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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE
Rekapitulace za rok 2020
Přišel konec roku 2020, a tak se jako vždy pokusím vyhodnotit plnění akcí
plánovaných, ale i dalších, které se objevily během uplynulého roku.
1) Projekty
• komunikace Sídlištní - hotovo (realizace dle financí)
• zasítění Pod Vlekem - hotovo (je na stavebním úřadě, ČEZ v roce 2021 provede
rozvody elektřiny)
• oprava komunikace a mostu u Šponarů – hotovo (podána žádost o dotaci;
v lednu bude provedeno výběrové řízení na dodavatele; akce bude provedena
z důvodu nebezpečnosti úseku a životnosti mostu i při nepřiznání dotace;
s opravou se začne na jaře, pokud bude zajištěna firma; žádost opět prošla
odborem životního prostředí a vodoprávním - na odpověď mají na stavebním 90
dní !!!)
• studie a následná PD na parkoviště u sídliště (coronavir zapříčinil to, že se začalo
až před koncem roku 2020; studie by měla být předána v první polovině roku
2021 a následně vypracována PD)
• skatepark - akce je komplet připravena včetně dotace i dodavatele
2) Akce
• Dlouhohraní - Covid 19 a nebylo možné provést
• letní kino - úspěšně provedeno
• úprava zeleně v obci - provedeno
• gabiony - provedeno
• zájezdy pro důchodce - 2x úspěšně provedeno mezi první a druhou vlnou
Covidu 19
• setkání důchodců se zastupiteli - neprovedeno
• dopravní značení v obci – provedeno
• pasportizace veřejného osvětlení a aktualizace pasportu komunikací - provedeno
• pasportizace hřbitova - provedeno
• zkolaudování revitalizace bývalého ZD - provedeno
• oprava komunikace Sídlištní - provizorně provedeno
• oprava komunikace Dolečka – provedeno (navíc dodány stožáry solárního
osvětlení)
• hřbitov (prostor pro konvičky a oprava pumpy) - provedeno
• vybavení dílny pro zaměstnance obce - provedeno
• vybavení garáže pro hasičské vozidlo v novém areálu je hotové a cisterna zde
parkuje
a mnohé další.
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Výše je uvedený výčet několika akcí a projektů, které se připravovaly a informace
v jakém stavu jsou. Samozřejmě probíhaly úklid obce a údržba obce, které prováděli
naši zaměstnanci (dostali novou dílnu včetně vybavení; na elektrovozidlo se zakoupil
kartáč na čištění). Zimní údržbu, ale i pomoc různého jiného charakteru během roku
zajišťoval p. Milan Vítek a za spolupráci mu patří poděkování. Nezávisle s tím
probíhaly aktivity jednotlivých organizací, tj. SDH, Floriánek, fotbalisté, hokejisté,
Správa sportovišť. Jelikož tyto všechny spolky podaly žádosti o dotace od obce, jistě svá
hodnocení roku také zveřejní.
Do všech oblastí nám zasáhl Covid 19. Zastupitelé zajišťovali v první vlně pro
občany dezinfekci, roušky, a také nákupy a zajištění základních potřeb pro starší
obyvatele i obyvatele, kteří s Covidem bojovali. Porady i zasedání zastupitelstva musela
být uskutečněna v tělocvičně. Omezeny byly schůzky s ostatními obcemi a sdruženími.
Nákaza se dostala i mezi zastupitele v obcích a městech. Všechny aktivity na obci jsou
i nyní ovlivněny tímto virem, ale prvotním úkolem je, abychom odolali a následně bylo
možné podmínky opět narovnat do původního stavu. Bohužel se vlivem této nákazy
změnily i podmínky pro rozdělování daní obcím. Naše obec pro investiční část rozpočtu
vyčleňuje zhruba 6 mil., na příští rok však dostaneme o 2,5 mil. méně. Zkrátka 1/3
částky, pokud se nic nezmění, nám bude v pokladně chybět. Tento fakt bude dost
zásadní, ale jsem přesvědčen, že bez investování by byl začátek problémů ještě větších.
Na dotacích jsme získali v uplynulém období asi 5 mil. Osobně jsem proti dotacím, ale
bohužel to v tuto dobu jinak zatím nepůjde. Pokud vše dobře dopadne mohli bychom
i letos z dotací získat asi 4,5 mil. Bohužel je tato částka hrubá, protože si z ní vždy
mnoho „ptáčků,“ velkou část vyzobe.
3) Příští rok
• určitě největší akcí s největší prioritou bude oprava komunikace u Šponarů
včetně nového mostu a přeložky kanalizace; náklad přes čtyři miliony a omezení
dopravy v obci, kterým se bude zabývat dopravní oddělení Policie ČR z Ústí nad
Orlicí; dopředu víme, že nejvíce postižena bude komunikace Školská, na které
bude nutné následně provést i opravu povrchu dle stavu poničení)
• další investice jsou připraveny na opravy komunikací U Dubu, Pod Vlekem
(Fadrný), u nádrže a dodělání části komunikace směr Tichý
• nová knihovna v prostorách bývalého obecního úřadu
• zakoupen stroj na ruční opravu komunikací
• dokončeny brány u objektu nového obecního úřadu
• oprava prvků v tělocvičně
• v rozlučkové síni místo okna bude z vnitřní strany umělecká vitráž a z venkovní
bezpečnostní sklo
• opět budou probíhat akce jako např. 2x letní kino, rozsvícení vánočního stromku,
výstup na Výhlednu, probouzení studánky, setkání s důchodci i 2x výlet pro
důchodce, Dlouhohraní, setkávání s občany, kteří oslaví nějaké jubileum; bude
opět provedena úprava zeleně
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• na autobusové zastávce u vlakového nádraží bychom chtěli pro občany instalovat
přístřešek (pozemek jsme dostali od Pardubického kraje)
• u nového obecního úřadu bude instalována elektronická úřední deska (vše
připraveno)
a mnohé další.
Samozřejmě, že nemůžeme vyřešit hned vše, co nás trápí, ale do budoucna je to
např.: problém s parkováním u hřbitova; zateplení objektu tělocvičny, hospody,
ubytovny; opravy komunikací včetně té u kravína (až po výstavbě RD na volném
pozemku); územní studie obce; realizace parku v místě bývalého rybníka
(pravděpodobně rok 2022); parkoviště za paneláky (pokud se nevyskytnou problémy,
bude realizováno v roce 2022; pozemek je vykoupen); v realizaci je vytvoření PD na
opravu stodoly u obecního úřadu a dále PD na demolici bývalé čerpací stanice ZD; čeká
nás nový způsob nakládání s odpady. Pokud se nebudeme v třídění zlepšovat, postihne
nás navýšení platby za odpady, a to dost zásadní. Bohužel moje fotodokumentace
dokazuje, že tím správným směrem určitě nejdeme. Stále ale věřím, že se zlepšení
dostaví a navýšení se nás nedotkne.
Úkolů je mnoho, ale vše opět může ovlivnit případný nedobrý vývoj Covidu 19. Jeho
šíření můžeme ovlivnit všichni, a to hlavně dodržováním opatření, což je u některých
občanů trochu zlehčováno.
Všem těm, kteří pomohli v dnešní těžké době třeba i bez nároku na odměnu
a zajišťují chod organizací a spolků, patří velké poděkování. Věřím, že se z této obtížné
situace dostaneme a rok 2021 bude tím novým a lepším.
Do dalšího roku za celé zastupitelstvo naší obce přeji vše nejlepší, hodně štěstí
a hlavně pevné zdraví vám i vašim rodinám.
Petr Nun - starosta obce
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Jak třídíme v Dlouhoňovicích - r. 2020
Za uplynulý rok 2020 bych chtěl pochválit všechny občany za třídění separovaného
odpadu, protože ten opravdu narostl. Sice je to asi dáno i dobou, ve které se nacházíme.
V okamžiku, kdy vzroste výběr separovaného odpadu, měl by poklesnout objem
směsného odpadu, což se opět neprojevilo. Důkazem toho je obsah popelnic, kde se
objevují PET lahve, plechovky, sklo, papír atd. Systém třídění, který někteří používají,
je zarážející. Doma vše dají do jednoho pytle a následně odnesou do popelnice na
směsný odpad. Tohoto nešvaru se nemůžeme zbavit a pokud tito nezodpovědní občané
tento způsob neopustí, postarají se o to, že poplatek, který určuje stát, nám všem
vzroste na začátku r. 2022 o 300 Kč a v dalších letech ještě několikanásobně víc.
Prosím, všímejte si těchto „netřídičů“ a sami je upozorňujte na toto nevhodné
zacházení s odpady.
Pro orientaci a srovnání přikládám přehled třídění směsného odpadu u těch
nejlepších. Jedná se o všechen odpad v černých popelnicích.
V kategorii 1 byly oceněny obce s nejnižší produkcí směsného komunálního odpadu
(viz tabulka).
Sídlo do 1000
obyvatel

