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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE  
 

Informace o dění v obci 

Dokončena byla oprava další části komunikace ul. Hlavní od křižovatky s ul. Pod 
Vlekem až k Holečkovým. Takto opravovat komunikace je pro obec jediná finančně 
schůdná varianta, jak ke zlepšení dospět. Finančně tento úsek vyšel na 856 000 Kč. 
S touto akcí jsme opravili i část ul. Luční a mostek do ul. Luční. Zbývá dokončit na  
ul. Hlavní úsek ve středu obce. Uvidíme, jaká bude předpokládaná výše opravy a s tím 
spojený technologický postup. Zda a kdy by se akce provedla bude na novém 
zastupitelstvu obce. 

U nádrže byla nainstalována mapa pro turisty a fotovoltaický stojan pro nabíjení 
mobilů, elektrokol a s dalšími funkcemi. Přes počáteční potíže je stojan plně 
provozuschopný. I s květinovou výzdobou je zde vzhledné zákoutí (viz foto níže). 

Na ul. Nádražní byly 
nainstalovány radary, které 
upozorňují řidiče na dodržování 
rychlosti v daném úseku. Celá akce 
v hodnotě 130 000 Kč snad trochu 
přispěje k bezpečnosti dopravy  
a bude toto zařízení i ku prospěchu. 
Pakliže by se Žamberku někdy 
podařilo dostat silnici E11 bohužel do 
prostor ul. Nádražní, dle mého 
názoru namísto nebezpečného úseku 
v prostoru náměstí se tento problém 
s ještě horšími důsledky přenese do 
těchto míst. 

Skatepark je odhlučněn a dosud žádná připomínka nepřišla. Úkol, který jsme slíbili, 
jsme splnili, a tak je tato pro děti úspěšná akce dokončena. 

Dokončena je i nová knihovna a až toto budete číst, měla by být v provozu. Snad se 
podaří ke knize přilákat více občanů a investice by byla tedy oprávněná. 

S firmou Hruška je prodloužena spolupráce za stejných podmínek. Situace nebyla 
dobrá a firma chtěla odejít. Vše se však vyřešilo. Firma, po odchodu prodavačky, 
sehnala novou paní a s tou je úplná spokojenost. Další jednání nebudou lehká, protože 
situace spojená s růstem cen všeho, ale i zločinecká válka na Ukrajině podnikání 
neprospívá. Toto platí i na hospodu, kde se úspěšně „zaběhl“ vedoucí p. Černohous. 
Určitě oběma bude obec nápomocna tak, aby tyto služby v obci zůstaly. 

Velký problém máme s tím, abychom mohli úspěšně obsluhovat a udržovat obecní 
majetek. Pracovníci nejsou a na údržbu zůstávám já a další dva sedmdesátníci. Přes 
léto by měli přijít brigádníci z řad studentů. Od června se můžete v obci setkat 
s mladým pracovníkem, který seče, uklízí nepořádek v obci a dělá různé údržbářské 
práce. Moc se s ním nedomluvíte, protože je to kluk z Ukrajiny(16let), který je u nás 
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ubytován s rodinou. Po 14 dnech je s ním spokojenost a jen kdyby takových bylo více. 
Tak jak nám umožní počasí budeme průběžně opravovat komunikace, a to hlavně 
v úseku ul. Hlavní ve středu obce. 

Na závěr bych ještě chtěl podat několik informací ohledně uprchlíků z Ukrajiny  
a poděkovat několika dobrovolníkům. P. Faltusové za starost o všechny ubytované. Její 
zásluhou také dvě ženy už chodí do práce. P. Langrové za důležitou psychologickou 
pomoc. P. Vítkové za překladatelskou službu a komunikaci s ubytovanými a p. Páchové 
za služby, které pro ně organizuje v místě komerční části na novém obecním úřadě  
(vč. praní prádla). Obec se postarala o materiální vybavení obou ubytovacích zařízení. 
Na chod obou ubytovacích zařízení jsme získali finanční pomoc z Pardubického kraje. 

Dopracovány by měly být projekčně včetně stavebních povolení tyto akce: 

• park na starém rybníce 

• parkoviště za paneláky 

• pasport a PD na zateplení bloku budov mateřské školky, tělocvičny, hospody, 
ubytovny a prodejny 

• dokumentace pro demolici staré čerpací stanice u nového obecního úřadu 

• nová komunikace v ul. Luční vč. veřejného osvětlení 

• malá retenční nádrž u Musilů 

Všechny tyto akce budou připraveny pro nové zastupitelstvo obce, a to rozhodne 
kdy a v jakém pořadí se jednotlivé akce budou provádět. Určitě budou rozhodovat  
i finance, u kterých něco nyní předpovídat, je velice obtížné. 

K případným dotazům jsem připraven si domluvit setkání a vše dovysvětlit. 
 

                                                                    Petr Nun - starosta obce 
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INFORMACE Z RADNICE  

 
     Volby v roce 2022 

V letošním roce se konají volby do Zastupitelstev obcí, v naší obci v souběhu s nimi  
i volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky. 

Volby do Zastupitelstva obce Dlouhoňovice 

Volby se uskuteční v pátek 23. září v době od 14:00 do 22:00 hodin  
a v sobotu 24. září 2022 v době od 8:00 do 14:00 hodin 

Místem konání voleb je pro voliče s pobytem na území obce Dlouhoňovice volební 
místnost se sídlem v budově Obecního úřadu, ulice Hlavní č.p. 29. 

Voličem je nejen státní občan ČR, ale také státní občan jiného členského státu EU (na 
základě smlouvy o přistoupení ČR k EU), který alespoň v první den voleb (nejpozději  
23. září) má TRVALÝ pobyt v obci (státní občan jiného členského státu EU  
i registrovaný PŘECHODNÝ pobyt v obci), dále který alespoň druhého dne voleb 
(nejpozději 24. září) dosáhne věku 18 let. Překážkami výkonu volebního práva, pro něž 
volič nebude moci fakticky hlasovat, jsou: 

- zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí 
svobody, 

- omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva, 
- zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu (např. 

karanténa na uzavřeném infekčním oddělení), tato zásada však bude pravděpodobně 
prolomena připravovaným jednorázovým zákonem o zvláštních způsobech hlasování 
v souvislosti s onemocněním covid-19, nebo 

- zahraniční výkon služby vojáka z povolání nebo vojáka v záloze 

POZOR!!! 

Pokud však volič - cizí státní občan EU (cizinec EU) s trvalým nebo přechodným 
pobytem v obci bude chtít do zastupitelstva obce VOLIT, měl by SÁM POŽÁDAT  
u obecního úřadu o zápis do DODATKU stálého seznamu voličů, a to nejpozději do středy 
21. září do 16.00 hodin, kdy se uzavírá stálý seznam voličů a jeho dodatek. 

Voličům - občanům České republiky bude umožněno hlasování po prokázání jejich 
totožnosti a státního občanství České republiky platným občanským průkazem nebo 
platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo 
cestovním průkazem.  

Voličům - občanům jiného členského státu Evropské unie bude umožněno hlasování 
po prokázání jejich totožnosti a státního občanství jiného členského státu (např. průkazem 
o povolení k trvalému pobytu na území České republiky či cestovním pasem jiného 
členského státu Evropské unie). 

