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Květinová
výzdoba
odborně
provedená zkušeným zahradníkem
zkrášluje obec Dlouhoňovice (více
uvnitř zpravodaje). Největším zahradníkem je však sama příroda,
která umí vyčarovat doslova kouzelnou hru barev.
V tomto případě pole svazenky
vratičolisté pod hřbitovem.
Obecní úřad Dlouhoňovice, Školská 71, 564 01 Žamberk
tel.: +420 465 614 791, e-mail: urad@dlouhonovice.cz, web: www.dlouhonovice.cz
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OHLÉDNUTÍ A PODĚKOVÁNÍ
Dobrý den, Vážení spoluobčané.
Chtěl bych se jen pár slovy zmínit o dvou
starostech, které jsem při práci v zastupitelstvu zažil. Prvním je Jan Vych. Po někom,
když se podívá zpět na to, co udělal za práci,
nezůstane nic moc a po někom věci, které
jsou zásadní. V této zmínce pro obec platí to
druhé. Honza se zasadil o samostatnost obce.
Toto je ta základní věc pro nás občany, na
kterou se jaksi s časem tak trochu
zapomnělo. Další akce jako plynofikace,
kanalizace, vodovodní řád, lyžařský areál,
prapor a znak obce. Je to jen zlomek akcí,
které se za jeho vedení podařily, kladně
ovlivňují obec do dneška a my všichni z toho
těžíme. Bohužel někteří zapomínají s časem a
někteří úmyslně. I když má někdy Honza na
věc jiný názor, stejně za ním pro radu budu

chodit a vážit si ho. Za jeho práci, kterou pro
obec dělal a dělá dosud, mu děkuji.
Druhým panem starostou byl Pavel Smola.
Jeho období, kdy mohl pro nás občany
pracovat, bylo bohužel velice krátké. Za Pavla
jsem nastoupil a musím říci, že se mi za něj
pracovalo velice dobře. Hlavně jeho zaujetí
pro věc a ohleduplný přístup k lidem.
Výhledové místo, kluziště, sídliště Velký
Hájek jsou akce, kde se Pavel velkou měrou
podílel. V červnu vzpomeneme na tu
smutnou chvíli, kdy Pavel podlehl zákeřné
nemoci. Vždy si ho budu pamatovat jako
člověka, který žádost o pomoc druhému
nikdy neodmítl. Pavle děkuji.
Starosta obce Petr Nun
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SNAD TO TAKHLE NESKONČÍ V CELÉ OBCI!
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Dobrý den,
zdravím občany naší obce a prosím je o
pomoc. V celé obci průběžně probíhá akce
spojená s novými záhonky, květinovou
výzdobou, zkrátka snahou trochu zpříjemnit
prostředí v naší obci.
Bohužel to někteří občané špatně
pochopili a květináče nám odnášejí a starají
se o ně doma. Takhle jsme to však určitě
nemysleli. Některým věcem asi nelze
zabránit, a tak bych Vás poprosil, abyste nám
pomohli svojí všímavostí těmto aktivitám
zabránit.
U krádeže květináčů z mostu v ul. Luční a
Hlavní/u Pejchů jsem byl přesvědčen, že to
nebyl nikdo z naší obce. Květináče byly
odvezeny 10. 6. cca v 15:00 hodin. Přesto
jsem projel ten den celou obec včetně

Velkého Hájku a našel zbytky upevňovacích
pásků, které držely květináče v jedné
postranní ulici přímo v naší obci. Květinová
výzdoba nebude doplněna a „novému
majiteli“ přeji kdykoli je půjde zalévat, aby si
představil, že se na něho dívají oči občanů
obce. Bohužel ne všech, protože ve středu
10. 6. byl odnesen závěsný květináč ze
zastávky u Vostřelů.
Opět prosím Vás všechny o pomoc,
abychom toho …… našli a uvažuji, že i za
cenu pokuty nechám uveřejnit jeho plné
jméno. Třeba se v něm pohne svědomí a
ukradené květináče budou ležet u OÚ.
Starosta obce Petr Nun
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ANKETA - REVITALIZACE OBJEKTU ZD
Dne 21. dubna byly na Obecní úřad Dlouhoňovice doručeny poslední archy z ankety, ve
které jste se mohli vyjádřit ohledně vzhledu areálu bývalého ZD Kameničná před zadáním
projektantovi.
Výsledkem bylo odevzdání celkem 196 hlasů těch, kteří se k nějaké variantě
vyjádřili. Dopadlo to takto:
43 s vás bylo pro variantu A (21,9 %) Moloarchitekti (dřevostavba)
35 z vás bylo pro variantu B (17,9%) Ing. arch. Stejskal
118 z vás bylo pro variantu C (60,2%) Ing. arch. Kulda (TIPOS)
Tento výsledek byl
projednán na zastupitelstvu obce a byla
zadána výzva na
zhotovení projektu.
Tento projekt bude
proveden jako celek
pro budoucí stavební
povolení a hlavně
nám řekne, kolik celá
přestavba bude stát.
Podle toho, kolik budou předpokládané náklady, se bude i vyvíjet další postup při
rekonstrukci. Za Vaše názory Vám děkujeme.
Petr Nun - starosta obce
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Zhruba v první polovině srpna bude v Dlouhoňovicích otevřena rekonstruovaná prodejna
potravin ve spolupráci s novým nájemcem - f. Hruška. Obec chce tímto urychlit výběr
prodavače nebo prodavačky, což byl při jednání s firmou jeden ze slibů obce. Případní
zájemci o toto místo nechají svůj kontakt na OÚ. Vybírat si bude zástupce firmy.
Složení povodňové komise obce Dlouhoňovice: Petr Nun (starosta, tel.: 465 614 791,
724 186 254), David Silber (místostarosta, tel.: 777 296 689), Jaroslav Vondruška
(zastupitel, tel.: 724 367 434), Zdeněk Kořínek (zastupitel, tel.: 737 270 255), Zdeněk
Musil (starosta SDH, tel.: 774 360 374), Václav Vítek (velitel hasičů SDH,
tel.: 737 385 497).
Spatříte-li ve svém okolí volně pobíhajícího psa, u kterého neznáte majitele, je třeba
bezodkladně kontaktovat starostu, či místostarostu obce. Jen tito dva zástupci obce
Dlouhoňovice jsou oprávněni zavolat odchytovou službu. Občan si sám volat odchyt
oprávněn není!
V průběhu letních měsíců bude v Dlouhoňovicích a blízkém okolí prováděn odchyt zmijí.
Bude-li se ve vašem okolí pohybovat osoba, u které si nebudete jistí, že jde právě o
pracovníka provádějícího odchyt, kontaktujte starostu obce Dlouhoňovice, který je oprávněn
tuto osobu legitimovat.
Obec Dlouhoňovice bude rozdávat barevné tašky na tříděný odpad, které nakoupila od
firmy EKO-KOM. Sady obsahují tašku žlutou na plasty, zelenou na sklo a modrou na papír.
Jsou určeny těm, kteří již odpad třídí, a věříme, že budou motivací pro ty, kteří se ještě do
třídění odpadu nezapojili. Poplastované tašky v domácnostech nahradí často chybějící
nádoby na tříděný odpad. Poslouží k odnesení odpadu ke kontejnerům na tříděný odpad.
Díky tomu, že jsou omyvatelné, se dají jednoduše udržovat a používat bez omezení.
K rozdání je připraveno zatím 50 ks sad. Pokud se tašky osvědčí a bude o ně zájem, obec
objedná další. Tašky jsou k vyzvednutí na OÚ.
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Vážení spoluobčané,
dovolte, abych se v krátkosti vrátila ke květnovému setkání důchodců.
Věřím, že většina z nich strávila v Kulturním domě hezké, společné odpoledne. To bylo také
přáním všech zastupitelů, kteří
tuto akci pečlivě připravovali.
Jen mě mrzí, že ve výběru
kulturního programu jsme nezvolili nejvhodnější variantu. Opět,
jako již v minulosti, nás zradila
špatná akustika v sále. Většina
z vás bohužel nerozuměla, neslyšela vtipy a imitátorské umění
pana Václava Faltuse. Je to pro
nás
ponaučení
pro příště,
kdy budeme kulturní program
orientovat jiným směrem, než je mluvené slovo. Děkuji za pochopení.
Jitka Chárová
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Zastupitelstvo obce Dlouhoňovice na svém zasedání dne 13. 4. 2015 schválilo:
požadavek zařadit vybrané komunikace do kategorie místních komunikací;
jmenovací dekret pro kronikářku paní B. S.;
složení nové povodňové komise (viz kapitola „informace z radnice“ na straně 4);
smlouvu o smlouvě budoucí na přípojku elektro pro paní M. K. na Velkém Hájku;
a ukládá starostovi obce uzavření smlouvy pro jednatele Správy sportovišť Dlouhoňovice s.r.o.
do 30. 9. 2016 s panem J. V.;
smlouvu s MAS Orlicko na mimořádný dotační příspěvek z rozpočtu obce;
smlouvu s TJ Dlouhoňovice na vyplacení dotačního příspěvku z rozpočtu obce;
smlouvu s SDH Dlouhoňovice – mladí hasiči na vyplacení dotačního příspěvku z rozpočtu;
smlouvu s SDH – Floriánek na vyplacení dotačního příspěvku z rozpočtu obce;
návrh p. Vondrušky o doplnění mobiliáře před hřbitovem;
projednání návrhu p. Vondrušky na obměnu vybavení Chaty Rolba nábytkem.