Sídlo 1001 až 5000
obyvatel

Sídlo nad 5000
obyvatel

1.
místo

Dalešice
(42,5 kg/ob)

Chvalšiny
(41,8 kg/ob)

Fulnek
(98,4 kg/ob)

2.
místo

Nová Ves - Kvk
(50,8 kg/ob)

Hýskov
(56,8 kg/ob)

Slavičín
(111,3 kg/ob)

3.
místo

Stehlovice
(51,2 kg/ob)

Moravany
(66,9 kg/ob)

Vysoké Mýto
(123,9 kg/ob)

Dlouhoňovice (140 kg/ob)
Těm zodpovědným děkuji a ty, co na to pořád …, vyzývám, aby se
inspirovali u té početnější vzorné skupiny občanů, a tím jsme jednoduchý
problém vyřešili.
Petr Nun - starosta obce
Biopopelnice?
Na sídlišti obec instalovala popelnici na bioodpad se záměrem snížit množství
komunálního odpadu. Popelnice bohužel nebyla 3x vyvezena a zajistit to museli
pracovníci obce. Na fakt, že popelnice nebyla vyvezena, si stěžovali sami občané
z paneláků.
Upozornil jsem Technické služby, aby popelnici nevyvážely, pakliže v ní nebude
odpovídající obsah. Bohužel se vždy potvrdilo, že někteří jedinci to těm
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zodpovědnějším kazí (viz. foto). Pokud se toto bude příští rok po prvním svozu
opakovat, nebude již popelnice instalována. U prvního svozu to pracovníci Technických
služeb celé vytřídili ručně, za což jsem si vyslechl patřičný komentář. Bohužel se situace
opakovala i nadále. Těm zodpovědným se omlouvám předem za to, že díky přístupu
těch … bude možná tato služba zrušena.
Petr Nun - starosta obce