 

Hlasovací lístky budou voličům dodány do domácností nejpozději v úterý 
20. září 2022, ve dnech voleb volič může tyto obdržet i ve volební místnosti. 
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Volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR 

Volby se uskuteční v pátek 23. září v době od 14:00 do 22:00 hodin  
a v sobotu 24. září 2022 v době od 8:00 do 14:00 hodin (souběžně s volbami 

do Zastupitelstva obce), případné II. kolo voleb se uskuteční  
v pátek 30. září od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 1. října 2022 od 8:00 do 

14:00 hodin. 

Místem konání voleb je pro voliče s pobytem na území obce Dlouhoňovice volební 
místnost se sídlem v budově Obecního úřadu, ulice Hlavní č.p. 29. 

Voličem může být pouze státní občan ČR (nikoliv cizí státní příslušník), který alespoň  
v sobotu 24. září dosáhne věku 18 let, přičemž v případném II. kole voleb bude moci 
hlasovat také občan, který alespoň v sobotu 1. října dosáhne věku 18 let. Překážkami 
výkonu volebního práva zde jsou: 

- omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva, 
- zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu (např. 

karanténa na uzavřeném infekčním oddělení), k částečnému prolomení této zásady 
může dojít v souvislosti s připravovanými zvláštními způsoby hlasování (covid-19). 

U senátních voleb může volič hlasovat na voličský průkaz, avšak jen na území 
„domovského“ senátního volebního obvodu (příslušného dle místa jeho trvalého pobytu 
na území ČR, nejedná-li se o voliče s voličským průkazem vydaným  
u zastupitelského úřadu). O vydání voličského průkazu může volič požádat od vyhlášení 
voleb u „svého“ obecního úřadu dle místa trvalého pobytu,  
a to osobně nebo písemně (v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem; v případě 
ověření podpisu u obecního nebo krajského úřadu je úkon osvobozen od správního 
poplatku). Osobně lze o vydání voličského průkazu požádat až do středy 21. září do 16:00 
hodin (osobně pro případné II. kolo voleb do středy 28. září do 16:00 
hodin), písemně (prostřednictvím pošty či datové schránky) pouze do pátku 16. září do 
16:00 hodin), přičemž voličské průkazy budou voličům předávány či zasílány nejdříve od 
čtvrtka 8. září.  Je-li volič s bydlištěm v zahraničí zapsán ve zvláštním seznamu voličů  
u zastupitelského úřadu, může hlasovat pouze na území ČR v jím vybraném senátním 
volebním obvodu, ve kterém se letos senátní volby konají, a to na základě voličského 
průkazu vydaného příslušným zastupitelským úřadem. 

Voličům - pouze občanům České republiky bude umožněno hlasování do Senátu PČR, 
a to po prokázání jejich totožnosti a státního občanství České republiky platným 
občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem 
České republiky anebo cestovním průkazem. 

 
Hlasovací lístky pro I. kolo voleb do Senátu PČR budou voličům dodány do 
domácností nejpozději v úterý 20. září, ve dnech voleb může volič tyto na 

požádání obdržet i ve volební místnosti. 
 

V případě konání II. kola voleb do Senátu PČR ve dnech 30. září  
a 1. října nebudou hlasovací lístky dodávány voličům do domácností, volič 

tyto obdrží přímo ve volební místnosti. 
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Jaroslav Grus 
 

Vážení spoluobčané, jelikož jsem se rozhodl kandidovat do 
obecního zastupitelstva naší obce, chtěl bych vám sdělit své 
důvody k tomuto kroku. 

Předminulé volební období jsem již v našem zastupitelstvu 
působil. Mým úkolem bylo kontrolovat finance obce a pomáhat  
s řešením technických záležitostí. Jelikož tyto činnosti jsou  
i mou běžnou pracovní náplní, věřím, že tak mohu novému 
zastupitelstvu opět pomoci. Předem děkuji za vaši podporu.  

Jaroslav Grus  

Iva Jedličková 
 
 

Je mi 41 let a v Dlouhoňovicích žiji od útlého dětství a žít 
jsem zůstala i se svojí vlastní rodinou. Jsem vdaná, mám 3 děti. 
Svoji profesi chůvy a asistenta pedagoga uplatňuji již sedmým 
rokem v místní mateřské škole. V zastupitelstvu obce působím  
1. volební období jako předsedkyně výboru pro kulturu. Podílím 
se na organizaci letního kina, tradiční Výhledny, otevírání 
Urbanovy studánky, cestovatelských přednášek, Dlouhohraní  
a divadelních představení. Za uplynulé 4 roky jsem se 
seznámila s tím, co obnáší práce v zastupitelstvu, jak vše 

probíhá a funguje obec a obecní zastupitelstvo. Je to spousta zodpovědné práce pro 
všechny členy, kteří zastupují naši obec. Ráda bych dále pokračovala v zastupitelstvu  
a pomohla v obci s kulturní nebo sociální činností. 

 
Šťastnou volbu vám všem! 

S přátelským pozdravem Iva Jedličková 

 

Zdeněk Kořínek 

Je mi 49 let a v Dlouhoňovicích bydlím od roku 2000. Pracuji ve firmě Strom Praha 
na pozici servisního mechanika zemědělských strojů John Deere. Členem 
zastupitelstva jsem od roku 2010, kde jsem měl na starost sport v obci a mládež. V této 
činnosti bych rád pokračoval i nadále. Jsem správcem sportovního areálu  
v Dlouhoňovicích a vedu fotbalový oddíl SK Dlouhoňovice. Novému zastupitelstvu 
bych rád nabídl své zkušenosti a odhodlání pracovat na tom, aby se nám tu dobře žilo. 

Zdeněk Kořínek 

KANDIDÁTI DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 
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Vendula Kořínková 

Vážení spoluobčané, v Dlouhoňovicích žiji téměř od svého 
narození, tedy 22 let. V současné době jsem studentkou Vysoké 
školy polytechnické Jihlava, kterou bych měla v září zakončit 
státní závěrečnou zkouškou. Středoškolské vzdělání s maturitou 
jsem získala na Obchodní akademii a Střední odborné škole 
cestovního ruchu v Chocni. Studovala jsem obor cestovní ruch, 
který mi přirostl k srdci, a tak v jeho studiu pokračuji a po 
ukončení vysoké školy bych ráda v tomto odvětví pracovala. 
Mezi mé koníčky patří cestování, fotografování  
a požární sport, kterému se aktivně věnuji v místním Sboru 

dobrovolných hasičů. 

Jak jsem již zmiňovala, v Dlouhoňovicích žiji celý svůj život a ráda bych tu prožila 
ještě spoustu dalších let. I z tohoto důvodu mi není vedení obce lhostejné a záleží mi na 
tom, aby se nám všem v tak krásné vesničce žilo dobře.  

Děkuji Vám za čas, který jste mi věnovali a za podporu. 

Vendula Kořínková 

Zdeněk Musil  

Rozhodl jsem se, že budu v nadcházejících komunálních 
volbách kandidovat do zastupitelstva obce Dlouhoňovice. Většina 
z vás mě jistě dobře zná, ale přesto se krátce představím. 

