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ÚVOD STAROSTY OBCE 

OHLÉDNUTÍ 

Vážení spoluobčané, 
tento příspěvek je takové malé shrnutí toho, jak jsme s kolegy zastupiteli plnili úkoly, které 

jsme si na počátku roku dali do plánu. Konkrétních úkolů bylo 28, šest z nich jsme nesplnili. 
Trochu se pokusím vysvětlit, které to byly a proč se nesplnily.  

 

Akce „chodník Hejnická“ byla přesunuta 
na příští rok a obnáší vykoupit pozemky, a to 
od křižovatky ul. Hejnické a Spojovací směr 
Urbanova studánka. Zatím není projednáno 
s majiteli, vše musí navazovat na 
rekonstrukci komunikace v ulici Hejnické ve 
spojení s akcí „Přivaděč na E35“. Záměr po 
schůzce s projektantem přivaděče je vykoupit 
pozemek a udělat provizorní povrch do doby 
opravy komunikace. Nebyl splněn úkol 
projektu přístřešku na hřbitově z toho 
důvodu, abychom vzhledově objektu spíše 
neuškodili. Elektrické zvonění na hřbitově 
bylo prozatím odloženo. Investice do hřiště 
na tenis, nohejbal a volejbal byla přeložena 
na rok 2017 s využitím stávající nedobře 
využívané plochy na kluzišti. Povrch hřiště 
by měl být umělý. Zástěny okolo kontejnerů 
je další nesplněný úkol, částečně je přesunut 
na rok 2017 z důvodu vlastnictví pozemků. 
Posledním nesplněným úkolem bylo 
dodělání dětského hřiště u kluziště. I toto 
bude realizováno v roce 2017. 

Zprávy z akcí společenského významu, 
které jsou spojeny s našimi organizacemi, by 
měly podat organizační složky samy, protože 
je to jedna z podmínek pro udělení dotačního 
příspěvku od obce. Závěrečnou zprávu by 
měly uveřejnit hasiči, Floriánek, sportovní 
oddíly. Za činnost v roce 2016 jim patří 
určitě poděkování. 

Na příští rok je 27 úkolů: osvětlení v ulici 
Pod Vlekem, obecní hrob, dále betlém, 
zástěny u kontejnerů, dodělání naučné 
stezky včetně značení, úprava prostoru před 
restaurací, rozhlas v obci (dotace je 
přidělena), koupení stanu nad pódium, 
sportovní hřiště s umělou plochou atd. 
Trochu se nám zkomplikovala situace 
s opravou cesty p. č. 2163 od salaše na 
Písečnou. Pokud vše dobře půjde, na jaře by 

Pozemkový úřad mohl začít. Pro opravy 
komunikací je nutno ještě vykoupit osm 
pozemků (doposud je vykoupeno 23 pozem-
ků, na kterých byly naše komunikace včetně 
chodníků a inženýrských sítí). Ještě před 
opravou komunikace v ulici Hejnická, kde 
termín je asi rok 2020, musíme projednat 
vykoupení pozemků pod chodníkem na ulici 
Hejnické a dvou pozemků na ul. Hlavní, 
jeden pro případnou opravu komunikace od 
Svobodů včetně rozšíření mostu u Šponarů  
a druhý, kde naše komunikace je na cizím 
pozemku. K poslednímu únoru bude na obci 
připraveno 7 projektů, realizace je však 
závislá na dotacích a dále na rozumném 
úvěru. U některých menších akcí je možná 
realizace vlastními silami. První na řadě by 
měla být první etapa opravy ul. Sídlištní od 
přejezdu ke Krahulcovým, rekonstrukce 
objektu ZD (zázemí OÚ, technické zázemí, 
garáž pro nové hasičské vozidlo, byty, 
sociální byty, archivy, místnost pro zasedání 
a obřady), oprava komunikace Hlavní, a to 
etapa od Svobodů přes rozšířený most  
u Šponarů ke křižovatce do ul. Pod Vlekem. 
To jsou projekty, na které je nutno připravit 
profinancování. Oprava křížku a kapličky by 
se měla konat v roce 2017, je podána žádost 
na dotaci. Úprava prostoru před hospodou 
bude realizována vlastními (obecními) 
financemi. Na dotacích jsme získali zhruba  
1 mil. 300 tisíc, požádáno bylo ještě na další 
tři akce, kde jsme za žádosti zaplatili, ale jsou 
samozřejmě nenárokové a nebylo nám 
přiznáno nic.  

Z akcí společenských a sportovních je 
určitě nejdůležitější příprava a zvládnutí 
MČR v přespolním běhu, které se koná 
v sobotu 25. 11. 2017. Toto je prioritou 
celého přípravného výboru, který čítá v tuto 
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ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 

chvíli 12 členů (případní další dobrovolníci 
jsou vítáni).  

Letošní rozpočet bude schodkový, schodek 
bude pokryt z úspor z minulých let.  

Poděkování patří všem zastupitelům, 
jmenovitě J. Chárové, J. Dolečkové,  
J. Grusovi, Z. Kořínkovi, L. Šimkové, 

místostarostovi D. Silberovi, účetní  
L. Sklenářové, všem pracovníkům obce:  
p. Severýnové, p. Procházkové, p. Brdíčkovi  
a p. Štajnerovi, p. Chárovi a p. Peřinovi, 
Správě sportovišť, p. Sommerové, p. Bártové 
a p. Matuškové a samozřejmě i redakci 
Občasníku p. L. Šimkovi. 

 

Vám všem přeji do nového roku mnoho optimismu v dnešní komplikované 
době, rodinnou pohodu, štěstí a hlavně zdraví. 

Petr Nun – starosta obce 

Zastupitelstvo obce Dlouhoňovice na svém zasedání dne 3. 10. 2016 schválilo: 
� záměr prodeje pozemku 454/3 o výměře 47 m2 v katastrálním území Dlouhoňovice za cenu 

355,- Kč/m2 dle GP č. 609-320/2016; 
� záměr směny pozemku parc. č. 684/12 o výměře 39 m2 v katastrálním území Dlouhoňovice 

za pozemek parc. č. 313/4 o výměře 475 m2 v katastrálním území Dlouhoňovice dle GP  
č. 608-310/2016 z 24. 8. 2016; 

� zprávu o uplatňování územního plánu Dlouhoňovice za období 05/2012 – 07/2016; 
� smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene pro akci „Dlouhoňovice p.č. 2306 

– Plundra – kNN“; 
� a ukládá starostovi realizovat smlouvu o návratné finanční výpomoci Mateřské škole 

Dlouhoňovice v částce 50.000,- Kč; 
� a ukládá hospodářce realizovat rozpočtová opatření a změny rozpočtu; 
� záměr prodeje části pozemku parc. č. 534/1 PK ve zjednodušené evidenci o výměře 172 m2  

v k.ú. Dlouhoňovice za cenu v místě obvyklou 90,- Kč/m2. 
 

Zastupitelstvo obce Dlouhoňovice na svém zasedání dne 14. 11. 2016 schválilo: 
� záměr pronájmu stodoly v č.p. 29 parc. č. 27/3 za 400,- Kč/měsíc; 
� prodej pozemku parc. č. 454/3 o výměře 47 m2 v k.ú. Dlouhoňovice za cenu 355,- Kč/m2 dle 

GP č. 609-320/2016 paní M. K.; 
� prodej pozemku parc. č. 534/7 o výměře 172 m2 odděleného od parc. č. 534/1 ve 

zjednodušené evidenci v k.ú. Dlouhoňovice za cenu 90,- Kč/ m2 paní S. J.; 
� směnu obecního pozemku parc. č. 684/12 o výměře 39 m2 v k.ú. Dlouhoňovice za pozemek 

parc. č. 313/4 o výměře 475 m2 v k.ú. Dlouhoňovice dle GP č. 608-310/2016 z 24. 8. 2016 
mezi obcí Dlouhoňovice a M.J., E.J. a B.J. Rozdíl o výměře 436 m2 bude obcí doplacen  
v ceně 90,- Kč/ m2; 

� odkup pozemku parc. č. 314/6 o výměře 119 m2 v k.ú. Dlouhoňovice od Vodovodů  
a kanalizací Žamberk VOS, a.s. za cenu 60,- Kč/m2. 
 

Zastupitelstvo obce Dlouhoňovice na svém zasedání dne 14. 11. 2016 
neschválilo: 
� odkup pozemku parc. č. 480/17 o výměře 6 m2 v k.ú. Dlouhoňovice od firmy Mados MT 

s.r.o. za cenu 90,- Kč/m2 dle GP č. 610-311/2016 ze dne 30.9.2016 včetně převzetí 
zástavního práva od KB do doby zápisu na K.Ú. 
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Zastupitelstvo obce Dlouhoňovice na svém zasedání dne 12. 12. 2016 schválilo: 
� a ukládá starostovi realizaci smlouvy o poskytnutí příspěvku firmě Hruška na režijní 

náklady spojené s provozem prodejny Dlouhoňovice ve výši 40 000,- Kč; 
� odkup pozemku parc. č. 480/17 o výměře 6 m2 v k.ú. Dlouhoňovice od firmy Mados MT 

s.r.o. za cenu 90,- Kč/m2 dle GP č. 610-311/2016 ze dne 30.9.2016. Na uvedeném pozemku 
vázne zástavní právo ve prospěch Komerční banky a.s., které bude dle prohlášení KB a.s. ze 
dne 2.11.2016 zrušeno po provedení vkladu vlastnického práva k dotčenému pozemku; 

� obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
kterou se ruší vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů; 

� žádost pana K.M. o pronájem garáže v č.p. 29, parc. č. 27/3 na dobu od 13.12.2016 do 
30.4.2017 a ukládá starostovi realizaci smlouvy o pronájmu ve výši 400,- Kč za každý  
i započatý měsíc; 

� dohodu o postoupení smlouvy na právní služby s obcí Dlouhoňovice z Veroniky 
Nekvapilové na Marcelu Nekvapilovou; 

� a ukládá starostovi realizaci dohody o poskytnutí finančních prostředků Gymnáziu 
Žamberk ve výši 30 000 Kč, které jsou určeny na rozšíření přístupového systému ve 
školním roce 2016/2017; 

� žádost o dotační příspěvek TJ Dlouhoňovice na rok 2017 ve výši 177 000,- Kč. Částka je 
rozdělena takto: 50 000,- Kč MČR v přespolním běhu 2017, 2 000,- Kč ženy aerobic,  
15 000,- Kč Junior – fotbal děti, 90 000,- Kč HC Dlouhoňovice, 20 000,- Kč Kapři; 

� žádost o dotační příspěvek SDH Dlouhoňovice na rok 2017 ve výši 120 000,- Kč. Částka je 
rozdělena takto 50 000,- Kč Floriánek, 30 000,- mladí hasiči, 40 000,- Kč dospělí hasiči; 

� a ukládá hospodářce realizaci úprav rozpočtu č. 9; 
� rozpočet Obce Dlouhoňovice na rok 2017, který je schodkový – viz dále. 