Zastupitelstvo obce Dlouhoňovice na svém zasedání dne 13. 4. 2015 neschválilo:
žádost A. a L. H. o odprodej části pozemku obce parc. č. 326/5;
žádost paní J. S. o provedení elektropřípojky na pozemek parc. č. 2175.

Zastupitelstvo obce Dlouhoňovice na svém zasedání dne 13. 4. 2015:
při výkonu valné hromady společnosti Správa sportovišť Dlouhoňovice s.r.o. se sídlem
Dlouhoňovice, Školská 71, PSČ 564 01, IČ 25965514, zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Hradci Králové, oddílu C, vložce 17955 (dále jen „společnost“) činí podle
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů toto rozhodnutí:
S ohledem na skutečnost, že dne 1. 1. 2014 nabyl účinnosti zákon č. 90/2012 Sb.,
o obchodních korporacích, který ukládá společnosti přizpůsobit zakladatelskou listinu
úpravě tohoto zákona do 6 (šesti) měsíců od nabytí jeho účinnosti (§ 777 odst. 2 citovaného
zákona), s ohledem na možnost podřídit se zákonu o obchodních korporacích jako celku
(§ 777 odst. 5 citovaného zákona), s ohledem na rozšíření předmětu podnikání společnosti
o živnost „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“ a za účelem uvedení znění
některých živností v zakladatelské listině společnosti do souladu se zněním na výpisu ze
živnostenského rejstříku společnosti se mění zakladatelská listina společnosti tak, že
původní znění zakladatelské listiny se nahrazuje novým zněním. Toto znění je v plném
rozsahu k dispozici na Obecním úřadě Dlouhoňovice.
pověřilo starostu obce Petra Nuna, aby za obec, jakožto jediného společníka společnosti
Správa sportovišť Dlouhoňovice s.r.o., prohlásil výše uvedené rozhodnutí do notářského
zápisu.

Zastupitelstvo obce Dlouhoňovice na svém zasedání dne 25. 5. 2015 schválilo:
zadání změny č. 1 ÚP Dlouhoňovice;
a uložilo starostovi obce uzavření smlouvy s firmou Skala na zajištění BOZP.

Zastupitelstvo obce Dlouhoňovice na svém zasedání dne 8. 6. 2015 schválilo:
„Závěrečný účet obce Dlouhoňovice za rok 2014“ včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce za rok 2014, a to bez
výhrad. Opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2014 bylo přijato;
účetní závěrku obce Dlouhoňovice sestavenou k 31. 12. 2014;
účetní závěrku příspěvkové organizace MŠ Dlouhoňovice sestavenou k 31. 12. 2014;
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celoroční hospodaření PO MŠ Dlouhoňovice a rozdělení přebytku hospodaření roku 2014
ve výši 30.818,96 Kč (zisk) do rezervního fondu PO MŠ Dlouhoňovice;
směnnou a darovací smlouvu mezi p. H. V. a obcí Dlouhoňovice a směnnou smlouvu mezi
p. L. S. a obcí Dlouhoňovice;
vyhlášení záměru na pronájem obecních prostor v č. p. 139.

Zastupitelstvo obce Dlouhoňovice na svém zasedání dne 8. 6. 2015 neschválilo:
prodej pozemku parc. č. 707/1 na žádost p. R. B. o odkup výše uvedeného pozemku.
Termíny veřejných zasedání Zastupitelstva obce Dlouhoňovice v r. 2015: 14. 9. 2015, 7. 12. 2015
Případné změny budou včas oznámeny.

ZLATÁ SVATBA MANŽELŮ HOLEČKOVÝCH
V sobotu 6. června proběhla oslava a symbolický obřad u příležitosti 50. let setrvání ve
svazku manželském manželů Holečkových. Celé to proběhlo za krásného počasí na
zahradě jubilantů, paní
Jany Holečkové a pana
Jiřího Holečka, za
přítomnosti rodiny, pana
místostarosty
Davida
Silbera a zastupitelky
Lucie Šimkové za obec
Dlouhoňovice.
David Silber
DlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouh
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Ve středu 24. června oslavila své 85. narozeniny paní
Milada Macháčková.
Vše nejlepší přejí děti s rodinami.
Vážení rodiče, s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů nemůžeme
bez vašeho souhlasu zveřejnit údaje o narození vašeho dítěte. Pokud si přejete uvedení jména
a data narození vašeho miminka v Dlouhoňovickém občasníku, dostavte se, prosím, s rodným
listem dítěte na Obecní úřad v Dlouhoňovicích.
Podobné pravidlo platí i u významných životních výročí (jubilea, výročí svatby, atd.) Pro
zveřejnění plného jména v obecním zpravodaji potřebujeme váš písemný souhlas.
Děkujeme za pochopení, redakce DO
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Narozeniny oslaví

Narození

v červenci

Zdeněk Hynek
Marie Kalousková
Karel Prachař
Jaroslava Matušková
Jana Procházková

v červnu

82 let
82 let
75 let
75 let
75 let

Tereza Barvínková

Miminko vítáme do života a rodičům gratulujeme.

v srpnu

Miroslav Polák
Marie Kulhavá
Marie Biedlová
Pavel Fadrný

83 let
83 let
70 let
70 let

Úmrtí
v měsíci červnu

Miroslav Dostálek

v září

Eva Vítková
Marie Součková
Věra Bártová

80 let
70 let
70 let

Čest jeho památce.

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví.

DLOUHOŇOVICKÉ ČARODĚJNICE
Již tradičně se 30. dubna na místní fotbalové hřiště slétly čarodějnice. Jedna z nich však
přistála velmi nešikovně na připravené vatře. Ty šikovnější se ale mohly v klidu věnovat
bezmála 80 příchozím dětičkám, pro které měly na sedmi stanovištích připravené rafinované
úkoly. Proletět slalom na koštěti, ovládnout skákajícího pavouka, shodit koulí dřevěné kuželky
v podobě čarodějek, ulovit rybičku
pomocí magnetické udičky, při chůzi
po stopách udržet na lžíci neposedný
míček… Za každý splněný úkol bylo
připsáno na soutěžní kartičku jedno
písmenko. Ze všech sedmi posbíraných
písmen bylo třeba na závěr složit
tajenku. Komu se tedy podařilo
vyluštit, ať už s nápovědou, či bez, že
tajenkou je slovo LEXIKON, musel
ještě uhádnout název filmu, který toto
slovo obsahuje. Pak už konečně přišla zasloužená odměna. I přítomní dospěláci byli
odměňováni, a to výborným občerstvením z udírny, či tekutým chlebem. Mnozí z nich si
v družném hovoru možná ani nestihli všimnout, jak rychle nešikovná čarodějka zaplatila za
špatnou navigaci. Za přípravu povedeného odpoledne i večera patří dík čarodějkám
z Floriánku a kouzelníkům od místního fotbalu.
L. Šimková
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BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ
Dne 28. března 2015 se v tělocvičně konala jarní burza dětského oblečení a věcí pro děti.
Tentokrát do tělocvičny zavítalo dokonce 27 prodávajících maminek, a proto prodejní plocha
byla rozšířena i do prvního patra. Všechny maminky odjížděly spokojené. Děti měly možnost
se vyřádit v dětském koutku a bylo opět zajištěno občerstvení pro maminky, avšak i ony
samotné přivezly též něco dobrého na zub. Účast kupujících byla srovnatelná jako na
předchozích burzách.
Poděkování patří nejen prodávajícím maminkám a návštěvníkům, ale také lidem, kteří
pomáhali s přípravou a úklidem sálu.
Jana Škarková
DlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovický

VELIKONOČNÍ DÍLNA
Začíná se nám probouzet jaro a to je ten správný čas na Floriánkovu velikonočně-jarní
dílničku.
Nejen pro děti jsme si připravili spoustu nápadů, abychom trošku naladili jarní čas. Přišlo
asi 20 dětí, převážně s rodiči nebo babičkou, a pustily se do díla. Během chvilky se kolem nás
množila kuřátka, slepičky, zajíci nebo různé ozdoby na okna či dveře. Děti byly opravdu
šikovné a dospěláky téměř nepotřebovaly, a tak nám zůstal čas vypít si kávu, čaj, nebo něco
dobrého zakousnout. Budeme se těšit na další setkání, která pro všechny připravují děvčata
z Floriánku.
A.P.