Mé zaměstnání a práce je učitel odborného předmětu 
kuchařů ve Střední škole Gastronomické a technické Zámek 
Žamberk. Zde pracuji dva roky. 

V naší obci bydlím celý svůj život a od mládí mám nejblíže 
místním hasičům a hokeji. U SDH Dlouhoňovice jsem aktivní 
dodnes a již cca 15 let jsem i starostou sboru.  

Mojí hlavní motivací ke kandidatuře je udržení stávajícího standartu, a i pomoc 
s dalším rozvojem naší obce. Určitě je spoustu věcí, které se povedly za poslední roky  
a je také hodně úkolů, které nás čekají a které se samy neudělají. V tomto budoucím 
rozvoji chci být dle svých možností a dovedností nápomocný a posouvat naši krásnou 
obec zase kousek dál. 

Závěrem chci poděkovat všem z vás, kteří se podílíte a budete dále podílet na 
veřejném životě v naší obci. 

S pozdravem Zdeněk Musil 

Petr Nun 

Vážení spoluobčané, v jednom článku jsem se zmínil, že do dalších voleb asi 
nepůjdu. Důvodem byla jedna kontroverzní situace. Rozhodnutí jsem ale po poslední 
schůzce s novými zastupiteli změnil. Zodpovědnosti se tak lehce nebudu zbavovat  
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a určitě znovu kandidovat budu, a toto bude moje poslední volební období. Práce mě 
baví a když se sejde dobrá parta a jsou výsledky, je to lehčí. V obou obdobích ta parta 
dobrá byla a samozřejmě členům zastupitelstva děkuji za pomoc. V zastupitelstvu už 
jsem 16 let a z toho 8 let jako starosta. Nebudu si stěžovat na problémy, protože to je 
normální práce starosty, aby je řešil a dojde do chvíle, kdy ani vyřešit ideálně nejdou. 
Vyhovět všem nejde, a to je někdy těžké na vysvětlení.  Jako zastupitelé jsme 
v zastupitelstvu pro občany a měli bychom řešit to, aby se v obci cítili co nejlépe. 
Musím říci, že řešení některých problémů mně osobně na dobrém spánku nepřidává  
a největší potěšení je pro mě, když se problém vyřeší. Občan přijde a nemusí chválit, 
ale v debatě je vidět, že je spokojen. To je ta největší dodaná energie do další práce. 
Práce pro obec nebude nikdy hotova, a tak musí přijít mladší, aby to mohli nějaké delší 
období řídit, protože ze zkušenosti mohu říci, že jedno volební období je na seznámení 
s funkčností a zákonitostmi při práci v zastupitelstvu.  Potom teprve začne nějaká 
koncepční práce. Za korektnost a slušnost při spolupráci s vámi občany, bych vám za 
minulé období měl poděkovat a toto tímto dělám. Do dalšího období bych chtěl 
nabídnout moji slušnost, pracovitost, zodpovědnost v přístupu k problémům, 
důslednost a hlavně schopnost jít si za cílem někdy i za cenu, že si sám natluču. 

Petr Nun 

Tomáš Plundra 

Jsem ročník 1987 a v Dlouhoňovicích bydlím od svých dvou 
let. Usadil jsem se zde i se svou ženou a dvěma dětmi. Naše 
obec a její další směřování mi není lhostejné, a proto jsem se 
rozhodl poprvé kandidovat do zastupitelstva. Podnikám 
v oblasti zemědělství a cestovního ruchu, vzdělání mám 
ekonomické a mým hlavním koníčkem je sport. Chtěl bych 
navázat na předchozí práci zastupitelů a pomoci Dlouhoňovice 
dále rozvíjet tím správným směrem. Rád bych se zaměřoval 
zejména na oblast sportu, zemědělství, volnočasových aktivit, 

turistiky a spolkovou činnost. To vše s respektem k přírodě kolem nás a za cenu 
rozumného hospodaření s obecním rozpočtem.     

Tomáš Plundra 

David Silber 

Je mi 47 let a v obci bydlím 22 let. Dlouhodobě podporuji a aktivně se účastním 
spolkové činnosti v obci a již třetí volební období jsem v zastupitelstvu obce, kde jsem 
si prošel různými funkcemi. Práce pro obec je různorodá, zajímavá a občas náročná, ale 
protože vyznávám myšlenku, že bychom se měli aktivně účastnit na rozvoji obce, kde 
žijeme, a ne si stěžovat, jak to jiní dělají špatně, tak se snažím přispívat svou činností  
k dobrému běhu obce. Někdy se mi něco nepovede, ale kdo nic nedělá, nic nezkazí a já 
se snažím z daných situací poučit. 

Velmi vám děkuji za podporu v předchozích letech a budu v ní doufat i v letech 
následujících.                                                                                                                

 David Silber 
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Zastupitelstvo Obce Dlouhoňovice na svém zasedání dne 11. 4. schválilo: 

• výjimku z regulativu ÚP pro stavbu RD na parc. č. 425/25; 

• úplatný převod pozemku parc. č. 237/21; 

• záměr prodeje bytu 7/131 v ul. Sídlištní p. Ivaně Mátlové; 

• smlouvu na montáž radaru v ul. Nádražní firmou Bártek rozhlasy, s.r.o.; 

• dodatek ke smlouvě s firmou Skala na služby BOZP; 

• smlouvu o zřízení bezúplatného VB s ČEZ distribuce a.s. souvisejícího 

s instalací radarů v ul. Nádražní; 

• nájemní smlouvu mezi Obcí Dlouhoňovice a Státním pozemkovým úřadem na 

pronájem pozemku parc. č. 237/21; 

• záměr pronájmu ubytovacích prostor v č.p. 162 v ulici Pod Vlekem (Chata 

Rolba) a v č.p. 19 ulice Hlavní (hasičská zbrojnice); 

• dodatek č. 5 ke smlouvě o vývozu separovaných surovin uzavřené s firmou 

Suroviny Plundra s.r.o. 

Zastupitelstvo Obce Dlouhoňovice na svém zasedání dne 13. 6. schválilo: 

• účetní závěrku Obce Dlouhoňovice k 31. 12. 2021 a výsledek inventarizace 

majetku obce k 31. 12. 2021; 

• závěrku a výsledek celoročního hospodaření příspěvkové organizace Mateřská 

škola Dlouhoňovice a rozdělení přebytku za rok 2021 ve výši 461,28 Kč  

do rezervního fondu PO MŠ Dlouhoňovice; 

• účetní závěrku a výsledek celoročního hospodaření Správy sportovišť 

Dlouhoňovice, s.r.o. za rok 2021 se ztrátou ve výši 138 230,65 Kč; 

• závěrečný účet Obce Dlouhoňovice za rok 2021 včetně zprávy o výsledku 

přezkoumání hospodaření obce a vyjadřuje souhlas s celoročním 

hospodařením obce za rok 2021 a to bez výhrad; 

• počet 7 zastupitelů obce pro následující volební období; 

• smlouvu o dílo mezi Obcí Dlouhoňovice a Projekční kanceláří Ing. Václav 

Kůrka pro vypracování projektové dokumentace - vodní nádrž u Musilů; 

• žádost pana L.Š. o odkup pozemku p.č. 671/29 za cenu obvyklou 90,- Kč/m2 ; 

• smlouvu o zřízení VB č. IV-12-2022118/VB/02 mezi Obcí Dlouhoňovice a ČEZ 

Distribuce a.s. 
 