Dálniční elektronická známka - informace
• Kde elektronickou dálniční známku zakoupím?
Hlavním prodejním kanálem je od 1. prosince 2020 státní e-shop na webu
edalnice.cz. Elektronické dálniční známky bude ovšem možné zakoupit i fyzicky na
poště či na čerpacích stanicích Euro Oil provozovaných státním distributorem paliv
Čepro, kde za vás proces objednání provede obsluha.
Hlavně pro cizince pak budou možností i samoobslužné kiosky na hranicích.
V blízké době se má nicméně počet míst s prodejem elektronickým známek rozšířit také
o další komerční prodejce.
• Kolik dálniční známky stojí? A jaké jsou varianty?
Ceny i varianty s časovými úseky na rok, měsíc a deset dní zůstávají stejné. Nově
ovšem platí, že začátek platnosti známky si při nákupu zadáte sami, nejpozději však 90
dní od zakoupení.
• Ceny elektronických dálničních známek:
rok – 1500 Kč
30 dní – 440 Kč
10 dní – 310 Kč
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• Kdo dálniční známku nepotřebuje?
Již od 1. 1. 2020 jsou od dálničních známek osvobozena vozidla, která jezdí čistě
na elektřinu, vodík nebo využívají hybridního ústrojí a jejich hodnota emisí
CO2 nepřesáhne 50 g/km. Toto osvobození platí i nadále, nevztahuje se však na
všechna vozidla automaticky.
Automatické osvobození platí u vozidel, která mají speciální registrační značku
„EL“, taktéž u historických vozů s přidělenou zvláštní registrační značkou a průkazem
historického vozidla a stejně jako doposud i u vozidel přepravujících držitele průkazu
ZTP nebo ZTP/P (držitel průkazu ZTP však musí být při kontrole ve voze, v ostatních
případech osvobození neplatí).
Ostatní majitelé výše uvedených vozidel si budou muset vyplnit formulář
a o osvobození požádat. Více informace k žádosti najdete rovněž na webu.
• Do kdy platí stará papírová známka?
Pokud máte platný roční dálniční kupón z roku 2020, platit bude normálně do
31. 1. 2021. Novou elektronickou známku si tedy nemusíte zakoupit ihned po spuštění
prodejů na začátku letošního prosince.
• Jaké hrozí pokuty?
Za jízdu po zpoplatněném úseku dálnice bez platné elektronické dálniční známky
hrozí řidiči pokuta až 20.000 Kč. Pokud fyzická nebo právnická osoba podá
oznámení o osvobození, aniž by na něj měla nárok, ve snaze záměrně systém zneužít,
může se pokuta vyšplhat až na 100.000 Kč.
Pokud bude zpoplatněný úsek dálnice užívat vozidlo, na které se osvobození
vztahuje, ale řidič oznámení o osvobození nepodal, přestože to zákon vyžaduje, hrozí
mu pokuta až 5000 Kč. Stejná výše pokuty hrozí těm, kteří Státnímu fondu dopravní
infrastruktury do deseti pracovních dní nenahlásí, že pominuly důvody pro osvobození.
Propadlý řidičský průkaz
Ministerstvo dopravy sice průběžně upozorňuje řidiče, aby si kontrolovali datum
platnosti svého řidičského průkazu, ale v současné náročné a hektické době se mohlo
snadno stát, že někteří na jeho platnost úplně zapomněli. Máme pro ně dobrou zprávu.
Policisté to nebudou řešit.
Ministerstvo vnitra totiž vyhlásilo, že v době nouzového stavu vyhlášeného
usnesením vlády z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu
coronaviru, lze na území Česka řídit i s průkazem, který už není platný. Má to ovšem
jednu zásadní podmínku. Platnost řidičáku musela skončit během
vyhlášeného nouzového stavu, tedy v době od 12. března. Pro průkazy, které
propadly dřív, toto speciální povolení neplatí. V případě, že takový řidič bude při
případné kontrole chycen, může se dočkat pokuty na místě do 2000 Kč, ve správním
řízení pak 2500 Kč. Nutno sledovat nařízení vlády, kdy oznámí ukončení nouzového
stavu. Nejlépe je však na toto nespoléhat a řidičský průkaz si urychleně obnovit.
Petr Nun – starosta obce
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Společenská rubrika
Narozeniny oslaví
v lednu
2. 1. Jana Dostálová 75 let
19. 1. Josef Holubář 82 let
v únoru
7. 2. Božena Vostřelová 84 let
10. 2. Jitka Krahulcová 70 let
20. 2. Jiří Krčmář 70 let
v březnu
7. 3. Marie Vychová 70 let
15. 3. Pěvuška Marková 81 let
29. 3. Jaroslav Horníček 81 let
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úmrtí
v prosinci
Stanislava Goňová

Čest její památce
Za obec Lenka Sklenářová
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Události v roce 2020
Narození 4

Přistěhování 23

Úmrtí 2

Odstěhování 16

Počet obyvatel 836 (k 1. 1. 2020)

Počet obyvatel 845 (k 15. 12. 2020)

Strom života
Věk
Počet
Věk
Počet

40 - 44 45 - 49

0-4

5-9

10 - 14

15 - 19

20 - 24

25 - 29

30 - 34

35 - 39

46

62

70

32

30

51

55

50

78

50 - 54

55 - 59

60 - 64

65 -69

70 - 74

75 -79

80 -84

85 -89

90 -94

58

58

50

48

36

23

12

7

3

76

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

26. prosince uběhne 10 let od okamžiku, kdy nás opustil
Miloslav Sommer. Všichni, kdo jste ho znali, uctěte s námi
jeho památku vzpomínkou.
Rodina Sommerova
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Milí spoluobčané,
zavzpomínejte s naší rodinou na pana Bohumila Slaninu
(*4. 2. 1915 +25. 1. 2006).
Dne 25. 1. 2021 uplyne od jeho smrti 15 let.
Do Dlouhoňovic nastoupil pan Bohumil Slanina na místo
řídícího učitele krátce po 2. světové válce v září roku 1945. Bylo
to jeho 11. učitelské místo. Dlouhoňovská škola se mu velice
zalíbila svým vzhledem a umístěním - klidné místo, velká
zahrada a hřiště přímo u školy. Škola byla dvojtřídní a do roku
1951 zde fungovala i MŠ. Ve zdejší škole učil 21 let. V roce 1966
byl přeložen do ZDŠ Žamberk.
Se svojí manželkou Marií Slaninovou (ta zastávala mnoho
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let funkci ředitelky MŠ Dlouhoňovice) a třemi dětmi bydleli ve zdejší škole. V roce 1973
se přestěhovali do nově postaveného domu v dolní části Dlouhoňovic.
Pan Bohumil Slanina se v rámci školy i svého volného času účastnil společenského
a kulturního života v Dlouhoňovicích. Byly to například besídky a divadelní
představení žáků. V době, kdy ještě nebyla televize, promítal v hostinci u Dostálů filmy.
Pořádal výlety pro své spoluobčany. Byl činným členem dlouhoňovských organizací
Sokol, Hasiči, Osvětová beseda, Včelaři...
Ještě v důchodovém věku učil. Celý život se zajímal o přírodu, dějiny, společenské
dění v obci i v naší republice.
Miloval svoji manželku, děti a jejich rodiny. S velkou láskou na něj vzpomínáme.
Marie Slaninová a dcery Jitka, Helena, Ivana s rodinami
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

