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Čtvrtletník obce Dlouhoňovice OBČASNÍKOBČASNÍK
V sobotu 20. března jsme společnými 
silami probudili Urbanovu studánku 
v Dlouhoňovicích. O tom, 
proč studánku probouzíme 
a ne otevíráme, si přečtete 
na straně 21 v příspěvku 
J. Tydlitáta. 
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INFORMACE Z RADNICE

Dne 16. února proběhlo v obecní tělocvičně konzu l tac i .  Výs ledkem by lo  moje  
setkání s architekty, kteří zde dle zadání vystoupení, kde jsem se snažil jeho projekt 
obce představili svoje vizuální projekty  s tru čn ě  př ed st avit. I on využil celý půdorys a 
v rámci „Revitalizace objektu bývalého obvody zdí, střecha je však oproti návrhu     
ZD”. Akce byla ohlášena na 17:00 hodin a f. Tipos rovná. Sedlová by byla nízká nebo 
přítomných bylo (včetně čtyř architektů) 52. při jejím prostorovém využití by narušila 
Bylo vidět, že zájem občanů o to, co ve výšku sousední části. Tato etapa na cestě 
středu obce bude dalších třeba 60 let stát, je přestavby objektu měla všechny přítomné 
značný. Jako první svoji představu s e z n á m i t  l é p e  s e  z á m ě r e m  a  
představili zástupci sdružení architektů architektonickými projekty. Do 3. 4. 2015 

Vás zastupitelé navštíví a podpisem pod MOLO ARCHITEKTI s.r.o. z Letohradu, 
Vámi vybraný projekt bude známo konkrétně MgA. Tereza Kučerová a MgA. 
stanovisko, které bude sloužit zastupitelům Patrik Zamazal. Trochu neobvyklá stavba 
v dalším rozhodování. Dalším krokem bude zaujme specifickou část možná spíše 
výběrové řízení na projektanta celé mladších občanů. Jejich vystoupení bylo 
přestavby. Tato etapa bude trvat třeba jeden věcné a srozumitelné. Jako druhý vystoupil 
rok, než vzejde „výrobek", který použije opět zástupce společnosti TIPOS projektová 
firma, která vzejde z výběrového řízení        kancelář, s.r.o. z Ústí nad Orlicí Ing. arch. 
k realizaci faktické přestavby. Po výběru Petr Kulda. Tito využili celý obrys stávající 
vizuální podoby objektu zadáme zakázku na budovy a z velké část i obvodové zdivo. 
projektanta, který při projektování zváží a Střecha dle jejich návrhu má být sedlová       
navrhne způsob přestavby, všechny síťové s podhledovou částí, kde jsou v patře 
rozvody, způsob vytápění a vše skončí plánované byty, archivy, místnosti pro spolky 
výslednou prací, se kterou se bude dělat atd. I toto vystoupení bylo pro přítomné 
výběrové řízení na provádějící firmu a bude podáno srozumitelnou formou, aby 
sloužit i jako doklad pro stavební povolení. veřejnost měla představu o projektu 
Všem, kteří jste se této schůzky zúčastnili, přestavby. Bohužel pan Ing. Stejskal          
děkujeme za účast a připomínky.ze společnosti Projekční kancelář Ing. 

Miroslav Stejskal ze Žamberka se omluvil    
Starosta obce Petr Nun

z důvodů zdravotních, a proto mne pozval na 

TERMÍNY VEŘEJNÝCH ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DLOUHOŇOVICE PRO ROK 2015:
13. 4. 2015, 8. 6. 2015, 14. 9. 2015, 7. 12. 2015.

Případné změny budou včas oznámeny.
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Vážení spoluobčané, dne 16. 3. 2015 dalo Ta největší část kmene jedné z lip byla 
Zastupitelstvo obce Dlouhoňovice souhlas   přemístěna na hřiště mateřské školky a 
k pokácení čtyř vzrostlých lip u kamenného bude z ní prolézačka. Při této akci byl i 
křížku v centru obce. Samotný souhlas rentgenem zkontrolován stav smrku v MŠ, 
zastupitelů byl podložen dendrologickou jsme rádi, že tento strom je ve vitálním stavu 
zprávou od p. Pavla Haupta, DiS. V této a zdravotně v pořádku. U křížku budou 
zprávě je doslovně uvedeno: „osobně bych zasazeny jedna, nebo dvě lípy letos a celý 
už zvolil kácení a náhradní výsadbu 2 ks lip, prostor včetně křížku bude příští rok 
stromy jsou ve špatném zdravotním stavu". zrestaurován. 
Lípy byly prořezány v roce 2000, tento zásah Všem, kterým tyto stromy nějakým 
nebyl úplně ideální, protože se do kmenů způsobem přirostly k srdci, chci říci, že 
dostala vlhkost, a tím se zkrátila životnost bohužel tato chvíle musela přijít a věřím 
stromů. Nynější stav už ohrožoval tomu, že příští rok začne nová etapa vztahu 
bezpečnost a byl tím posledním k tomuto k tomuto místu a na nepříjemnou chvilku 
nepopulárnímu rozhodnutí. Znepokojující spojenou s pokácením starých stromů 
byla hlavně blízkost dětského hřiště, na pomalu zapomeneme. 
které padaly suché větve. Skutečně velmi 

Děkuji - starosta obce Petr Nunšpatný stav mne překvapil, po skácení byly 
dvě lípy úplně duté a ve zbylých dvou byla 
hniloba, což je patrné z přiložených 
fotografií. 

