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Výlet důchodců

Na středu 27. 8. 2014 byl připraven výlet pro důchodce-Úsov, Javoříčko a Bouzov. Program 
měl pečlivě připravený Jirka Tydlitát. To ráno bylo deštivé, počasí nic moc, ale na dobré 
náladě to nikomu neubralo.
První zastavení bylo na hradě Úsov, kde jsme si prohlédli spousty unikátních loveckých 
trofejí z celého světa. Poté jsme pokračovali do Loštic-města známých syrečků. Zde jsme 
obědvali a zároveň si nakoupili něco z místních specialit domů. Je pravda, že od té doby se 
autobusem nesl typický "loštický" odér....
Trochu náročnější pak byl výstup k Javořičským jeskyním a jejich prohlídka. Co zde příroda 
vytvořila je úžasné a všem, kteří to zvládli, patří obdiv.
Posledním výletním zastavením byl hrad Bouzov. Nádherná, udržovaná stavba, jako 
stvořená pro filmování pohádek. Před tímto skvostem jsme se společně na památku vyfotili a 
čekala nás cesta zpět. S tradičním zastavením na Habřince v Libchavách jsme letošní výlet 
zakončili. Dík patří také panu Paďourovi, který nás rozvezl domů. 

Jitka Chárová
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VOLBY 2014

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE

Za pár dnů nás čekají opět volby                
do zastupitelstva obce. Seznam kandidátů je 
zveřejněn, všichni kandidáti využili možnost 
se představit v tomto čísle občasníku.        
Při pohledu na seznam se nemohu ubránit 
zklamání. V hospodě padá tolik nápadů a 
kritiky na práci zastupitelstva a teď, když má 
každý možnost se podílet na zlepšení, tak se 
najde pouze devět statečných. Jen pro 
zajímavost jsem se podíval na počty 
kandidátů do historie. (Počet zastupitelů byl 
vždy osm.)

Možná, že si někdo říká, proč malý počet 
kritizuji a sám v seznamu nejsem. Prostě 
jsem byl ve vedení obce 24 let. Při vší 
skromnosti si myslím, že se nám                
po obnovení samostatnosti obce podařilo 
vybudovat mnohé, co nám ostatní obce 
mohou závidět. Ale po tolika letech jsem už 
všemi žabomyšími válkami unaven a myslím 
si, že je čas dát prostor jiným. Někomu jsem 
jistě svým rozhodnutím nekandidovat udělal 
radost, ostatním se tímto omlouvám. Vám 
všem, kteří jste mě podporovali – děkuji.

Jan Vych 
(1990 – 2006, starosta,

 2006 – 2014, místostarosta)

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE 
DLOUHOŇOVICE

Volby se uskuteční v pátek 10. října 2014   
v době od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 
11. října 2014 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 Kulturním domě, 
Školská 135, Dlouhoňovice,

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 7. října 
2014, ve dnech voleb volič může tyto 
obdržet i ve volební místnosti.

Ze závažných (zejména zdravotních) 
důvodů máte možnost ve dnech voleb 
požádat okrskovou volební komisi o 
h lasování  mimo vo lební  místnost                
do přenosné volební schránky.¨

Lenka Sklenářová

rok
1994
1998
2002
2006
2010

počet kandidátů
16
13
14
10
16

VOLBY 
DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

10. - 11. ŘÍJNA 2014
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JITKA DOLEČKOVÁ

Jmenuji se Jitka Dolečková, je mi 37 let, do června letošního roku 
jsem učila angličtinu na ZŠ v Žamberku a nyní pracuji jako dispečer 
mezinárodní kamionové dopravy. Do Dlouhoňovic jsem se 
přestěhovala teprve před 10 lety, ale od dětství jsem tady trávila 
víkendy a prázdniny u mé babičky a dědečka Slaninových, kteří mě 
naučili mít Dlouhoňovice ráda. A to je vlastně důvod, proč jsem se 
rozhodla kandidovat do místního obecního zastupitelstva. 
Myslím, že po ekonomické stránce a praktickém fungování obce, 
není stávajícímu zastupitelstvu, co vytknout. Je však pár 
„maličkostí“, které jsou podle mého ženského úhlu pohledu na věc 
prozatím opomíjeny. Na chodu obce se chci podílet aktivně, 
protože kritizování doma u kávičky nic nezmění.
Zkrátka, v případě mého zvolení, bych se snažila, aby to, co 
doposud fungovalo správně, fungovalo i nadále, a aby se 
nezapomínalo na věci, díky kterým se lidem v obci žije dobře.

JAROSLAV GRUS

Vážení spoluobčané, je mi 55 let a v obci Dlouhoňovice bydlím již 
více jak 30 let. Pracuji ve firmě GAF s.r.o.
Nikdy jsem do komunální politiky moc nezasahoval. Měl jsem vždy 
pocit, že je v obci daleko více lidí, kteří mají právo a schopnost do 
tohoto dění zasahovat. Nyní však nabývám dojmu, že stejný přístup 
k dění v obci jako já, praktikuje čím dál více jejích obyvatel. Proto 
jsem dospěl k názoru, že nadešel čas přiložit ruku k dílu. 
Rozhodl jsem se tedy kandidovat do obecního zastupitelstva. Obci 
mohu nabídnout své zkušenosti získané za více jak 20 let 
úspěšného podnikání. Tyto vědomosti bych mohl jako zastupitel 
využít pro blaho naší obce. 
Jako zastupitel bych se zřejmě angažoval v oblasti ekonomiky. 
Vážení voliči, ať se rozhodnete jakkoli, předem Vám všem děkuji a 
přeji Vám při volbách do našeho obecního zastupitelstva šťastnou 
ruku. 

JITKA CHÁROVÁ

V zastupitelstvu obce Dlouhoňovice jsem od r. 2006, je mi 63 let a 
jsem v důchodu.
Hlavní náplní mé činnosti byla práce v sociální komisi - sledování 
životních jubileí spoluobčanů, pořádání setkání a výletů pro 
seniory, vítání nových občánků Dlouhoňovic, vše, co se týče 
sociální problematiky.
Ráda bych v tomto pokračovala i v dalším období. 

KANDIDÁTI DO ZASTUPITELSTVA OBCE DLOUHOŇOVICE
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ZDENĚK KOŘÍNEK

Je mi 41 let, pracuji jako servisní technik u firmy STROM PRAHA 
a.s.
V Dlouhoňovicích bydlím od roku 2000 a do obecního 
zastupitelstva kandiduji již podruhé. V minulém volebním období 
jsem měl na starost tělovýchovu a mládež a rád bych v tomto směru 
pokračoval. Ve svém osobním volnu jsem správcem sportovního 
areálu, trenérem fotbalového mužstva mužů, vedu sportovní oddíl 
Junior pro nejmenší sportovce.