                                                       

Zastupitelstvo obce Dlouhoňovice na svém zasedání dne 12. 12. 2016 schválilo 
schodkový rozpočet obce na rok 2017 v celkové výši 9.529.000,- Kč (příjmy)  
vs. 11.009.00,- Kč (výdaje). Podrobnosti k rozpočtu (rozdělení do jednotlivých kapitol) jsou 
zveřejněny na internetových stránkách obce Dlouhoňovice, a to na „Úřední desce“ jako 
příloha k Usnesení ZO z 12. 12. 2016 a rovněž v záložce OBECNÍ ÚŘAD / ROZPOČET OBCE. 

 
Na Úřední desce obce Dlouhoňovice je nově zveřejněna Obecně závazná vyhláška  

č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou obec Dlouhoňovice zavádí 
místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  
a odstraňování komunálních odpadů. Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad jako „správce 
poplatku“. Účinnost této vyhlášky je od 1. 1. 2017. 

 
                                                                                                             

 

TERMÍNY VEŘEJNÝCH ZASEDÁNÍ  
ZASTUPITELSTVA OBCE DLOUHOŇOVICE v r. 2017: 

 
Pondělí 13. února, 24. dubna, 19. června, 18. září a 11. prosince 

 

Případná změna bude včas oznámena! 
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 

Narozeniny oslaví      Úmrtí 

v lednu        v říjnu 
Helena Lauterbachová 70 let    Zdena Nunová 
 

v únoru 

Božena Vostřelová  80 let    Čest její památce. 
 

v březnu      
Stanislava Goňová 81 let      
Slavomíra Šulcková 80 let 

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví. 
 

Omluva za chybu 

V pátek 25. listopadu 2016 uplynulo 10 let od smrti Vladimíra Vítka. 
Datum výročí uvedený v minulém Občasníku (25. 11. 2006) byl chybný, jednalo se o datum 

úmrtí, nikoli o datum 10. výročí této smutné události. Za tuto chybu se paní Evě Vítkové 
jménem redakce DlňO omlouvám.  

Lucie Šimková 
 

UDÁLOSTI V ROCE 2016  

Narození 10  Přistěhování 12   Počet obyvatel 811  
Úmrtí 3  Odstěhování  12   (stav k 30. 11. 2016) 

STROM ŽIVOTA 

věk 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 
muži 25 29 22 18 27 24 33 36 33 26 22 32 28 22 9 9 4 1 0 0 
ženy 25 31 16 13 23 32 22 46 30 31 37 20 37 19 14 12 7 4 1 1 

 
 

Průměrný věk obyvatelstva v Dlouhoňovicích 

Celkem 39  Muži 38    Ženy 40 
 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 

Dne 8. října 2016 se konala v Mateřské škole v Dlouhoňovicích slavnost „Vítání dětí do 
života a mezi občany naší obce“. 

Naše nejmladší občánky Daniela Baranowského, Emu Páchovou, Radima Pavla  
a Terezu Suchodolovu přivítal starosta pan Petr Nun.  

Slavnost byla doplněna hudebním doprovodem p. Kateřiny Suchomelové a Venduly 
Steidlové. Všem zúčastněným předvedly děti z místní mateřské školy pod vedením paní 
učitelky Ivy Martincové velmi pěkné pásmo básniček a písniček, za které tímto také děkujeme. 

Lenka Sklenářová 
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SVOZ ODPADU V ROCE 2017 

Svoz komunálního odpadu v roce 2017 bude stejně jako dosud ve čtvrtek, vždy 1x za 14 dní. 
První svoz bude 5. ledna 2017.  

Poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu činí stejně jako minulý rok 480,- 
Kč/osoba/rok. Způsob úhrady a termíny splatnosti poplatku budou doručeny společně se 
svozovým kalendářem.  

Svoz nebezpečného odpadu bude 8. listopadu 2017, podrobnosti budou sděleny 
prostřednictvím letáků v říjnu/listopadu 2017. 

 
Svoz bioodpadu bude 1x za 14 dní ve čtvrtek: 

březen  23. 3. 
duben  6. 4.   20. 4. 
květen  4. 5.  18. 5. 
červen  1. 6.  15. 6.  29. 6. 
červenec 13. 7.  27. 7. 
srpen  10. 8.  24. 8. 
září  7. 9.  21. 9. 
říjen  5. 10.  19. 10. 
listopad  2. 11.  16. 11.  30. 11. 
prosinec 
 

Všichni občané Dlouhoňovic mají možnost odevzdávat:  
• ve sběrném dvoře Technických služeb Žamberk: 

zdarma: komunální odpad, velkoobjemový odpad 
za poplatek: nebezpečný odpad, pneumatiky 

 
Provozní doba: 

Úterý: 9:00 - 13:00,   13:30 – 18:00 (v zimě do 17:00) - 
Čtvrtek: 13:00 - 18:00   (v zimě do 17:00) - zimní období:  1. 11. - 31. 3. 
Sobota: 9:00 - 15:00   (v zimě do 13:00) - 

(informace o provozní době je čerpána z webových stránek Technických služeb Žamberk dne 13. 12. 2016) 
 

• na skládce Technických služeb (kompostárna ve směru na Písečnou)  
zdarma: bioodpad – listí, tráva, seno,… 
za poplatek: suť 

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

 
 

Milí důchodci, i na příští rok pro vás chystáme programy v duchu tradice - Setkání se 
zastupiteli obce a jednodenní výlet. Termín setkání jsme zvolili jako v předchozích 
letech, a to na neděli 21. 5. 2017. Výlet předběžně plánujeme na středu 23. 8. 2017. 
Připomínám též všem, kteří s námi chtějí oslavit významná jubilea, výročí svatby apod. 
Neostýchejte se, stačí jen říct. 

Za sociální komisi obce vám přeji krásné prožití Vánoc, zdraví a štěstí v novém roce 2017.     

Jitka Chárová 
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ZPRÁVIČKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLIČKY 

VÁNOCE, VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ! 

A my se na ně moc těšíme, ale naše zprávičky musíme začít pěkně popořádku. Plavání nám 
skončilo, ale my se chceme dál otužovat, a proto jsme začali jezdit do sauny v Ústí nad Orlicí. 
Je to tam prima a hlavně budeme zdraví. 

Taky jsme pro rodiče a sourozence připravili 
podzimní tvoření z kukuřice a moc se to všem 
povedlo. Hotové výrobky máme vystavené na 
chodbě na schodech. Večer jsme si všichni 
pochutnali na zahradě na čarodějnické 
kukuřičné kaši.  

Velikou novinkou v naší školce je, že máme 
chůvu – paní Ivu Jedličkovou z Dlouhoňovic. 
Máme ji proto, že mezi námi je hodně 

maličkých kamarádů a teta Iva se o ně stará  
a pomáhá jim s jídlem, oblékáním a při 
vycházkách. 

A nyní se konečně dostáváme k nejhezčím 
akcím roku – Mikuláš a Vánoce. V pondělí  
5. prosince se proměníme v čertíky a budeme se 
těšit na návštěvu Mikuláše s andělem. Vánoční 
besídku si také užijeme, protože jsme byli celý 
rok hodní a určitě si zasloužíme stromeček a pod 
ním dárečky. A to je pro tento rok všechno. 

Přejeme Vám všem hodně zdraví  
a štěstí v novém roce. 

  Vaši nejmenší z MŠ Dlouhoňovice 
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Z REDAKCE ZPRAVODAJE 

VZPOMÍNKOVÁ AKCE 

V pátek 28. října 
dopoledne se na 
místním hřbitově 
konala (tak jako 
každý rok v tento 
svátek) vzpomínková 
akce. Starosta obce, 
pan Petr Nun, 
položil za doprovodu 
nepočetné skupinky 
občanů Dlouhoňovic 
věnec u pamětní 
desky našich spoluobčanů, kteří položili svoje životy za vznik 

našeho samostatného státu. 