ZNÁTE TEN POCIT, KDYŽ ZÁVODÍTE?
Jmenuji se Josef Motl, je mi 13 let a do hasičského kroužku chodím už 7 let od svých 6 roků.
Nejdříve jsem chodil 4 roky do SDH Žamberk a poté, když v Žamberku kroužek skončil, jsem
začal chodit do SDH Dlouhoňovice. Většinou běhám levý proud.
V den, kdy máme závody, už nemůžu
dospat, takže vstávám o půl hodiny dříve, než
mám nařízený budík. Potom jdu před
hasičárnu, kde se všichni setkáme, chvíli
pokecáme a naložíme hadice do auta. Už od
rána je ve všech cítit napětí a mírná
nervozita. Dojedeme na místo konání a
máme chvilku času před nástupem na
rozcvičku. Poté je nástup, kde vidíme spoustu
neznámých i známých tváří, např. podíváte
se doleva a vidíte nějaké malé děti, ani nevím
odkud, a pak se podíváte na druhou stranu a
vidíte SDH Lukavice a SDH Letohrad, jak už
si brousí zuby na trofej. Pak se rozřadí
pořadí. Nejhorší je to čekání na nástup.
Pořád přemýšlíte, jestli jste dost trénovali,
jestli nezměnit taktiku, jestli není moc horko,
nebo naopak moc zima, nebo jestli jste dost
rozcvičení, kde asi tak skončíte v žebříčku, a

taky je pořád slyšet túrování stříkaček.
Najednou vás napadne se jít podívat, jak
závodí jiné týmy a vidíte samé neúspěchy a
úspěchy. Po chvilce vidíte trenéra, jak za
vámi přijde a řekne, že už jste na řadě. Tak
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jdete připravit hadice a stroj, přičemž na to
máte jen 5 minut, chvíli si s tím hrajete. Pak
se jdete vyrovnat na čáru, díváte se, jak si
nějací lidé prohlížejí vaše připravené hadice a
vám se všechno honí hlavou: „Připravil jsem
to dobře? Jsem dostatečně rozcvičen?“
Musíte zvládnout spoustu emocí např.
nervozitu, strach, radost, že jste vůbec tady,
vzrušení ze závodů, ale hlavně nechcete
nikoho zklamat. V žilách vám proudí
adrenalin, navíc máte pocit, že váš krevní tlak
stoupl na 350/350.
Zmýlil jsem se..., tohle je nejhorší! Pak
pán přešlapující kolem základny mávne
vlaječkou na znamení toho, že můžete
odstartovat. Pocity, adrenalin a krevní tlak
stoupá a vy jen čekáte, než se vystřelí.
Nejdelší okamžik z celých závodů - čekání na

výstřel. BUM! Padl výstřel. Ze startovní čáry
vystřelíte rychlostí blesku, stejně tak rychle
spojíte hadice a běžíte sprintem dopředu.
Najednou už nemáte strach ani nejste
nervózní, nevnímáte, jestli je 30 stupňů,
nebo -5, jenom se snažíte být co nejrychlejší a
nemyslíte na nic jiného, než na závod. Vše
vám připadá tak rychlé, že si začnete myslet,
že byste mohli vyhrát, osahat si tu trofej a
odvézt si ji domů. Doběhnete k nástřikové
čáře a sestříknete kužel co nejrychleji.
Myslíte si, že máte čas pod 12 vteřin a pak
zjistíte, že váš skutečný čas je něco přes 29
sekund. Vám je to ale jedno, stejně tak jako je
jedno jestli vám je 5 nebo 60 let, protože
tohle, co jsem se tady snažil popsat, je sport,
přesněji hasičský sport, a to je ničím jiným
nenahraditelné.

Redakce Občasníku požádala mladé hasičky a hasiče, aby napsali krátký příspěvek o výletu do
zábavného parku VIDA! v Brně, který navštívili v sobotu 18. dubna (viz příspěvek Jany Třešňákové na
následující stránce). Celkem se sešlo 7 příspěvků, nejlepší z nich (dle názoru redakční rady
zpravodaje) vám s radostí přinášíme:

Brno – VIDA!
18. 4. 2015 jsme s hasičským kroužkem jeli do vědecko-zábavného parku VIDA! v Brně.
Cesta autobusem nám rychle ubíhala, protože jsme si povídali, hráli různé hry a poslouchali
hudbu. Na místo jsme přijeli o trochu dříve, než se otevíralo, a tak jsme museli chviličku
počkat. To nám nevadilo. Všichni jsme se moc těšili, až nás pustí dovnitř. Po vstupu jsme si
nejdříve odložili batohy a pak nám vedoucí rozdali vstupenky. Na začátku jsme všichni šli do
oválné místností s rotační podlahou, kde máte za úkol házet míč do koše, který je uprostřed.
To se nám moc líbilo, proto jsme tam šli ještě
několikrát. Další zajímavou atrakcí byly
klavírní desky. Když se po nich projdete,
vydávají zvuky jako opravdový nástroj. Také
jsme viděli, jak funguje lidské tělo, oceán
v láhvi, simulátor povodně a mnoho dalších
věcí …. Po svačině jsme se šli všichni podívat
na vědecké představení. Tam nám například
ukázali, co se stane s balonkem nebo růží,
když je ponoříme do tekutého dusíku a další
zajímavé věci. Po skončení představení jsme
si ještě chvíli prohlíželi další zvláštní atrakce
a exponáty v parku. Viděli jsme model
lidského srdce v nadživotní velikosti, ale bohužel nefungovalo. Čas rychle ubíhal, a i když se
nám nechtělo, museli jsme jet domů. Cestou zpět jsme si v autobuse povídali o tom, co bylo
v parku nejlepší a co se nám nejvíce líbilo. Výlet se mi moc líbil a doufám, že se tam ještě
někdy podívám.
Eliška S.
STRANA 9

DLOUHOŇOVICKÝ OBČASNÍK

ČÍSLO 66 (2/2015)

MLADÍ DLOUHOŇOVIČTÍ HASIČI
Od loňského roku proběhlo u mladých hasičů mnoho změn. Hlavní z nich jsou nové dresy
od firmy Bison, které jsme měli možnost
nechat vyrobit především díky sponzorským
darům od obce Dlouhoňovice a firmy
MASO-EKO. Mladí hasiči si nemohou dresy
vynachválit a jejich spokojenost je vidět i
z výsledků u závodů. Od jara jsme poctivě
trénovali a hned na prvních závodech
v Letohradě na Kunčicích jsme obsadili
třetí místo. Zároveň se nám podařilo
zaběhnout náš osobní rekordní čas 18,09 sec
a získat historicky první medaile. Druhé
závody se konaly v Lukavici, kde jsme byli
opět úspěšní a celkem z osmnácti týmů jsme zaběhli čtvrtý nejlepší čas a posunuli hranici
našeho rekordního času na 17,73 sec. Kromě tréninků a závodů jsme se v dubnu vydali do
Brna, kde jsme navštívili IQ centrum. Tento výlet byl plný zábavy, nového poznání a všichni si
ho velmi užili (viz příspěvek na předchozí stránce).
Tímto bychom také rádi poděkovali celému hasičskému sboru za zajištění opravy požární
stříkačky, kterou provádí pan Durchánek ze Záchlumí. Velké poděkování patří rodičům a
fanouškům, kteří jezdí podporovat naše mladé hasiče na závody. Dále bychom Vás chtěli
pozvat na další závody, které se konají 12. 7. v Dolním Třešňovci. Budeme se na Vás těšit.
S pozdravem Jana Třešňáková a David Třešňák
DlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovický

HASIČSKÉ ZÁVODY DOSPĚLÝCH
V sobotu 16. 5. 2015 jsme se zúčastnili okrskové soutěže v požárním sportu, která se konala
v Kameničné. Za sbor nastoupilo pět družstev. Jedno v kategorii muži I. a po dvou družstvech
v kategorii ženy II. a muži II.
Muži I. pod velením Davida
Třešňáka se umístili na třetím
místě a v jednotlivcích byl
David na místě prvním a další
členové družstva obsadili
čtvrté až šesté místo. V
kategorii ženy II. se družstvo
pod velením Jany Třešňákové
umístilo na místě třetím a
družstvo pod velením Petry
Ferklové se umístilo na místě
čtvrtém. V kategorii muži II.
se umístilo družstvo pod
velením Vladimíra Matyka na místě pátém a družstvo pod velením Pavla Vítka skončilo na
místě sedmém.
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Jsou
to
výborné
výsledky
vzhledem
k četnosti přípravy. Po
závodech
jsme
se
zdrželi až do pozdních
nočních hodin. Fajn
zábava. Děkuji všem,
kteří se zúčastnili a
vzorně reprezentovali
Sbor
dobrovolných
hasičů obce Dlouhoňovice.
David Silber

CO JIŽ NENÁVRATNĚ ODNESL ČAS
Na rozcestí ulice Hlavní s ulicí Luční v Dlouhoňovicích stával těsně u silnice na pozemku
před číslem popisným 98 po dlouhá staletí nenápadný
strom, který jako svědek minulosti tiše pozoroval dění
okolo sebe. Štíhlý jalovec však nebyl jen tak ledajaký
strom. Jak uvedl pan Jiří Tydlitát v Občasníku č. 42
(červenec - září 2009), česká spisovatelka Emma
Jarošová údajně o tomto jalovci ve svém literárním díle
Rozličné fejetony – Staleté lípy doslova napsala:
„Když po Bílé Hoře r. 1650 J. A. Komenský musel opustit
vlast se skupinou českých bratří, cestu do exilu značili
výsadbou jalovců. Jeden z nich dosud stojí na trávníku
před štítem Kalouskova statku č. 98 v Dlouhoňovicích u
Žamberka.“ Dnes jalovec připomíná již jen vyhnilý
pařízek, který až zaroste trávou, definitivně se tím uzavře
jedna předlouhá kapitola z historie Dlouhoňovic.
Z botanického hlediska je tato legenda reálná,
„dlouhoňovickému jalovci“ by letos mělo být téměř 370 let.
Jalovec je dlouhověká dřevina, která se může dožít až 500
let, tak proč této legendě nevěřit?
EMMA JAROŠOVÁ
Emma Koukolová-Jarošová, rozená jako
Emílie Miklová, se narodila 21. května 1911
v Jarošově nad Nežárkou v jižních Čechách.
Na Jindřichohradecku prožila své mládí. Od
roku 1940 žila na Žamberecku, kde se i vdala.
Sňatkem přijala jméno manžela Koukolová.