LÍPY U RESTAURACE

1. března vstoupila v platnost novela ale může dojít pouze zákonem. Proto je tato 
vyhlášky 383/2001 Sb., kterou Ministerstvo změna již navržena v novele zákona o 
životního prostředí zakázalo hotovostní odpadech. Zároveň musím zopakovat, že 
výkup kovů ve sběrnách. „Omezení výkupu nejsem zastáncem kompletního zákazu 
na bezhotovostní platby je prvním slíbeným výkupu všech surovin, a tím i zrušení celého 
opatřením, která budeme v průběhu systému výkupu. Možnost přivydělat si 
letošního roku realizovat, abychom, co sběrem papíru, textilu i kovů by měla pro 
nejvíce to bude možné, zabránili krádežím slušné občany zůstat zachována," uvedl 
kovů a rozvoji tohoto kriminálního segmentu ministr životního prostředí Richard Brabec.
v ČR. Velmi záhy bude následovat vymezení 

 S pozdravem Petr Nun – starosta obcebezhotovostní platby pouze na převod na 
Převzato z www.promestaaobce.eu účet, popřípadě poštovní poukázku. K tomu 

VÝKUP KOVŮ OD BŘEZNA BEZHOTOVOSTNĚ
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OČKOVÁNÍ PSŮ A KOČEK
V pátek 22. května 2015 od 15:30 do 16:15 hodin proběhne před Kulturním domem       

v Dlouhoňovicích očkování psů a koček proti vzteklině. Možno aplikovat kombinovanou 
vakcínu psům i kočkám, zakoupit tablety na odčervení.

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Zastupitelstvo obce Dlouhoňovice na svém zasedání dne 19. 1. 2015 schválilo:
· smlouvu o smlouvě budoucí s firmou ČEZ a.s. – Přeložka vedení NN U Zvoničky  
              na parc. č. 302;
· návrh na pořízení změny č. 1 územního plánu Dlouhoňovice.

Zastupitelstvo obce Dlouhoňovice na svém zasedání dne 2. 2. 2015 schválilo:
· smlouvu o provedení stavby chodníku v ulici Hlavní; 
· podání žádosti o provedení pasportu komunikací obce Dlouhoňovice; 
· podání výzvy na rekonstrukci chodníku v ulici Nádražní;
· pravomoci starosty při úpravách rozpočtu; 
· zástupce pro jednání se společností VaK v. o. s. pana Petra Nuna.

Zastupitelstvo obce Dlouhoňovice na svém zasedání dne 23. 2. 2015 schválilo:
· smlouvu příspěvek pro MAS Orlicko z.s.;
· protinávrh ke schválení  bodu č. 3 programu „Schválení požadované změny ve 
              změně č. 1 ÚP; Dlouhoňovice". Starosta požaduje odložení o 1 měsíc;
· smlouvu o centralizovaném zadávání poptávek po elektřině na burze;
· dodavatele rekonstrukce chodníku v ul. Nádražní; 
· Zásady pro poskytování příspěvků neziskovým organizacím a spolkům                  
              z rozpočtu obce Dlouhoňovice.

Zastupitelstvo obce Dlouhoňovice na svém zasedání dne 16. 3. 2015 schválilo:
· žádost sportovců TJ Dlouhoňovice o příspěvek na činnost z rozpočtu obce dle 
               dotačního řádu;
· změnu v ÚP Dlouhoňovice: 
              · Obec Dlouhoňovice – objekt ZD
              · Obec Dlouhoňovice – chodník p.č. 534/1
              · Obec Dlouhoňovice – p. č. 2144
              · p. T. Plundra na p.č. 2306
              · p. J. Sklenářová na p.č. 2175;
· pokácení 5 ks lip u hospody;
· finanční dar knihovně Žamberk ve výši 2000,- Kč;
· smlouvu na servis s firmou Centrum vzdělávání a poradenství p. Veronika 
              Nekvapilová.

Zastupitelstvo obce Dlouhoňovice na svém zasedání dne 16. 3. 2015 neschválilo:
· vyhlášení záměru prodeje pozemku na p. č. 326/5 pro p. Holečka.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

NAROZENINY OSLAVÍ ÚMRTÍ

v dubnu v měsíci lednu a únoru
Jiří Kabelka                70 let
Rudolf Kalousek                82 let Jaroslav Krejčí

Vlasta Svobodová
v květnu Milan Kučera
Jan Frnka 70 let
Marie Dostálková                86 let Čest jejich památce
Marie Hubálková                83 let
Zdeňka Pražáková 82 let
Anna Vrbová                94 let

v červnu
Zdeňka Nunová                84 let
Helena Holubářová 70 let
Milada Macháčková 85 let

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví.

Z ČINNOSTI SPOLKŮ

Chtěla bych poděkovat kolegyním z Floriánku za opět již tradičně skvělý dětský karneval.    
Ve spojení s hasičským plesem je to jedna z nejnáročnějších akcí v roce. Příprava losů, cen 
pro ples i karneval je náročná, ale holky se rády sejdou a u výzdoby sálu proberou, co je 
nového. S klaunem se děti pobavily a zpříjemnily si karnevalové odpoledne. Dětí bylo i přes 
chřipkovou epidemii dost, až si rodiče neměli kam sednout. Díky babičkám jsme měli skvělé 
preclíky, díky.
Tak za rok zase na shledanou s novými maskami a většími dětmi - Lenka Grusová.
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SPONZOŘI HASIČSKÉHO PLESU A DĚTSKÉHO KARNEVALU 2015