PETR NUN

Ještě to zkusím …
Jmenuji se Petr Nun a mé rodiště jsou Dlouhoňovice, zhruba dvacet 
roků jsem bydlel v Žamberku. Mezi mé zájmy patřil a patří sport - 
nyní už spíše pasivně, dříve jako hráč hokeje a trenér, jako 
motorkář jezdit po vlastech českých. Někteří asi řeknou, že bych už 
mohl skončit, ale malý zájem občanů o práci v zastupitelstvu a 
hlavně úkol pomoci dovést rekonstrukci areálu bývalého ZD         
do odpovídajícího stavu, mě vedl k této volbě. Nyní pracuji jako 
předseda finančního výboru a mám na starosti dozor nad 
hospodařením s obecními prostředky.

Pakliže bych byl zvolen, tak bych v této práci pokračoval, ale to nezáleží jen na mně, o funkci 
starosty jsem nikdy neuvažoval, uvidím však, jaký vývoj nastane. Jsem přísný na sebe i na 
ostatní a nesnáším křivé jednání. Moje vize je určitě dána hlavně tím, jak dopadl výsledek při 
tvorbě Plánu rozvoje obce. Určitě je to zlepšení vzhledu a pořádku v obci a tomu by měl podle 
mého přispět i stálý zaměstnanec, který by se o tyto práce staral, mimo jiné.
Velkým úkolem je dokončení obecního areálu s občanskou vybaveností a novým OÚ, 
dokončení rekonstrukce komunikací a okolí ve středu obce. Vám všem přeji hodně zdraví, 
optimismu a elánu pomoci novým zastupitelům v řešení všech úkolů, které je čekají. 

DAVID SILBER

Dobrý den.
Jmenuji se David Silber. 
V Dlouhoňovicích žiji bezmála 15 let, jsem ženatý a mám dvě děti.      
Z koníčků bych uvedl spolkovou činnost v Dlouhoňovicích, hudbu, 
fotografování, ale na to mi v poslední době zbývá málo času. 

Jsem členem zastupitelstva pro období 2010 – 2014 a to díky Vaší 

podpoře. Ve smutném roce 2012 jsem se díky událostem toho roku 
přesunul z pozice zastupitele na pozici starosty. Bylo mi 
připomenuto, že když jsem kandidoval, tak jsem se kasal, že bych 
starostu dělal. Tu odpovědnost jsem přijal a dva roky jsem ve funkci 
neuvolněného starosty. Bylo to hodně náročné, abych se vyznal     
v agendě starosty a u toho chodil do práce, neboť mě nikdo nešetřil. 
Je toho ještě hodně, co se musím naučit a pokud budu mít Vaši 
podporu, Vážení spoluobčané, tak bych rád v započaté práci 
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pokračoval, neboť máme rozjeté projekty, které přesahují rámec jednoho zastupitelstva a 
určitá plynulost vývoje obce je dobrá. Mým cílem je udržitelný rozvoj obce, bez toho, 
abychom si na něj museli půjčovat. Podpora práce se seniory a podpora spolkové činnosti. 
Prostě, aby Dlouhoňovice byla pohodová obec, bez dluhů, kde je radost bydlet.

Narodil jsem se v září r. 1974 v nedaleké vesničce Studené, resp. v její části Bořitov. Když 
jsem v r. 1989 vycházel „základku“, rozhodl jsem se studovat střední školu v blízkosti mého 
bydliště, abych mohl do školy denně dojíždět. A v té době byla nejblíže Studenému 
„železniční průmyslovka“ v Letohradě. Stát se „železničářem“ tedy nemělo nikterak hlubší 
význam a smysl. Železnice nebyla moje srdeční záležitost, ani záliba, ani rodinná tradice. 
Tehdy prostě při rozhodování o mé budoucnosti zvítězila obyčejná praktická stránka a 
logická dedukce. I tak toho dodnes nelituji. Po maturitě mě osud, tehdy jako svobodného, 
dvacetiletého výpravčího, zavál na sever Čech do oblasti Liberecka, kam dodnes rád jezdím 
za kamarády, které jsem tam poznal a dodnes s nimi udržuji kontakt. Manželství, rodičovství, 
záliby a koníčky nejsou pro kandidaturu do obecního zastupitelstva nikterak podstatné, tak 
tyto „osobní“ kapitoly přeskočím a nasměruju své myšlenky k mé současné práci a k obci 
Dlouhoňovice. 
Za to, že bydlím v Dlouhoňovicích, vděčím tehdejšímu přednostovi železniční stanice           
v Letohradě, který mi nabídnul v r. 2002 služební byt na nádraží v Žamberku 
(Dlouhoňovicích). A já s tehdy velmi mladou rodinou jeho nabídku velmi rád přijal. První roky 
bydlení ve služebním bytě na nádraží jsem považoval za „dočasnou záležitost“, či dokonce 
„náhradní řešení“, než si někde najdeme bydlení vlastní. Ale tento „přechodný stav“ již trvá 
neuvěřitelných 12 let a my si za tu dobu k Dlouhoňovicím vytvořili pevný vztah a máme s 
rodinou pocit, že jsme tu již „zapustili kořeny“. Proto se posledních několik let víc, než kdy 
jindy v minulosti, zajímám o dění v obci a navazuji kontakty s lidmi, kteří v obci žijí a kteří obec 
tzv.“vedou“. Zejména osobnost současného p. starosty je pro mě v tuto chvíli zásadní, 
podstatná a zavazující, protože jeho lidský přístup a rozvaha při komunikaci s lidmi a nadhled 
při řešení občanských otázek mě přesvědčili, že komunální (= obecní) politika má svoji 
důležitost a že když se dělá přirozeně a bez postranních úmyslů, může to být prospěšné a 
člověk sám z toho může mít i dobrý pocit. Proto jsem nedokázal odmítnout jeho výzvu, abych 
nezůstal vůči dění v obci lhostejný a zkusil kandidovat do místního zastupitelstva. 