LaS 

NAUČNÁ STEZKA CESTA LESEM MÁ ZIMNÍ PŘESTÁVKU 

Všechny dřevěné sochy zvířátek z naučné stezky zvané Cesta lesem budou přes zimu 
uschovány. Omlouváme se všem, kteří si chtějí stezku prohlédnout i v zimě. Na jaře budou 
dřevěné sochy ošetřeny a znovu vystaveny, a to včetně nové expozice prasete divokého  
a ukradené veverky, která bude znovu vyrobena. Dále budou instalovány nové hlavní 
orientační cedule u vstupů na stezku, tedy na vlakovém nádraží a u Urbanovy studánky. 
Případné připomínky k naučné stezce zasílejte na adresu: starosta@dlouhonovice.cz 

Za redakci DlňO – LaS 

ZMĚNA JÍZDNÍCH ŘÁDŮ VLAKŮ A AUTOBUSŮ 

V neděli 11. prosince došlo ke změně autobusových a vlakových jízdních řádů! Autobusové 
JŘ u linek vedoucích přes Dlouhoňovice nedoznaly žádných změn, u vlaků na trati č. 021 
(Letohrad - Žamberk (Dlouhoňovice) - Týniště nad Orlicí) došlo (oproti předchozímu 
jízdnímu řádu) u dvou spojů k menšímu časovému posunu. Ranní spoj do Týniště nad Orlicí 
jede o 11 minut později (v 6:57 hod.) a odpolední spoj do Letohradu o 20 minut dříve (v 15:20 

hodin). Počty vlaků však 
zůstaly zachovány a z větší 
části se nemění na trati 
vedoucí katastrem obce 
Dlouhoňovice ani výchozí/cí-
lové stanice vlaků. Nové JŘ, 
autobusové i vlakové, jsou 
součástí tohoto zpravodaje 
jako samostatná příloha. 
Ilustrační foto. 

Za redakci DlňO –  

Ladislav Šimek 
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DAR OBCE DLOUHOŇOVICE NEMOCNÝM 
DĚTEM V ORLICKOÚSTECKÉ NEMOCNICI 
V úterý 4. října předala obec Dlouhoňovice 

zastoupená p. starostou Petrem Nunem a spolek 
Floriánek zastoupený paní Simonou Páchovou  
v Orlickoústecké nemocnici primáři dětského 
oddělení (MUDr. Luděk Ryba) tři polohovatelné 
jídelní židličky a osm panenek jako společný dar obce 
Dlouhoňovice a Floriánku. O záměru obdarovat 
nemocné děti jsme informovali v Občasníku č. 71  
u příspěvku o letošní Myštúře na str. 12. 

Za redakci DlňO – Lucie Šimková 

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO  
STROMEČKU V DLOUHOŇOVICÍCH 

V neděli 27. listopadu od 17:00 hodin proběhlo 
před místní prodejnou v Dlouhoňovicích tradiční 
rozsvícení vánočního stromečku. O příjemnou 
atmosféru nedělního podvečera se postarala dvojice 
muzikantů z Letohradu (pan Jan Procházka u mikrofonu a Jaromír Šlesingr za klavírem), ale  
i dlouhoňovičtí zastupitelé, kteří osobně zajistili a následně i přítomným spoluobčanům 

servírovali rozmanité občerstvení. Při samotném 
rozsvícení vánočního stromečku bylo představeno i nové 
osvětlení místní zvoničky a jasanu nad ní. Všímavý 
občan nemohl přehlédnout nové figury v dřevěném 
betlému, a to ležícího oslíka a vola (viz foto). Dojemnou 
tečku v podobě známé vánoční melodie Tichá noc 
zařídili na trubku hrající pan Petr Šafář a na hornu 
hrající jeho syn Péťa, oba ze Žamberka. Všem 
zúčastněným za příjemně strávený vánoční podvečer 
děkujeme.          LaS 
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Z VAŠICH PŘÍSPĚVKŮ 

BÁSNIČKA Z MIKULÁŠSKÉ BESÍDKY 
DLOUHOŇOVICKÝCH CVIČENEK 

NASTALA DOBA ADVENTNÍ,  
NÁLADA UŽ JE SVÁTEČNÍ. 
SCHÁZÍME SE ZASE PO ROCE,  
BRZY UŽ BUDOU VÁNOCE. 
KAŽDÁ Z VÁS UŽ NAKUPUJE,  
DÁRKY SVÝM MILÝM PŘIPRAVUJE. 
VŠUDE SE SMEJČÍ A UKLÍZÍ,  
DO VŠECH KOUTŮ SE NAHLÍŽÍ. 
JISTĚ UŽ VŠECHNY MÁTE VYMYŠLENÉ,  
JAKÉ CUKROVÍ BUDE NAPEČENÉ? 
A KOLIK TOHO BUDE? KDO TO VÍ? 
NĚKTERÁ MÁLO, JINÁ HODNĚ DRUHŮ 
VYTVOŘÍ. 
DNES SI DÁME ODDECHOVÝ ČAS  
A NA VÁNOČNÍ POSEZENÍ SEŠLY JSME SE 
ZAS. 
NA ZDRAVÍ JSME SI DALY SKLENKU, 
NEVÍME, CO NÁS ČEKÁ VENKU. 
POSEDÍME, POKLÁBOSÍME,  
NĚCO DOBRÉHO SI NA ZUB DÁME, 
TAKY KOLEDY SI ZAZPÍVÁME. 
PŘIPRAVILY JSME HODNĚ DÁRKŮ. 
KAŽDÁ Z VÁS MŮŽE ŠTĚSTÍ MÍT  
A LOSEM SE POTĚŠIT. 
AŤ SE NA VÁS ŠTĚSTÍ SMĚJE  
A PĚKNÁ VÝHRA VÁS U SRDÍČKA HŘEJE. 
PAK ZAZVONÍ ČERTICE,  
CO SE NA VÁS TĚŠILY NEJVÍCE. 
A JESTLI JSTE NEZLOBILY,  
DÁREČEK VÁM DÁME, 
PROTOŽE VÁS PŘECE VŠECHNY VELMI RÁDY 
MÁME. 
VÁNOČNÍ DÁREČKY SI ROZDĚLÍME  
A S NIMI SE POTĚŠÍME. 
PROTO DNESKA SLAVTE  
A VESELE SE BAVTE. 
VÁNOCE OSLAVTE V POKOJI,  
AŤ SE KAŽDÉ BOLAVÉ SRDÍČKO ZAHOJÍ. 
AŤ VÁM NEZASKOČÍ Z KAPRA KOST  
A MĚJTE VŽDY VŠEHO DOST. 
MNOHO LÁSKY, KRÁSNÉ SVÁTKY,  
ZA ROK BUDEM ZASE ZPÁTKY. 
TAK UŽ K VÁM LETÍME  
A NA ÚSMĚVY SE TĚŠÍME. 

Dlouhoňovice 12. 12. 2016 

MILÁ DĚVČATA 
V pondělí 12. prosince jsme měly my, starší ženy ze cvičení, vánoční posezení s čerticemi. 

Scházíme se každým rokem v hospůdce Pod Lipami, abychom si popřály krásné vánoční 
svátky, hlavně hodně zdraví, pověděly si něco o vánočních zvycích, zazpívaly si koledy  
a obdarovaly se dárky. Na zahájení nám zahrála slečna Kořínková z Dlouhoňovic na flétny své 

skladby. Bylo to velmi milé. Za to jí děkujeme. 
Všem se to moc líbilo. Atmosféra byla velmi 
dobrá a všechny účastnice setkání se dobře 
bavily. Byl to takový oddychový čas od pečení  
a uklízení. Děkujeme také všem sponzorům  
z Dlouhoňovic a ze Žamberka, kteří nám 
přispěli svými dárky. Jsme za to velice rády. 
Přejeme všem krásně prožité svátky a hodně 
zdaru do NOVÉHO ROKU 2017. 

Ať nám ten NOVÝ ROK přinese jen dobré 
věci, žádnou smůlu a hodně radosti. 

Za všechny cvičenky Matušková J.  
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NITĚNÉ KNOFLÍKY Z JABLONNÉHO 

Vážení rodáci, 
v dnešní přetechnizované době cítí lidé potřebu vracet se ke svým kořenům, nacházet opět 

identitu s prostředím, v němž žijí, a proto se vracejí k místním tradicím. Proto bych ráda 
zmínila firmu (svého druhu již poslední na světě), která se snaží o zachování tradiční výroby  
v Podorlicku. 

Firma A. S. Buttons s. r. o.  
s obchodní značkou Slesinger 
Thread Buttons se zabývá  
v Jablonném nad Orlicí výrobou 
nitěných knoflíků, strojních  
i ručně šitých, a to bezmála 95 let. 

V roce 1921 Antonín Šlesinger 
zaměstnával desítky místních lidí, 
kteří tvořili knoflíky ručně  
a doma. Dokonce i pánové se 
podíleli na výrobě. 

O 3 roky později A. Šlesinger 
spoluzaložil dílnu na průmys-
lovou strojní výrobu, kde ve své 
době zaměstnával kolem 500 lidí. 

Možná, že jste i Vy sami, či 
Vaši předkové pracovali u této firmy a vytvářeli jste něco tak krásného, jako je právě onen 
zmiňovaný nitěný knoflík. Jistě stojí za zmínku, že tento unikát dokázal v současné době 
oslovit i přes konkurenční plastový knoflík řadu designerů, módních návrhářů a světových 
umělců, kteří opět začínají nitěný knoflík používat nejen na ložním povlečení, ale také na 
oděvy, kterým nitěný knoflík dodává luxusní vzhled. 

Tradiční a lidová kultura však tvoří nedílnou součást kulturního dědictví každé země, proto 
bychom se rádi zhostili příležitosti a dali tak podnět ke vzniku muzea nitěných knoflíků  
v Jablonném nad Orlicí. Prostřednictvím zpravodaje vás chceme oslovit a zároveň požádat  

o pomoc, jak toto bohatství 
zachovat. Myslíte-li si, že nám 
můžete předat zajímavé 
informace z doby, kdy se tu 
začal nitěný knoflík vyrábět, 
prosím, obraťte se na nás. 
Naleznete-li doma historické 
prameny, či staré fotografie, 
které by muzeum mohly 
obohatit, nebo objevíte-li 
textilie, na kterých je původní 
knoflík dochován, kontaktujte 
nás, prosím, na tel. čísle 
733 709 511. Můžete nám tak 
pomoci uskutečnit tento plán  
a podpořit tak tradiční 
regionální řemeslo. 