V říjnu letošního roku oslavila naše maminka Marie
Slaninová významné životní jubileum - 90.narozeniny. K velké
gratulaci připojujeme poděkování za lásku, krásné dětství
a život, do kterého nás s tatínkem uvedli. Přejeme sobě
i mamce, aby se dlouho těšila dobrému zdraví a užívala si štěstí
obklopená milující rodinou.
Dcery Jitka, Helena, Ivana s rodinami
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom touto cestou moc poděkovali OÚ Dlouhoňovice za nezištnou pomoc
při realizaci rekonstrukce naší koupelny. Zvláštní dík patří starostovi panu Petru
Nunovi za veškerou podporu a rady při zajištění rekonstrukce. Když bylo třeba,
sám přiložil okamžitě ruku k dílu. Dobrá věc se povedla a my konečně máme
koupelnu, která nám vyhovuje. Ještě jednou velký dík všem zúčastněným.
Marie Kudláčková a Petr Šklíba - Dlouhoňovice 131.
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MAS ORLICKO
Ohlédnutí za rokem 2020
Další rok je u konce a MAS ORLICKO, z. s. přináší zprávu o tom, co nám uplynulý
rok přinesl.
Rok 2020 byl plný nečekaných událostí a zvratů, ale přes to všechno se nám ve
spolku MAS ORLICKO podařilo letos uskutečnit mnoho zajímavých projektů.
Byla realizována poslední výzva v rámci Integrovaného regionálního operačního
programu zaměřená na bezpečnost dopravy. Bylo předloženo celkem 18 projektů ve
výši přes 25 milionů korun, z nichž bylo vybráno 7 projektů v celkové výši 8,6 milionů
korun.
Do Programu rozvoje venkova (PRV) bylo letos přijato celkem 89 žádostí, z nichž
bylo celkem vybráno 24 žádostí o podporu živočišné a rostlinné výroby, a 36 žádostí
o podporu občanské vybavenosti (19 neziskových organizací, 11 mateřských
a základních škol, 5 veřejných prostranství a 1 hasičský sbor). Celková výše podpory
projektů PRV činila necelých 30 milionů korun.
Na základě letošní výzvy Podpora dětských skupin II v rámci operačního programu
zaměstnanost (OPZ) bude již podruhé realizován projekt podporující sladění
soukromého a pracovního života rodičů nabídkou péče o děti ve věku od 1,5 roku do
7 let v dětské skupině Maceška.
Nyní u nás probíhají přípravy na nové období 2021-2027, kde plánujeme zapojit
mimo jiné i podnikatelské subjekty.
V programu Malý LEADER se letos nové projekty nevybíraly. Bylo rozhodnuto, že
za část alokace budou podpořeny 4 projekty zaměřené na vybavení čtenářských koutků
v celkové částce 120 tisíc korun a 7 projektů zaměřených na vybavení školních zahrad
celkem ve výši 210 tisíc korun. Zbývající alokace se využila na podporu 8 projektů
v celkové výši 1,1 milionu korun, které byly přijaty již v roce 2019.
Stejně jako v loňském roce jsme i letos poskytovali pomoc s administrací Šablon,
které umožňují školám zpestřit nabídku volnočasových aktivit a nabídnout učitelům
možnost dalšího vzdělávání. V programu Šablony III bylo prozatím podáno a schváleno
10 projektů v hodnotě více než 3 miliony korun.
V projektech MAP II jsme v roce 2020 pokračovali v podpoře a rozvoji vzdělávání
pro žáky, učitele i celé školy. Na území ORP Žamberk a Králíky realizujeme
5 dlouhodobých projektů a za rok 2020 jsme obdrželi celkem 23 investičních záměrů.
Na území ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová máme osm dlouhodobých projektů a za
rok 2020 jsme obdrželi 16 investičních záměrů z tohoto území.
Součástí projektů MAP je také pořádání workshopů, kulatých stolů, ukázkových
hodin, seminářů, výjezdů, volnočasových kroužků, exkurzí a dalších aktivit, díky
kterým se snažíme podporovat a zlepšovat vzdělávání žáků ve věku do 15 let.
Děkujeme Vám za podporu v uplynulém roce a přejeme
pokojné Vánoce a rok 2021 plný radosti a klidu.
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Z VAŠICH PŘÍSPĚVKŮ
Rozsvícení Dlouhoňovic
Na říjnové pracovní poradě zastupitelstva bylo jedním z témat tradiční rozsvícení
vánočního stromu v Dlouhoňovicích. Bohužel vzhledem k situaci v celé České republice
jsme v prvním okamžiku řekli, že rozsvícení stromku bude bez přítomnosti veřejnosti
a vlastně se nebude konat nic. Pak nám ale přišlo líto, že bychom měli 1. adventní
neděli jen tak přejít. S kolegyní zastupitelkou jsme daly hlavy dohromady, a nakonec se
zrodil nápad na „Společné rozsvícení Dlouhoňovic“.
Vyvěsily jsme plakátky, daly oznámení na Facebook, pan starosta poslal obecní sms
a vyhlásil vše obecním rozhlasem. Neměly jsme vůbec tušení, zda se tato myšlenka
bude líbit a zda se bude chtít někdo zúčastnit. Proto nás velice mile překvapil celkem
velký ohlas nejen dlouhoňovských obyvatel, ale také vedení okolních obcí, které se po
dohodě s námi také k rozsvícení připojily.
A protože reakce na náš nápad byly opravdu milé, tak jsme se rozhodly, že ty
občany, kteří zapálí svíčku před domem, odměníme přáníčkem i s ozdobičkou. Netušily
jsme však jaký počet máme připravit, abychom jich neměly zbytečně moc. Měly jsme
i trošku obavy, že se nakonec nebude chtít nikomu vyjít před dům a jen tak tam
zapalovat svíčku. I proto jsme byly docela napnuté, jak vše dopadne.
V plánovaný čas o 1. adventní neděli nám
z rozhlasu popřál pan starosta pěkný Advent, poté začaly
hrát koledy a rozzářil se obecní strom, zvonička a nově také
Výhledna. Za znění koled jsme sedly do auta a začaly
projíždět vesnici. K našemu velkému překvapení jsme viděly
nespočet rozsvícených lucerniček a lampiček před mnoha
domy a hloučky sousedů, kteří
zapálili symbolickou svíčku,
a také si přišli popovídat,
poslechnout koledy i si zazpívat.
Tam kde jsme mohly, předaly
jsme přáníčko s malou ozdobou
a popřály jsme jim osobně.
U ostatních domů jsme přání
zavěsily na lucernu a věřily, že
si každý svou odměnu najde.
Nakonec jsme rozdaly přes 110 přání. Měly jsme z toho
opravdu velikou radost a děkujeme všem, kteří se zapojili
a snad si i netradiční 1. adventní neděli v Dlouhoňovicích
užili.
Všem vám přejeme příjemné a klidné prožití adventního
času, šťastné a veselé Vánoce a nový rok, ať je pro nás pro všechny lepší
a veselejší než ten letošní.
Jitka Dolečková a Lucie Šimová
Pozn. redakce: O této myšlence byl uveřejněn článek v Orlickém deníku i periodiku 5+2.
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Krajina pod sněhem krásně se třpytí, teplo domova do dálky svítí, až
všechno utichne, ozve se zvoneček, láskou a nadějí rozzáří stromeček.
Veselé Vánoce a hodně zdraví v novém roce přeji všem starším cvičenkám.
Milá děvčata,
touto cestou vám všem chci popřát krásné, spokojené svátky prožité v klidu
a pohodě a ze všeho nejvíc zdraví, protože to je nenahraditelné.
Jak dobře víte, měly jsme naplánováno plno akcí, ale bohužel, nemohly jsme je
kvůli coronaviru splnit. Proto chci aspoň touto cestou připomenout, že v roce 2020
mělo 5 našich děvčat kulaté narozeniny: Marková P. 80 let, Horníčková E. 75 let,
Bártová V. 75 let, Matušková J. 80 let a p. Slaninová 90 let.