S obecní politikou mám své malé zkušenosti. Ve volebním období 1998 – 2002 jsem byl člen 

zastupitelstva své rodné obce Studené, jako zastupitel jsem byl předsedou finanční komise a 
druhým místostarostou. Když jsem ale v r. 2002 rodnou obec opustil, skončila i má „politická“ 
kariéra. Ale za zkušenost to rozhodně stálo. Studené, stejně jako dnes Dlouhoňovice, mělo    
v té době jednu zvláštnost. Život tam plynul v poklidném tempu bez nějakých zbytečných 

kontroverzí, konfliktů a sousedských tahanic, což naznačuje jediné – dobré lidi a dobré 

LADISLAV ŠIMEK

Vážení spoluobčané, vzhledem k tomu, že jsem se rozhodl 
kandidovat v Dlouhoňovicích do obecního zastupitelstva, dovolte 
mi, abych se Vám prostřednictvím místního zpravodaje představil. 
Jmenuji se Ladislav Šimek, jsem ženatý, mám dvě krásné holčičky 
(obě s jednou a tou stejnou manželkou Lucií :)), která se Vám 
pokusí představit v samostatném příspěvku, protože i ona do 
komunálních voleb za Dlouhoňovice vstupuje jako nezávislý 
kandidát. Naše společné rozhodnutí vstoupit do komunální politiky 
není nikterak účelové, ani dlouhodobě připravované, jednoduše 
jsme byli osloveni p. starostou a oba jsme jeho nabídku po krátké 
rozvaze přijali. 
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vedení obce. Mám pocit, že když obecní politika funguje, jak má, nikdo její přítomnost 
nevnímá. A tento „dobrý“ pocit mám i ze současného vedení obce. Funguje tak, že když se 
člověk vyloženě o jejich práci nezajímá, ani o nich neví, což je asi dobře. Kdyby se mě teď 
někdo zeptal, co zásadního chci svojí přítomností v zastupitelstvu v Dlouhoňovicích změnit, 
tak mu budu asi muset upřímně odpovědět, že nic! Vím, že sporná témata se vždy najdou, ale 
nevnímám nic, co by se dalo označit jako problém zásadní, či dokonce jako průšvih. Je mi 
jasné, že se vždy najde hrstka nespokojených, ale tak to v lidské společnosti prostě je. 
Mnohdy se spolu nedomluví 2 lidé, 10 lidí se shodne velmi špatně, 100 lidí se shodnout nemá 
šanci, a když je lidí tisíc…. A v Dlouhoňovicích jich k 1. 1. 2014 bylo (dle ČSÚ) 790 :). 
V kolonce „povolání“ mám na kandidátce napsáno „provozní technolog“, což v prostředí 
železnice není nic jiného, než zpracovatel technické dokumentace, která „radí“ lidem            
v provozních funkcích, jak se při jejich práci v železničním prostředí postupuje a jak se který 
úkon a činnost provádí. Spíš bych se ale představil jako specialista na železniční dopravu,    
v mém případě nákladní, protože můj zaměstnavatel, společnost ČD Cargo, a.s., je 
železniční dopravce výhradně nákladní. Díky dlouholeté praxi ve svém oboru jsem se naučil 
vnímat věci kolem sebe prakticky se zaměřením na optimalizaci úkonů a posloupnost 
činností, což je velmi účelné, protože si dokáži lehce zorganizovat svůj čas a práci. Tak proč 
to nezkusit využít i v oblasti komunální politiky? 
Letos mi je 40, 12 let bydlím v Dlouhoňovicích a jestli to bude potřeba, přiložím rád svoji ruku  
k dílu, aby se nám (myslím sebe a moji rodinu, ale i Vám - našim sousedům a spoluobčanům) 
v Dlouhoňovicích dobře žilo. 
Kdybych měl shrnout své důvody ke kandidatuře do zastupitelstva, tak bych použil vlastní 
motto „Kritizovat mohu jen to, co sám chci a zvládnu změnit“. A abych mohl něco změnit, 

potřebuji i Vaši podporu, za kterou Vám předem děkuji – Ladislav Šimek :).

LUCIE ŠIMKOVÁ

Vážení obyvatelé obce Dlouhoňovice,
stejně jako ostatní kandidáti do letošních komunálních voleb jsem 
dostala možnost se Vám, mým potencionálním voličům, představit. 
Jmenuji se Lucie Šimková, je mi 36 let, narodila jsem se v Jilemnici 
a do svých 18 let jsem žila v Rokytnici nad Jizerou. Po základní 
škole jsem absolvovala Gymnázium Ivana Olbrachta v Semilech. 
Po ročním studijně pracovním pobytu v rakouském městě Linz jsem 
zahájila studium na Vysoké škole pedagogické v Hradci Králové, 
obor německý jazyk / výtvarná výchova. Před dokončením studia 
však dostal přednost vstup do manželství a rodina. Od ukončení 
mateřské dovolené pracuji v soukromé dopravní firmě v Žamberku. Náplní mojí práce je 
zpracování agendy související s mezinárodní silniční dopravou a komunikace se 
zahraničními zákazníky. Obory, které jsem studovala na vysoké škole, mi až dosud zůstaly i 
mými koníčky. Doplnil je ještě sport v podobě volejbalu a sjezdového lyžování.
Cestu k mé kandidatuře do obecního zastupitelstva Dlouhoňovic již popsal můj manžel         
v předchozím příspěvku. Já mohu na tomto místě vše, co napsal, jen potvrdit a tzv. „dvakrát 
podtrhnout“. Dodala bych ale ráda to, že jak jsem již uvedla výše, pocházím z Rokytnice nad 
Jizerou, která, jak mnozí z medií víte, byla svého času nejzadluženější obcí České republiky. 
Při návštěvách u rodičů mám opakovaně příležitost vidět, jak se působení tehdejších 
zastupitelů na životě v obci negativně podepsalo v mnoha oblastech. A právě proto, a možná 
o to více vnímám, jak příjemným místem k žití Dlouhoňovice jsou. Vážím si práce 
současných zastupitelů, která nemalou měrou přispívá k prosperitě obce. Pokud dostanu 



DLOUHOŇOVICKÝ OBČASNÍK (7

Vaši důvěru, a tím příležitost mými schopnostmi jakkoli přispět k tomu, aby i nadále v obci 
plynulo dění bez větších excesů, přijmu ji s pokorou nováčka a učedníka. Na dění v obci se 
dívám pohledem člověka, který má z původního bydliště zkušenost, že vždycky může být 
hůř. Proč tedy neudělat vše pro to, aby v Dlouhoňovicích hůř nebylo.

JAROSLAV VONDRUŠKA

Je mi 60 let. Jsem zaměstnán jako stavbyvedoucí u firmy, která se 
zabývá opravami na železnici. Do Dlouhoňovic jezdím od roku 
1996. K trvalému pobytu jsem přihlášen od roku 2011. Mým cílem 
pro práci v zastupitelstvu je prosazení zlepšení komunikace a 
informovanosti mezi obyvateli, podnikateli a obecním 
zastupitelstvem. Upravení podmínek pro třídění odpadů v obci a 
sběrném dvoře v Žamberku. Vybudování cyklotrasy Dlouhoňovice-
Písečná. Prosazení trasy silničního přivaděče R 35 mimo obec.

INFORMACE Z RADNICE

MALÉ OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM 
VOLEBNÍM OBDOBÍM.

