirkem Vítkem
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KALENDÁŘ (dosud známých) AKCÍ V DLOUHOŇOVICÍCH v r. 2018/2019:


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











pondělí 31. 12. 2018 (10:00 hod.) - SILVESTROVSKÝ BĚH
pátek 4. 1. 2019 (15:00 – 18:00 hod.) a sobota 5. 1. 2019
(8:00 – 18:00 hod.) - TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
pátek 15. 2. 2019 HASIČSKÝ PLES (od 20:30 hod. v KD Dlň)
sobota 16. 2. 2019 – DĚTSKÝ KARNEVAL
pátek 8. 3. 2019 - SPORTOVNÍ PLES (od 20:30 hod. v KD Dlň)
sobota 16. 3. 2019 - PROBOUZENÍ URBANOVY STUDÁNKY
neděle 26. 5. 2019 – setkání seniorů se zastupiteli
sobota 1. 6. 2019 - DLOUHOHRANÍ
středa 21. 8. 2019 - výlet pro seniory
Případné změny v kalendáři budou včas oznámeny!

NA ZÁVĚR PŘIPOMÍNÁME, ŽE …
 … pro přímou komunikaci s redakcí Občasníku je určena samostatná e-mailová adresa
obcasnik@dlouhonovice.cz. Uzávěrka příspěvků příštího vydání Občasníku (číslo 81 =
1/2019) je v neděli 17. března 2019. Touto cestou prosíme všechny občany, kteří mají
k dění v obci „co říci“, aby své příspěvky zaslali včas na výše uvedenou e-mailovou adresu,
či je donesli na Obecní úřad v Dlouhoňovicích.


… 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 fotografií použitých v Občasníku č. 80 (4/2018) jsou:
L. Šimková (9), J. Vych (2), P. Nun (1), L. Šimek (2), MŠ Dlň (2), archiv sp. Floriánek (4),
J. Chárová (1), archiv SDH Dlň (4), archiv TJ Dlň (1), archiv HC Dlň (1),
archiv FC Dlň (4), J. Matušková (2), archiv Obec Dlň (1)
Použité foto a animace: zdroj internet (3)
Obecní zpravodaj Dlouhoňovický občasník vypracovala redakční rada v čele s Lucií
Šimkovou v nákladu 160 výtisků. Kontaktní e-mail: obcasnik@dlouhonovice.cz
Prodej obecního zpravodaje v Dlouhoňovicích: obecní úřad, prodejna, restaurace.
Celoroční předplatné možno zajistit na Obecním úřadě v Dlouhoňovicích. Redakční
rada neodpovídá za obsah převzatých příspěvků. Periodický tisk územního
samosprávného celku.
Uzávěrka příspěvků do Občasníku č. 81 (1/2019) je v neděli 17. 3. 2019.
Úřední hodiny Obecního úřadu Dlouhoňovice:
pondělí a středa: 14:00 – 17:00 hod.
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