Ani oslava ukončení cvičení, vánoční a mikulášské posezení s dárky, nám letos
nevyšla. Bohužel, musíme se s tím smířit a jen čekat, jak se vše vyvine. Velice rády si
jdeme zacvičit, a také nám chybí ta možnost si popovídat. Snad se ta nemoc brzy
umoudří, abychom se mohly i nadále scházet. I přes to všechno mějte dobrou náladu,
i když se to někdy těžce překonává. Nesmí se zoufat, ale věřit, že zase bude svítit to
sluníčko zdraví, které nám dá novou sílu.
Proto Vám přeji do toho nového roku 2021, ať se nám všem daří lépe a hlavně
hodně, hodně toho zdravíčka.
V tomto roce naše řady opustila cvičenka Vítková Eva z č. 53, která až do posledních
chvil s námi chodila do cvičení. Velmi krásně zpívala a ráda se s námi scházela.
Zemřela také Stáňa Goňová, která s námi chodila do cvičení vždy velmi ráda, ale ze
zdravotních důvodů už nemohla dál cvičit. Některých našich akcí, pokud jí to zdraví
dovolilo, se ale i nadále zúčastňovala.
Na všechny cvičenky, které opustily naše řady, rády a často vzpomínáme.
Dále bych chtěla popřát p. Slaninové k tak krásnému jubileu 90 let.
Je zakladatelkou cvičení. V roce 1998 dala dohromady děvčata a začalo se cvičit.
Cvičení vedla až do roku 2010, ale i poté dál chodila aktivně do cvičení. V žádné vesnici
kolem nás nechodilo tolik děvčat do cvičení jako u nás. A někde ani žádné cvičení
nezaložily. Dnes už máme své roky, ale cvičení nás pořád baví. Mnohé z nás již cvičit
nemohou, ale to pouto nás stále spojuje a my se stále scházíme. Paní Slaninové tímto
projevuji velkou úctu. Za všechna děvčata jí chci veřejně poděkovat a popřát ještě
pevné zdraví, aby se mohla s námi ještě dlouho setkávat. Děkujeme!
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Další vzácné narozeniny oslavila naše nejstarší cvičenka paní
Jarmila Hubálková. 12.12.2020 jí bylo krásných 94 let. Je hodně
vitální a pravidelně se s námi schází. Přejeme jí také hodně zdraví
a hezkou pohodu, aby jí vitalita ještě dlouho vydržela a mohla se
stále s námi setkávat.
P.S. Zároveň přeji celému obecnímu zastupitelstvu, včetně
starosty pana Nuna, krásné prožití vánočních svátků, hodně osobní pohody, méně
starostí a hlavně, aby jim vydržel elán, z jakým až doposud pracují. I když nás nemoc
coronavir uzavřela do své moci, tak se nevzdali.
Chtěla bych jim poděkovat za to, jak skvěle zvládli začátek Adventu - rozsvícení
vánočního stromečku a navodili tak v celé obci tu nádhernou atmosféru Vánoc. Koledy,
které se nesly celou vesnicí z místního rozhlasu nás naladily na sváteční pohodu.
Rozsvícené svíčky u domů to jen potvrdily. A každou další adventní neděli až do
štědrého dne nás budou koledy z místního rozhlasu provázet, za což jim děkuji.
Matušková J.
Floriánek
Blíží se konec roku, který byl trochu jiný než obvykle. Dotklo se to nás všech
a samozřejmě i Floriánku. Ale přes to jsme se snažily podniknout alespoň něco.
22. 2. 2020 to byl dětský maškarní karneval. Sešlo se opravdu hodně krásných
masek. Všude tancovali princezny, kočičky, zvířátka a rytíři. Zavítal mezi nás
i kouzelník Cucíno, který si děti během chvilky získal. Všem se líbily obří bubliny, do
kterých schoval nejedno dítko. Nakonec děti potěšil cukrovou vatou. Díky našim
sponzorům na děti čekalo losování o krásné ceny, kterých bylo dost pro všechny.
Další naplánovanou a připravenou akcí bylo čtení s přechodem času na Chatě
Rolba. Ta se ale díky epidemii uskutečnit nemohla. Stejně dopadly i jarní burza
oblečení, čarodějnice, vítání léta, tábor i Myštúra.
Ale úplně jsme nezahálely a pustily jsme se do šití roušek pro naše důchodce
a ústeckoorlickou nemocnici.
Na poslední chvíli, kdy nám to Covid19 dovolil, proběhla podzimní burza
oblečení. Sice se sešli všichni v rouškách,
ale dobře naladěni. Trochu panovala
obava, jestli dorazí nakupující, ale všechno
proběhlo v klidu, pohodě a všichni
odcházeli s plnými taškami a spokojeni.
Protože jsou hromadné akce do konce
roku
zakázány,
vymyslel
Floriánek
virtuální vánoční vyrábění. Své výrobky
všichni nafotili a odeslali na danou adresu.
Na Facebooku Floriánek Dlouhoňovice je
vše zveřejněno. A je na co se koukat. Všem
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se to opravdu povedlo. Zúčastnilo se
přes 50 výtvarníků a každý byl odměněn
diplomem a dárečkem.