Tak máme čtyři roky za sebou a je dobré 
trochu připomenout, co se udělalo. Nebylo 
toho málo. Jistě byste mohli namítnout, že se 
toho mohlo udělat více, ale to se může 
vždycky a po bitvě bývá každý generál, 
jenomže když se bojuje tak ty rady nejsou 
nějak slyšet a není to tím, že bychom 
neposlouchali. 
Co se nepodařilo? Asi bychom něco našli, 
záleží totiž na úhlu pohledu, ale snad jenom 
zmíním pokračování opravy ulice Hlavní, 
kterou jsme podvakrát odložili z důvodu 
plánované opravy ulice Nádražní a 
Klostermanova (možná objížďka). Najít 
člověka, který by se odpovědně staral o 
vzhled obce (zaměstnanců bychom měli 
hodně, ale lidí na práci je málo, bohužel).
Co se podařilo? Podařilo se nám dokončit 
silnici na Velkém Hájku, postavit dvě dětská 
hřiště a to u paneláků a na sportovním hřišti. 
Dále je opravena cesta za kravínem, 
proběhla zásadní úprava zeleně na hřbitově 
následovaná opravou fasády rozlučkové 
místnosti, opravou schodů a terasy. Je nová 
výzdoba v rozlučkové místnosti a nové 
ozvučení na hřbitově a sportovním hřišti. 

Vyměnili jsme okna a dveře hasičské 
zbrojnice, dále jsme vyměnili zbytek oken a 
dveří restaurace, penzionu a obchodu a 
vchodové dveře do tělocvičny.
Získali jsme dotace na opravu části silnice   
v ulici Hlavní, na opravu podlahy                  
v tělocvičně, na výstavbu nových mantinelů 
na hokejovém hřišti, na rekonstrukci 
klubovny hasičské zbrojnice, na nový 
sněžný skútr a půjčovnu lyží ve Ski areálu.
Proběhly pozemkové úpravy a současně 
velká změna územního plánu, ve které se 
nám podařilo zachovat naše potřeby a 
nezohlednit potřebu kraje viz přivaděč. 
Podařilo se nám získat do majetku areál 
zemědělských dílen, který skýtá ohromný 
potenciál rozvoje obce na další léta. Dále se 
podařilo ukončit po dvaceti letech spor se 
státem o sjezdovku, sjezdovka je naše (díky 
za to všem angažovaným). Začali jsme 
dáva t  doh romady  pozemky  obce                  
v intravilánu (uvnitř obce). Bohužel to občas 
provází velké emoce, ale je potřeba, aby se 
to dalo dohromady, protože potom mohou 
vznikat nepříjemnosti jako v případě 
pozemků obce na zahradě u Mrštných. Díky 
velikému úsilí všech stran, se podařil 
dohodnout kompromis, se kterým nebyla 
plně spokojena žádná strana, ale je 
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

realizovatelný (zmíněné pozemky se 
vyměnili za jiné). Podařilo se nám dát 
dohromady výhlednu, sice ne v původní 
vizáži, ale funkční a vylepšenou (dále se na 
ní bude pokračovat). Dobře se nám daří 
investovat do rozvoje mateřské školky, kde 
došlo k dovybavení dětského hřiště, opravě 
kuchyně instalaci nového kotle a jiné. Dále 
se nám daří investovat do kultury a sportu 
(Floriánek, SDH, fotbal, hokej, ski areál), kde 
je vidět rozvoj (fit stezka, rolba s frézou, 
výbava pro malé hasiče). Instalovali jsme 
radarové měřiče rychlosti. 
Není toho málo, co se realizovalo a možná 
jsem na něco zapomněl, ale snad ne na nic 
zásadního. Díky za Vaši podporu i za 
k o n s t r u k t i v n í  p ř i p o m í n k y  V á ž e n í  
spoluobčané, neboť to je motor, který pohání 
tuto obec v dalším rozvoji. 

David Silber – starosta obce

ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU

Vážení spoluobčané, 
zastup i te ls tvo obce Dlouhoňov ice 
PŘIPRAVUJE ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO 
PLÁNU OBCE DLOUHOŇOVICE
Návrhy k připravované změně mohou 
uplatnit občané obce, právnické nebo 
fyzické osoby, které mají vlastnická nebo 
obdobná práva k pozemku nebo stavbě na 
území obce, orgán veřejné správy, 
oprávněný investor či zastupitelstvo obce. 
Návrhy lze předkládat elektronickou formou 
nebo tištěnou na OÚ Dlouhoňovice
do 30. 11. 2014
Každý podaný návrh bude zpoplatněn 
částkou 1000,-Kč, tyto peníze budou použity 
na spolufinancování změny ÚP.
Další informace včetně formulářů naleznete 
na webových stránkách obce nebo Vám 
budou poskytnuty přímo na Obecním úřadu.
starosta obce 

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Svoz nebezpečného odpadu proběhne        
v naší obci ve středu 12. 11. 2014. Čas a 
místo sběru Vám budou sděleny 
prostřednictvím informačních letáků.

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

V srpnu se podařilo realizovat dětské hřiště 
ve sportovním areálu. Je už i pro trochu větší 
děti. K dispozici je domeček se skluzavkou, 
šplhací věž, kyvadlová houpačka a velká 
tabule na kreslení. Doplnili jsme ke hřišti 
lavičku a odpadkový koš. 

DS

Narození 

Kristýna Musilová
Maxim Kurečaj
Sebastian Pávíček
Tomáš Lux
Eliška Vávrová

Narozeniny oslaví

v říjnu
František Šulcek       83 let
Marie Slaninová       84 let

v listopadu
Milada Kalousková     84 let
Emilie Suchodolová    89 let

v prosinci
Marie Hubálková       88 let
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

ZPRÁVIČKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLIČKY

Počet dětí
Také tento školní rok je maximální kapacita mateřské školy naplněna plným počtem dětí. 
Nově jsme přijali 6 dětí, jelikož nám 6 dětí odešlo do základní školy. Bohužel jsme nemohli 
vyhovět všem podaným žádostem o přijetí. Celkem do školky dochází 25 dětí.
Paní učitelka
Od září jsme přijali novou paní učitelku Ivu Martincovou. Vím, že tato změna se v obci řeší a 
mrzí mě, že se k této věci přikládá ne vždy pravý důvod. Věřte, že tímto rozhodnutím chci 
docílit především pohodové atmosféry ve školce, důvěry a spokojenosti dětí a jejich rodičů.
Poděkování obci
Chtěla bych poděkovat p. starostovi a zastupitelům obce za velmi vstřícné jednání při 
rekonstrukci a modernizaci školní kuchyně. Budeme mít nové vestavěné pečící trouby, 
indukční varné desky s nádobím a novou pracovní desku, na což jsme náležitě pyšné.