Agro Žamberk a. s. Plundrovo rybářství
AGROEKO Žamberk spol. s r. o. Prodej zeleniny - Pavel Lorenc, Těchonín
AgroKonzulta Žamberk spol. s r. o. QANTO CZ s.r.o., Letohrad
Agromex s. r. o. - prodej traktorů FENDT REPASY NET, Přemysl Fadrný
Agrostav a. s. Žamberk Roman Býček, prodej a servis zahradní techniky
Auto Make-Up, Ivan Vrkoč Rotace – Žamberk
Autogas Coubal - specialista na přestavby LPG S T A P S spol. s r.o.
Autogas Musil, Dlouhoňovice Sběrné suroviny Jaromír Plundra
B O R, s. r. o. Sbor dobrovolných hasičů Písečná
Bühler CZ s.r.o. Sklenář, s. r. o.
Cukrárna Ing. Zdeněk Doleček, Správa sportovišť Dlouhoňovice s. r. o.
Cukrářská výrobna BEAS, a.s Letohrad Strom Praha a. s.
Cukrářství a pekařská výrobna, Letohrad TEDDIES s. r. o.
Cyklo - Václav Janoušek TETA drogerie - Žamberk, nám. Gen. Knopa
Česká spořitelna, Letohrad Textil JaS, Letohrad
Českomoravská stavební spořitelna a. s., Ústí nad Orlicí T-Mobile, Ústí nad Orlicí
ČSAD Žamberk TopKarMoto, s. r. o.
ČSOB, Letohrad TS Žamberk, s. r. o.
Dibaq a. s., Helvíkovice TYHAN s. r. o.
Drogerie Stránská, Letohrad U Berušky - Tomášková Radka, Letohrad
DZ Pharm, s. r. o. VEMAS a. s.
EKOLA České Libchavy s. r. o. VERO-HYNEK, kovoobrábění a obchod
EKO-LAB Žamberk spol. s r. o. VIKA Kameničná a. s.
EKOSERVIS DDD, Lumír Štěpán Výroba dřevěných hraček Markovi
Elektro Franc s. r. o., Ústí nad Orlicí ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA ČR 211
ELO ložiska - hydraulika František Toman ZEZ SILKO, s. r. o.
EUROSTRANS - Josef Lux
GAF s. r. o.
GASET s.r.o. VŠEM SPONZORŮM DĚKUJEME!   
Generali Pojišťovna a. s., Letohrad FLORIÁNEK  
Hrabáček barvy - stavební systémy
Hračky - Zdeňka Novotná, Žamberk
Chladírenský servis Pavel Mrštný
J+J FOGL s. r. o., Letohrad
JZD Letohrad, a. s.
KANDELA svítidla s.r.o.
Komerční Banka, Letohrad
Konzum, obchodní družstvo v UO - dohlížecí výbor 
Dlouhoňovice
Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí
KOSMAR CZ s. r. o.
Kratochvílová Marie, Dlouhoňovice
Kristýna Dominikusová - ruční práce
Květena, Svatava Mikysková
Květinka Jitka Pavlová
Lékárna - RNDr. Renata Štefanská
Lékárna U Kosmy a Damiána, Letohrad

Manželé Musilovi – Písečná

Manželé Silberovi
Maso, uzeniny Musil - Lipenská Žamberk
MASOEKO s.r.o., Letohrad
MDDr. Simona Pavlová - provoz stomatologické ordinace
MEIXNER & HANUŠ a.s. Czech republic
MOVOZ Ľudovít Müller
Nábytek Kosařovi s. r. o. 
Nehtové studio Hana Richtrová
Norgren, Žamberk
NORSERVIS s. r. o.
Obec Dlouhoňovice
OEZ s. r. o., Letohrad
ORION - Žamberk náměstí Gen. Knopa
Pavel Vítek - truhlářství, Dlouhoňovice
Pekárna Letohrad, s. r. o.

18. dubna 2015 pořádá Floriánek výlet 
do Zábavného vědeckého parku „Vida!" Brno. 

Odjezd v 7:00 hodin oD OÚ Dlouhoňovice. 

Závazné přihlášení přijímá Simona Páchová (tel.: 736 200 439)
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Z HASIČSKÉ ZBROJNICE

Na kroužek mladých hasičů dosud chodí 15 
dětí, některé jsou z Dlouhoňovic a některé ze 
sousedního Žamberka. Schůzky se konají 
vždy v pátek od 16 hodin. V zimě jsme           
s mladými hasiči chodili do tělocvičny, ale 
nyní, když nám počasí dovolí, začínáme 
chodit na hřiště trénovat požární sport, kde 
se děti budou připravovat na jarní část hry 
Plamen. Ještě přesně nevíme termíny 
závodů, ale doufáme, že se děti vše rychle 
naučí a budou dobře reprezentovat 
Dlouhoňovice. Má-li zájem kdokoli ve věku 
do 15 let naše řady rozšířit, může přijít na 
jakoukoli naši schůzku i v průběhu roku a 
přihlásit se. Vítán je každý nový hasič.

Jana Třešňáková 

Doplněno redakcí DO - Náplň kroužku mladých hasičů je obsáhlá, ale můžeme si uvést 
několik hlavních cílů. Děti se jako mladí hasiči učí základům požární ochrany (například jaké 
jsou druhy hasebních látek, jak se používají a k čemu, povely a signály, topografické značky, 
uzly apod.). Tyto základy by v nich měly vypěstovat trvalé návyky k požární bezpečnosti. 
Získané znalosti pak mohou šířit i na své kamarády, kteří do hasičů nechodí. Mladí hasiči 
jsou také vedeni k poznávání a ochraně přírody, k poznávání sebe sama, svých kamarádů a 
získávání kamarádů nových. Nácviky a následnými soutěžemi si mladí hasiči postupně 
zvyšují svoji fyzickou a psychickou odolnost.

DlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasník

Víkend plný zábavy připadl letos na 14. - 15. Rád bych poděkoval všem, kteří se podíleli 
února. V sobotu 14. proběhl hasičský ples a na přípravě sálu nejen na hasičský ples, ale i 
v neděli 15. dětský karneval. O karnevalu na karneval. Sál byl velmi hezky vyzdoben. 
píše Floriánek, já pár slov o hasičském Další díky patří všem, kteří během večera 
plese. zajišťovali chod plesu. Zvlášť bych rád 
Letos byl hasičský ples přesunut  p od ěk o va l  vš e m,   kte ří   se   po díleli na 
z obvyklého lednového termínu na polovinu přípravě tomboly, a to jak přípravou losů, 
února, a to kvůli kapele. Chtěli jsme změnu dodáním cen od sponzorů,  tak i  
hudby a tu co jsme vybrali, měla čas až   z p ra c o v áním tomboly na místě.
v únoru. Myslím, že jsme udělali dobře. Doufám, že všichni, kteří se zúčastnili, byli 
Hudba byla výborná, o čemž svědčí i to, že také spokojeni, tak jako já. Na příští rok jsme 
byl plný parket až do úplného konce a se předběžně dohodli s kapelou na 
někteří tancovali i na reprodukovanou pokračování spolupráce. Datum plesu se 
hudbu i v době, kdy kapela balila aparát. Lidí nám doufám podaří přesunout zpátky na 
přišlo poměrně dost, bylo tak příjemně leden, už kvůli masopustu. Uvidíme? Tak 
zaplněno. Hudba hrála, tancovalo se, příští rok na shledanou.
občerstvení fungovalo výborně, bohatá 

David Silbertombola, prostě vše tak jak má být. Musím 
říci, že jsem byl velice spokojen. 

HASIČSKÝ PLES
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ZPRÁVIČKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLIČKY

MINIZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY DLOUHOŇOVICE

Zimní měsíce jsou vždy náročné na fyzickou kondici a na zdraví dětí i dospělých.                  
S povděkem musím říci, že letos nás chřipková epidemie zcela minula, a tím se potvrdila 
účinnost našeho preventivního zdravotního programu MŠ. V únoru a březnu pravidelně 
jezdíme do solné jeskyně a také jsme uspořádali týdenní lyžařský výcvik. Což nás baví a 
nesmírně si to užíváme. 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 1. 4. 2015 OD 9:00 DO 11:00 HODIN

Zveme Vás na návštěvu do naší školy. Přijďte se podívat a společně se svými dětmi si pohrát. 
Těšíme se na Vás.

ZÁPIS DO MŠ DLOUHOŇOVICE

V měsíci dubnu bude probíhat zápis k předškolnímu vzdělávání. Kritéria pro přijetí jsou 
zveřejněna v MŠ. Zájemci si mohou vyzvednout žádost v MŠ a vyplněnou ji odevzdat 
nejpozději do 30. dubna.
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DESET DŮVODŮ PROČ ZVOLIT MATEŘSKOU ŠKOLU DLOUHOŇOVICE:

· Rodinné prostředí
· Věkově smíšené třídy – možnost vztahových a sociálních zkušeností
· Zrekonstruované prostory – nové a útulné
· Kvalitní vybavení pomůckami pro učení a hru
· Bohatá nabídka sportovních a kulturních aktivit, výlety
· Laskavý přístup k dítěti s jasnými pravidly
· Vedeme k samostatnosti a umět si požádat o pomoc
· Učíme respektu a zodpovědnosti vůči sobě, ale i vůči druhému
· Dětem umožňujeme pozorovat, přemýšlet, tvořit a hodnotit
· Podporujeme zvídavost a chuť objevovat svět s přirozenou vnitřní touhou dítěte učit se

DESET DŮVODŮ PROČ ZVOLIT MŠ DLOUHOŇOVICE DLE MÉHO MANŽELA      :

· Každou středu řízek a bramborový salát
· Spaní po obědě do aleluja
· Mladé blondýnky na pracovišti
· Vztekání dle libosti
· Povolené utírání nudlí do rukávu
· Kvalitní fotbalový tým, pivo a párek samozřejmostí
· Věkové neomezení
· Na úklid hraček máme uklízečku
· U nás se nepřezouvá a ruce si nemyjeme!
· Tuto školu doporučuje 10 dětí z 9 dotázaných

Mgr. Zuzana Knápková
ředitelka MŠ

TÉMA ODPADY

ODPADY V OBCI DLOUHOŇOVICE V ROCE 2014

druh odpadu množství (t) náklady 
komunální 132,00072 345 096,00 Kč
nebezpečný odpad 0,443 6 026,00 Kč
bioodpad 59,82 52 923,00 Kč
zemina a kameny                67,18       6 026,00 Kč
papír 6,84 8 809,00 Kč
plasty + nápojový karton                5,84 20 992,00 Kč
sklo 7,08 3 160,00 Kč
                                                                                                                   437 006,00 Kč

Příspěvek na třídění odpadu od firmy EKO KOM

období               množství (t) příspěvek
1. Q 4,746 13 169,50 Kč
2. Q 4,864 14 268,50 Kč
3. Q 5,196 12 147,50 Kč
4. Q 4,952 13 647,50 Kč
                                                                                                                   53 233,00 Kč

345 096,00 Kč
6 026,00 Kč

52 923,00 Kč
6 026,00 Kč
8 809,00 Kč

20 992,00 Kč
3 160,00 Kč
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COMPOSTAINERY DLOUHOŇOVICE 2015, SVOZ VŽDY VE ČTVRTEK 
(VYJMA 30. ŘÍJNA)

Možnost likvidace odpadů pro občany obce Dlouhoňovice ve Sběrném dvoře              
v Žamberku a v Centru nakládání s odpady (CNO) Dlouhoňovice – kompostárna, 
recyklace
Jedná se o likvidaci odpadů, které již nemůžete zlikvidovat v rámci sběrných nádob v obci.