 

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
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Narozeniny oslaví 

v červenci 
12. 7.  Miloslav Bříza 83 let 
24. 7. Jaroslava Matušková 82 let 
31. 7. Jana Procházková  82 let 
 
v srpnu 
14. 8. Miloslav Polák 90 let 
15. 8. Marie Kulhavá 90 let 
22. 8.  Marie Martincová 81 let 
24. 8. Marie Prachařová 84 let  
29. 8. Václav Vítek 81 let 
 
v září 
 7. 9. Marie Vrbová 80 let 
15. 9.  Alena Kozáková 83 let 
16. 9.  Ludmila Martincová 85 let 
  

Všem jubilantům přejeme pevné 
zdraví 

 
Za obec – Lenka Sklenářová 

 

  
  

 
 

Sdružení obcí Orlicko aktivně podporuje rozvoj ekonomiky cestovního 
ruchu 

Podpora cestovního ruchu je pro Sdružení obcí Orlicko, které letos oslaví 30. výročí 
svého založení, jednou z jeho hlavních činností a strategických priorit. Východiskem 
k aktivitám podpory cestovního ruchu je jednak tradice cestovního ruchu v Orlických 
horách a Králickém Sněžníku, ale též vnímání zodpovědnosti obcí a měst za provádění 
regionálního marketingu cestovního ruchu a za realizace neziskové infrastruktury 
cestovního ruchu.  

Právě marketing cestovního ruchu byl v počátečních letech existence Orlicka jednou 
z jeho hlavních činností. Orlicko vydávalo řadu regionálních propagačních materiálů, 
provozovalo regionální webové stránky, provozovalo a podporovalo činnost 
turistických informačních středisek   a zúčastňovalo se veletrhů cestovního ruchu. 
Časem však vznikla potřeba řešit regionální marketing v rámci specializované 
organizace, a tak se Orlicko stalo jedním ze spoluzakladatelů Destinační společnosti 
Orlické hory a Podorlicko, která většinu marketingových aktivit od Orlicka následně 
převzala. 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 

ZE SDRUŽENÍ OBCÍ ORLICKO 
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V současné době Orlicko realizuje marketing jen ve výjimečných případech. Orlicko 
je vlastníkem regionálního informačního centra na Červenovodském sedle  
a každoročně finančně podporuje činnost TIC na Pastvinské přehradě. V roce 2022 pak 
vydalo Orlicko společně s polským partnerem, okresem Kladsko, reprezentativní 
publikaci Orlicko-Kladské pomezí z ptačí perspektivy.  

Orlicko je velmi aktivní v realizaci neziskové infrastruktury cestovního ruchu. Již na 
přelomu tisíciletí jsme v regionu vyznačili více jak 400 km cykloturistických tras, které 
jsou v současnosti udržovány   Klubem českých turistů. Orlicko je také velkým 
investorem cyklostezek v regionu, které prioritně slouží k bezpečné dopravě do práce  
a do škol, ale také jsou hojně využívány cykloturisty.  

Velkou investicí Orlicka při podpoře 
cestovního ruchu bylo v roce 2021 vybudování 
Singltreku Suchák na Červenovodském sedle, 
který nabízí síť 20 km jednosměrných 
terénních cyklotras. Ruku v ruce s tím byla 
podstatně rozšířena parkoviště, která jsou 
potřebná i v zimním období pro milovníky 
běžek.  

Od roku 2000 je Orlicko regionálním 
fenoménem v podpoře lyžařské běžecké 
turistiky, a to zejména nabídkou desítek 
kilometrů strojově upravovaných lyžařských 
stop v území Bukové hory a Suchého vrchu, 
včetně zázemí na Červenovodském sedle 
s rychlým občerstvením a sociálním zázemím. 
Orlicko v roce 2021 zakoupilo novou rolbu na 
úpravu stop za 4,3 mil. Kč, která nahradila více jak dvě desítky let starou.  

Orlicko také stojí za nabídkou strojově 
upravovaných stop na Dolní Moravě a na 
Jeřábu, kde bylo nositelem projektu, v rámci 
kterého byly v roce 2014 zakoupeny rolby na 
úpravu stop v těchto oblastech. Vlastní 
úpravu stop zajišťují obce Červená Voda  
a Dolní Morava. 

Nesmím zapomenout na projekt „Malé 
památky Orlicka“, který sice není přímou 
realizací infrastruktury cestovního ruchu, ale 
díky opravám více jak 120 malých památek, 
například křížků, soch svatých, kapliček atd. 
většinou mezi dvěma obcemi, přispíváme 
k posílení přitažlivosti našeho krásného 
regionu. Těžko by se někdo jiný o ně staral, 
když nejsou například uprostřed návsi.   
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Věřím, že Orlicko je a bude oblíbeným návštěvnickým místem, a to nejen o blížících 
se dovolených. Všem občanům našeho krásného regionu Orlicka a Podorlicka přeji 
krásné dovolené a pevné zdraví. Važme si místa, kde žijeme. Je u nás prostě nádherně. 

 
       Petr Fiala, předseda Sdružení obcí Orlicko 

 
 
 

 

Projekt MAP III byl zahájen! 

Od 1. 5. 2022 byl na území Žamberska a Králicka zahájen nový projekt MAP III 
(Místní akční plán vzdělávání), který plynule navázal na předešlý projekt MAP II. 
Potrvá celkem 19 měsíců (tj. do 30. listopadu 2023), jeho hlavní obsahovou náplní je 
strategické plánování a práce v pracovních skupinách. Bohužel v jeho rámci nelze 
realizovat žádné implementační aktivity. 

A co je to vlastně ten MAP? Místní akční plán vzdělávání (tedy zkráceně MAP) je 
projekt, který má za úkol vyhledávat překážky, které dětem v MŠ nebo školákům, 
anebo také jejich rodičům či učitelům komplikují život a vytvářet podmínky pro jejich 
úspěšné řešení. A je to také proces, který je založen na principech komunitního 
plánování. Zapojuje všechny subjekty v území – dle jejich možností, zájmu i kapacit. 
Všichni zúčastnění se mohou zaměřit na diskusi, spolupráci a sdílení zkušeností ve 
věcech, které je zajímají.  

V probíhajícím projektu MAP III už mají za sebou první společné jednání odborné 
pracovní skupiny (Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti, Pracovní 
skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a Pracovní skupina pro rovné 
příležitosti), i Pracovní skupina pro financování. Také již proběhlo ustavující jednání 
Řídícího výboru, na němž se mj. podařilo schválit Strategický rámec, verze 2.0, což je 
sborník investičních záměrů škol, školských zařízení, příp. dalších subjektů 
zabývajících se vzděláváním dětí a žáků do 15 let z území Žamberska a Králicka. 