Poslední letošní akcí je Floriánkův Mikuláš.
Probíhal sice trošku jinak, než jsou všichni zvyklí, ale přesto dětem a možná i dospělým
udělali čerti a andělé, kteří chodili naší vesnicí, radost. Každý se na ně mohl podívat
z okna nebo ze zahrádky a zamávat jim.
Výše uvedený výčet je z naší letošní činnosti asi kopletní. Budeme se všichni těšit, že
se v příštím roce sejdeme osobně a vše si vynahradíme.
Všem přejeme pohodové vánoční svátky, hodně lásky, štěstí a zdraví do nového roku
2021.
Holky z Floriánku
Mikuláš trochu jinak
I když je tento rok všechno úplně
jinak, než jsme zvyklí, snažili jsme se
aspoň malým střípkem připomenout
tradici přicházejících Vánoc. Mikulášská besídka, na které tradičně měly
své vystoupení nejmenší děti ze školky
a kam mezi děti chodil nadělovat
Mikuláš s andělem a čertíky, se
nekonala. Aby to ale dětem nebylo líto,
vzali nadílku pod svá křídla a kopyta
andělé a čertíci, a nejen dětem nadílku
roznesli. Po celé vesnici rozdali kolem
stovky sladkých kornoutů a za slib, že
budou děti po celý příští rok hodné, si
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občas vyslechli nějakou pěknou písničku nebo básničku. Radost z nečekané návštěvy
byla u všech veliká, a to byla pro nás ta největší odměna.
Za Floriánka vám všem přejeme krásné a pohodové prožití vánočních svátků, hodně
zdraví do nového roku a zároveň si všichni přejme, aby k sobě byli lidé nejen v této
těžké době milí, vstřícní a pomáhali si třeba jen úsměvem.
Andělé a čertíci

Minivýlet
Letošní rok probíhal poněkud netradičně. Mnohé akce, které jsme pro vás, občany
a seniory, plánovali se ze známých důvodů neuskutečnily. Přesto se v příznivém období
podařil zrealizovat výlet pro důchodce a následně (30.9.2020) jsme stačili vyrazit i tzv.
Minivýlet. Jednalo se o půldenní výjezd menším autobusem pro občany mající
nejrůznější zdravotní potíže a netroufající si na celodenní výlet důchodců
s p. Tydlitátem, kteří po celou dobu covidových opatření byli vázaní především na
domácí prostředí. Proto je potěšila malá změna v podobě tohoto nenáročného výletu.
Vyjížděli jsme v 8 hodin ráno. Počasí nám moc nepřálo, poprchávalo, bylo mlhavo.
První zastavení bylo na Rychnovsku u letoviska Studánka. Mnozí toto půvabné místo
v blízkosti našeho domova vůbec neznali a byli překvapení překrásným okolím
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v přírodním parku Les Včelný. Ze Studánky jsme pokračovali směr Častolovice. Zdejší
renesanční zámek většina z nás již v minulosti navštívila, ale přesto jsme obdivovali
nápaditost, vkus a květinové aranžmá paní majitelky-Diany Sternbergové. V zámecké
cukrárně jsme si "zamlsali "a před 11.hodinou jsme odjeli k Potštejnu. Míjeli jsme
vrbickou rozhlednu a zastavili na poutním místě Homole. Nejprve se nám naskytl
pohled na unikátní kamenné schodiště o 153 schodech a 16 odpočívadlech. Poté nás
řidič dovezl na kopec před kostel zasvěcený Panně Marii Bolestné. Tento barokní
skvost jsme si prohlédli. Z Homole jsme sjeli do Potštejna do hotelu Praha a tady jsme
už v odděleném salónku měli připravený oběd. Protože hotel je v blízkosti kostela
sv.Vavřince, byla nám umožněna i tato prohlídka. "Třešničkou na dortu" byl závěrečný
varhanní minikoncert, který nám zahrál místní varhaník. Domů jsme se vraceli kolem
15.hodiny spokojeni milou změnou každodenního stereotypu.
Jitka Chárová

Přání
I přes stávající nelehkou situaci vám za kulturní komisi přeji poklidné a zdravé
vánoční svátky a v novém roce hlavně zdraví a také aby se situace vrátila do
"normálních časů", ve kterých se spokojeně a dobře žije.
S přátelským a vánočním pozdravem Iva Jedličková
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Z MATEŘSKÉ ŠKOLKY
Zdravíme ze školky,
kde se od minula téměř nic nezměnilo. Stále musíme dodržovat zpřísněná
hygienická pravidla, která platí už od jara. Nikam nejezdíme. Občas někdo přijde do
školky nás potěšit pěknou pohádkou nebo ukázkou něčeho zajímavého.
Mikuláš, čert a anděl za námi přišli jako každý rok. Anděl přinesl v košíku pytlíčky
s dobrůtkami a my za odměnu předvedli krátký čertovský program.

Vánoční besídku si letos užijeme bohužel bez rodičů. Ale máme pozvaného pána,
který nás bude natáčet a mamka s taťkou uvidí, jak jsme si ty slavnostní chvilky užívali.
No a potom budeme mít vánoční prázdniny jako školáci a do školky se vrátíme
4. ledna. Co nás bude čekat, nikdo neví, třeba nachumelí a my si užijeme alespoň zimní
radovánky.
Přejeme vám krásné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně zdraví.
Vaši nejmenší
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Z HASIČSKÉ ZBROJNICE
Krátké zprávy SDH
Co psát? Toť otázka. Vzhledem k nařízením vlády a virovému řádění je činnost SDH
velmi utlumena. Bohužel žádná společná spolková činnost mladých hasičů není možná,
tak se každý připravuje individuálně. Uvidíme s jarem, kam se to posune. Snad tím
správným směrem. Výroční schůze SDH, která se měla konat v prosinci, je zrušena.
Náhradní termín bude upřesněn.
Přejeme vám klidné svátky vánoční a pohodu v roce příštím. Těšíme se, až budeme
moci společně s vámi, zase nastartovat a rozjet spolkovou činnost.
Vaše SDH Dlouhoňovice
Informace o činnosti JSDH Dlouhoňovice
Zásahová jednotka Sboru dobrovolných hasičů Dlouhoňovice je stále v činnosti
i přes složitou situaci ve společnosti. Nadále si plní povinnosti, které má v popisu
práce.
23. října jsme na žádost obce zajistili vyčištění účelové komunikace, která vede za
hřbitovem směrem k Písečné. Po deštích byla komunikace silně znečištěna splaveným
bahnem.
Veliké poděkování patří obci Dlouhoňovice a zastupitelům za podporu zásahové
jednotky a hasičů v obci. Díky nim jsme mohli přestěhovat zásahovou cisternu do úplně
nové zbrojnice v areálu zrekonstruované budovy bývalého družstva (dnes nového
obecního úřadu), kterou jsme vybavili novým vybavením. Děkujeme velice a těšíme se
na další spolupráci.
JSDH Dlouhoňovice
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ZE SPORTU
Hokejisté na začátek své sezóny stále čekají
V období Vánoc má naše hokejové
mužstvo většinou za sebou téměř
polovinu své sezóny. Letos jsme bohužel
zatím v podstatě ani nezačali. Vzhledem
k situaci a opatřením ohledně Covid-19
neodstartovala soutěž, ani se nemůžeme
až na výjimku 15 prosincových dnů
scházet. Ono dvoutýdenní rozvolnění
vládních opatření jsme okamžitě využili
a hned první možný den (3. 12.) jsme se
poprvé sešli k tréninku v domácích
podmínkách v Dlouhoňovicích. Proběhli
jsme se do sjezdovky a využili část
krásné dlouhoňovické stezky, abychom
se okruhem vrátili zpět na hřiště. Tam
jsme si zahráli ještě fotbálek a šli
příjemně unaveni domů. V dalším týdnu
se rozjel provoz ledové plochy
v Žamberku, na které, ve srovnání
s uzavřenými stadiony, panují díky
chybějící střeše volnější pravidla.
V pátek 11. 12. jsme tak měli nezvykle
teprve první trénink na ledě. Účast byla
výborná, nálada rozpačitá. Na jedné
straně jsme se všichni radovali, že jsme
se mohli konečně sklouznout, ale na
druhé straně již visel ve vzduchu otazník
brzkého
zpřísnění
podmínek