Tříděný odpad: likvidace zdarma
Plasty -  zejména větší kusy plastů, které se nevejdou do malého žlutého kontejneru 
(zahradní plastové židle, plastové nádobí atd.). 
Do tříděného plastu nepatří: mastné a jinak znečištěné obaly látkami nebiologického 
původu, PVC, linolea, textil z umělých vláken, guma, pneumatiky, molitan.

Sklo – větší sklo, které se nevejde do malého zeleného nebo bílého kontejneru (pětilitrové 
sklenice, skleněné nádoby z domácnosti atd.)
Do tříděného skla nepatří: keramika, porcelán, zrcadla, plexisklo, auto-sklo, drátované 
sklo, žárovky, zářivky a výbojky, obrazovky monitorů, televizí a různé displeje. 

Papír a lepenka – větší množství, které se nevejde do malého modrého kontejneru - noviny, 
časopisy, sešity, bloky, diáře, reklamní letáky, knihy, katalogy, obálky s fóliovým okénkem, 
telefonní seznamy, krabice, kartony, lepenky, papírové části obalů, balicí papír, obaly od 
potravin (mouka, cukr, obaly od čajových sáčků), vnější obaly od čokolád, krabičky             
od zubních past. 
Poznámka: nemusíte odstraňovat kovové spony (odstraňují je magnetické separátory 
během zpracování), krabice rozložte (sešlápněte), dokumenty, jako bankovní výpisy či jiné, 
které obsahují vaše osobní data, vždy roztrhejte, aby nemohlo dojít k jejich zneužití! 
Do tříděného papíru nepatří: kopíráky – obsahují karbonový prach, pauzovací papír, 
spodní strany samolepek, papír s povrchovou úpravou (křídový papír), tapety zašpiněné od 
lepidla, znečištěný papír (od barev, lepidel, mastnoty, krve, apod.), zalaminovaný papír 
(občanské a řidičské průkazy), použitý toaletní papír, papírové kapesníčky, hygienické 
vložky, použité mokré nebo vlhké papírové utěrky, plato od vajec.

Kovy (železné, neželezné) - neprovádíme výkup želených kovů (pouze Sběrné suroviny), 
odpad odebereme zdarma – železo, ocel, litina, hliník, měď. 
Do tříděného kovu nepatří: látky zdraví škodlivé, výbušné, vyzařující nebezpečné záření, 
předměty s uzavřenými dutinami a všechny ostatní předměty, které by mohly při manipulaci, 
úpravě a zpracování ohrozit zdraví a bezpečnost lidí, životní prostředí nebo způsobit škodu. 

DlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasník
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Textil – čistý a suchý textil (veškeré oděvy, bytový textil – záclony, závěsy, povlečení, potahy, 
ubrusy a deky) zabalený v zavázaných (zauzlovaných) igelitových pytlích/taškách, dále také 
spárované (vzájemně svázané) nositelné boty.
Do sběrného kontejneru nepatří: znečištěný nebo mokrý textil, matrace, molitan, koberce, 
tašky, netextilní materiály.

Zpětný odběr elektrozařízení - zařízení, jehož funkce závisí na elektrickém proudu nebo na 
elektromagnetickém poli, zařízení, které funguje na baterie nebo má přívodní kabel pro 
zapojení do sítě - chladničky, mrazničky a jejich kombinace, klimatizační zařízení, pračky, 
sušičky, myčky nádobí, sporáky, plotny, mikrovlnné trouby, elektrické radiátory, vysavače, 
čisticí stroje na koberce, žehličky, topinkovače, fritovací hrnce, mlýnky, kávovary, elektrické 
nože, spotřebiče pro stříhání vlasů, sušení vlasů, čištění zubů, holení, hodiny, budíky, váhy, 
vrtačky, pily, zařízení pro soustružení, frézování, broušení, drcení, řezání, sekání, nástroje 
pro nýtování, přibíjení nebo šroubování, nástroje pro pájení, svařování, zařízení pro postřik, 
nástroje pro sečení nebo jiné zahradnické činnosti, počítače, servery, tiskárny, notebooky, 
kalkulačky, telefony, mobilní telefony, rádia, televize (staré i LCD, LED apod.), elektrické 
vláčky, videohry, kamery apod.

Výše uvedené odpady jsou tříděny zvlášť do samostatných kontejnerů. Neodebíráme 
nebezpečné odpady (z kapacitních důvodů speciálně upraveného skladu pouze pro 
Žamberk)

Odpady, které za občany Dlouhoňovic platí obec (občan sám nic neplatí):
Určený je jeden kontejner ve sběrném dvoře, informujte obsluhu, že jste občan Dlouhoňovic. 
Nutné vždy hlásit obsluze sběrného dvora jméno a příjmení, adresu včetně čísla popisného.