A co nás čeká v dohledné době? Příprava otevřených setkání v rámci odborných 
pracovních skupin za účelem sdílení zkušeností, také sběr příkladů dobré praxe 

(úspěšných a inspirativních projektů realizovaných 
školami) a jejich sdílení a v novém školním roce pak 
další jednání pracovních skupin, sběr nových 
investičních záměrů a následná aktualizace 
Strategického rámce na verzi 3.0.  

Naše aktivity můžete i nadále sledovat na našem webu: 
www.maporlicko.cz 
a facebooku: www.facebook.com/MAP.Orlicko. 
Nositelem projektu je MAS ORLICKO, z.s. Tento 
projekt je spolufinancován Evropskou unií.  
 

 

MAS INFORMUJE 

https://www.maporlicko.cz/
https://www.facebook.com/MAP.Orlicko/
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Z MATEŘSKÉ ŠKOLKY 

Písečná? Tak tam je prima, u rybníka není zima. 

Přírodou se zabýváme, pamlsky si k tomu dáme. 

Nožky šlapou raz a dva, to je přeci paráda. 
 

Kolik krás my vlastně známe, ke studánce pospícháme. 

Jaké že to jméno má? Jmenuje se Žampašská. 

 

https://skolkadln.webnode.cz/
https://skolkadln.webnode.cz/
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Přes lesy a přes louky, držíme si klobouky. 

Do Fitminu frčíme, na pejsky se těšíme. 

Bylo to tu vážně prima, i když chůze to je dřina. 

Pejsky jsme si pohladili, pěkné fotky pořídili. 

 

Vláček supí, vláček hvízdá, kamarádi, to je jízda. 

V Žamberku jsme nastoupili, na Tvrz pěšky dorazili. 

 Zvířátka jsme viděli, k tomu řízky dlabali. 
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Obecní úřad Dlouhoňovice, Hlavní 29, 564 01 Žamberk  

tel.: +420 465 614 791, e-mail: urad@dlouhonovice.cz, web: www.dlouhonovice.cz 

 

Vyrábění s Floriánkem 
 

   Vše začalo 7. 4., kdy se uskutečnila 
Velikonoční dílna v prostorách nového 
obecního úřadu. Děti i dospělí si mohli vyrobit 
velikonoční dekorace, jako například věnečky z 
proutí, zajíce na provázku nebo zápichy do 
květináčů. 
   V tvoření jsme pokračovali následujících pět 
střed. Pokaždé si děti i dospělí odnášeli 
originální výrobek. Například malovanou 
tašku, ozdobenou skleničku, přání ke Dni 
matek a jiné. Velice nás potěšilo, že 
pravidelnými návštěvnicemi se staly místní 
babičky. Po krátké pauze jsme pokračovali 1. 6. 
s tvorbou zvířátek a s pomocí paní Markové, za 
což jí velice děkujeme, si děti domů odnášely 
papírové košíčky. 
   Poslední vyrábění se uskuteční 15. 6. a budeme vyrábět dárky ke Dni otců. Po 
prázdninách se na vás s tvořením budeme těšit. 

                                                                                 Jste srdečně zváni 

Čarodějnice 
 

   Po covidové odluce si Floriánek připravil pro děti čarodějnické soutěže. Na děti 
čekala překážková dráha, skákací pavouci, čarodějnické kuželky, čarodějnické pytlíky 
pro odvážné, hod velkou botou a flusání kouzelných fazolí. Tradičně si děti namíchaly 

FLORIÁNEK 
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svůj kouzelný nápoj a vyrobily si čarovnou hůlku. Po sestavení tajenky si vyzvedly 
odměnu. Letos si děti odnesly svítící hvězdičky a náramek. 
   V 19 hodin pořadatelé zapálili velkou hranici s čarodějnicí, která se opět děvčatům 
povedla. Děkujeme všem za pomoc s přípravami akce. 

Připravujeme 

  Putování s Floriánkem červenec srpen. 
3. 9.  od 14 hodin na fotbalovém hřišti bude na děti čekat na Odpoledni s Floriánkem 
obchůdek se spoustou hraček. Výtěžek poputuje do Orlickoústecké nemocnice na 
dětské oddělení. 

      Za Floriánek Simona Páchová 
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Malátkův memoriál v mariáši 

     Tak jsme se konečně dočkali. Po dlouhých dvou letech různých omezení a zákazů 
jsme se mohli bez obav sejít v místní hospodě a v klidu si zahrát karty. Termín byl 
jasný. První květnová sobota odpoledne. Přestože jsme nedělali žádnou velkou 
reklamu, se nakonec sešlo třicet dva hráčů z okolí i z daleka. 
      Turnaj proběhl úplně v pohodě, nikdo se nehádal a za přispění vzorné obsluhy 
turnaj končil v podvečer. Umístění místních hráčů „nic moc“ viz „výsledková listina“. 
Nakonec chceme poděkovat všem, kteří nás podpořili finančně nebo věcnými dary. 
Jmenovitě: pan starosta, vedoucí hospody, pan Marek, pivnice Vavřička a firma 
Bühler. Tak se těšíme zase příští rok. 

                           Za pořadatele sepsal Zdeněk Kotyza 

Z VAŠICH PŘÍSPĚVKŮ 
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Setkaní důchodců se zastupiteli 

     Letošní jaro konečně prolomilo covidová omezení a zdá se, že i život v naší obci se 
vrací do normálního režimu. V neděli 22. 5. 2022 jsme po dvouleté odmlce uspořádali 
Setkání seniorů se zastupiteli obce. Myslím, že všem již vzájemný kontakt chyběl  
a tomu odpovídala i účast pozvaných. Vše probíhalo tradičním způsobem. Po přivítání 
a seznámení s odpoledním programem nejprve promluvil pan starosta Petr Nun. 
Minutou ticha jsme uctili památku všech, kteří nejsou mezi námi. Následoval výčet 
zajímavostí, událostí a plánů Dlouhoňovic. Co se podařilo, o co usilujeme, jak obec 
hospodaří. Pan Jiří Tydlitát přítomné podrobně informoval o zájezdech důchodců. 
Tentokrát vynahradíme dvouletou pauzu dvěma výlety - 22. 6. 2022 a 18. 8. 2022. 
Detaily byly uveřejněny též v minulém čísle Občasníku. 
     Následovalo vystoupení žen z Doudleb. Ve třech vstupech zatančily ženy  

z Floritýmu, pod vedením Jany Floriánové. Jejich tance byly nabité energií, rytmem, 
vtipem a radostí a patřičně odměněny potleskem. Janě Kholové se podařilo všechny 
zúčastněné vyfotit před Kulturním domem (společné foto na poslední straně tohoto 
Občasníku). A konečně jsme měli možnost poprvé ochutnat pohoštění připravené  
p. Černohousem – novým vedoucím Restaurace Pod lipami. Moučník ke kávě byl  
z cukrárny Valachových. Atmosféru hrou doplňovala kapela Kapka k poslechu i tanci. 
Věříme, že jste domů odcházeli v dobré náladě a strávili jste příjemné nedělní 
odpoledne.                                                               Jménem zastupitelů obce Jitka Chárová   

http://doudleb.ve/
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Starší cvičenky 

     Zdravím všechny naše příznivce, kteří myslí na naše starší ženy – cvičenky, které  
i přes svůj věk stále navštěvují cvičení, aby se jejich zdravotní stav zlepšil. Scházíme se 
zase po dlouhé době, i když jen na krátko. Chybí nám cvičení i popovídání. Nevadí, 
kolik která má let, ale ten pohyb, to sejití se, je pro nás velkou vzpruhou. Už nám to 
vydrželo 34 let. Hodně žen, které s námi chodily, už nejsou mezi námi. Myslíme na ně, 
ale cvičení stále pokračuje. Nevím, ale myslím si, že málokterá vesnice má tolik starších 
cvičících žen. Celkem je nás 15, ale cvičit chodí 9 žen. Ostatní ze zdravotních důvodů 
nemůžou. I tak je to velký úspěch. Jsme ženy od 73 let do 95 let. Děkuji všem cvičícím 
za to, že je to stále baví a že to mají rády. 
 