S poděkováním a přáním pěkného dne - tým A. S. Buttons (výroba nitěných knoflíků) 
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PANÍ S VELKÝM ČERNÝM PSEM 

Dobrý den. Byl jsem požádán, abych napsal něco málo o účasti paní Dity Silberové na 
mistrovství světa velkých kníračů ve sportovní kynologii, které se konalo koncem letošního 
října ve Švýcarském Langenthalu.  

Přeskočím takové to povídání, jak jsme pořídili prvního psa labradora Rona, toho spousta  
z Vás znala, a jak s ním Dita nabírala postupně zkušenosti, jak chtěla pracovní plemeno  
a vybrala si plemeno beauceron (čteno boseron) a jak jsem jí to rozmluvil, a že bude lépe 
vybrat plemeno, které je dostupné i v Čechách jako pracovní a ne jenom krasavec na výstavu. 
Volba padla na velkého knírače, a tak máme velkého černého psa - knírače, který má krásné 
jméno Lotr. Výcvik, který samozřejmě stále pokračuje, je mnohem náročnější, než to bylo s 
Ronem, ale pomalými krůčky se posunuje stále dopředu. Povaha knírače je velice odlišná od 
labradora, který dělal skoro vše, co paničce na očích viděl. To Lotr to vidí trochu jinak, hodně 
nad tím přemýšlí a rychlík to fakt není, než se daný cvik naučí. Ale oproti Ronovi je mnohem 
razantnější, ale také svéhlavější. Dost bylo řečí okolo, teď k věci. 

Letos se Dita přihlásila do 
prestižního mezinárodního závo-
du CACIT Dobříš 2016, který se 
konal v červenci a jak již vyplývá  
z názvu, v Dobříši. Zúčastnilo se 
ho 51 závodníků, hlavně z Čech, 
Německa a Polska s plemeny: 
německý ovčák, belgický ovčák, 
rotvajler, dobrman a jeden velký 
černý knírač – náš Lotr ☺. Bylo 
tropické teplo a Lotr se snažil  
a obsadil 18. místo, což není 
špatný výsledek, vzhledem ke 
konkurenci a jak jsem psal  
i vzhledem k náročnosti výcviku. 
Už tam si jí všiml Klub chovatelů 
kníračů ČR a oslovil Ditu  
s nabídkou reprezentace ČR na 
MS velkých kníračů. Doma kolem 
toho byla celkem vášnivá debata, 
kde já jsem z toho moc nadšený 
nebyl. Takové ty argumenty - je to 
daleko, bude to stát hodně peněz, 
pes nemá tolik natrénováno. No 
bylo to hodně otevřené a klonilo 
se to spíše k tomu, že 
nepojedeme. Nicméně Dita se 
psem intenzivně trénovala  
a přihlásila se na MČR kníračů, 
které bylo na Zbraslavi (ta blíž  
k Brnu). Tam Lotr obsadil  

4. místo a už byl oficiálně nominován do reprezentace ČR pro MS velkých kníračů. Jistě si 
říkáte, co se změnilo, že Dita přijala nominaci? Dita odjížděla na republikové mistrovství  
s tím, že reprezentace se odvine od předvedeného výkonu na MČR. Zde se zadařilo, a tak bylo 
rozhodnuto.  
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No a už se blížím konečně k tomu zásadnímu, a to je MS velkých kníračů, správně byl název 
takto:  

25. ISPU GIANT SCHNAUZERE WORLD - SCHAMPIONSHIP. Jak jsem již psal, 
MS se konalo koncem října ve Švýcarském Langenthalu. No nenapsal jsem, co myslím pod 
pojmem sportovní kynologie. To je takový široký pojem. My jsme soutěžili v kategorii IPO 3. 
Píši my, ale byla to Dita a Lotr, já byl jenom prostý řidič, nosič, kuchař, morální podpora  
a sponzor naší malé výpravy z Dlouhoňovic.  

 

Čtvrtek 26. října 2016 
Ve 03:00 hodin dobalujeme auto a vyrážíme. Cestou ještě nabíráme kamarády. Na konci 

Dlouhoňovic se vracíme, abychom si vzali zapomenutou švýcarskou dálniční známku, která 
byla v autě v zásuvce, to je tak, když se blázní ve tři ráno. No vyrážíme, nabíráme kamarády  
a pokračujeme po D1 směr Praha - Rozvadov a dále přes Německo do Švýcarska. Cesta 
probíhala celkem v pohodě, až na pár zdržení v zácpách, jedna v Čechách (Praha), kde jinde, 
dále kolem Stuttgartu, tu jsem prospal, protože zrovna řídil kamarád, a pak pořádná zácpa 
nás potkala ve Švýcarsku, oni ti Švýcaři jsou hodně přesní, a když vyrazí všichni stejně z práce 
domů, tak jsme je samozřejmě potkali na dálnici. Po třech hodinách trpělivosti jsme dorazili 
do Langenthalu. Hurá. Teď se ubytovat. Dohledali jsme pořadatele a ti nás zavedli do bunkru 
civilní obrany, kde jsme měli domluvený nocleh. Část reprezentace tam už byla a další byla 
ještě na cestě. Bunkr, proč bunkr, protože byl kousek od stadionu, ale taky to bylo ubytování 
za rozumnou cenu, tedy na Švýcarsko. Švýcaři mají bunkry v super stavu, takže nocleh super. 
Až na to občasné chrápání ve společné ložnici. No, alespoň bylo o čem ráno povídat.  

Ve čtvrtek 27. října 2016 je už reprezentace kompletní. Českou republiku reprezentuje pět 
dam se svými psy. Plus vedoucí reprezentace, překladatelé a parta, která přijela na mistrovství 
jako podpora. Dnes je na programu veterinární přejímka psů, trénink na závodním place, 
trocha volna a večer losování pořadí závodníků na startu. Tak a máme vylosováno, v pátek 
stopa a v neděli poslušnost a obrany. No a sobota volná, tedy relativně. Samozřejmě nás 
zajímalo, jak si povedou další závodnice z Čech, které nastoupily v sobotu. Ale to předbíhám. 
Večer zábava v bunkru. Sešla se fakt fajn parta a byla spousta legrace.     (pokrač. na další str.) 

 
 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V DLOUHOŇOVICÍCH 

Tříkrálová sbírka se v r. 2017 koná v rozmezí 6.- 8. ledna 2017 (pátek – neděle). 
Více o Tříkrálové sbírce najdete na www.uo.charita.cz 
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Pátek 28. říjen 2016  
Tak dnes máme stopu. No uvidíme, jak to dopadne. Jak jsem psal o té svéhlavosti, tak snad 

si to dnes Lotr nevybere. Občas se mu čuchat nechce, je to lotr Lotr. Asi bych měl trochu 
popsat z čeho se skládá závod dle IPO 3. Zkouška IPO 3 je složena ze tří částí. První je stopa, 
druhá je poslušnost a třetí je obrana. Stopa dle IPO 3 je cizí stopa, nejméně 600 kroků,  
5 úseků, 4 lomy (cca 90°), 3 předměty, nejméně 60 min stará, časový limit pro vypracování 20 
minut. Poslušnost je soubor úkolů, při kterých pes chodí u nohy, lehá, zůstává stát, přeskakuje 
překážky, nosí předměty, vybíhá daným směrem a na povel si lehne, dále musí vydržet nějaký 
čas na místě v klidu. U poslušnosti se též kontroluje reakce na střelbu, které by si pes neměl 
všímat. Při obraně musí pes oběhnout zástěny, najít figuranta, vyštěkat figuranta, zadržet 
figuranta v různých situacích. Trochu jsem to zjednodušil, tak se na mě snad nebudou 
pejskaři zlobit. No, ale k té stopě. Na stopu jsme nastupovali odpoledne. Z místa seřadiště aut 
jsme odjížděli na místní cvičiště, kde proběhla kontrola stopovacích vodítek a rozlosování 
stop. Potom jsme houfně odjeli na místa stopování. Na místě jsme trochu čekali, a potom  
v 16:15 nastoupili. No co budu povídat, trochu se projevila tréma z velkého závodu a první 
povel Dita musela dát dvakrát, protože při prvním ho řekla nevýrazně a pes ho přeslech. 
Stopu šel pěkně, ale ty předměty. První předmět označil super přesně mezi předníma 
nohama, druhý měl pod břichem, bodík dolů a třetí sice označil, ale měl ho za zadkem, a za to 
jsou taky body dolů. Celkově to nebylo špatné, ale zázrak to nebyl. Uvidíme jak dál. 

 

Sobota 29. říjen 2016 
Dnes máme volno, poslušnost a obranu máme až v neděli. Tak co s volným časem? 

Samozřejmě podpoříme naše reprezentanty, kteří v sobotu nastupují a budeme mít i trochu 
času se projít po městě. Užíváme si krásný podzim. O počasí jsem ještě nepsal, ale bylo tam 
krásně. Sluníčko svítilo, krásně obarvené listí na stromech a navíc celé závody se odehrávaly 
ve školním areálu, kde bylo fakt nádherně. Večer nás čekalo slavnostní posezení s ostatními 
reprezentacemi. Po večeři se rozeběhl prima večer, který by mohl trvat až do rána, kdybychom 
v neděli ráno nemuseli na plac. 
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Neděle 30. říjen 2016 
V 8:25 hod. ráno nastupuje Dita s Lotrem na poslušnost. Nastupují vždy dva psi  

s psovodem, jeden cvičí a druhý má dlouhodobé odložení, a potom si to prohodí. My máme 
zrovna to odložení. No to nevadí. První už docvičil a nastupuje Dita s Lotrem. Lotr jede jako 
hodinky, akorát při procházení skupinkou se otočí, asi mu tam někdo smrděl ☺, ale za to jsou 
body dolů. A dál už je to výborné. Však taky dostal pěkné body. Je znát, že i Dita si zvykla na 
velký závod a ta tréma není taková, jako byla na stopě. Gratulace Ditě, Lotr do klece, aby si 
odpočinul a za chvíli nástup na obrany. 