Mgr. Zuzana Knápková, ředitelka MŠ

Z ČINNOSTI SPOLKŮ

TÁBOR PŘI VSI ANEB SOUSEDSKÉ 
HLÍDÁNÍ

Školní družiny a mateřské školy ukončily 
provoz, prázdniny jsou v plném proudu. 
Někteří rodiče ještě dovolenou nemají a ptají 
se, co s dětmi?
Proto je tu tábor při vsi. Probíhal opět na 
c h a l u p ě  R o l b a  u  s j e z d o v k y                            
v Dlouhoňovicích v týdnu 14. – 18. 7. 2014 
od 7.00 do 16.00 h.
Celý týden byl v duchu pirátů. Jelikož se 
sešlo přes 30 dětí, byly rozděleny na tři 

skupiny. Každá skupina měla svého 
vedoucího a pomocníka, vymyslela si jméno 
a navrhla vlajku.
Každý den si děti odnesly nějaký výrobek, ať 
už namalované tričko, ozdobenou skleničku, 
svíčku nebo vlastnoručně upletený náramek 
z gumiček.
Každý správný tábor se neobejde bez 
hledání pokladu a ani tentokrát o něj děti 
nepřišly.
Jelikož nás celý týden provázelo úmorné 
vedro, děti našly vyžití a osvěžení u malého 
bazénku před chalupou, větší děti zase        
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u Páchů nebo Musilů.
Celý tábor završil páteční celodenní výlet na 
chaloupku pana Tydlitáta do Litic nad Orlicí. 
Jelikož tato túra byla poměrně dlouhá, tak 
jsme část cesty tam i zpět jeli vlakem a část 
šli pěšky. Takto jsme to zvládli všichni, i ti 
nejmenší.
Věřím, že se tábor dětem líbil, užily si jej a 
zase mají na co vzpomínat.
Závěrem bych chtěla poděkovat za všechny 
a všem, kteří se na přípravě a průběhu 
podíleli. Dík patří i Školní jídelně, odkud jsme 
měli celý týden obědy.
Všem přeji krásné léto, pohodovou 
dovolenou a hodně sil a elánu do dalších 
„táborů.

Bc. Petra Kučerová, DiS

VÍTÁNÍ LÉTA

28. června jsme opět s Floriánkem vítali léto. 
I přes to, že nejprve bylo velké vedro a potom 
pořádná přeháňka, až se ze zimního 
stadionu pomalu stávalo veřejné koupaliště, 
přišlo celkem dost dětí. Tématem letošního 
vítání léta byly opět olympijské hry. Soutěží 
bylo více než dost. Děti si za vysoutěžené 
body mohly vybrat krásné ceny v našem 
malém obchůdku. A že bylo z čeho vybírat. 
Celé odpoledne se po stadionu linula 
nádherná vůně právě pečených vaflí, které 
lákaly k zakousnutí. Koho už soutěžení moc 
nebavilo, mohl si tradičně namalovat tričko 
nebo si nechat udělat tetovaní (samozřejmě, 
že ne doopravdické).
Na závěr bychom chtěli poděkovat obci 
Dlouhoňovice za podporu našich akcí, 
Choceňské Mlékárně za velmi dobré jogurty 
a  firmě Teddies s.r.o. Žamberk za hračky do 
obchůdku.

MYŠTÚRA 2014

V roce 2008 byl pořádán Floriánkem první 
Pohádkový les. Po čase z Pohádkového 
lesa vznikl název MYŠTÚRA. Letos to bylo 
již posedmé, kdy se pohádkové bytosti 
objevovaly po naší vesničce. Bohužel jsme 

letos nestihli napéci tradiční perníkové 
myšky, ale i kupovaný Brumlík dětem 
chutnal. Na děti čekaly u startu myšky, které 
děti poslaly na trať dlouhou asi 3 km. Na 
startu děti obdržely pokyny o průběhu trasy a 
papírovou medaili, na kterou sbíraly             
v průběhu trasy myší ocásky. Některé děti si 
nechaly vytetovat na ruku obrázek, jiné na 
obličej namalovat myší čumáček a vousky. 
Trasa se skládala z několika stanovišť.

Na prvním stanovišti čekaly dvě kořenářky    
s bylinkami, ovocem a zeleninou. Děti měly 
uhodnout co je co. Druhým stanovištěm bylo 
království s královnou Koloběžkou první. 
Děti zde jezdily slalom na koloběžce a 
jednokole. Po výstupu na Kalvárku čekal na 
děti u výhledny myslivec. Měl pro děti 
připravený úkol, který splnili všichni na 
jedničku. Měly vyjmenovat celkem tři 
pohádky, ve kterých se objevuje myslivec. 
Trasa  značená růžovými  fáborky  
pokračovala za výhlednu k horní stanici 
vleku a poté pokračovala po sjezdovce dolů 
k chatičce vleku. Tady na děti čekala Pipi 
dlouhá punčocha se svojí rozpletenou šálou 
a Lukostřelkyně s opravdovým lukem.         
V chatičce bylo připravené malé občerstvení 
s čerstvými vaflemi. Dalším stanovištěm byli 
kominíci, u kterých děti stavěly komín. Po 
kominících následovalo lovení rybiček za 
dohledu dvou vodníků. Součástí tohoto 
stanoviště byla výstava džbánečků              
s lapenými dušičkami, vodní havěti a 
zakletých mořských víl. Na posledním 
stanovišti vyprávěla babka s dědkem 
pohádku O Budulínkovi. Úkolem pro děti 
bylo namotávání bonbónků, proběhnutí liščí 
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stezkou kolem liščí nory. V cíli na děti čekal 
díky sponzorům Myštúry bohatý výběr 
odměn. 
Akce se zúčastnilo 114 dětí. Celkem se na 
dobrovolném startovném, tetování, 
prodejem vaflí a příspěvkem od návštěvníků 
memoriálu Zdenka Musila vybralo krásných 
6 000,- Kč. Obec Dlouhoňovice tuto částu 
doplnila na částku 12 000 Kč. Tyto penízky 
budou věnovány na dětské oddělení 
Ústeckoorlické nemocnice.
Děkuji našim hodným sponzorům za 
finanční a hodnotné dary. Všem dětem a 
dospělým Myštúry děkuji, že přišli strávit 
krásné slunečné odpoledne s Floriánkem do 
Dlouhoňovic. Poděkování patří také 
pořadatelkám za čas, který věnují akcím 
Floriánku.

Za SDH Dlouhoňovice 
Simona Páchová

KROUŽEK MLADÝCH HASIČŮ

Dne 24. 8. 2014 jsme se zúčastnili 
hasičských závodů na Orlici, kde tentokrát 
závodila dvě naše družstva. Ačkoliv nám 
počasí moc nepřálo, atmosféra byla skvělá.  
I přes to, že se naše družstva umístila na 
posledních příčkách, čas byl výborný. Od 
posledních závodů jsme se dokázali zlepšit 
o 10 vteřin, což je do budoucna velice 
povzbudivé.