     Letos v březnu nám odešla zase jedna cvičenka - paní Marie Hynková.  

Čest její památce. 
 
     Soubor Floriánek pořádal pro děti po 3 středy tvoření. Malovalo se barvami na 
plátěné tašky různé obrázky, na sklenice a něco pro maminky ke Dni matek. Pozvali 
nás, abychom se měly kde sejít a kdo chtěl, tak si něco vytvořil.  

 
25. 4. 2022 - paní 
Jarmila Hubálková 
oslavila své 95. 
narozeniny 
z minulého roku kvůli 
covidu. Oslava 
proběhla v Restauraci 
Pod lipami 
9. 5. 2022 – oslavily 
své 75 narozeniny 
Dostálová Jana z minulého roku a Vlasta Havrdová 
z letošního roku. Opět v Restauraci Pod lipami. 
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31. 5. 2022 – jsme si udělaly ukončení cvičení, i když to bylo jen párkrát. Rovněž 
v Restauraci Pod lipami. S novým panem vedoucím jsme byly velmi spokojené. 
Všechno to nějak rychle uteklo a jsme rády, že nás ten covid opustil a že nás už nebude 
otravovat. Cvičení začne znovu první středu v říjnu. Doufám, že se to nepokazí  
a my se všechny zase sejdeme. 

 
16. 6. 2022 - jsme autobusem jely na minivýlet do záchranné stanice Pasíčka pro 
poraněné ptáky a zvířata. Výlet se nám moc líbil a počasí nám hodně přálo. Chci touto 
cestou poděkovat panu starostovi a celému zastupitelstvu, že nám to umožnili. Velké 
poděkování patří také paní Jitce Chárové, která celý výlet zorganizovala a dobře se  
o nás postarala. Byly jsme moc spokojeny. 

 

Přeji všem krásné léto, hodně zdraví a spokojených dní. 
                                                                                          Matušková J. 
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Dlouhohraní 

V sobotu 18. 6. se ve tři hodiny odpoledne rozezněly sportovním areálem libé tóny. 
Všichni vystupující odvedli skvělou práci a potěšili nás svým uměním. Přesto, že účast 
návštěvníků byla z počátku pramalá, neubralo to na příjemném pocitu z hudebního 
zážitku. V podvečer a večer se lavičky pod stany již zaplnily a já věřím, že se všichni 
přítomní dobře bavili. Za přípravou Dlouhohraní je mnoho práce a já bych chtěla 
poděkovat všem, kteří věnovali svůj volný čas a neváhali přiložit ruku k dílu. 
V neposlední řadě je třeba ocenit také Obec Dlouhoňovice za financování celé akce. 
Vzhledem k nepříznivému vývoji cen mnoha komodit je otázkou, zda bude možné tento 
počin opakovat. Věřme ale, že se příští rok v podobném termínu opět sejdeme při 
poslechu kvalitní hudby.                                                                                        Lucie Šimková 
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     Pozvánka 
 

     Letní kina na dva pohodové prázdninové večery připravena! Opět k nám zavítá Kino 
na kolečkách! Červencové promítání se uskuteční v pátek 22. 7. s filmem Láska na 
špičkách a srpnové promítání v pátek 19. 8. s filmem Zbožňovaný. Promítat se začne po 
setmění. 
 

Přijďte si užít promítání pod širým nebem! 
 

Za kulturní komisi Iva Jedličková 

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 
Zájemci ve věku 7 – 70 let o hraní stolního tenisu v tělocvičně  

v Dlouhoňovicích kontaktujte Daniela Vágnera na email: 
vagnerdaniel@seznam.cz 

 

 

mailto:vagnerdaniel@seznam.cz
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Zpráva o činnosti Junioru Dlouhoňovice aneb úspěšná sezóna 2021-22 

     Jak jsem Vás už dříve informoval, dlouhoňovický fotbal reprezentoval tým starších 
žáků, který se účastnil Luděk Skala okresního přeboru 8+1. Po podzimní části jsme 
obsadili 3. místo, když jsme prohráli s týmy Žichlínku, České Třebové B a Ústí nad 
Orlicí B. Zimní přestávku jsme vyplnili kvalitní přípravou na jarní část. Chodili jsme 2x 
týdně do tělocvičny a ke konci zimy jsme absolvovali společné tréninky s dorostenci 
z Jablonného nad Orlicí na umělé trávě v Letohradě. Část týmu z Jablonného trávila 
celou zimu na venkovních tréninkových jednotkách. Všichni hráči k zimní přípravě 
přistoupili zodpovědně a určitě to byl jeden z faktorů našeho úspěchu. Druhý článek 
úspěšné jarní sezóny byla vynikající parta, kterou se nám podařilo vytvořit i přesto, že 
jsme byli týmem spojeným ze dvou mužstev. Nerozhodil nás ani odchod našeho 
nejúspěšnějšího střelce podzimu Erika Černohorského, který se začal naplno věnovat 
hasičskému sportu a ani odchod dalších hráčů z Jablonného. Po zimní přípravě 
přestoupil od nás do mladších žáků Jablonného Tomáš Maurer, který se tam výrazně 
podílel na úspěšném tažení. Ale i tak se nám podařilo na jaře ani jednou neprohrát  
a jednou remizovat s lídrem soutěže. Za to patří všem velký DÍK!  
     Soutěž poškodilo nenastoupení mužstva ze Srubů, které nedalo dohromady 
potřebný počet hráčů, a tím rozhodilo los podzimní části. Na jaře postihl stejný 
problém celek z Dolní Čermné. Ten bohužel anuloval všechny výsledky jejich utkání. 
Nakonec jsme po velké přetahované se Žichlínkem obsadili druhé místo, které pro nás 
bylo velkým úspěchem.  
 