Pseudonym Jarošová si zvolila podle své
rodné jihočeské vesnice.
Manžel ale v roce 1949 emigroval. Se
svými dětmi Bertíkem a Emou pak žila sama
a v roce 1963 se dokonce rozvedla. V létě
roku 1968 s již dospělými dětmi emigruje
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přes rakouské uprchlické
tábory do Kanady. Od
roku 1990 každoročně
přijíždí do našeho kraje. Je
čestnou občankou Rybné
nad Zdobicí a Letohradu.
Do letohradského muzea
věnovala 16 krojů ze své
sbírky, literárně historická
díla i fotografie. Zemřela
31. srpna 2008 ve svých 97
letech v nemocnici v Nymburce, kam byla převezena
z domova důchodců v Poděbradech.
V mládí byla sokolskou závodnicí,
náčelnicí, osvětovou činovnicí. Úspěšná byla i
v žurnalistice. Uměleckou inspiraci našla
v lidovém umění, ve studiu etnografie, tradic,
zvyků, folkloru a dějin paličkované krajky.
Za II. světové války vzkřísila na
Žamberecku podorlický kroj. Národní
uvědomění posilovala svými vlasteneckými
přednáškami i perem – reportážemi v týdeníku Orlický kraj a Ozvěny. Přednášela i
v pražském rozhlase.
Po únoru 1948 byla šikanována pro
emigraci manžela a bratrů (ti se po
prozrazení činnosti v odboji útěkem
zachránili před komunistickým vězením).
V krajanském kulturním životě zaujímá
význačné postavení svou vytrvalou jedinečnou činností vlasteneckou, žurnalistickou a

literární. V Torontu je členkou všech
krajanských spolků i Klubu etnických
žurnalistů a spisovatelů, zapojuje se do
osvětové činnosti, píše (již pod pseudonymem Emma Jarošová) národopisné fejetony
do novin a časopisů. Ze své bohaté sbírky
starožitných krojů aranžuje příležitostné
výstavy a tím kanadské veřejnosti prezentuje
krásu českého lidového umění.
Na sjezdech SVU, v pobočkách v Bostonu,
Montrealu,
v Ottawě
i ve
Frankfurtu
v katolickém sboru šířila slávu staré vlasti
slovem i obrazem a přednáškami Půvab
a historie paličkovaných krajek.
V celém západním čsl. světě je uznávána
jako jedinečná národopisná fejetonistka.
Mezi nejpozoruhodnější z jejích děl patří
studie z oblasti staročeských zvyků a obyčejů
Paměti jihočeského sedláka a selky.
Vycházely na pokračování v texaském
měsíčníku Hospodář, stejně jako její
cestopisy Sedmnácti státy Ameriky
očima Čecho-Kanaďanky a Vancouver
mezi horami a mořem. Jiné kratší prózy
uveřejňovaly kanadské a americké krajanské
noviny. Knihy Mezi starou a novou
vlastí, Dům u dvou skotíků a Orlické
podhůří v deníku žurnalistky vydalo
nakladatelství Hlas v New Yorku. Jejím
vrcholně literárněhistorickým dílem je
trilogie Vichřice Hněvu.

Do roku 2005 Emma Jarošová vydala třináct knih. V knihovně v Dlouhoňovicích je
k dispozici její knížka Dům u dvou skotíků z r. 1984.
L. Šimek, zdroj - archiv Občasníků, internet

PRÁZDNINY V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ
Od začátku července po konec srpna je místní knihovna uzavřena. Pokud se ale najdou
dychtiví a nedočkaví čtenáři, kteří nevydrží bez návštěvy knihovny do konce prázdnin, je
knihovnice, paní Procházková, ochotna po dohodě dveře knihovny některou středu otevřít a
pobýt dle potřeby.
Lucie Šimková
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GPS soutěž pro „náctileté“
Celý duben probíhala ve spolupráci
s FLORIÁNKEM v Dlouhoňovicích soutěž
pro děti ve věku 10+. Po Dlouhoňovicích bylo
rozmístěno osm stanovišť, soutěžící měli za
úkol pomocí GPS souřadnic ukrytých v QR
kódech tato stanoviště najít. Stanoviště byla
záměrně rozmístěna do tvaru směrové růžice
a právě výsledný obrazec byl tajenkou celé
soutěže. V propozicích soutěže bylo napsáno,
že kdo tajenku spolu se svým jménem zašle
první na adresu redakce Občasníku, získává
speciální bonus pro nejrychlejšího hráče,
resp. cenu pro absolutního vítěze soutěže. A
dále bylo oznámeno, že z ostatních
úspěšných účastníků soutěže se „o čarodějnicích“ na hřišti vylosuje pět jmen a tito
vylosovaní
soutěžící
obdrží
odměny
tematicky zaměřené na oblast moderních
(Hi-Tech) technologií (např. USB OTG Flash
disky, sluchátka, externí baterie PowerBank,
retro telefonní sluchátko pro připojení
k mobilu, nebo tabletu….).
Tajenku jako první zvládla sestavit a zaslat
Šárka Kořínková a
po ní postupně
dalších 14 úspěšných soutěžících.
Není bez zajímavosti, že Šárka
stanoviště doslova
oběhla hned první

den, kdy jsme soutěž vyhlásili, tedy 1. dubna.
A protože se nám podařilo zajistit více než
pět ohlášených cen, dostal nakonec malý

dárek každý, kdo se naší soutěže zúčastnil.
Podobnou soutěž chystáme i na letní
prázdniny. Dopředu prozradíme jen to, že
zachováme používání QR kódů, ale
vynecháme určování souřadnic, které se
ukázalo být pro některé soutěžící nepřekonatelnou překážkou. Proto soutěž v tomto
směru maličko zjednodušíme, naopak
ztížíme hledání samotných QR kódů, které
nebudou nově tak „na očích“.
Začátek soutěže vyhlásíme formou letáčků,
plakátků a zároveň včas zveřejníme na
facebookových stránkách obce Dlouhoňovice,
aby všichni soutěžící měli stejné výchozí
podmínky.
Za redakci Ladislav Šimek

Jména vítězů GPS soutěže si můžete zkusit vygenerovat z přiloženého QR kódu ☺.
NOVÁ PODOBA OBČASNÍKU
Počínaje tímto vydáním je elektronická verze Občasníku plně barevná. Barevný
Občasník ve formátu *.pdf je k dispozici na internetových stránkách obce Dlouhoňovice
v záložce OBEC DLOUHOŇOVICE / OBČASNÍK. Tam je také umístěná obrazová příloha
Občasníku, která ve formě fotografií doplňuje novou kapitolu Občasníku „STALO SE“ – viz
strana 25.
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REKONSTRUKCE NÁDRAŽNÍ ULICE
Stavební práce na rekonstrukci ulice Nádražní v katastru obce Dlouhoňovice pokračují dle
nově upraveného harmonogramu. Oproti kalendáři etap uvedeném v minulém Občasníku
došlo ze strany zhotovitele k drobným
termínovým změnám! Úspěšně dokončená je
I. etapa (úsek od křižovatky ulice Nádražní
s ulicí Průmyslová v Žamberku po odbočku
do Velkého Hájku v Dlouhoňovicích) a
II. etapa (úsek od odbočky do Velkého Hájku
po stavebniny Raab Karcher v Dlouhoňovicích vč. prostoru před vlakovým
nádražím). III. etapa se týká pouze ulice
Nádražní v katastru města Žamberk.
V pondělí 29. 6. 2015 byla zahájena etapa s označením IV a) (od křižovatky ulice Nádražní
v Dlouhoňovicích s ulicemi U dubu a Sídlištní po křižovatku s ulicí Klostermanova), na kterou
od 13. 7. 2015 naváže etapa IV b) (stavebniny Raab Karcher - křižovatky ulice Nádražní
s ulicemi U dubu a Sídlištní). Obě tyto etapy by měly být dokončeny v neděli 16. 8. 2015.
Aktuální informace o postupu prací, objízdných trasách a změnách při realizaci stavby lze
najít v aktualitách na internetových stránkách obce Dlouhoňovice, na facebookovém profilu
obce Dlouhoňovice, případně na internetových stránkách města Žamberk.
Ladislav Šimek
DlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovický

OCHOTNICKÉ DIVADLO V DLOUHOŇOVICÍCH
Ve středu 22. dubna sehrál Spolek divadelních ochotníků Diviš ze Žamberka v tělocvičně
v Dlouhoňovicích komorní divadelní představení s názvem Zapřená láska. V brilantně
napsané konverzační hře se postupně odkrývaly odpovědi na otázky, jako: „Víme, nakolik je
náš život realita a nakolik jen iluze?“ „Jak moc mohou být propleteny životy dvou lidí, kteří se
nikdy nepotkali?“ „A jak může jeden
jediný rozhovor změnit celý život?“
Jak různé jsou charaktery obou
hlavních hrdinů, tak různý je také
jejich pohled na život a na lásku.
Navzdory tomu však dychtivý
novinář Erik Larsen v podání
Libora Toncra a samotářský
spisovatel Abel Znorko (hrál Michal
Belobrad) zjistili, že je to právě
láska, která jejich osudy svedla
dohromady. Drama, odehrávající se na opuštěném ostrově v Norském moři, zaujalo
postupným odhalováním záhadného příběhu a gradujícím emocionálním zážitkem, o který se
postarali oba výborní a naprosto přesvědčiví herci.
Zájem diváků o toto představení byl obdivuhodný (65 lidí), příběh strhující, herecké
vyjádření fantastické, vstupné dobrovolné, prostě ve všech směrech prima večer ☺.
Ladislav Šimek
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PODĚKOVÁNÍ JMÉNEM MÍSTNÍ KNIHOVNY
Ráda bych poděkovala manželům Svobodovým z Dlouhoňovic za knížky, které věnovali do
místní knihovny. Jedná se o téměř pět desítek knížek. Namátkou z nich lze vybrat
tituly: Ladislav Špaček - Deset let s Václavem Havlem, Jarmila Loukotková –
Spartakus, Danielle Steel – Zrcadlový obraz, Arnošt Tabášek - Adina Mandlová, Fámy
a skutečnost, Babicovy dobroty, Barbara Woodová – Modrý kámen, Eva Vítová – Petr
Eben, Eva Hrubešová – Herečka Stella Zázvorková, či Karel Ulík – Slavní v negližé a
další. Po zapsání do přírůstkové knihy budou všechny tituly čtenářům k dispozici.
Za místní knihovnu děkuje Lucie Šimková
DlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovický

CYKLOBUSY 2015
Letos již po dvanácté vyjely v sobotu
30. května cyklobusy do Orlických hor,
oblasti Bukové hory a Králického Sněžníku.
Celkem patnáct autobusových linek zájemce
vyveze do tradičních vrcholových partií
Orlických hor. Nejblíže Dlouhoňovicím je
vedena žlutá linka Rychnov nad Kněžnou Žamberk – Letohrad – Suchý vrch –
Červená Voda, zelená linka Jablonné nad
Orlicí – Letohrad – Žamberk – Rokytnice
v Orl. h. – Šerlich, či oranžová linka Litomyšl
– Žamberk – Pastviny – Orlické Záhoří –
Šerlich (viz přiložené jízdní řády).
Cyklobusy budou vyjíždět každý víkend až
do 28. září. Vzhledem k neustále se rozvíjející
spolupráci s polskými partnery je v letošním
roce opět v provozu linka směřující do
polských Bystřických hor s výstupním

místem v samém centru hor. Území
přilehlého Polska nabízí rozsáhlou síť
cyklotras propojující zajímavé turistické cíle,
doplněné vhodně objekty agroturistiky a
gastronomie.
Při výběru trasy nezapomínejte na své
zdraví a současnou kondici. Respektujte i
další účastníky turistiky, zejména pěší
chodce. Pro jistotu si zjistěte a uložte
kontakty na Horskou službu ČR, ale i na
polskou partnerskou záchrannou organizaci
GOPR, jejíž členové vám v případě nouze
poskytnou pomoc.
Jízdní řády vč. podrobné mapky tras
najdete na webových stránkách provozovatelů cyklobusů (dopravců), případně na
webových stránkách obce Dlouhoňovice
v záložce „Aktuality“.
L. Šimek
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ZDRAVÍ KLUCI, HOLKY Z NAŠÍ ŠKOLKY
V tomto školním roce se vám hlásíme už naposledy. Určitě jste zvědaví, co všechno jsme
zažili od doby, kdy jsme vás posledně informovali o našich aktivitách.
Tak tedy: každý měsíc máme na nástěnce
napsáno, co nás čeká. Akce slouží
k našemu
pobavení, ale i poučení.
K zábavným nabídkám patřila divadla nebo
např. bubenická dílna, kdy se naše MŠ
doslova otřásala v základech. Poučení jsme
hledali při preventivním programu policie
ČR, při návštěvě 1. třídy ZŠ, jak se správně
chováme v divadle při vystoupení dětí ZUŠ
v Žamberku. Dokonce jsme i pracovali, a to
společně se svými rodiči při jarním úklidu
zahrady a tvorbě hmatového chodníčku a
hmyzího hotelu. Všem rodičům, kteří nám
pomáhali MOC DĚKUJEME, protože naše
zahrada je prima a rádi si tu hrajeme.
Maminkám jsme udělali radost vystoupením
k svátku matek a přivítali jsme nové občánky
obce.

Červen je pro nás nejlepší měsíc, protože
nás čeká spousta výletů a zábavy. Na den dětí
jsme viděli startovat letadlo, a dokonce jsme
mohli v něm posedět. Prohlédneme si
historická hasičská auta a na poslední týden
se těšíme úplně nejvíce – budeme spát
v mateřské škole. Teda naši kamarádi
předškoláci.
A kdo se s námi letos rozloučí a po
prázdninách nastoupí do 1. třídy? Adélka
Bártová, Esterka Peškarová, Míša Thunová,
Alenka Skalníková, Dorotka Silberová,
Honzík Kraus, Honza Vítek a Maty Macek. Za
naše velké kamarády už paní ředitelka
vybrala nové děti, ale bohužel namohla vzít
všechny, které se hlásily. Škoda, že se školka
nedá trochu přifouknout, bylo by fajn poznat
další nové kamarády.

A to je všechno. Teď už hurá na prázdniny a až si odpočineme a trochu povyrosteme,
budeme se těšit na další školní rok.
Vaši nejmenší spoluobčané
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Dne 12. 2. 2015 se ženy ze
cvičení jako každoročně zapojily
do pečení preclíků na hasičský
ples a dětský karneval. Tuto
práci berou zodpovědně a je na
ně spolehnutí. Šlo jim to od ruky
a jejich úsměvy jsou důkazem
dobře odvedené práce. Vždyť na
preclíky je radost pohledět. Jistě
všem moc chutnaly.
Matušková J.
DlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovičasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovický

V dnešní době spousta lidí jen kritizuje ve
špatném slova smyslu, nadává, stěžuje si,
pomlouvá, jsou pesimističtí, mračí se, myslí
jen na sebe nebo se naopak zaobírají až moc
"co dělají/nedělají ostatní"... Zkusme se
chvilku zastavit a vidět svět s úsměvem,
s radostí a naučme se vidět na všem to lepší a
chválit!
Já bych touto cestou chtěla, alespoň pár
řádky, moc poděkovat všem v naší mateřské
škole a nejvíce paní ředitelce za úžasnou
práci s dětmi a pro děti. Všechny jsou tu milé
a zároveň důsledné, dokáží pomoct, poradit a
zároveň učí samostatnosti. Dětičky chodí do
školky rády, s radostí v očích vypráví o všem.
A že toho není málo! Oproti jiným školkám
pořádají spoustu akcí a vyžití, takže se

nestihnou nudit, získávají nové informace a
nenásilně se učí hrou. Výlety autobusem,
vlakem i pěšky. Je to třeba plavání, lyžování,
solná jeskyně, Halloweenské vyrábění,
divadla a divadýlka, focení, Vánoční a
Velikonoční posezení, besídky a vystoupení.
Navíc příjemné a stále více moderní a
barevné prostředí zpříjemní pobyt dětem i
"holkám ze školky".
Ještě bych chtěla poděkovat všem, kteří
nám umožnili, abychom v KD zhlédli
představení žambereckých ochotníků. Účast
nebyla malá a snad nás navštíví příště zase.
Byla by škoda tuto možnost nevyužít, když
můžeme ujít jen pár kroků na komorní
představení, ne?
Martina Kozáková

DlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovický

Zahrádkářská osada Dlouhoňovice
slaví v letošním roce 35 let od svého založení. Na
travnatém kopci s červenou písčitou zeminou bylo
v první fázi založeno 27 parcel o rozloze 400 m2.
Zájemci o zahrádku si vylosovali čísla a tím i polohu
zahrady a mohli se pustit do „zúrodňování“. Začaly
se stavět chatky, podle domluvy stejného vzhledu a
rozměru.
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Někteří zahrádkáři vydrželi krátce, na několika parcelách se vystřídalo během 35 let až 4 - 5
nájemců. Naopak devět dílků má dodnes nájemce stále stejné. Za první roky společného
hospodaření bylo vybudováno oplocení,
rozvedena užitková voda po parcelách, byl
zaveden proud. Společně se brigádničilo,
peníze pro osadu se získávaly sečením a
sušením travnatých ploch za zahrádkami.
Prvním předsedou kolonie byl p. Jan
Sklenář. V této funkci jej následně

vystřídal p. Šponar, p. Lesák – 19 let, p. Jindrák,
p. Ryšavý a v současné době p. Cáb.
Za 35 let jsou některé zahrádky přímo ukázkové,
vyrostly na nich stovky kilogramů zeleniny i ovoce,
přinášejí stále svým majitelům radost a pohodu.
Najdou se ale i takové, kde je ovoce a zeleniny
pomálu, zato na kopřivy byste mohli jít s kosou.
V pozdější době vznikla v sousedství zahrádkářská
osada Dlouhoňovice II, která je samostatnou
jednotkou.
Více informací najdete v následujícím odkazu:
www.zodlouhonovice1.webnode.cz
M. Vychová
DlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovický

Začátkem května (4. 5.)
si ženy ze cvičení udělaly
brigádu na hřbitově, kde
vydloubávaly plevel podle
keřů a kde bylo potřeba.
Taky se uklidila smuteční
síň, včetně umytí oken a
podlahy. Vždy je po nich
vidět kus odvedené práce a
plné kbelíky trávy, co tam
nepatří. Chtějí, aby místní
hřbitov byl důstojným
odpočinkem našich nejbližších.
Matušková J.
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VELKÉ STĚHOVÁNÍ
Je to již šedesát dní, co jsou na Výhledně usazeny nové zastřešené lavice. Vypadají jako
jesle. Ne ty pro děti, ale ty lesní, prostě krmelec. Pro znavené poutníky jistě užitečná věc,
zvláště při nepříznivém počasí. To poznáte podle našeho výhledového barometru. Když
rozhledům brání počasí, nevadí to také. Na orientačních tabulích vidíte, co byste viděli, kdyby
bylo vidět. To vše jsou ale věci, které je asi zbytečné popisovat, protože vás už jistě většina po
nové cestě okolo dlouhoňovického Matterhornu na novou Výhlednu vystoupala.
Po této nové cestě tam „vystoupalo“ i nové
posezení. Ale po pořádku. Ze zbylých kuláčů
od stavby Výhledny po dokoupení materiálu
na konstrukci zastřešení a krytiny pan Libor
Pácha dokončil letošního jara u svého domu
posezení na Výhlednu. Jak dál? Úkol pro
jeho bratra Romana. Celkem hladce proběhla
přeprava k bývalým dílnám ZD dnes
pronajatých firmě Agromex. Ta zcela
bezplatně poskytla potřebnou techniku na
tuto i další přepravu.
Po drobnějších úpravách na dokončení
konstrukce nastal den D – 11. 4. 2015.
V odpoledních
hodinách
na
„lžíci“
mohutného zemědělského stroje bylo
upevněno výhlednové posezení, vyzvednuto a
cesta na Kalvárii byla zahájena. Už nebudu
dlouho napínat vaši trpělivost, ale od
pískovce Matterhornu to byla opravdu cesta
na Kalvárii. Jedenkrát se nám „krmelec“

uvolnil a klesl, podruhé, několik desítek
metrů od vrcholu klesl a již se nezvedl. Tam
by ale posezení bylo nevhodné a nepoužitelné. Teď babo raď a sešlo se nás čtyři.
Pomohl i Jan Kraus, právě zde a v tuto dobu
venčící svého psa. Posezení se podařilo
trochu pozdvihnout, podložit fošnami a
připevnit je k nim. Zapřáhnout techniku a
náš krmelec se jako na saních dal opět do
pohybu. Před prudkou mezí třetí zastavení.
Technika to nahoru zvládla, ale nepřevrátí se
posezení? Ne. Už „jen“ usazení na dlaždice a
riskantní sjezd se podařil také.
V 17:40 dne 11. 4. 2015 je posezení na
Výhledně na svém místě. A zcela zdarma,
díky firmě Agromex, a byly to takové nervy,
že jsme to ani nezapili.
Do týdne bratři Páchovi dokončili krytinu
a výsledek jste už mnozí viděli, nebo jistě
uvidíte a využijete.
Cílem mého článku je popsat drama
„výstupu“ posezení na Výhlednu. Na
místě zde také je poděkování všem
zúčastněným,
hlavně
Romanovi
Páchovi za přepravu díla svého bratra.
Prostě všem patří velký dík. Až se zde
posadíte a budete se kochat naší
krásnou přírodou a dalekými výhledy,
vzpomeňte na obtížnou cestu, která
skončila šťastně.
Jiří Tydlitát

UPOZORNĚNÍ
Zkontrolujte si platnost svých občanských průkazů! V roce 2005 došlo k plošné
výměně občanských průkazů za OP se strojově čitelným kódem, platnost těchto OP byla
omezena na 10 let, což je právě letos. Výměny OP zajišťuje MÚ v Žamberku, Odbor správní a
dopravy (SPDO), pracovní doba po, st: 8-11, 12-17 hod., čt: 8-11 hod.
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AKTUÁLNĚ Z MAS ORLICKO, z.s.
Kolektiv zaměstnanců MAS (Místní akční skupina) ORLICKO, z.s.
nepřetržitě od loňského roku pracuje na zdárném splnění požadovaných
standardů pro získání Standardizace pro nové programové období 2014 –
2020, díky kterým prokážeme, že jsme schopni se podílet na realizaci programů
financovaných z evropských fondů. Velkou část požadavků již máme splněnou a
v současnosti již dolaďujeme drobné nedostatky. Koncem srpna bychom se měli
dozvědět, jak jsme byli úspěšní. Vzhledem k těmto okolnostem a časové
prodlevě schvalování programů Evropskou komisí, nejsou v současné době
vyhlášeny nové výzvy pro žadatele. Dá se ale předpokládat, že v druhé polovině letošního roku
budeme již schopni podat zájemcům bližší informace.
Přesto nezahálíme a nabízíme služby
v oblasti poradenství, prostřednictvím
seminářů pro NNO.
MAS ORLICKO, z.s. v minulém roce
uspořádala 6 seminářů na pomoc spolkům
(dříve občanská sdružení) při přizpůsobení
jejich
základních
dokumentů
novému
občanskému zákoníku. V návaznosti na to
v současné době připravujeme další semináře,
které se budou zabývat tématy - neziskové
organizace
uzavírá
smlouvy,
nezisková
organizace jako nájemce/ pronajímatel, v roli
spotřebitele, pořadatele akcí pro veřejnost
nebo jako žadatel o dotace. Na první semináře
se budete moci těšit již v červnu 2015.
Přednášejícím těchto seminářů bude paní
Mgr. Miroslava Bednářová. Podrobnější
informace budou zveřejněny na webových
stránkách MAS ORLICKO, z.s., facebookových
stránkách, rozeslány e-mailem na všechny obce
v území MAS ORLICKO, z.s. a neziskovým
organizacím.
V rámci příprav podpor pro neziskové
organizace aktuálně vyzýváme neziskové
organizace k předkládání projektových
záměrů na investice do zázemí a
technického vybavení v souvislosti
s technickým a přírodovědným vzděláváním. Potřebujete vybavit zázemí pro Váš
včelařský kroužek, nebo pro dílnu modelářů?
Zašlete své projekty na e-mailovou adresu
strategie@mas.orlicko.cz, nebo si sjednejte
konzultaci u slečny Alice Brožkové.
Uvedené projekty budou využity také pro
agendu místních akčních plánů, kterou
bude MAS ORLICKO realizovat ve spolupráci
s ORP Žamberk a Ústí nad Orlicí a která
přinese mimo jiné více služeb pro školy

v území (doučování, vzdělávání, asistenty,
výměnu zkušeností a další aktivity).
Aktuálně přijímáme také projektové záměry
na pořízení vybavení pro rozvoj
mikropodniků do 10 zaměstnanců
s méně než 3letou historií. Předběžnou
výzvu k předkládání projektů vyhlásila
agentura CzechInvest a MAS ORLICKO
nabídne zájemcům konzultační podporu a
pomoc při zpracování projektů ve spolupráci
s
Agenturou.
Bližší
informace
podá
Ing. Tomáš Vacenovský.
V rámci aktivit projektu „MAS jako
nástroj spolupráce obcí pro efektivní
chod úřadů“ probíhá aktuálně práce na
tvorbě dodatku strategie komunitně vedeného
místního rozvoje MAS. Tématem tohoto
dodatku je spolupráce obcí navzájem a
kooperace s místní akční skupinou. Tento
dokument by měl být dokončen v průběhu
měsíce června.
Následovat bude druhý kulatý stůl pro
starosty obcí, na němž budou dodatky strategií
všech zapojených MAS projednány včetně
tzv. Paktů spolupráce obcí v regionu MAS.
Dodatky i Pakty o spolupráci budou poté
schváleny na nejbližší valné hromadě.
Stejně jako loni, v rámci projektu Jedeme
všichni – projela další cyklojízda naším
územím.
O státním svátku 8. 5. vyrazil peloton
cyklojízdy z Opavska a 10. 5. dorazil na naše
území v oblasti pod Králickým Sněžníkem.
Z dalších akcí na tento rok chystáme dvě
představení cyklotrenažeru.
Realizace projektů žadatelů úspěšně pokračuje. Do posledního termínu podání žádosti o
proplacení (30. 6. 2015) zbývá dokumenty
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podat pouze posledním 5 žadatelům. Tím bude
minulé období v realizační fázi ukončeno. Stále
ještě máme v kanceláři několik volných výtisků

Knihy všech podpořených projektů. Máte-li
zájem, můžete si je u nás zdarma vyzvednout.