Další akcí v pořadí byl Memoriál Zdeňka 
Musila, který se konal dne 6. 9. 2014. Naše 
děti se dokázaly poprat i se zkušenými 
hasiči, a to v disciplíně útoku, kterou běžely 
poprvé. Jej ich výkon byl opravdu 
chvályhodný a skončily na krásném 
sedmém místě.

Tímto bych také ráda pozvala všechny, kteří 
se chtějí stát mladými hasiči na náš kroužek. 
Tréninky probíhají každý pátek od 16:30 u 
Hasičské zbrojnice. Zváni jsou všichni ve 
věku od 6 do 15 let. Budeme se těšit!

Jana Třešňáková

MLADÝM HASIČŮM 

Dne 24. 8. 2014, v neděli dopoledne, jsem     
s rodinou jela podpořit mladé hasiče SDH 
Dlouhoňovice na závody v požárním útoku 
do Letohradu. I přes proměnlivé počasí měli 
naši výbornou náladu a největší a 
nejhlasitější fanklub rodičů. I když se umístili 
jako poslední, jejich nadšení a elán přetrval.
Tímto bych chtěla poděkovat všem 
vedoucím a každému, kdo se těmto dětem 
věnuje ve svém volném čase po celý rok i o 
prázdninách! Jejich velikým úspěchem je, že 
za necelý rok vytvořili z dětí skvělou partu 
kamarádů, která se i přes nezdary velmi 
snaží.
Přeji jim do dalších let hodně štěstí, úspěchů 
a všeobecné podpory ve všech směrech.

Někdo se nepodepsal

MEMORIÁL ZDEŇKA MUSILA

Letos 6. září proběhl tradiční Memoriál 
Zdeňka Musila, který vzal organizačně pod 
svá křídla SDH Dlouhoňovice. Je to závod   
v netradičním požárním útoku, kterého se 
účastní jak okolní hasičské sbory, tak i 
družstva, které si dají dohromady občané 
Dlouhoňovic. Letos se zúčastnilo osm 
družstev. Ve stejný termín probíhala též 
Myštúra, kterou pořádala skupina Floriánek, 
která je též částí SDH Dlouhoňovice.         
Na hřišti bylo společné občerstvení a 
zábava. Děkuji všem účastníkům a 
pořadatelům obou akcí za perfektní zábavu 
na sobotní odpoledne.

David Silber

JEŠTĚ JEDNOU O „VÝHLEDNĚ“

V minulém Občasníku jsem popisoval 
letošní budování nové „Výhledny“. Zmínil 
jsem i „maličkosti“, které je třeba ještě 
dodělat. To vše se do jejího znovuotevření 
povedlo. Jen nové orientační tabule se do 
krásy rodily až do posledního dne před 
slavnostním otevřením a stojí opravdu za 
obdiv. Od prvního otevření do dalšího 
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prvního otevření druhé stavby uplynulo pět 
let a den.
Dvacátého září nám přálo počasí a účast 
byla úctyhodná. Daleko překročila první 
setkání. Sešlo se nás 98! A slavnostní 
zahájení doprovodil osmnáctičlenný sbor 
vedený paní učitelkou Kaláškovou. Bylo to 
opravdu krásné setkání. Ti, kteří se podíleli 
na stavbě naší výhledny, obdrželi Pamětní 
listy, těm, bez kterých by se toto slavnostní 
setkání na tomto místě nekonalo, byli 
vyzváni, aby přestřihli stuhu a tím otevřeli 
„Výhlednu“ veřejnosti. 
Všem, kdo se zasloužil o novou výhlednu, 
ještě znovu děkuji, děkuji i účastníkům 
druhého prvovýstupu, bez kterých by nebyl 
tak slavnostní. 
Ještě zbývá popřát „Výhledně“ dlouhého 
trvání a vám všem časté a krásné výhledy.

K dalšímu slavnostnímu setkání by mělo 
dojít za rok, ve stejný den, jako před šesti 
lety, tedy 19. září.

Jiří Tydlitát

PODZIM

Je září, z oblohy už zmizeli rozvážní čápi a 
čilé vlaštovky. Vesnicí se teď stále častěji 
potlouká mlha. Když jí vyžene sluníčko a 
kočky si na dvorcích suší urousané tlapky, 
začínají z úkrytů vylétat draci. Těch ale dřív 
bylo podstatně víc. Asi mají nevhodná 
doupata, kde od podzimu do podzimu 
přebývají, nebo se už neumí množit. 
Před lety je dokázal přivést na svět každý 
kluk. To se v žádných obchodech 
neprodávaly. Znal jsem taky jednoho moc 
neposlušného draka. Nechtěl být se svým 
majitelem, tak se vydal bez provázku svojí 
cestou. To se to krásně svobodně letělo. A 
jak to dopadlo? Špatně. Když se 
neposlouchá, většinou to vždycky špatně 
skončí. U draků to platí dvojnásob. Tenhle 
neposlucha, o kterém jsem začal vyprávět, 
letěl hodně daleko. Ukončil svojí dlouhou 
cestu na trnkovém keři u železniční tratě, až 
u rybníka. Tam celý potrhaný dlouho 
odpočíval. Co lidí ho z vlaku vidělo, ale nikdo 

už o něho nestál. Nikdo si pro něj nepřišel. 
Opadalo listí, přišla zima a dračí kostřička se 
propadla do závěje. Smutný konec jednoho 
neposluchy. 
Jsou ale i jiní draci, když je šikovní kluci 
důkladně vyrobí, třeba i s tatínkovou pomocí 
a mají dost velké klubko provázku, potom 
dokáží ve vzduchu přímo akrobatický balet. 
Záleží také mnoho na jejich obličeji. Jestli se 
mračí, nebo smějí. To vám také jednou nad 
vesnicí létal jeden poslušný drak. Ten se tak 
smál, že měl, jak se říká, hubu od ucha         
k uchu. A krásným barevným ocasem vrtěl 
jako šťastný pejsek. Všem hned bylo veselo 
a podzim byl krásnější. Ocúnů plné louky a 
hezky modré sladké švestky. Tenhle veselý 
drak měl asi útulný pelíšek, protože rozdával 
radost mnoho let. Nikdy sám neuletěl, byl 
slušně vychovaný. Vždyť svým úsměvem 
dokázal také každého pěkně pozdravit. 
Tak podzim je tady. Uvidíme, kolik draků 
letos vyletí ze svých doupat.  

Jirka Tydlitát

JUNIOR
sportovní kroužek pro děti

Po letních prázdninách dojde ke změně 
náplně sportovního kroužku!!!