TABULKA SOUTĚŽE 
 

Rk. Družstvo Skóre Počet výher Body 
1 Česká Třebová B 87:26 12 37 
2 Dlouhoňovice 47:24 10 31 
3 Žichlínek 77:25 9 27 
4 Ústí nad Orlicí B 50:43 8 24 
5 Dolní Dobrouč 37:49 5 16 
6 Rokytnice v O. h. 34:47 4 13 
7 Jehnědí 34:62 4 12 
8 Rybník 7:97 2 6 

 
     Nejlepším střelcem se stal Vítek Urban, který byl s 12 góly čtvrtým nejlepším 
hráčem soutěže. Pořadí nejlepších střelců týmu: 
 

1. Vítek Urban   12 gólů 

2. Marcel Svoboda  8 gólů 

3. Tomáš Hubálek  7 gólů 

4. Erik Černohorský 6 gólů 

5. Jakub Chládek  5 gólů 

6. Adam Netušil  4 góly 

7. Maxim Prachař  3 góly 

ZE SPORTU 



DLOUHOŇOVICKÝ OBČASNÍK                 ČÍSLO 94 (2/2022) 

 

 STRANA 24 

VÝSLEDKY PODZIM 
 
Rokytnice v O. h. – Dlouhoňovice  0:2 
Dlouhoňovice – Dolní Dobrouč  5:2 
Ústí nad Orlicí B – Dlouhoňovice 8:0 
Žichlínek – Dlouhoňovice   2:1 
Jehnědí – Dlouhoňovice   0:7 
Dlouhoňovice – Česká Třebová B  2:5 
Rybník – Dlouhoňovice   0:3 
 
VÝSLEDKY JARO 
 
Dlouhoňovice – Rokytnice v O. h.  6:2 
Dolní Dobrouč – Dlouhoňovice 1:2 
Dlouhoňovice – Ústí nad Orlicí B  7:2 
Dlouhoňovice – Žichlínek   2:1 
Dlouhoňovice – Jehnědí  2:1 
Česká Třebová – Dlouhoňovice  0:0 
Dlouhoňovice – Rybník   8:0 
 
UKONČENÍ SEZÓNY 
 
     V sobotu 4. června 2022 jsme při slavnostním ukončení sezóny převzali od OFS Ústí 
nad Orlicí pohár za druhé místo, medaile a věcné ceny. Dále proběhly dovednostní 
soutěže hráčů, jejich vyhodnocení a závěrem byla volba nejužitečnějšího hráče, kterým 
se stal Matěj Mareš. V dovednostních soutěžích se celkově na 1. místě umístili Tobiáš 
Tobeš a Jakub Vítek.  
 
Vyhodnocení soutěží 

• Střelba na přesnost – Tobiáš Tobeš, Jakub Vítek 

• Slalom s míčem na čas – Marcel Svoboda 

• Driblink (žonglování) – Marcel Svoboda 

     Nakonec došlo na utkání hráčů proti rodičům, které byla hezkou a zároveň hořkou 
tečkou parádní sezóny. Bohužel spolupráce Dlouhoňovic s Jablonným končí a příští 
podzim kluci nastoupí za dorost ve vlastních klubech. Dlouhoňovice nastoupí 
v okresním přeboru dorostenců 8+1. Do sestavy se vrátí ročníky 2005-2006 – Jiří Bajt, 
Marek Silber, Adam a Ondra Brdíčkovi. Budeme nastupovat proti starším hráčům do 
18. let a pro kluky to bude velká neznámá. Věřím, že to nějak zvládneme a fotbal nám 
bude dělat radost.  
     Závěrem bych za tuto sezónu rád poděkoval všem hráčům, rodičům, sponzorům  
a fanouškům. Zvláštní poděkování patří Zdeňkovi Musilovi za zajištění občerstvení, 
Zdeňkovi Chrásteckému za řízení utkání na domácím hřišti, Pavlu Vítkovi a Jiřímu 
Tobešovi za pomoc s údržbou trávníku. 

Zdeněk Kořínek 
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VÝZVA 
Vzhledem k ukončení spolupráce s Jablonným n.O. jsem opět zůstal na vše sám. Věřte 
mi, že toho opravdu není málo. Už několikrát jsem se dotazoval, zdali by mi nechtěl 
někdo pomoci, ale bohužel se nikdo neozval. Proto bych i nyní chtěl vyzvat všechny, 
komu není lhostejný osud fotbalového oddílu v Dlouhoňovicích a našel trochu volného 
času, měl chuť mi pomoci, ať se mi ozve. Protože v případě mé absence není nikdo, kdo 
by kluky vedl. Zkrátka a dobře dělat fotbal v jedné osobě se nedá. Předem děkuji  
a případní zájemci se mohou dotázat na podrobnosti na emailu    
fcdlouhonovice@seznam.cz.                                                                              Zdeněk Kořínek 

 

Dolní řada zleva: Radek Balšánek trenér, Radek Höck, Jakub Vítek, Maxim Prachař, Tobiáš Tobeš, 

Matěj Mareš, Jakub Chládek. Horní řada zleva: Vítek urban, Tereza Vaníčková, Marcel Svoboda, 

Adam Netušil, Tomáš Hubáček, Vít Musil, Jakub Brokeš, Zdeněk Kořínek trenér. 

mailto:fcdlouhonovice@seznam.cz
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     Kapři Dlouhoňovice 
 
     Hokejisté přezuli lední brusle za kolečkové a na začátku května vstoupili do oblastní 
soutěže v in-line hokeji. Jako v předešlých letech se celá soutěž hraje v lanškrounské 
hale. Letošní ročník je znovu velmi kvalitně obsazen a nadále ubývá týmů naší úrovně. 
Je téměř pravidlem, že proti nám nastupují hráči krajské a vyšší úrovně. Herně ale 
nepředvádíme špatné výkony a v mnoha zápasech jsme byli malý krůček od vítězství. 
Bohužel však nadále čekáme na první vítězství a věříme, že se nám to podaří. Rádi 
bychom také zašli potrénovat na domácí hřiště v Dlouhoňovicích, ale bohužel počasí 
nám zatím příliš nepřálo. Sebemenší mokro/vlhko na plastové ploše je v podstatě na 
kolečkách nehratelné a hrozí zranění. Uvidíme dále, třeba se podaří sehrát i nějaký 
přátelský zápas. 

Tomáš Plundra 

Cvičení s dětmi 

Poslední cvičení letošního školního roku je za námi. Byl to rok plný změn. Naše 
členská základna se během podzimu rozrostla o sedmnáct stálých sportovců, což nás 
velmi potěšilo. A i když nám sezónu stále trochu komplikoval covid, nedali jsme se  
a cvičili o sto šest!  

Díky významné podpoře obce jsme mohli zakoupit nové cvičební pomůcky do 
tělocvičny a rozrostli jsme se například o krásnou pěnovou švédskou bednu a kladinu, 
či nafukovací bosu. Také jsme se rozrostli o nové zážitky. V zimě jsme program 
obohatili o lyžovaní na místní sjezdovce a na jaře jsme uspořádali orientační běh 
smíšených dvojic (rodič - dítě). Tímto bych velmi ráda poděkovala Ski klubu 
Dlouhoňovice a obecnímu zastupitelstvu za podporu při sportování. Snad nám elán  
a nadšení vydrží i do příštího roku! 
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Za oddíl Cvičení dětí s rodiči Vám přeji pohodové prázdniny a budu se těšit zase na 
konci září na viděnou! 