Směsný komunální odpad - zbytkový odpad, který zbývá po vytřídění využitelných složek a 
nebezpečných složek a objemného odpadu. Většinou je to porcelán, keramika, drátěné sklo, 
autosklo, lepené sklo, zrcadla, hygienické potřeby – pleny apod., papír mastný, znečištěný, 
uhlový, pogumovaný nebo voskovaný, prázdná plata od léků, silně znečištěné nebo 
roztrhané textilie a boty, smíšené zbytky jídla, obalů a nejrůznějších věcí, které jsou příliš 
malé, promíchané nebo znečištěné apod. A odpady, které nepatří do tříděných kontejnerů.
Do kontejneru nepatří: stavební odpad – cihly, beton, nebezpečný odpad – plechovky od 
barev, lepidel, tmel, nemrznoucí kapaliny či jiný tekutý nebezpečný odpad.

Objemný odpad - odpad, který svou velikostí překračuje rozměry běžné popelnice nebo je 
příliš těžký. Starý nábytek, který nelze recyklovat (s čalouněním) – křesla, gauče, válendy, 
podlahové krytiny – linolea, koberce, ostatní – matrace, velká zrcadla, apod.

Biologicky rozložitelný odpad – rozměrnější odpad, který se vám nevejde do hnědých 
nádob na bioodpad – větve, větší množství trávy, sena, pilin, spadaného ovoce, listí apod., 
(nejedná se o zeminu). Tento druh odpadu je z kapacitních důvodů vybírán v pracovních 
dnech na CNO Dlouhoňovice – kompostárna. Obsluze zařízení nahlásíte jméno a příjmení a 
adresu a podepíšete vážní lístek, nic neplatíte.

Odpady placené (zaplatí občan sám):
Pneumatiky = 5,- Kč s DPH za 1 kg pneumatiky z osobních vozidel a domácích traktorů.

Dřevo = 300,- Kč s DPH za 1 tunu odpadu, starý nábytek i s kováním, bez polstrování, 
čalounění, matrací, okenní rámy a dveře bez skleněné výplně. NE umakart. Ve sběrném 
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dvoře bude z provozního a manipulačního hlediska váha odpadu odhadnuta. Nejlépe je        
s takovým nábytkem či větším množstvím zajet na CNO Dlouhoňovice, kde vám obsluha 
odpad přesně zváží (např. auto s vlekem) na velké váze. 

Stavební odpad = 290,- Kč s DPH za 1 tunu odpadu, ve sběrném dvoře bude z provozního 
a manipulačního hlediska váha odpadu odhadnuta. Zde je stavební odpad veden jako 
směsný stavební a demoliční odpad z kapacitních důvodů (nelze zde třídit jednotlivé složky 
betonu, cihel, obkladaček apod.), tzn. v malém množství (sud, kbelík) nebo mimo pracovní 
dny (v sobotu) kdy je CNO zavřené. Nejlépe je v pracovní den s takovým stavebním 
odpadem a větším množstvím zajet na CNO Dlouhoňovice - recyklaci, kde vám obsluha 
odpad přesně zváží (např. auto s vlekem) na velké váze. Zde už se ale odpad třídí na 
jednotlivé druhy a je zde zvlášť ceník. 
Ceny jsou uvedeny bez DPH: (připočítáno bude DPH občan 15 %, osoba podnikající, firma 
s IČ 21 %)
 

170101 Beton (znečištěním je myšleno např. zeminou nebo jiným druhem odpadu)
- čistý do velikosti 40 x 40 cm = 150,- Kč /t
- znečištěný do velikosti 40 x 40 cm = 180,- Kč/t
- čistý nad velikost 40 x 40 cm = 180,- Kč/t
- znečištěný nad velikost 40 x 40 cm = 200,- Kč/t
- betonové panely s ocelovou výztuží = 280,- Kč/t
170102 Cihly - čisté = 120,- Kč/t
170103 Tašky a keramické výrobky - čisté = 120,- Kč/t
170107 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
neuv.p.č. 170106

- do velikosti 40 x 40 cm = 140,- Kč/t
- nad velikost 40 x 40 cm = 180,- Kč/t
170302 Asfaltové směsi neuv.p.č. 170301 

- čistý do velikosti 40 x 40 cm = 200,- Kč/t
- čistý nad velikost 40 x 40 cm = 220,- Kč/t
170504 Zemina a kamení neuv.p.č. 170503 (stavební, výkopová) 
- čistá – 100,- Kč/t
- znečištěná jiným druhem stavebního odpadu = 150,- Kč/t
170802 Stavební materiál na bázi sádry, neuv.p.č. 170801 = 150,- Kč/t
170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuv.p.č. 170901, 170902 a 170903

- čisté – 145,- Kč/t
200202 Zemina a kameny (ze skleníku, zahrádky) = 100,- Kč/t

PROVOZNÍ DOBA:

Sběrný dvůr Žamberk, Zemědělská ulice
ÚT 9:00 – 13:00, 13:30 – 18:00 (v zimě do 17:00)              Zimní období 1.11. - 31.3.
ČT                       13:00 – 18:00 (v zimě do 17:00)
SO 9:00 – 15:00                         (v zimě do 13:00)

CNO Dlouhoňovice – kompostárna, recyklace, ul. Písečská 
PO – PÁ  7:30 – 11:00   11:30 – 15:00
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Z REDAKCE

PROSBA O ZASLÁNÍ HISTORICKÝCH FOTOGRAFIÍ DLOUHOŇOVIC

K výročí 25 let osamostatnění Dlouhoňovic se připravuje připomenutí tohoto období v rámci 
setkání důchodců se zastupiteli obce (v neděli 24. května) formou výstavy fotografií z období 
od r. 1990 do současnosti. Proto prosíme touto cestou spoluobčany, kteří mají doma jakýkoli 
obrazový materiál vztahující se k významným akcím z uvedené doby, aby se s námi o něj 
podělili. Naskenované fotografie nebo fotografie, které máte uložené v počítači, prosíme, 
zasílejte na adresu obcasnik@dlouhonovice.cz, kdo nemá možnost fotografie zdigitalizovat, 
dejte je do obálky s nadepsaným vaším jménem a předejte je paní J. Chárové, či paní          
L. Šimkové, případně na Obecní úřad v Dlouhoňovicích. Fotografie si oskenujeme a 
nepoškozené obratem vrátíme. 