Vzhledem k tomu, že za mnou přišly děti       
s otázkou, „proč není v Dlouhoňovicích 
mládežnický fotbal?“, rozhodl jsem se, že 
sportovky tento podzim a jaro nasměřuji více 
na kopanou. Podle zájmu se rozhodneme, 
jakou kategorii přihlásíme do soutěže pro 
ročník 2015- 16. Pro jarní část 2015 bych už 
rád zařadil přípravné zápasy, aby si děti 
vyzkoušely hrát skutečný zápas. Náplň 
tréninku bude hodně podobná jako byla 
doposud, pohybové hry, koordinace pohybu, 
zimní sporty atd. Jen s tím rozdílem, že bude 
více času věnováno hře s míčem. Takže 
děvčata s kroužku nevylučuji!

PRVNÍ SETKÁNÍ PROBĚHNE VE STŘEDU 
1. 10. 2014 V 17:00
V KABINÁCH SPORTOVNÍHO AREÁLU

SPORT
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POHYB V DLOUHOŇOVICÍCH

Ráda bych Vás chtěla pozvat na cvičení, 
které se již několik let koná pravidelně každé 
pondělí  a čtvrtek od 18:30-19:30                   
v tělocvičně. Cvičení bude probíhat pod 
vedením Blanky Jansové v pomalejším 
tempu, tudíž jsou zvány ženy v kterémkoliv 
věku. Jeden čtvrtek v měsíci pak bude 
zaměřený na aerobik a cvičení na balónech. 
Cena každé lekce je 30,- Kč.

Jana Třešňáková

FIT STEZKA

V posledních letech rostou v obcích hřiště 
pro děti. Ale co maminky na mateřské 
dovolené a senioři, kteří děti hlídají. Mají si 
kde hrát?
A tak se u hřišť objevují venkovní posilovací 
stroje pro dospělé. Loňské prázdniny jsem 
objevil v jedné obci fit stezku, kde při 
vycházce se dospěláci mohou zastavit a 
protáhnout si tělo. Nápad se mi zalíbil, a 
proto jsem při přípravě rozpočtu na letošní 
rok předložil zastupitelstvu projekt Fit stezky 
Dlouhoňovice s pěti stanovišti (sportovní 
areál, parčík na ulici Hlavní, sídliště, Velký 
Hájek, ski areál). Projekt nezískal 
většinovou podporu, ale bylo rozhodnuto, že 
jedno stanoviště vznikne na zkoušku          
ve sportovním areálu. Od 27. 8. mají všichni 
možnost si na hřišti zacvičit. A pokud se to 
bude líbit, věřím, že nové zastupitelstvo 
bude dál pokračovat.

Jan Vych

Z P R Á V A  O  Č I N N O S T I  F C  
DLOUHOŇOVICE

Během letní přestávky prodělalo naše 
mužstvo velké změny, ale i celý soutěžní řád. 
Došlo ke zrušení čtvrté třídy a my nečekaně „ 
postoupili“ do vyšší soutěže. Třetí třída se 
rozdělila na sever a jih a každý tým se utká 
se soupeři dvakrát. V podzimní části 
nebudou odehrány dva zápasy odvet, 
dohrají se na jaře a pak se soutěž opět 
rozdělí, podle umístění v základních 
skupinách.
Co se týče našeho týmu, vstupujeme do 
soutěže s velkým doplněním kádru. Bohužel 
se jedná ve většině případů o hostující hráče 
s malými zkušenostmi s dospělým fotbalem. 
Od nové sezóny neočekáváme nějaký 
zázrak, ale už se snad nestane, že budeme 
nastupovat na utkání v desíti. Už v letní 
přípravě byl vidět zájem nových hráčů a 
kvalita tréninku se díky větší účasti zlepšila. 
Začali jsme trénovat dvakrát týdně a na 
utkáních máme plně obsazenou lavičku, ale 
to je asi vše z kladných věcí. Náš tým se ještě 
nemůže rovnat s některými mužstvy,          
ve kterých hrají bývalí hráči z krajů a divizí.
SESTAVA PRO ROČNÍK 2014-15:
Michal Černoch (brankář a kapitán), Ondřej 
Hubálek, Václav Vítek, Michal Drhlík, Václav 
Jakubec, Roman Hynek, Miroslav Musil, 
Michal Holubář, Michal Blecha, Jonáš 
Berger, Zdeněk Kořínek (trenér) a hostující 
David Třešňák, Miroslav Durchánek, Michal 
Válka (1. FC ŽAMBERK), Tomáš Neděla, 
Radek Krejsa, Daniel Vyčítal (FK OEZ 
LETOHRAD), Pavel Mikuláš (Jiskra 
ČERVENÁ VODA), Ján Vosecký (FK 
MISTROVICE), Jiří Mačo (SLATINA N. ZD.)

LOS SOUTĚŽE:

DLŇ – LICHKOV 3 : 5
KUNVALD – DLŇ 4 : 1
HELVÍKOVICE – DLŇ 2 : 3
DLŇ – MISTROVICE 1 : 10
LIBCHAVY B – DLŇ 1 : 1 (1 : 2 na pk)
DLŇ – D. ČERMNÁ 3 : 2
DLŇ – KLÁŠTEREC 28.9. od 16.00
LICHKOV – DLŇ 4.10. od 16.00
DLŇ – KUNVALD 12.10. od 16.00



DLOUHOŇOVICKÝ OBČASNÍK (14

DLŇ – HELVÍKOVICE 19.10. od 15.30
MISTROVICE – DLŇ 25.10. od 14.30
KLÁŠTEREC – DLŇ 2.11. od 14.00

Tímto zveme všechny fanoušky!!! Více info 
můžete sledovat na stránkách FC.