Pro více informací sledujte webové stránky www.mas.orlicko.cz
Srdečně zdraví Kolektiv zaměstnanců MAS ORLICKO, z.s.

Tato výzva se týká připravovaného zájezdu pro důchodce 26. 8. 2015 !
Trasu a program výletu vám na setkání důchodců se zastupiteli osvětlil p. Tydlitát. Ovšem
kapacita zájezdu je omezená. Proto vás žádám, aby vaše přihlášení bylo pouze závazné.
Pokud tomu tak bude, prosím o složení zálohy 100,- Kč (na vstupné) do 20. 7. 2015
u mne, nebo u p. Tydlitáta.
Děkuji - Jitka Chárová
I letos ženy slavily
svátek matek. 6. května
jsme se sešly na cvičení,
kde
nám
Sommerova
děvčata k tomuto svátku
zarecitovala a zazpívala.
Bylo to dojemné a všem se
to moc líbilo. K tomu jsme
ještě
dostaly
kytičky
karafiátů jako sponzorský
dar z Květeny od paní
Svatavy
Mikyskové
ze
Žamberka, za což jí moc děkujeme. Bylo to takové milé ocenění a pohlazení u srdíčka. Vždyť
vzpomenout si na maminku je to nejkrásnější. Nezáleží, jestli je Vám 20, nebo 80 let.
Matušková J.
Kdyby mi tak někdo řekl, třeba kamarád,
prodej mi tu svoji mámu, dám ti za ni hrad.
Zazvonil bych na to smíchem, jako velký zvon,
nedám ti ji, ani kdybys dával milion.
Neprodám ji ani za nebe,
nechám si já maminečku jenom pro sebe.

PODĚKOVÁNÍ
Za ochotu a důvěru zapůjčit svoje krásné výrobky na výstavku šikovných rukou v rámci
letošního setkání zastupitelů s důchodci velmi děkuji paní I. Doubravové, paní V. Vrbové a
paní R. Zemanové (šitá patchworková krása), paní L. Luxové (háčkovaná nádhera) a
v neposlední řadě paní P. Markové za zhmotněnou překrásnou papírově korálkovou
trpělivost.
Lucie Šimková
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KAPŘI DLOUHOŇOVICE
Sportovní oddíl Kaprů v polovině dubna
odstartoval další sezónu v in-line hokeji.
Mužstvo jezdí každý pátek na tréninky do
Ústí nad Orlicí a hraje soutěž v lanškrounské
hale Boži Modrého. Loňské velmi solidní
umístění nás poslalo do úvodní silnější
nasazené skupiny, kde jsme měli možnost
změřit síly s těmi nejlepšími mužstvy. Na
„nej“ trojku týmů jsme, podobně jako ostatní
soupeři, neměli, ale předvedená hra v mnoha
pasážích zápasu naznačila, že se dá i s těmito
soupeři zlepšovat. Po těžkém úvodním losu

přišly na řadu také těžké zápasy, ale už
s přijatelnějšími
mužstvy,
kde
jsme
předváděli poměrně kvalitní výkony a
dokázali porazit například hráče Chocně,

nebo remizovat se svitavskými Krajánky.
Poté jsme se, dle očekávání, přesunuli do
nižší výkonností skupiny, přesto v porovnání
se všemi účastníky stále patřící k první
polovině celkové tabulky. Zde se pro nás
obraz hry nezvykle proměnil, když jsme to
byli najednou my, kdo tvořil hru a tlačil do
soupeře, který spoléhal převážně na brejkové
situace. S tímto přechodem jsme se museli
několik zápasů doslova poprat a vydřít
důležité body ve vyrovnaných zápasech. Do
konce soutěže nám nyní zbývá ještě pět
zápasů, když poslední sehrajeme na začátku
července.
Velmi rychle se blíží také další ročník
hokejbalového turnaje Kapří pohár, který
se letos uskuteční v sobotu 18. července
na domácím stadionu v Dlouhoňovicích.
Návštěvnicí se mohou tradičně těšit na
mnoho kvalitních zápasů, bohaté občerstvení
i večerní zábavu. V dresu Kaprů by měl znovu
startovat reprezentační útočník Ondra Lux.
Dle soupisek se dá očekávat i v ostatních
týmech několik bývalých i současných hráčů
nejvyšší soutěže, či dokonce reprezentace.
(tp)
Všichni jste srdečně zváni.
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27. května se ženy rozloučily se cvičením
u Marušky Kulhavé na chaloupce, kde za
vzornou docházku jsou oceněny diplomy a
medailemi ty nejlepší cvičenky. Ostatní
dostanou jen medaile. Pan Šulcek s panem
Hynkem nám ugrilovali dobré párečky,
které nám přišly k chuti, za což jim
děkujeme. Zákusky, koláče a dobrá kávička
nechyběly. Pak proběhla volná zábava, kde
bylo ještě další ocenění. Od června se
budeme věnovat zahrádkám a svým
zálibám. Začneme cvičit až první středu v říjnu. Do té doby přeji našim ženám, aby se moc
neunavily, nabraly nové síly, užily si léta a hlavně ať jim slouží zdravíčko, aby do dalšího
cvičení byly FIT. Takže v říjnu nashledanou.
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ZPRÁVA O ČINNOSTI FC DLOUHOŇOVICE - aneb konec fotbalu?
Letošní sezóna byla rozdělena na dvě skupiny III. třídy. V jarních kolech se dohrávaly dva
zápasy ve skupině. Tabulka byla dosti vyrovnaná a my smolně obsadili osmou příčku
s dvanácti body. Bohužel se nám započítaly pouze čtyři body do skupiny o umístění. V této
skupině se nám vůbec nedařilo a už to vypadalo na pořádný propadák. Byli jsme totálně na
dně, na zápasy jsme se scházeli v malém počtu a nezájem hráčů nabyl takových rozměrů, že
na další ročník jsem se už nechtěl ani přihlašet. Po těchto slovech se ovšem začalo dařit a my
vyhráli tři zápasy v řadě a vyhnuli se tak poslednímu místu. Skončili jsme na sedmém místě
s dvanácti body a se skórem 25:40.
VÝSLEDKY SKUPINY O UMÍSTĚNÍ:
LUKOVÁ – DLŇ
DLŇ – JEHNĚDÍ
ŽICHLÍNEK B – DLŇ
DLŇ - D. TŘEŠŇOVEC

3:2
0:3
6:1
2:3

(1 : 0)
(0 : 1)
(2 : 0)
(2 : 0)

DLŇ – LUKOVÁ
JEHNĚDÍ – DLŇ
DLŇ – ŽICHLÍNEK B
D. TŘEŠŇOVEC – DLŇ

4:6
0:1
2:2
0:3

(2 : 1)
(0 : 1)
(0 : 1) 7:6 na PK
(0 : 0)

Závěrem bych chtěl sdělit všem fanouškům momentální stav v dlouhoňovickém fotbale. Po
schůzce, na které jsme se nesešli v plném složení (opět „vzorný přístup“), se rozhodlo o
podmíněném přihlášení do následujícího ročníku. Podmínek je víc než dost. Změna přístupu
hráčů, rozdělení funkcí na více lidí, hostování si každý hráč hradí v plné výši a dle jeho
přístupu se částka bude vracet. Pokud se tyto věci neuskuteční, není důvod držet dospělý
fotbal za každou cenu. Rozhodně je lepší věnovat čas práci s mládeží, kterou se nám podařilo
úspěšně rozjet.
Malí kluci odehráli první přípravné utkání proti SOKOLU LUKAVICE, který je účastníkem
okresní soutěže přípravek. Prohráli jsme sice vysoko 15:6, ale věřte, že o výsledek rozhodně
nešlo. Hoši bojovali jako lvíčata a před hojnou diváckou kulisou to byl opravdový zážitek. Na
závěr děti dostaly drobné pamlsky ke dni dětí a po penaltovém rozstřelu, který jsme vyhráli,
jsme se společně vyfotografovali.