Děkujeme – redakce DO

KALENDÁŘ AKCÍ V DLOUHOŇOVICÍCH NA ROK 2015:

· 1. dubna 2015 od 9:00 do 11:00 hodin Den otevřených dveří v MŠ Dlouhoňovice

· 1. – 30. dubna 2015 GPS navigační soutěž pro „náctileté" – viz soutěžní příloha  

                                          tohoto zpravodaje
·              17. dubna 2015 sběr železného šrotu (hasiči)
· 18. dubna 2015 výlet do Zábavného vědeckého parku Brno
· 22. dubna 2015 od 19:30 hodin v tělocvičně komorní divadelní představení  
                                          Zapřená láska
· 30. dubna 2015 v 17 hodin čarodějnice na hřišti
· 24. května 2015 setkání důchodců se zastupiteli obce

· 26. srpna 2015 výlet pro důchodce
· 26. září 2015 výstup na výhlednu
· 24. / 25. října 2015 čtení s přechodem času

Případné změny budou včas oznámeny.

· 27. června 2015 ve 14 hodin vítání léta na hřišti 

DlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasník

MĚSÍC VSTOUPIL MEZI ZEMI A SLUNCE

V pátek 20. března se dvě hodiny před polednem nad Českou republikou, tedy i nad 
Dlouhoňovicemi, rozehrálo úchvatné nebeské divadlo = částečné zatmění Slunce. Protože 
bylo absolutně jasno, tedy ideální pozorovací podmínky, bylo možné zřetelně sledovat jedno 
z největších zatmění Slunce v posledních letech. Ještě že se tato událost nekonala o týden 
dříve, kdy byl pátek třináctého, protože zatmění Slunce mohou doprovázet neobvyklé reakce 
zvířat, která se často cítí zmateně a dezorientovaně. To je i jeden z důvodů, proč byl tento 
astronomický jev v minulosti spojován s různými náboženskými událostmi a byly mu 
přisuzovány mystické významy. A magické datum „pátek třináctého" by tento unikátní jev jen 
umocňovalo. 
Z jasného slunečného disku zakryl Měsíc, který se zrovna nacházel v novu (zatmění, opak 
úplňku), více než 73 procent plochy Slunce. To je vcelku unikátní hodnota, podobně výrazné 
zatmění bylo možné pozorovat před čtyřmi lety - 4. ledna 2011 (79 %), předtím 31. května 
2003 (85 %), nebo 11. srpna 1999, kdy bylo dokonce zatmění Slunce z 95 %. Stoprocentní, 
tedy úplné zatmění Slunce nad Českou republikou mohli pozorovat naši předci v roce 1706 a 
nejbližší další zažije centrální Evropa až 7. října roku 2135. Částečné zatmění nás v Čechách 
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ale čeká už za 6 let, konkrétně 10. června 2021, ale jen 17 %, výraznější pak 12. srpna 2026 
(89 %). 
Ke 100 % (úplnému) zatmění dojde pouze v případě, kdy je čtyřistakrát větší Slunce 
čtyřistakrát dále od Země než Měsíc. Eliptické dráhy všech tří těles (Země, Měsíc, Slunce) se 
navíc musí v jeden okamžik setkat v dokonalé přímce. Z jednoho určitého místa na Zemi je 
úplné zatmění Slunce možné sledovat průměrně jednou za 360 let. Z různých koutů světa se 
ale dá pozorovat celkový zákryt slunečního disku přirozenou družicí naší planety dvakrát až 
třikrát do roka. V pátek 20. března bylo úplné zatmění možné pozorovat v pásu táhnoucím se 
nekonečnými vodami severní části Atlantického oceánu až na jižní okraj Severního ledového 
oceánu přes Faerské ostrovy a Špicberky. Nejblíže střední Evropě bude úplné zatmění 
pozorovatelné ve Španělsku 12. srpna 2026.
Podobně úchvatné jsou i přechody planet Merkur a Venuše před slunečním diskem, což se 
podle odborníků dá v podstatě kategorizovat jako druh zatmění Slunce. Oproti Měsíci však 
planety zdaleka nezakryjí sluneční kotouč celý. Namísto toho se na slunečním kotouči          
v průběhu několika hodin planeta "projde" jako malý temný puntík. Jedno takové „zatmění" 
nás čeká relativně brzy, a to v pondělí 9. května 2016, tedy za rok a kousek. To půjde o 
přechod Merkuru přes Slunce pozorovatelný celých 7 hodin. Vše začne vstupem Merkuru 
před levý okraj slunečního disku okolo 13 hodin 12 minut SELČ. Samotný vstup před neostrý 
sluneční okraj potrvá asi 3 minuty a odehraje se nesmírně vysoko nad obzorem prakticky       
v pravé poledne. Zbytek raritní podívané proběhne v odpoledních a večerních hodinách a 
planeta v podobě černého puntíku se bude sunout před spodní polovinou kotouče naší 
mateřské hvězdy směrem dolů.

L. Šimek, zdroj www.astro.cz
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DIVADLO V DLOUHOŇOVICÍCH

Kulturní komise obce Dlouhoňovice Vás 
zve do divadla! Spolek divadelních 
ochotníků Diviš ze Žamberka Vám 
přijede ve středu 22. dubna do místní 
tělocvičny sehrát komorní divadelní 
představení s názvem Zapřená láska      
v podání Libora Toncra a Michala 
Belobrada.