Za fotbalový oddíl Zdeněk Kořínek

4. ROČNÍK KAPŘÍHO POHÁRU V 
H O K E J B A L E  P R O  D O M Á C Í  
DLOUHOŇOVICE!

Sportovní oddíl Kapři Dlouhoňovice již 
tradičně pořádal v Dlouhoňovicích poslední 
červencovou sobotu hokejbalový turnaj. 
Turnaje se letos zúčastnilo 7 týmů ve složení 
pě t i  t r ad i čn í ch  účas tn í ků  (Kap ř i  
Dlouhoňovice, Kuňák Team Žamberk, SK 
Hokejbal Žamberk, Tygři Rejchartice a HC 
Těchonín) a dvou nováčků (Drafans 
Šumperk a Jeleni Letohrad). Po napínavých 
zápasech v základních skupinách přišly na 
řadu vyřazovací boje, ve kterých byli 
nejúspěšnější domácí Kapři a hokejisté 
Žamberka v dresu Kuňák Teamu. Finálový 
duel mezi oběma rivaly musely rozhodnout 
až samostatné nájezdy, které dopadly lépe 
pro domácí mužstvo a putovní pohár pro 
vítěze turnaje tak zůstal po třech letech 
znovu doma. Během čtyř ročníků se Kapři 
dostali pokaždé do finále a dvakrát v něm 
zvítězili. Na turnaji si zahráli také někteří 
hráči extraligového Letohradu, nebo také 
reprezentační útočník a účastník mistrovství 
světa v Kanadě Ondra Lux. Po turnaji 
následovalo slavnostní vyhlášení výsledků, 
byly předány poháry za jednotlivá umístění a 
nezapomnělo se ani na individuální 
kategorie. Zážitky z uplynulého dne poté 
návštěvníci, fanoušci a hráči probrali u 
večerního posezení, kde k poslechu a tanci 
hrál DJ Bros. Velké poděkování patří všem, 
kteří se podíleli na organizaci turnaje, ale 
také divákům, hráčům a našim velkým 
podporovatelům Obci Dlouhoňovice a 
Plundrovu rybářství. Již teď se těšíme na 
další, již pátý ročník, který se uskuteční      
25. 7. 2015.

(tp)

SJEZDOVKA PŘED ZIMNÍ SEZÓNOU

V jarním občasníku jsem informoval, že 
vybavení ski areálu se opět zlepšilo. Díky 
dotaci z MAS Orlicko a příspěvku obce 
začala fungovat půjčovna lyžařského 
vybavení. K dispozici je 10 dětských 
lyžařských setů (lyže, hole, boty, helma),      
3 sety pro dospělé a 3 sety pro 
snowboarding. Zároveň v garáži čeká        
na sníh nový sněžný skútr určený především 
na úpravu běžeckých stop pro klasiku.
Areál nezahálel ani v létě, kdy zde proběhl 
„přívsí tábor“ (viz samostatný článek). 
Zajímavou akcí byla svatba u horní stanice 
vleku. Protože pozemek pod sjezdovkou už 
definitivně patří obci, zlepšila se i péče o 
travní porost. Pravidelně podél vleku byl 
sekán průchod pro pěší a celkovou plochu 
včas uklidil pan Milan Vítek.
I nová sezóna by měla zlepšit pohodlí lyžařů. 
Díky finančnímu příspěvku obce bude 
rozšířen odbavovací systém o možnost 
využívat bezkontaktní jízdenky. To ocení 
určitě rodiče malých dětí, protože odpadne 
nutnost zasunovat papírovou jízdenku       
do štěrbiny turniketu. Nutno však počítat       
s tím, že „zapůjčení“ čipové karty bude       
na zálohu 100 Kč. (Stejně jako čip ve školní 
jídelně). V případě nepříznivého počasí se 
budou moci návštěvníci ukrýt pod přístřešek 
u dolní stanice vleku. Pro zmrzlé lyžaře bude 
i letos otevřena „ohřívárna“ v 1. patře objektu 
„Rolba“ s možností ohřevu vlastní svačiny    
v mikrovlnné troubě.
Na závěr bych chtěl pochválit současné 
zastupitelstvo obce, které pod vedením 
starosty Davida Silbera se plně přihlásilo     
k programu, který vyhlásilo historicky první 
zastupitelstvo obce, tj. Dlouhoňovice budou 
místem spokojeného bydlení a rekreace. 
Finanční podpora sportu a rozvoji sportovišť 
to potvrzuje. Přál bych nejen sobě, ale i všem 
občanům obce, aby tento trend udržela i 
nově volená zastupitelstva.

Jan Vych
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ATRAKTIVNÍ HOKEJ PO ZMĚNÁCH PRAVIDEL

Nový ročník Oblastní hokejové ligy 2014 - 2015 klepe na dvířka mantinelů. Jak se jeden 
ostřílený borec na prvním tréninku divil, když zjistil, že střední pásmo je najednou menší a 
modré čáry jsou posunuty o více jak 2 m ke středovému kruhu. Úprava hokejových pravidel, 
zvláště zvětšení obranných a útočných třetin, jistě přispěje    k větší atraktivnosti zápasů, ale 
také bude klást větší nároky na fyzickou připravenost hokejistů.
Soutěž je připravená na zahajovací zápasy 25. října za účasti 7 týmů, které budou bojovat ve 
3 vzájemných zápasech základní části a poté vyřazovací play-off určí 8. března vítěze 
soutěže. Dlouhoňovice zahajují s Králíky a následně se utkají s Českou Třebovou, rezervou 
Chocně, Žamberkem, Voděrady a Řetovou.
V kádru nedošlo k velkým změnám, byl doplněn o nekořského odchovance Josefa Matyáše, 
který dozajista pomůže k obhajobě 3. místa z loňské sezóny. Lepší umístění by bylo 
neplánovaným bonusem tohoto ročníku. Další změnou bude alternace Tomáše Plundry       
s Davidem Baierem z důvodu pracovního vytížení obou borců. Budeme věřit, že po krátké 
letní přípravě borci nastoupí v plné síle tak, aby hráli vyrovnané souboje se soupeři. Vítězná 
koncovka a dobré umístění by měly být po získaném bronzu povinností.

(mk)

OBECNÍ ÚŘAD DLOUHOŇOVICE
USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DLOUHOŇOVICE 

ze dne 28. 8. 2014

28/2014 Zastupitelstvo obce
 1. Schvaluje: Firmu Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89  Lázně Toušeň jako dodavatele  
                 rekonstrukce oken a dveří v kulturním domě, restauraci Pod Lipami a penzionu.
 2. Pověřuje: Starostu podpisem příslušné smlouvy.

Pro: 4 Zdržel:  0 Proti: 0

29/2014 Zastupitelstvo obce
 1. Schvaluje: Mimořádný příspěvek na opravu varného centra v kuchyni mateřské školky         
                 do výše 50.000,- Kč.
 2. Pověřuje: Ředitelku mateřské školy realizací.

Pro: 4 Zdržel:  0 Proti: 0

David Silber

Prodej občasníku: prodejna a hospoda Pod Lipami, Obecní úřad Dlouhoňovice

Celoroční předplatné možno zajistit na Obecním úřadě

Vypracovala redakční rada v čele s Janem Vychem, v nákladu 150 výtisků.
Redakční rada neodpovídá za obsah příspěvků.

Uzávěrka příštího čísla 10. 12. 2014

Tisk a design: Color studio, Helvíkovice 30, www.color-studio.eu

Úřední hodiny Obecního úřadu Dlouhoňovice:
Pondělí a středa: 14:00 - 17:00,  Pátek:  9:00 - 10:00

www.dlouhonovice.cz
tel./fax: 465 614 791

e-mail: urad@dlouhonovice.cz
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