Obrany. Nastupujeme v 9:50. Tak už jsme na startu. Dita vypouští Lotra a Lotr vybíhá 
kontrolovat plenty, jestli tam není schován figurant. Poctivě odkontroluje všechny, figurant 
na něho čeká až v té poslední. Pak už vše běží jako na drátkách. Vyštěkání, zadržení a tak dále. 
Je znát, jak se Lotr těšil, protože ve chvílích, kdy by měl jenom štěkat, tak pořád figuranta 

provokoval (občas si 
štípnul do rukávu, jako by 
říkal, hni se lumpe, ať tě 

můžu kousnout), no a za 
to byly body dolů. Ale 
musím uznat i přes to, že 
byl tak natěšenej a dělal ty 
lumpárny, tak celá posluš-
nost i obrana byla fajn. 
Lotr byl velice razantní  
v provádění cviků.  

No máme to za sebou, 
odpoledne vyhlášení vý-
sledků, poslední nocleh  
a hurá domů. No a jak 
jsme dopadli? Nebylo to 
špatné. Reprezentace Čes-
ké republiky se umístila  
v kategorii družstev na  
3. místě z 11 zúčastněných 

států. Dita s Lotrem obsadila 26. místo z 53 závodníků, což si myslím, že na to, že to bylo 
jejich první mistrovství světa velkých kníračů, to není vůbec špatný výsledek. Zbytek týmu byl 
na pozicích lepších i horších. V poslušnosti byl Lotr nejlepší z celé České reprezentace.  

Po závěrečném ceremoniálu jsme ještě zhodnotili celé závody, zabalili. Někteří odjížděli 
hned, ale my jsme si trochu pospali, no a ve 02:00 ráno hurá směr Basilej, Německo, Čechy  
a hurá domů. Cestu domů už popisovat nebudu, neboť byla sice dlouhá, ale bez zbytečných 
zdržení v kolonách, které se nám jako zázrakem vyhnuly.  

Na závěr musím zhodnotit, že to byl velice příjemný výlet, tedy pro mě, a že tam Dita  
s Lotrem načerpali spoustu zkušeností, které (doufám) zúročí v příštím roce na mistrovství 
světa velkých kníračů, které se bude konat v Čechách.      David Silber 

 
 

MASOPUST 2017 

Masopustní veselí v Dlouhoňovicích proběhne v sobotu 25. února 2017.  
Více na http://masopust.webnode.cz 
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CESTA LESEM  

Druhé zastavení naučné stezky Cesta lesem popisuje prase divoké. Po myslivecku se rodině 
divočáků říká kňour, bachyně a pruhovaným selatům – markazíni. Vyřezané tam ale zatím 
není. Proč? Tak o tom je další pohádka.  

 

Druhá - o praseti divokém.  
V dávných dobách, kdy náš kraj pokrývaly hluboké prastaré lesy, měl každý národ svého 

vládce - krále. Stejně tak tomu bylo i u zvířat. Tehdy byl vládcem divokých prasat statný a zku-
šený král Kňour. Všemi svými poddanými uctíván, obklopen mnoha dvořany, kteří si říkali 
markazíni. Ti se od ostatních lišili svojí livrejí – druhem oblečení. Ta měla pruhovaný vzor 
v přírodních barvách, hnědé a šedé.  

Divočáci ve velkých stádech 
procházeli krajinou za potravou  
i koupelí. Nejlepší očistnou lázní pro 
ně byla a je černé, voňavé, pro nás 
smrduté bahno. V zimě jim občas 
stačil i bělostný sníh. Žili si 
spokojeně, potravy byl dostatek, lesy 
hluboké, nepřátel málo. Jejich 
rodiny byly početné, vzájemně se 
přátelily, děti – selátka vychovávaly 
matky společně. Platilo a dodnes to 
stále platí, že matku i otce 
poslouchají a učí se od nich životní 
moudrosti.  

Král Kňour byl odpovědný  
a vzorný vládce. Vodil svůj národ vždy na místa s hojností potravy. To věděl celý les. Věděl to  
i nejstarší, nejmohutnější dub, vládce všech listnatých stromů. On už zažil mnohokrát 
přeměnu lesa, mnoho stád divoké zvěře, ale tak svědomitého vládce svého národa, jako byl 
král Kňour, ještě dosud nepoznal.  

Jedné měsíční noci, když se všichni divočáci uložili k spánku, probudil starý dub krále 
Kňoura a promluvil k němu přírodní řečí. „Jsi svědomitý, vzorný a mocný král. Zasluhuješ si 

tedy vyznamenání a odznak své moci. Daruji ti 
proto žalud, který ještě nikdo nikdy neviděl  
a nevlastnil. “ Před krále Kňoura spadl z koruny 
dubu veliký, zlatý žalud. Král Kňour poděkoval  
a od téhle chvíle byl ještě váženější  
a obdivovanější všemi divočáky.  

Čas ale ubíhal a vše živé stárne. Tak je svět 
zařízen. Stáří začalo doléhat i na krále Kňoura. 
Jeho chůze se zpomalovala. Stádo – národ už 
nejen že nevedl, ale zakrátko mu již ani nestačil. 
Mladí začali poznenáhlu reptat a dohadovat se  
o nástupnictví na jeho místo. To se stárnoucímu 
králi pranic nelíbilo. V jeho národu přece nikdy 

k žádným hádkám nedocházelo. Nespokojenost a stáří na něho stále víc doléhalo. Začal se 
vyhýbat svým dvořanům i poddaným, až došlo ke konečnému rozhodnutí. Nebyl svědomitý  
a obětavý nástupce, kterému by rád zlatý žalud předal a jmenoval ho svým nástupcem, až 
z něho život odejde. A tak se rozhodl. 
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Je podzim. Listnáče se oblékají do pestrobarevného šatu, hojnost potravy je na každém 
kroku, ale Kňourovi už nechutná. Z posledních sil, opuštěný všemi, zahrabává zlatý žalud, 
odznak své moci, vyznamenání od krále dubu. Jeho životní pouť se končí.  

Veliký dub už nežije. Hluboké lesy ustoupily polím a lidským obydlím, ale divoká prasata tu 
s námi žijí stále. Jejich paměť, přestože neznají písmo a nemají knihy, je veliká. Svůj příběh  
o svém králi v jejich myslích stále žije. Malé děti, selata – markazíni si stále hrají na dvořany, 
a proto nosí pruhovaný šat a dospělí, když nastává podzim a je mírná zima, tak ryjí noc co 
noc, kde se dá, a hledají bájný zlatý žalud.  

Dobře se dívejte, možná ho uvidíte, dřív než oni. Ti naši zatím někde ryjí. 

                                                                         Jirka Tydlitát, ilustrační foto 

OBDIV A PODĚKOVÁNÍ 

Čas Vánoc je i časem vánočních pohlednic a dárků, mnohdy 
zasílaných poštou. Ale dle Karla Čapka a jeho Pošťácké 
pohádky také časem starostí poštovních skřítků. Nebojte, 
nechci psát další pohádku. Vždyť za vším jsou lidé, svědomití 
zaměstnanci pošt. Jak jinak si vysvětlit jejich doručovací 
schopnosti. Chtěl bych zde vyjádřit obdiv na vlastním 
případu. Posuďte sami. Nejsou to sice vánoční 
pozdravy, ale pohlednice zaslané za vzdálených 
zemí.  

Případ první: pozdrav z Lublaně – Slovinsko. 
Adresa: Jiří Tydlitát, Sídlištní 85 Žumberg Češka 
(směrovací číslo doplněno poštou). Došlo za čtyři dny! 

Případ druhý: pozdrav ze Seoulu – Korea. 
Adresa: Tydlitátovi, Dlouhoňovice, Žamberk, Czech   
(č.p. 85 a Republik doplněno poštou. Došlo za deset dní! 

Co dodat? Obdiv a poděkování. Nevím, zda „pouze“ České poště a hlavně doručovateli, až 
na tom, jak se říká, posledním místě. Věřím jen, že tento můj článek poštovní skřítci dodají do 
správných rukou i z našeho Občasníku.  

          Jiří Tydlitát   

KURZY TANCE PRO DOSPĚLÉ 

Pod vedením Michala Bruny a Petry Foglové probíhaly každý pátek od 4. listopadu do  
2. prosince v dlouhoňovické tělocvičně kurzy tance pro dospělé. Čtrnáct zúčastněných párů se 

během tříhodinových 
lekcí učilo základy 
standardních a latin-
skoamerických tan-
ců. Zda-li bude zá-
jem, bude se od  
13. ledna 2017 
pokračovat v „obtíž-
nějších“ figurách.  

 
Za zúčastněné  

Z. Kořínek 
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ZAMYŠLENÍ NAD KNIHOU 

Listuji knížkou Františka Hrobaře Staré a památné stromy na Žambersku, Králicku 
a Rokytnicku v Orlických horách z roku 1949. V úvodu je psáno, že touto knihou jest 
ukončen stromový soupis celého politického okresu Žamberk a tímto předložen k úřední  
i soukromé potřebě a jsou zde uvedeny jen význačnější stromy. Na straně 29 je jmenována 
obec Dlouhoňovice: Dub letní = Qercus robur L. (o = 3,00 m, v = 16 m, s = asi 100 let) v louce 
při silnici, vedoucí od nádraží v Žamberku do Dlouhoňovic, Jana Kalouska, rolníka, č.15. 
Zdravý strom, na němž visí zasklený obrázek, jest ve výši 3m rozdvojený a jeho koruna jest 
pravidelná, široce kulovitá. Je to význačný strom orientační. Č.p. 438. /Ž/     (doslovný opis). 