PRAVIDELNÉ SCHŮZKY - každé pondělí od 17:00 hod. na fotbalovém hřišti.
Za FC Dlouhoňovice Zdeněk Kořínek

Je ti méně než jedenáct let, přijď i TY mezi NÁS !!!
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MALÁTKŮV MEMORIÁL V MARIÁŠI
Tak jako každý rok první sobotu v květnu
se uskutečnil turnaj v mariáši, již 23. Po
obědě se u hospody začali scházet hráči a byli
jsme překvapeni, že mezi nimi je i jedna
žena, která přijela až z Trutnova. Celkem se
sešlo 32 hráčů z okolí, ale i ze Svitav, Brna
nebo z Pardubic.
Po rozlosování se začal hrát klasický
dlouhoňovický mariáš. Někomu se dařilo

více, jinému méně a k překvapení všech se
vítězem stala zástupkyně něžného pohlaví.
Z místních se nejlépe umístil František
Kratochvíl.
Myslím si, že se turnaj velmi vydařil a již
se těšíme na další pokračování příští rok.
Na závěr chci poděkovat všem sponzorům,
hlavně obecním zastupitelům, zemědělskému
družstvu, Vavřičkovi, Markovi a dalším.
Za pořadatele vytvořil Zdeněk Kotyza

KALENDÁŘ AKCÍ V DLOUHOŇOVICÍCH NA ROK 2015:
sobota 18. července – KAPŘÍ POHÁR v hokejbale (stadion v Dlouhoňovicích);
středa 26. srpna – výlet pro důchodce (Vraclav, Košumberk, Nové Hrady);
září – MYŠTÚRA + Memoriál Zdeňka Musila (termín bude upřesněn);
sobota 26. září – výstup na Výhlednu;
sobota / neděle 24. / 25. října – čtení s přechodem času (Chata Rolba)
Případné změny v kalendáři budou včas oznámeny!
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Počátkem června byl založen facebookový profil s názvem OBEC DLOUHOŇOVICE.
Tento profil by měl přinášet aktuální informace o dění v obci v úzké vazbě na internetové
stránky obce, mapovat dění v obci a informovat o chystaných akcích pořádaných v součinnosti
s Obecním úřadem Dlouhoňovice, ale i přinášet ohlédnutí za akcemi uplynulými. Správci
veřejného profilu obce jsou členové redakční rady obecního zpravodaje. Stránky lze navštívit i
bez aktivního osobního facebookového profilu, a to z kteréhokoli webového prohlížeče na níže
uvedené adrese, či prostřednictvím webových stránek obce přes odkaz v záložce OBEC
DLOUHOŇOVICE / FACEBOOK. Na stránky lze v souladu se zásadami provozu
facebookových stránek vkládat jakýkoli komentář týkající se dění v obci Dlouhoňovice, je
třeba ale dodržovat zásady slušného chování a obecně platné podmínky pro on-line
komunikaci. Správce profilu má právo jakékoli vulgární, či nevhodné komentáře smazat.
Odkazy: www.facebook.com/obecdlouhonovice, www.dlouhonovice.cz
V záložce OBEC DLOUHOŇOVICE na webových stránkách www.dlouhonovice.cz je
zpřístupněna záložka KNIHOVNA, kde je (mimo jiného) k dispozici i seznam knížek, které
na Vás čekají v místní "lidové" knihovně. Ta má otevřeno každou středu od 17:00 do
19:00 hodin. Roční členský poplatek (platný pro kalendářní rok) je symbolický = 25,- Kč.
Více na http://www.dlouhonovice.cz/obec_dlouhonovice/knihovna-2-80.html

… nová rubrika, která stručně mapuje dění v obci za uplynulé období od vydání předchozího Občasníku.

Nejviditelnější a nejnákladnější akce uplynulého období hrazená z prostředků obce
Dlouhoňovice byla rekonstrukce chodníku v ulici Nádražní, a to v úseku od vlakového nádraží
směrem k Žamberku až do úrovně vjezdu do areálu společnosti Bühler CZ, s.r.o. Cena za
realizaci projektu lehce přesáhla jeden milion korun. Po dokončení stavebních prací vznesla
obec Dlouhoňovice (na popud obyvatel sousedního panelového domu č. p. 112/113)
připomínku k provedení nájezdu na parkoviště vedle „bytovky“ přes nový chodník s ostrým
úhlem převýšení, zhotovitel chybu uznal a zajistil opravu, která byla realizována finančně
k tíži projektanta stavby (cca 73 tisíc).
Od soboty 11. dubna 2015 je na Výhledně umístěna nová, dostatečně bytelná, zastřešená
lavička. Realizaci dřevěné konstrukce provedl p. Libor Pácha, dopravu na místo určení
zajistila na své náklady f. Agromex, a.s. (viz příspěvek p. Tydlitáta na straně 19). Dřevo na
výrobu lavičky bylo použito z přebytků po stavbě Výhledny, práce byly provedeny formou
brigády, obec Dlouhoňovice hradila pouze náklady na spojovací materiál a krytinu střechy.
V neděli 24. května 2015 proběhlo na sále místního KD tradiční setkání důchodců se
zastupiteli. Součást odpoledne byla i výstavka rukodělných prací a obrazová výstava k výročí
25. let od osamostatnění obce Dlouhoňovice.
Společnost Agromex, a.s., která má v současné době pronajaté budovy bývalých dílen ZD
Kameničná (ulice Hlavní, č.p. 29), vlastními prostředky zainvestovala i provedla nátěr plotu a
vnější fasády budov.
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A dále již jen ve stručnosti. Obec Dlouhoňovice zajistila, či financovala:
obložení schodů u místní tělocvičny vč. odstranění nevyhovující čisticí zóny pod schody;
ve spolupráci se zahradníkem p. Svobodou květinovou výzdobu v obci (dolní náves,
autobusové zastávky, mostky, prostor před obecním úřadem…);
provizorní dřevěný přístřešek na autobusové zastávce „Dlouhoňovice ZD“ u
tzv. „mlíčnice“ u areálu bývalých dílen ZD Kameničná (ulice Hlavní, č.p. 29);
nové zásobníky na sáčky na psí exkrementy (v ulici Pod Vlekem, dále u hřbitova, ve
Velkém Hájku….). K tomuto bodu je nutné dodat, že občané, kteří mají uhrazený poplatek
za psa, si mohou sáčky vyzvednout bezplatně na Obecním úřadě v Dlouhoňovicích;
vysazení dvou lip u křížku v centru obce, čtrnácti okrasných třešní (sakura) u hřbitova, tří
sakur ve Velkém Hájku, dvou slivoní na tzv. „dolní návsi“ a jedné jabloně červenolisté
před obecním úřadem;
nové dvě lavičky se stolečkem u dětského hřiště před OÚ a dvě lavičky s odpadkovým
košem u kamenného křížku v centru obce. Staré lavičky od hřiště budou přemístěny
k „Matterhornu“ u hřbitova a dále podél žluté turistické trasy nad Výhlednou směrem
k hornímu konci sjezdovky;
oplocení dětského hřiště u obecního úřadu, na hřiště bylo zároveň umístěno nové kryté
pískoviště;
ozdobný plůtek na zídce před hospodou;
ve spolupráci s TS Žamberk vyčištění parkovacího stání na sídlišti a obnovu vodorovného
dopravního značení parkoviště;
přemístění dvou betonových květináčů od místní hospody na přístupovou cestu
k Urbanově studánce, aby na nezpevněnou cestu ke studánce nemohla zajíždět auta;
odstranění ping-pongového stolu před hospodou. Následně dojde k demontáži zámkové
dlažby a zatravnění odkryté plochy;
rekonstrukci a nátěr zdi u dětského hřiště. Ve spolupráci se ZUŠ Žamberk (p. Čečetka)
bude na opravenou plochu provedena výzdoba dětskými motivy;
správcem Chaty Rolba byla jmenována paní Simona Páchová, tel.: +420 736 200 439,
e-mail: simapachova@seznam.cz
Kvůli omezenému místu v tištěné podobě Občasníku nelze tuto kapitolu doplnit
fotografiemi, což se doslova nabízí, proto jsme vytvořili samostatnou přílohu Občasníku
s obrazovým materiálem. Tato příloha je umístěna na internetových stránkách obce
Dlouhoňovice v záložce OBEC DLOUHOŇOVICE / OBČASNÍK.

pro přímou komunikaci s redakcí Občasníku je určena samostatná e-mailová adresa
obcasnik@dlouhonovice.cz. Uzávěrka příspěvků příštího (podzimního) vydání
Občasníku je v neděli 13. 9. 2015. 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;
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).
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V neděli 31. května se konalo
první letošní vítání občánků.
Pan starosta Petr Nun přivítal děti
a jejich blízké v prostorách místní
mateřské školy. Slavnostní chvíli
umocnilo
vystoupení
dětí ze
školky, hudební doprovod paní
Mimrové a paní Stejskalové. Po
zapsání
rodičů
na Slavnostní
listině obce obdrželi dárek a
kytičku.
J. Chárová

Novými občánky Dlouhoňovic jsou:
Václav Vančura, Nikola Fadrný, Lukáš Pech, Matyáš Jäger, Natálie Kulhavá, Aleš Hájek,
Julie Klímová, Tereza Šrolerová.
Autoři použitých fotografií (vč. obrazové přílohy) jsou:
L. Šimek (36), L. Šimková (13), J. Matušková (4), D. Silber (3), P. Nun (2), J. Matyková (2), J. Tydlitát (2),
J. Grus (9), archiv SDH Dlň (2), archiv obce Dlouhoňovice (2), archiv MŠ Dlouhoňovice (8), rodina
Macháčkova (1), archiv Kapři Dlň (1), internet (2), archiv FC Dlň (2), použité animace: zdroj internet
Vypracovala redakční rada v čele s Lucií Šimkovou v nákladu 130 výtisků. Prodej občasníku: Obecní úřad Dlouhoňovice.
Celoroční předplatné možno zajistit na Obecním úřadě v Dlouhoňovicích. Redakční rada neodpovídá za obsah příspěvků.
Uzávěrka příštího čísla - 13. září 2015. Úřední hodiny Obecního úřadu Dlouhoňovice: pondělí a středa: 14:00 – 17:00 hod.,
pátek: 9:00 – 10:00 hod. Kontaktní e-mail: obcasnik@dlouhonovice.cz
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Mladí hasiči po úspěšných závodech v Letohradě na Kunčicích 10. 5. 2015,
poprvé v nových dresech (viz příspěvek na straně 10)

Nové dresy malých fotbalistů (vyfoceno 22. června 2015)
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