Alena Fišerová 
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Mladí hasiči 

22. 5. byl den, kdy našim malým hasičům začaly opět závody Orlickoústecké ligy  
v požárním útoku. Na naše první závody jsme vyrazili do nedaleké Lukavice, a to pouze 
s družstvem starších.  Družstvo mladších se nám bohužel nepodařilo složit. Závody  
v Lukavici se skládají ze štafety dvojic a požárního útoku, kdy útok probíhá dvoukolově 
a na nástřikové terče. I přesto, že jsme měli družstvo složené z mladších i starších dětí, 
jsme po útoku s časem 27:34 byli na krásném šestém místě. Bohužel po započtení času 
ze štafety dvojic jsme klesli na celkové 9. místo. 

Další závody nás čekaly o týden později na Kunčicích. Tady jsme už měli družstvo 
mladších i starších. Zde probíhají závody pouze na jeden útok. Družstvo starších  
s časem 20:88 se umístilo na pěkném pátém místě a družstvo mladších s časem 21:06 
skončilo na krásném třetím místě!!! 

A proto nepolevujeme v tréninku. Další závody nás čekají 26. 6. Bystřec, 10. 
7. Dolní Třešňovec, 28. 8. Dolní Dobrouč, 3. 9. Třebovice a sezónu 
zakončíme 10. 9.  v Letohradě. Budeme rádi, když si najdete chvilku a přijedete 
nás podpořit. Děkujeme 

Martina Vágnerová 

 

 

 

 

 

 

Z HASIČSKÉ ZBROJNICE 
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Pozvánka na Memoriál Zdeňka Musila 

Dovolte mi pozvat vás na memoriál Zdeňka Musila, který se uskuteční dne 3. září 
2022. Letos jsme se rozhodli, že uděláme úplně jiný závod, než na který jste byli dosud 
všichni zvyklí. Závod se bude konat na lyžařském vleku v Dlouhoňovicích a bude 
probíhat od 19. hodiny do pozdních večerních hodin. Bude probíhat za umělého 
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osvětlení a podle pravidel požárního sportu. 
Bude to prakticky první ročník úplně jiného závodu, než na který jste byli dosud 

zvyklí. Pevně věřím, že se tímto odstartuje nová tradice závodu a bude každoročně 
jednou z akcí v naší obci, na kterou se budeme všichni těšit. 
      Bude připraveno bohaté občerstvení a reprodukovaná hudba a bude i zázemí pro 
stany.  

Na všechny se těší pořadatelé z SDH Dlouhoňovice. 
 

Zdeněk Musil  - starosta SDH Dlouhoňovice 
 

 

Nově otevřená knihovna 

Poslední červnovou středu byly poprvé otevřeny nové prostory místní knihovny. 
Návštěvníci se mohli po knihovně rozhlédnout, občerstvit se, a také se registrovat, což někteří, 
k mému potěšení, udělali. Paní Janě Procházkové, která byla dlouhá léta knihovnicí, jsme  
s panem starostou Petrem Nunem za její věrné 
služby poděkovali a předali jí jménem obce 
pozornost. Je třeba ocenit ochotu a vytrvalost, 
s kterou paní Procházková každou středu do 
knihovny docházela, ač původní prostor pro 
knížky nebyl příliš utěšený. Současné umístění 
knihovny v bývalých kancelařích obecního 
úřadu si vyžádalo investici do podlah, výmalby, 
nového osvětlení, počítačového vybavení  
a v neposlední řadě do výroby mobilních 
regálů na knihy a sedací lavice. Právě proto, že 
jsou regály na kolečkách, lze je lehce 
přesunout, a prostor je tak možné využít i pro 
jiné účely. Pokud by tedy někdo z vás měl 
zájem pořádat v prostorách knihovny např. 
setkávání méněpočetných zájmových skupin 
(maminky s dětmi, seniorky…), pak mě prosím 
neváhejte kontaktovat (viz kontakt níže).  
K dispozici je i vybavená kuchyňka. Knihovna 
bude otevřena každou středu od 17:00 
do 19:00 (i přes prázdniny). V ostatních dnech v týdnu je tedy možné využít prostory i jinak, 
samozřejmě při respektování určitých pravidel. 

V tuto chvíli je v naší knihovně 1341 titulů. Z toho 201 publikací pro děti. 595 knih je 
zapsáno v knižním fondu obecní knihovny, ostatní knihy jsou půjčené z fondu pro oblastní 
knihovny, který se nachází v suterénu knihovny v Žamberku a jsou minimálně dvakrát ročně 
obměňovány a doplňovány novými. Členský příspěvek je 25,- Kč na rok, výpůjční lhůta je na 
domluvě. V případě požadavku na konkrétní titul, který v knihovně nemáme, je možné jej 
zajistit na přání.                                    Na všechny čtenáře se budu tešit. 

Lucie Šimková 

                                                                                                                       lucsi@email.cz, 792 773 904 

Z KNIHOVNY 

mailto:lucsi@email.cz
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KALENDÁŘ (dosud známých) AKCÍ V DLOUHOŇOVICÍCH v r. 2022: 

 

▪ pátek 22. 7. 2022 - letní kino 

▪ čtvrtek 18. 8. 2022 - výlet pro seniory 

▪ pátek 19. 8. 2022 - letní kino 

▪ sobota 3. 9. 2022 - divadelní představení ochotníků  
z Helvíkovic  

▪ pátek 21. 10. 2022 - divadelní představení ochotníků ze 
Žamberka  

 

Případné změny v kalendáři budou včas oznámeny! 

 

 

 

 

… samostatná e-mailová adresa pro komunikaci 
s redakcí je obcasnik@dlouhonovice.cz. Touto 
cestou prosíme všechny občany, kteří by chtěli 
přispět názorem, postřehem, poděkováním 
apod., aby své články poslali do termínu 
uzávěrky (viz níže) příštího vydání Občasníku 
na uvedenou e-mailovou adresu, či donesli na 

Obecní úřad v Dlouhoňovicích;  

• … stále pokračuje možnost zasílání aktuálních informací z Obecního úřadu 
Dlouhoňovice formou SMS zprávy či e-mailu. Případně je možnost si do chytrého 
telefonu stáhnout aplikaci Munipolis. Zájemci o tyto služby se musí přihlásit na 
Obecním úřadě v Dlouhoňovicích a vyplnit potřebný dotazník. 

 
 

Autoři fotografií použitých v Občasníku č. 94 (2/2022) jsou: 

L. Šimková (7), P. Nun (2), MŠ Dlň (4), J. Grus (1), I. Jedličková (1), V. Kořínková (1), Z. Musil (1), T. Plundra 

(2), A. Fišerová (4), archiv SDH Dlň (4), Z. Kořínek (3), J. Kholová (1), J. Matušková (5), Floriánek (2), 

Sdružení o. O. (2),  

Z. Kotyza (2) 

Použité foto a animace: zdroj internet (7) 
 

 

Obecní zpravodaj Dlouhoňovický občasník vypracovala redakční rada v nákladu 
160 výtisků. Kontaktní e-mail: obcasnik@dlouhonovice.cz Prodej obecního 

zpravodaje v Dlouhoňovicích: obecní úřad, prodejna. 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. 95 (3/2022) je ve středu 14. 9. 2022 

Úřední hodiny Obecního úřadu Dlouhoňovice: 
pondělí a středa: 14:00 – 17:00 hod. 

pátek 9:00 – 10:00 

NA ZÁVĚR PŘIPOMÍNÁME, ŽE …. 
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