Dnes již nestojí. Jak příznačné je jméno autora knihy. Takových stromů v této knize 
popsaných je ale víc. Eutanazie dřevin povolena. Zbývá jen vzpomínka a přání, aby vyrostl 
strom nový. Jen se ještě nabízí otázka. Co s názvem místní komunikace? Co se symboly 
obecního znaku? Může to vyřešit informační tabulka. Současné prázdné místo je zatím 
smutné. Máme ale naději, že si za sto let v našem Občasníku přečteme veselejší článek.  

                                                                                                                                    Jiří Tydlitát 

   Vážení občané Dlouhoňovic, 

vzhledem k neutichající debatě o skácení 
památného stromu „dubu letního“ (Quercus robur) 
u domu č.p. 115 v Dlouhoňovicích považuji za nutné 
se k celé události vyjádřit. 

Na jaře roku 2016 bylo zjištěno, že spodní část 
zmíněného dubu je vyhnilá. Podali jsme proto 
žádost na Městský úřad Žamberk, odbor životního 
prostředí a zemědělství o posouzení zdravotního 
stavu stromu. Žádost byla postoupena Agentuře 
ochrany přírody a krajiny České republiky. 
Následně bylo jejími pracovníky provedeno terénní 
šetření  
s tímto výsledkem (cituji): „Kmen dubu je osídlen 
plodnicemi dřevokazné houby, pravděpodobně 
ohňovce statného (Phellinus robustus). Na bázi 
kmene jsou staré plodnice nedeterminované 
dřevokazné houby. U paty kmene mezi kořenovými 

náběhy se již vytvořila dutina. V případě infekce způsobené ohňovcem statným dochází  
v důsledku hniloby k riziku statického selhání 
rozlomením kmene. Strom roste v blízkosti 
rodinného domu a komunikace, které se mohou 
stát cílem v případě selhání stromu. Agentura  
z těchto důvodů hodnotí dub jako dlouhodobě 
neperspektivní.“ 

Šetření tohoto druhu bylo provedeno i v roce 
2007, ale na žádost obce Dlouhoňovice. Již  
v této zprávě je uvedeno, že vzhledem ke 
značnému výskytu plodnic dřevokazných hub  
a situování stromu v blízkosti rodinného domu  
a silnice doporučuje AOPK ČR zrušit ochranu 
památného stromu a dub skácet. 
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Žádná instituce nedala jasné stanovisko, že dub je v pořádku a může zůstat stát bez rizika 
pádu ani po prořezu. V srpnu tohoto roku byla zrušena památková ochrana stromu a v říjnu 
byl strom pokácen odbornou firmou. Pro ilustraci přikládám fotografii. Ostatně věřím, že 
koho tato problematika zajímala, byl se již na zbytek vyhnilého kmene podívat. 

 

Já osobně jsem vystudovala na 
přírodovědecké fakultě obor biologie, a tak 
jsem v tomto ohledu zainteresovaným 
účastníkem. Dokáži objektivně posoudit, 
jaký význam má takový strom v ekosystému. 
Proto jsem při rozhodování, co se stromem 
dál, hodnotila nejen aspekty historické  
a sociální, ale i ekologické. 

Jelikož se naše rodina považuje za rodáky 
z Dlouhoňovic a velice dobře chápeme 
historický význam dubu pro obec, rozhodli 
jsme se vysadit nový. Plánujeme koupit 
vzrostlý strom (4 – 5 m vysoký) kvůli vyšší 
vitalitě. To však skýtá další problémy.  

Je třeba si uvědomit, že i když je většina 
napadeného dřeva pryč, spory a mycelium 
hub zůstává v půdě a zbylých kořenech. Je 
proto nutné místo výsadby ošetřit ekologicky 
přípustným fungicidem tak, aby nový strom 
nepodlehl stejné nákaze. Taktéž je 
doporučeno s výsadbou nového stromu 
nějaký čas počkat. 

Dále budeme počítat v číslech, protože i to 
je problém, který k celé akci patří. Finanční 
rozpočet nezatížil nikoho z těch, kteří proti 
skácení brojili. Celková částka je hrazena 
pouze z našich prostředků. 

 

Zde přehled v číslech:  
• Kácení odbornou firmou - 16 000,- Kč 
• Ošetření půdy fungicidním přípravkem - x Kč (zatím není jasné) 
• Vysazení vzrostlého stromu - cca 10 000,- Kč 
• Prodej dubového dřeva + 5 000,- Kč 

 

Proto bych ráda na závěr uvedla, že nejsme ignoranti, kteří ze svého rozmaru nechají 
pokácet nádherný strom, jež tvořil dominantu zdejšího okolí. To je život. Dubu je nám líto, ale 
zdraví naší rodiny je přednější. 

Mgr. Alena Fišerová, majitelka pozemku 
DlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovický 

KALENDÁŘ (dosud známých) AKCÍ V DLOUHOŇOVICÍCH  

� pátek - neděle 6.- 8. ledna – Tříkrálová sbírka 
� sobota 21. ledna - hasičský ples 
� neděle 22. ledna - dětský karneval 
� sobota 25. února  - MASOPUST 
� pátek 10. března - sportovní ples 
� sobota 18. března – probouzení Urbanovy studánky; 
� sobota/neděle 25. / 26. března – čtení/spaní na Chatě 

Rolba s přechodem času 
� neděle 30. dubna – čarodějnice na hřišti 
� neděle 21. května – setkání důchodců se zastupiteli obce 
� středa 23. srpna – výlet důchodců 
� sobota 23. září – výstup na Výhlednu 2017; 
� sobota/neděle 28. / 29. října – čtení/spaní na Chatě Rolba s přechodem času 
� sobota 25. listopadu - Mistrovství ČR v přespolním běhu konané v Dlouhoňovicích. 

 

Případné změny v kalendáři budou včas oznámeny! 
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Z HASIČSKÉ ZBROJNICE 

ZÁVĚR ROKU V SDH 

Kde začít? V říjnu proběhlo velké okrskové cvičení hasičů v Dlouhoňovicích. Sešly se sbory 
ze Žamberka, Helvíkovic, Líšnice, Kameničné a Dlouhoňovic. Pod metodickým vedením Jana 
Kalouse, který slouží jako profesionální hasič v Králíkách a jako dobrovolný hasič  
v Žamberku, proběhlo ve středu 12. 10. 2016 okrskové cvičení v Dlouhoňovicích na poli  

u rybníka. Námětem nácviku bylo zahoření 
zemědělské techniky s následným požárem 
strniště a lesa. Řekli jsme si, jak bychom 
postupovali a prakticky si vyzkoušeli 
doplňování vody z rybníka pomocí plovoucího 
čerpadla i sání vody přímo čerpadlem na autě. 
Po tomto cvičení jsme se přesunuli do hasičské 
zbrojnice, kde proběhlo školení na doplňování 
vody do bambi vaku zavěšeného pod 
helikoptérou.  

17. listopadu v Dlouhoňovicích hořela 
zemědělská technika, bohužel tentokrát 

doopravdy. Ráno nás zavolali místní občané k požáru nakladače v prostorách salaše. Byli jsme 
na místě jako druzí a pomohli jsme profesionálním hasičům s taháním hadic na pozice hašení. 
Potom na místo dorazila druhá směna ze 
Žamberka a hasiči z Letohradu a „dobráci“ ze 
Žamberka. Velkou vadou bylo, že nás oficiálně 
nezvedli z operačního střediska v Pardubicích, 
což vzhledem k požáru v obci byla jejich 
povinnost. Tuto skutečnost jsme reklamovali  
a vedoucí operačního se nám omlouval, že došlo 
k pochybení na jejich straně a že se to nebude 
opakovat. Tak uvidíme? Jinak nikomu se nic 
nestalo, ale nakladač bohužel shořel. Ještě, že se 
na to přišlo včas. Snad budeme mít zase od 
požárů pokoj. 

V prosinci jsme se zúčastnili výroční valné 
hromady SDH Líšnice a týden na to měl „výročku“ náš sbor. Proběhlo hodnocení práce za celý 
rok, představení plánu na rok 2017, ocenění našich bývalých hasičů a předali jsme čestné 
uznání SH ČMS panu Stanislavu Vítkovi staršímu. V rámci diskuze přidal svůj příspěvek pan 

Petr Nun, starosta obce, a hosté ze 
Sboru dobrovolných hasičů Líšnice. 

Na závěr vám chci popřát vše 
nejlepší do nového roku a rádi se  
s vámi setkáme v lednu na 
hasičském plese, který se koná 
v sobotu 21. ledna 2017 a hned 
22. 1. 2017 na dětském karnevalu.  

Za SDH Dlouhoňovice DSI 
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Z ČINNOSTI SPOLKŮ 

MIKULÁŠ 

Kde se vzal, tu se vzal, 
Mikuláš pod okny stál.  

V ruce velkou berličku,  
na hlavě měl čepičku, 
z bílých vousů teplý šál, 
takhle děti vypadal. 

Mikuláši, Mikuláši,  
neber s sebou čerty radši,  
vezmi si jen anděly,  
ti nám něco nadělí.  