a faktického zákazu sportování. Rychle
jsme si zamluvili ještě jeden led na
středu 16. 12. s vědomím, že to bude
pravděpodobně zas na nějakou dobu
poslední možný trénink.
Řeč o soutěži a zápasech zatím téměř
nepadla. Pro pořadatele jakékoliv
soutěže či jiné akce je složité v dnešní
době něco plánovat. Šance, že se
amatérské ligy rozjedou, se každým
dnem o něco snižují. První dny
prosincového
zmírnění
vládních
opatření vysvitla naděje alespoň na
účast ve stadionové lize v Žamberku, kde
jsme okamžitě jednali o naší účasti.
Bohužel s návratem covid pravidel do
čtvrtého stupně je zahájení soutěže
zatím vyloučeno. Uvidíme, jak se bude
vše vyvíjet. V každém případě jsme
připraveni okamžitě naskočit nejen do
tréninku, ale i do soutěže a mistrovských
zápasů.
Děkujeme rozhodně za podporu obci
Dlouhoňovice a dalším partnerům
klubu. Závěrem bychom vám všem
chtěli popřát zejména pevné zdraví,
krásné Vánoce a úspěšný nový rok.
Tomáš Plundra

SK Dlouhoňovice, spolek úspěšně zapsán do spolkového rejstříku
Během podzimu došlo k úspěšnému zapsání zastřešujícího spolku všech našich
sportovců (SK Dlouhoňovice) do spolkového rejstříku. Jen pro připomenutí se jedná
o splnění všech aktuálních právních povinností spolků, zejména aktualizace stanov,
registrace na potřebných úřadech a v našem případě přejmenování z TJ na SK.
Během listopadu jsme se zapojili do programu Národní sportovní agentury Můj
klub 2020 a zažádali o podporu na naši mládež. Administrativní náročnost byla šílená,
ale nakonec se nám podařilo těsně před termínem žádost úspěšně podat. V našem
případě se jedná o podporu zejména mladých fotbalistů a nově také malých dětí
sportovního kroužku s názvem Cvičení dětí s rodiči v Dlouhoňovicích pod vedením
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Aleny Fišerové. Je naším společným záměrem zastřešit tyto nejmenší sportovce
(2–6 let) v obci pod spolek SK Dlouhoňovice a pomoci jim v činnosti.
Celý spolek SK Dlouhoňovice přeje všem sportovním fanouškům v obci klidné
prožití vánočních svátků a šťastný nový rok 2021.
Tomáš Plundra
Zpráva o činnosti Junioru Dlouhoňovice
Po neodehrané jarní části z důvodu epidemie náš tým přešel z mladších žáků do
starších. Bohužel ani podzim nové sezóny se nedohrál. Kluci nastoupili pouze k pěti
zápasům z osmi. Počítám i zápas, na který jsme se sešli v malém počtu. Výsledky
nejsou oslnivé, ale náš tým tvoří hráči ročníků 2006 - 2010. Je to prostě rozdíl, když
soupeř nastupuje jen s ročníky 2006 - 2007. Ale výsledky a hru samotnou je těžké
hodnotit, když se více než polovinu roku nemůže trénovat. Ještě navíc jsme od konce
září přišli o trenéra Michala Maurera, který ukončil svoji trenérskou činnost. Tímto
Michalovi moc děkuji. Byl s klukama od mladší přípravky. Oslovil jsem rodiče a na
pomoc mi přišel M. Netušil, kterému touto cestou též děkuji. Ono vést tréninkovou
jednotku pro dvacet dětí se v jednom zkrátka nedá.
Výsledky podzimu 2020-21
DLŇ – ŽICHLÍNEK

0:5

(0:4)

DLŇ - TATENICE

1:5

(1:3)

6:1

(1:0)

malý počet hráčů
DLŇ - D. ČERMNÁ

1:1

(1:0)

na PK 1:2
JABLONNÉ - DLŇ
Neodehrané zápasy:

ŽICHLÍNEK - DLŇ

3:0 (1:0)
D. ČERMNÁ - DLŇ
TATENICE - DLŇ
DLŇ - JABLONNÉ

(odehrají se v jarní části)

OFS Ústí nad Orlicí nám naplánoval odehrát tyto zápasy na jaře a my jsme za to
rádi. Bohužel teď se kluci nachází ve věku, kdy je pro ně nejdůležitější trénovat a hrát
soutěžní utkání, což nemohou. Doufejme, že už na jaře nebudou muset být tak přísná
opatření a my budeme moci hrát.
Příprava na jarní část by měla probíhat od začátku ledna v tělocvičně, takže další
otazník.
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Pro nás je teď nejdůležitější sehnat nové trenéry nebo alespoň trenéra.
Pokud se to podaří, plánujeme rozjet mužstvo přípravek. Bohužel sehnat člověka, který
by se ve volném čase dětem věnoval, je nadlidský výkon. Proto od jara bude
trenérská pozice placenou funkcí u týmu.
Tímto bych chtěl oslovit případné zájemce, kteří by pomohli.
Podmínkou je jen věk 18 let a starší. Pro bližší informace můžete zavolat
na tel. 737 270 255 nebo napsat na email fcdlouhonovice@seznam.cz.
Závěrem bych všem popřál hezké Vánoce a rozhodně lepší rok 2021.
Za Junior Dlouhoňovice Z. Kořínek
VÁNOČNÍ PRODEJNÍ DOBA OBCHODU HRUŠKA V DLOUHOŇOVICÍCH