 

Tuto a i jiné básničky slyšel Mikuláš s andělem  
a čertíky od dětí, když se jich po roce přišel zeptat, jestli 
náhodou nezlobily. A víte co? Nezlobily. Máme ve vsi 
nějaké moc hodné děti. A tím pádem čerti neměli moc 
práce. Podle Velké andělské knihy malých hříšníků si sice 
děti občas neuklízí svůj pokojíček a hračky, sem tam 
neposlouchají maminku a někdy se jim nechce dělat 
úkoly, ale takové jsou asi úplně všechny děti.  A pokud 
tam přece jen nějaký ten malý hříšek byl, tak si děti 
podaly ruku s čertem na to, že ho do příštího roku 
vylepší. Svatosvatě slíbily, že budou po celý rok hodné. 
Na takové děti se příští rok bude těšit Mikuláš, až si to 
zase přijde zkontrolovat a přinese jim něco dobrého na 
zoubek.       Čertík JB 

 

PŘEDVÁNOČNÍ DÍLNIČKA 

V pátek 4. listopadu jsme se opět sešli  
s Floriánkem. Jako každý rok byly děti moc 
šikovné a vyrobily velké množství dárečků  
a vánočních dekorací. Nejvíce je zaujal 
přírodní anděl z polínka a květináčový 
sněhulák. Ani ostatní výrobky nezůstávaly 
pozadu. Tentokrát na vyrábění přišlo 
opravdu hodně dětí, tak se budeme těšit, že 
se všichni na jaře společně zase sejdeme. 

Za Floriánek M. Š. 

DRAKIÁDA 

Pod patronátem spolku Floriánek se pod Výhlednou v Dlouhoňovicích v sobotu 15. října 
konala tradiční a dětmi oblíbená 
DRAKIÁDA – viz přiložené foto ☺ 

  LaS 

VÁNOČNÍ FOCENÍ 

Letos poprvé proběhlo v místní tělocvičně 
focení s vánoční tématikou. Paní fotografka 
Zuzana Kubíčková zvládla každou situaci  
v pohodě. Budeme se těšit na další 
spolupráci. 

Za Floriánek M. Š. 
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ČTENÍ S PŘECHODEM ČASU 

V sobotu 29. 10. 2016 jsme 
se již po sedmnácté sešli na Chatě 
Rolba. V 19 hodin přiběhly 
natěšené děti se spacáky, plyšáky 
a předepsaným vstupným  
(4 kousky buchet). Na Rolbě již 
čekal pan Tydlitát a děvčata  
z Floriánku. 

Překvapením pro všechny byla 
návštěva reportéra ZPRÁVIČEK 
České televize, dětského kanálu 
:D („déčko“), který s dětmi 
natočil reportáž o naší již 

osmileté tradici. Po jeho odjezdu šly děti na noční procházku lesem a po návratu si na chatě 
vyráběly náramky, klíčenky a různé šperky při poslechu čtení úžasných knih. Četlo se z knih 
A. Lindgrenová – DĚTI Z BULLERBYNU a E. T. Seton – DVA DIVOŠI. 

Děti v klidu poslouchaly, až usnuly a spaly do rána. 
Jsme rády, že se tento pěkný zvyk dodržuje a děti „spaní na Rolbě“ stále baví. 

Za Floriánek R. M. a J. B. 

VÁNOČNÍ JARMARK S MIKULÁŠSKOU NADÍLKOU 

„Nedávno bylo léto a už zase čekáme na Vánoce“, povzdechl si nejeden z nás. Ale s tím asi 
nic neuděláme, a tak nám nezbývá, než se těšit a pomalu vytvářet zimní náladu. 

Floriánek nám s tím (jako každoročně) pomohl a připravil pro všechny mikulášské 
odpoledne plné kouzel a překvapení. 

Ozdobený stromeček, čokoládová fontána, krásně vyzdobené prodejní stánky, kavárnička, 
vánoční koledy a písničky, to všechno navozovalo sváteční atmosféru. 

Veliký potlesk sklidilo také povedené vystoupení dětí z MŠ Dlouhoňovice a kouzelnické 
představení. Potom už 
děti čekaly, až přijde 
Mikuláš, čert a anděl 
a doufaly, že jejich 
zlobení nebylo tak 
veliké a dostanou 
nějakou dobrotu. Ne-
vím, jestli tu máme 
samé hodné děti, ale 
nadílku dostaly všech-
ny, i když některé si to 
pojistily u Mikuláše 
básničkou. 

Potom už nezbylo, 
než se rozloučit  
a všem popřát krásné 
a pohodové Vánoce a do roku 2017 hlavně trpělivost, zdraví a štěstí. 

Za Floriánek A.P. 
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ZE SPORTU 

PŘÍPRAVA MISTROVSTVÍ ČR V PŘESPOLNÍM BĚHU 2017 

Plníme slib z minulého Občasníku, že v každém dalším čísle Vás budeme informovat  
o přípravách na tuto významnou sportovní akci. Připomínáme, že Mistrovství ČR se bude 
konat v Dlouhoňovicích 25. listopadu 2017. Jde o mimořádně významný závod, který je 
zároveň kvalifikací na Mistrovství Evropy. Vyžaduje tedy pečlivou a dlouhodobou přípravu. 
Akci připravuje organizační výbor v tomto složení: 

 

Jan Pešava - ředitel závodu    Petr Nun - hlavní manažer  
Česlav Vančura - předseda org. výboru  Miroslav Vítek - organizátor závodu 
Ing. Miroslav Keprta - technický ředitel  Ing. Stanislav Vítek - ekonomický ředitel 
Marie Motlová-Taclová - společenský úsek Jiří Havrda - autor trati 
Zdeněk Kořínek - vedoucí občerstvení  Ing. Josef Kulhavý - vedoucí prezence  
Tomáš Herman - vedoucí propagace  Josef Severýn - vedoucí parkování 

 

Spolupracovníci:  
Jacek Přibáň - hlasatel, Josef Psohlavec - ředitel společnosti Videotour, Josef  
Švarc - výtvarné studio, Jan Čenský - moderátor, Alfréd Strejček - moderátor, Josef 
Hanykýř - hlavní rozhodčí. 

 
Smlouva s Českým atletic-

kým svazem (ČAS) byla 
podepsána a jako pořadatel je 
oficiálně vedena TJ Dlouho-
ňovice a je registrován nový 
oddíl, a to atletický. V sobotu 
19. 11. 2016 se naše delegace 
zúčastnila MČR v Praze, 
abychom načerpali zkušenosti. 
Této akce se zúčastnilo 900 
závodníků. Už z toho je vidět, 
jak velká akce to bude. Za 
souhlas se vstupy na pozemky 
děkujeme panu Václavu 
Vítkovi, panu Josefu Holubá-

řovi, panu Jaroslavu Macháčkovi a manželům Štajnerovým. 
Slíbili jsme Českému atletickému svazu, že MČR bude záležitostí celé obce. Obracíme se na 

Vás, Vaše známé a příbuzné se žádostí o pomoc při organizování mistrovství. Potřebujeme 
spolupracovníky v administrativě a organizaci. Pokud se rozhodnete pomoci, přihlaste se na 
OÚ u p. starosty. Děkujeme Vám předem.  

Abychom se vůbec mohli ucházet o pořadatelství MČR, bylo nutné splnit tyto tři základní 
předpoklady:  

• souhlas a podpora starosty a zastupitelstva obce; 
• spolupráce s oddílem atletiky JABOR v Jablonném nad Orlicí; 
• souhlasy majitelů pozemků, na nichž je trať plánována. 

Všechny tyto podmínky byly splněny.                         
Za organizační výbor MČR  Česlav Vančura 
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INFO ZE SKI AREÁLU 

Příprava na letošní zimní sezónu začala dříve než obvykle. Již v září jsme začali repasí dolní 
i horní stanice. V říjnu proběhly nutné revize, v listopadu školení a ostrá příprava na zimu.  
Tj. umístění bezpečnostních prvků, čištění a zkouška zasněžovacího systému. K prvnímu 
prosinci bylo vše připraveno a začalo čekání na mráz. Někteří nedočkavci se divili, proč 
nevyrábíme sníh, když v Českých Petrovicích a v České Třebové na Pekláku již děla běží. 
Odpověď je jednoduchá. Naše technologie je 14 let stará. Pro její provoz je třeba minimálně 
minus 4 st. Celsia.  V noci 27. 11. začala rtuť teploměru klesat, a tak proběhla zkouška 
zasněžování. Pro nedostatek vody v potoce bylo zasněžování zastaveno. Protože musíme 
používat vodu z vodovodního řádu, nemohli jsme riskovat zasněžování před plánovaným 
deštěm.  

Pro informaci. Přestože loňská zima lyžování nepřála, podařilo se nám areál udržet 31 dní 
v provozu. Turniket zaznamenal 36 tisíc průchodů. Dětský vlek svezl 379 malých lyžařů. 
K tomu je třeba připočíst návštěvy škol. Lyžovali jsme většinou na umělém sněhu. Na jeho 

výrobu běžela děla celkem 117 
hodin. A tady se obracím na 
příznivce lyžování. Pro zajištění 
provozu v letošní sezóně  
a zejména v letech příštích 
hledáme dobrovolníky, kteří 
budou ochotni pomáhat lyžařům 
na nástupišti za každého počasí  
a vyrábět sníh za mrazu zejména 
v nočních hodinách. Za tuto práci 

vám můžeme nabídnout finanční odměnu a pocit radosti z dobře vykonané práce. Bližší 
informace poskytnou pánové Tobiška, nebo Vych. 

Pokud by počasí přálo, zveme všechny na Silvestrovské lyžování s přípitkem na vrcholu 
sjezdovky. Foto - ráno 28. listopadu. 

Jan Vych 
HOKEJISTÉ STÁLE BEZ BODŮ 

Hokejová oblastní soutěž zahájila soutěžní sezónu 2016-2017 se stejnými týmy, které 
předešlou dokončily. V dlouhoňovickém týmu došlo ke změnám, kdy pozici asistenta ukončil 
Jaroslav Macháček a na trenérském postu vystřídal Jiřího Kulhavého Juraj Hrčka.  
V hráčském kádru hostuje z oddílu SK Žamberk Petr Šulc z Líšnice. Největší oslabení jsme 
zaznamenali v obraně, kde chybí Marek Keprta, který si obnovil zranění a Jakub Doleček, 
který absentuje z důvodu pracovních. Michal Holubář s novým pracovním vytížením zřejmě 
ukončil hokejovou karieru. Z různých důvodů se ani útočné formace nepodařilo ustálit a ab-
solvovat tréninky tak, aby došlo k obnovení jejich herních návyků a součinností. Výsledkem je 
nepřerušená série porážek, kterou zřejmě dlouhoňovický hokej nepamatuje. Jak to bude 
pokračovat si přečtete v následujícím čísle Občasníku. Doufejme, že bude důvod k optimismu.  

Realizační tým věří a pevné jádro týmu doufá, že společným úsilím zachráníme letošní 
sezónu od jednoho z nejhoršího výsledku v soutěži. 

Všem věrným fandům děkujeme za podporu, vážíme si toho, že dokážete být s námi  
v časech dobrých i horších!!! 

Všem čtenářům pak přejeme klidné Vánoce a sportovního ducha v novém roce. Přijměte 
pozvání na Sportovní ples, který pořádáme v pátek 10. března 2017 pro všechny, kteří se 
chtějí bavit, třebas sportu zrovna neholdují … snažíme se pro vás. 

Za tým hokejistů TJ HC Dlouhoňovic od ledu zdraví Mirek Keprta 
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JUNIOR DLOUHOŇOVICE 

Podzimní část okresní soutěže starších přípravek jsme úspěšně zvládli a obsadili celkové  
6. místo. Kluci předváděli kvalitní hru, smazal se věkový rozdíl z jarní části, a tudíž přišly  
i výsledky. Ty sice v tomto věku vůbec 
nehrají žádnou roli, ale jsou jediným 
hodnocením. Myslím si, že je to odraz naší 
společné práce. Trénovali jsme dvakrát 
týdně společně s mladší přípravkou, kterou 
čeká soutěžní část na jaře. Na tréninku nás 
sice bylo vždy plné hřiště, ale stále se 
potýkáme s malým počtem menších dětí. 
Uvidíme, jak to vše zvládneme. Přivítali 
bychom i větší trenérskou podporu (i z řad 
rodičů). Vždy jsou pro děti lepší menší 
skupinky, než hromadné cvičení. Chtěli 
bychom mít maximálně na jednoho 
trenéra 6 dětí, a to se nám moc nedaří. 
Zimní přípravu začneme 10. ledna a bude 
opět rozdělena na starší a mladší. Scházet 
se budeme jedenkrát týdně, většinou  
v tělocvičně. Zimu chceme okořenit i jinými sporty, pokud počasí dovolí. Samozřejmě se 
zúčastníme i několika turnajů. Pro mladší přípravku uspořádáme turnaj u nás.  

Závěrem bych chtěl všem dětem, rodičům a fanouškům mládežnické kopané  
v Dlouhoňovicích popřát hezké Vánoce a šťastný a úspěšný rok 2017. 

Za trenérský tým FC Dlouhoňovice - Zdeněk Kořínek 
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TABULKA – starší přípravka, podzimní část 2016 

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body 
Penalty 

+ 
Penalty 

- 
1 1. FC Žamberk  20 17 2 1 214:28 53 0 0 
2 TJ Jablonné nad Orlicí, z.s.  20 16 0 5 131:37 50 0 2 
3 TJ Sokol Tatenice  21 16 0 5 181:48 48 0 0 
4 Fotbal Žichlínek  19 14 0 5 113:48 43 1 2 
5 TJ Sokol Němčice  23 13 0 10 114:75 39 3 3 
6 TJ Dlouhoňovice 19 12 0 7 112:53 35 1 0 
7 TJ Sokol Sruby  17 12 0 6 65:49 34 3 1 
8 TJ Sokol Libchavy B  21 9 1 11 114:82 29 1 2 
9 FK Dolní Dobrouč  11 4 1 7 15:101 12 1 0 
10 TJ Sokol Verměřovice  17 4 0 13 51:141 12 0 0 
11 TJ Dolní Čermná  17 3 0 15 44:94 9 1 1 
12 SK Rybník  24 2 0 22 27:223 6 0 0 
13 AFK Union Rokytnice v Orl.h.  19 1 2 16 11:213 5 0 0 

 

VÝSLEDKOVÝ SERVIS STARŠÍ PŘÍPRAVKY 
 

TURNAJ LIBCHAVY  (2. místo) 
DLŇ – D. DOBROUČ   17 :1 
DLŇ – SRUBY    3 : 4  
DLŇ – LIBCHAVY   4 : 4 pk 3 :2 
 

TURNAJ RYBNÍK   (1. místo) 
DLŇ – RYBNÍK    17 : 1 
DLŇ – JABLONNÉ   5 : 1 
DLŇ – D. ČERMNÁ   6 : 2 
 

TURNAJ DLOUHOŇOVICE (2. místo) 
DLŇ – TATENICE   3 : 5 
DLŇ – RYBNÍK    10 : 0 
DLŇ – ŽICHLÍNEK   3 : 2 
 

TURNAJ ŽAMBERK  (3. místo) 
DLŇ – LIBCHAVY   1 : 3 

DLŇ – ŽAMBERK   0 : 13 
 

TURNAJ JABLONNÉ  (2. místo) 
DLŇ – JABLONNÉ   2 : 4 
DLŇ – D. ČERMNÁ   6 : 4 
DLŇ – VERMĚŘOVICE   10 : 3 
 

TURNAJ TATENICE  (3. místo) 
DLŇ – RYBNÍK    8 : 0 
DLŇ – TATENICE   3 : 5 
DLŇ – JABLONNÉ   1 : 2 
 

TURNAJ RYBNÍK   (1. místo) 
DLŇ – VERMĚŘOVICE   13 : 0 
DLŇ – TATENICE   9 : 1 
DLŇ – RYBNÍK    9 : 1 
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NA ZÁVĚR PŘIPOMÍNÁME, ŽE: 

 

VÁNOČNÍ PROVOZNÍ DOBA V MÍSTNÍ PRODEJNĚ A RESTAURACI 
      prodejna Hruška   restaurace Pod Lipami 

PÁTEK   23. 12. 2016  7:00 – 12:00, 14:00 - 17:00 hod.  17:00 – 24:00 hod. 
SOBOTA  24. 12. 2016  7:00 - 11:00 hod.    ZAVŘENO 
NEDĚLE  25. 12. 2016   ZAVŘENO     ZAVŘENO 
PONDĚLÍ  26. 12. 2016  ZAVŘENO     ZAVŘENO 
ÚTERÝ  27. 12. 2016  7:00 – 12:00, 14:00 - 17:00 hod.  17:00 – 22:00 hod. 
STŘEDA  28. 12. 2016   7:00 – 12:00, 14:00 - 17:00 hod.  17:00 – 22:00 hod. 
ČTVRTEK  29. 12. 2016  7:00 – 12:00, 14:00 - 17:00 hod.  17:00 – 22:00 hod. 
PÁTEK  30. 12. 2016  7:00 – 12:00, 14:00 - 17:00 hod.  17:00 – 24:00 hod. 
SOBOTA  31. 12. 2016  7:00 - 11:00 hod.    ZAVŘENO 
NEDĚLE  1. 1. 2017  ZAVŘENO     ZAVŘENO 

  

� Pro přímou komunikaci s redakcí Občasníku je určena samostatná e-mailová adresa 
obcasnik@dlouhonovice.cz. Uzávěrka příspěvků příštího (jarního) vydání Občasníku 
(číslo 73) je v neděli 12. března 2017. Touto cestou prosíme všechny občany, kteří mají 
k dění v obci „co říci“, aby své příspěvky zaslali včas na výše uvedenou e-mailovou adresu, 
či je donesli na Obecní úřad v Dlouhoňovicích. 

 

� Stále pokračuje možnost zasílání aktuálních 
informací z Obecního úřadu Dlouhoňovice 
formou SMS zprávy, či e-mailu. Zájemci o tyto 
informační kanály se musí přihlásit na 
Obecním úřadě v Dlouhoňovicích (e-mailem, 
telefonicky, osobně). Upozorňujeme, že  
v případě rozesílání „obecních SMS“ se jedná  
o tzv. internetovou SMS bránu. To 
znamená, že telefonní číslo, ze kterého jsou 
SMS rozesílány, funguje pouze jednostranně, 
nelze na něj zpětně volat, či zasílat SMS jako 
odpověď! 
 

 

Autoři použitých fotografií jsou: 
L. Šimek (6), J. Grus (1), archiv rodina Fišerova (1), L. Šimková (2), D. Silber (3), J. Matušková (2), 

archiv společnosti A. S. Buttons (2), archiv SDH Dlň (3), P. Nun (1), J. Vych (1),  
archiv MŠ Dlň (3), archiv FC Dlň (1), archiv Floriánek (4). 

Použité foto a animace: zdroj internet (10) 
 

 
Vypracovala redakční rada v čele s Lucií Šimkovou v nákladu 150 výtisků. Kontaktní 
e-mail: obcasnik@dlouhonovice.cz Prodej obecního zpravodaje v Dlouhoňovicích: 
obecní úřad, prodejna, restaurace. Celoroční předplatné možno zajistit na Obecním 
úřadě v Dlouhoňovicích. Redakční rada neodpovídá za obsah převzatých příspěvků.  

Uzávěrka příspěvků do Občasníku č. 73 je v neděli 12. 3. 2017. 
Úřední hodiny Obecního úřadu Dlouhoňovice: 

pondělí a středa: 14:00 – 17:00 hod., pátek: 9:00 – 10:00 hod. 
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