24. 12. 7:00 – 12:00
25. 12. ZAVŘENO
26. 12. ZAVŘENO
27. 12. ZAVŘENO
28. 12. 7:00 – 12:00 13:00 – 16:00
29. 12. 7:00 – 11:00
30. 12. 7:00 – 11:00
31. 12. 7:00 – 12:00
1. 1. ZAVŘENO
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Vánoční zvyky
Zase po roce máme tu Vánoce. A možná i vhledem k tomu, že všichni prožíváme
nelehké období ovlivněné restrikcemi, nastal čas si připomenout vánoční zvyky, které
jsou tak trochu i magické a mnohdy nahlížejí do budoucnosti. Najděme si čas
a nasajme se svými blízkými vůni časů našich babiček a prababiček a dotkněme se
našich kořenů.
❖ Hvězdička v jablku přinese zdraví
Nejznámějším a technicky naprosto nenáročným vánočním obyčejem je krájení
jablíček. Jablko se překrojí příčně v půli (ne od stopky k „bubákovi“!), a poté se
zkoumá, zda je ve středu hvězdička – ta prý předznamenává zdraví v příštím roce.
❖ Jablečná jadérka prozradí počasí v příštím roce
Dvanáct jadérek z jablka dáme do misky s vodou – kolik jich vyplave na hladinu,
tolik bude v příštím roce suchých měsíců. Jablka by měla být tuzemská.
❖ Lodičky z ořechů nás dovezou k rodinné pohodě
Do celých skořápek od vlašských ořechů přilepte tekutým voskem malé svíčky.
Počet lodiček odpovídá počtu členů rodiny. Svíčky zapalte a lodičky dejte do umyvadla
plného vody. Pokud se lodičky drží u sebe, bude rodina pohromadě. Jestliže se nějaká
vzdálí, vydá se její majitel do světa.
❖ S medem na tvářích na vás budou druzí „medoví“
Tento obyčej bude bavit zejména nejmenší! Na Štědrý den bychom si měli namazat
tváře medem, jen tímto způsobem zaručíme to, že nás budou mít druzí rádi!
❖ Roztavte olovo, popusťte fantazii
Je jen na vás a vaší fantazii, co vám ve vodě ztuhlé tvary prozradí o vaší
budoucnosti. Nemáte-li olovo, lijte do vody vosk!
❖ Vánočka a hrášek štěstí
Někdo peče vánočku tradičně 22. prosince, jiný výhradně na Štědrý den. Ať tak či
onak, nezapomeňte do vánočky ukrýt zrnko suchého hrachu, kdo jej najde, bude mít
celý rok štěstí!
Vánočka tvarem připomíná Ježíška v povijanu, byla proto symbolem nového života
a plodnosti, a tak nesměla chybět v žádném štědrovečerním menu. Navíc se věřilo, že
její křížové pletení ochrání lidi u stolu před zlými silami. Proplétání copů vánočky má
totiž symbolický význam – spodní nejsilnější prameny představují zemi, slunce, vodu
a vzduch. V prostředním jsou spleteny rozum, vůle a cit. Vrchní dva zapletené prameny
symbolizují vědění a lásku.
❖ Šupinky z kapra se vyplatí!
V žádném případě nezapomeňte schovávat do peněženky šupinu z vánočního
kapříka, ta vám zajistí dostatek financí pro příští rok! Při štědrovečerní večeři se dávají
šupiny pod talíř, aby tak přinášely po celý rok dostatek peněz. Dříve to bývalo ještě
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spojeno s hojností úrody a sklizně.
❖ Darujte jmelí, darujte štěstí
Darovali jste svým blízkým jmelí? Ne? Ještě to můžete napravit. Darované jmelí
ochraňuje před nemocemi a přináší do domu spokojenost a štěstí. Rovněž se také
traduje, že žena, která má u sebe kousek jmelí, snadněji otěhotní. Jmelí se v Čechách
obvykle zavěšuje mezi dveře nebo nad jídelní stůl. Spolu s ním se v domě usídlí také
štěstí a odvaha.
❖ Cibulové slupky ukazují počasí
Polozapomenutý zvyk, pomocí kterého lidé zjišovali, jaké je v příštím roce čeká
počasí. Stačilo naloupat dvanáct sukének z cibule, do každé nasypat trochu soli
a položit je vedle sebe tak, aby každá symbolizovala jeden měsíc v roce. Sukénka, ve
které se sůl do rána uplně rozpustila, představovala deštivý měsíc, zatímco ta, kde sůl
zůstala nerozpuštěná, věštila sucho.
❖ Ovazování vánočního stolu
Ačkoli tato tradice může působit poněkud podivně, v minulosti byla rozšířena
především mezi rolníky. Před večeří na Štědrý den se provazem nebo řetězem svázaly
nohy vánočního stolu, u kterého často neseděla jen rodina, ale i blízcí příbuzní. Tím se
zajistilo, že příští rok všichni zůstali při sobě.
Klidné Vánoce a šťastný nový rok vám přeji a nezapomeňte, že vynášením smetí na
Štědrý den byste si vynesli z domu i štěstí, a za to přeci ten jeden odložený úklid stojí.
Lucie Šimková

NA ZÁVĚR PŘIPOMÍNÁME, ŽE …
• … pro přímou komunikaci s redakcí Občasníku je určena samostatná e-mailová
adresa obcasnik@dlouhonovice.cz. Touto cestou prosíme všechny občany, kteří by
chtěli přispět názorem, postřehem, poděkováním apod., aby své články poslaly do
termínu uzávěrky (viz níže) příštího vydání Občasníku na uvedenou e-mailovou
adresu, či donesli na Obecní úřad v Dlouhoňovicích;
Autoři fotografií použitých v Občasníku č. 88 (4/2020) jsou:
T. Kučera (2), MŠ Dlň (1), archiv SDH Dlň (1), archiv FC Dlň (1), archiv obce (3), rodina
Sommerova (1), rodina Chárova (3), J. Matušková (6), M. Doleček (1), Floriánek (5)
Použité foto a animace: zdroj internet (2)
Obecní zpravodaj Dlouhoňovický občasník vypracovala redakční rada. 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. 89 (1/2021) je v neděli 14. 3. 2021
Úřední hodiny Obecního úřadu Dlouhoňovice:
pondělí a středa: 14:00 – 17:00 hod.
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