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?

V brilantně napsané konverzační hře o dvou hercích se postupně odkrývají odpovědi na tyto 
otázky. 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 a samotářský spisovatel 
Abel Znorko zjistí, že je to právě láska, která jejich osudy svedla dohromady. Drama 
odehrávající se na opuštěném ostrově v Norském moři překvapí postupným odhalováním 
záhadného příběhu a gradujícím emocionálním zážitkem, o který se postarají Michal 
Belobrad v roli Abela Znorka a Libor Toncr jako Erik Larsen. 
"Na záhadě je krásné to tajemství, které obsahuje a ne pravda, kterou skrývá.”

M.B.

Redakce DO
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TAK ŠEL ČAS S LÍPAMI V CENTRU OBCE …

Z almanachu obce Dlouhoňovice lze vyčíst, že za 
dřevěným křížem s obrázkem Sv. Salvatora, který 
původně stál v místě dnešního kamenného kříže       
v centru obce, bylo v 19. století vysázeno pět lip. Tři 
zadní byly vypěstovány v r. 1833 učitelem Noskem    
v zahradě p. Brůny č. p. 36 a odtud je přesadil za školu 
v č. p. 10, tedy na místo, kde stály úctyhodných 182 let 
až do letošního roku. Dvě další po stranách byly 
zasazeny při otevření školní budovy v r. 1887. V roce 
2000, kdy došlo k prořezu stromů, však musela být 
jedna z pěti lip poražena. Místo ní se zasadila lípa 
nová, tzv. „lípa Milénia" která je v tuto chvíli jediná, 
která na místě v centru obce nedaleko kamenného 
kříže (ten je z  r. 1911) zůstala stát.

obrázek č. 1 – stav před r. 2000
obrázek č. 2 – stav bezprostředně po prořezu v r. 2000
obrázek č. 3 – stav po r. 2000
obrázek č. 4 – stav 18. 3. 2015
obrázek č. 5 – stav po 19. 3. 2015

Redakce DO

1)

2) 3)

4)

5)
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HÁDANKA

Poznáte, kde je tato dopravní značka 
a co znamená? 

(Cesta ke kravínu 
z rozcestí ulice Hlavní a Školská)

?
Z VAŠICH PŘÍSPĚVKŮ

NOVÉ PANSTVO VLÁDNE V OBCI

Pohádka? Skutečnost? Byla by to pohádka, poslušnost u některých trošku zaostává. 
kdyby se stala skutečností. A o čem že to je? Nakonec pohlédněme do dějin. Málokdy byli 
Když už jste začali číst, tak tedy čtěte. Říká poddaní bezmezně oddaní a poslušní. To by 
se již po staletí, že pes je přítel člověka. byl opravdu pohádkový vládce. Ale ti naši 
Možná to bývala pravda. Dnes je to ale dlouhoňovičtí vládci jsou většinou velmi 
trochu jinak. Žijeme sice ve svobodném mírumilovní, tak proč jim odpíráme 
státě, ale ve skutečnosti v monarchii. Tedy    poslušnost a zapomínáme na naši 
v zemi, kde poddaní slouží pánu. Že ne? Ale povinnost? 
ano. Můžeme si to dokázat na jednom Ještě nevíte, o čem se tu píše? Tak se lépe 
malém království, na naší obci. dívejte na zem, nebo si domů přinesete 
A jak začít? Inu bylo nebylo, dnes je tomu nevábně vonící vzpomínku na svůj pobyt 
tak. Vládci naší obce jsou pejsci. A není to venku. Až se budeme moci při procházkách 
jen tak chudé panstvo. Vždyť každý z nich, pouze kochat krásou naší obce, přírodou a 
nebo i každá, tady se žena od muže ve vládě okolím, pak budeme žít jako v pohádce. 
příliš neliší, má přibližně sedm poddaných. A to je konec. 
Berme to čistě statisticky, průměrem. Ještě provolání: Buďme vzorní a 
Takové informace jsou dnes běžné. Dle spolehliví poddaní svých pánů!
odváděných poplatků do státní – obecní                                                                                                                                

Jirka Tydlitát kasy máme asi devadesát psů a nás lidí je 
tady přes sedm set. To je docela slušné malé 
království. Tak akorát pro naši pohádku. 
Ale ti poddaní nemají povinnost jenom živit 
svého pána,  což  větš inou dě la j í  
zodpovědně, ale také mu dělat doprovod při 
každé jeho vycházce. A tam už ta poddanská 



DLOUHOŇOVICKÝ OBČASNÍK (17

MASOPUST 2015

Tak máme letos za sebou již sedmý masopustní průvod. Sice v netradičním termínu, ale 
bohužel náš obvyklý termín se shodoval s termínem hasičského plesu. A dělat dvě takto 
výrazné akce v jednom měsíci by nebylo dobré. Uvidíme, jak to vyjde rok příští. 
Jsem velice potěšen, že je to akce, kterou jste si vzali za svou. Neměl jsem totiž moc chuti 
letošní masopust organizovat, ale přesvědčili jste mě. Že prý masopust musí být, že by to 
byla škoda, že je to fajn akce, atd. Ti co mě nejvíce přesvědčovali, se nakonec nemohli 
účastnit, ale to nevadí. Zvládli jsme to s Vaší pomocí, vážení spoluobčané. Díky.
Musím se všem, kteří dělají pohoštění omluvit, za můj velice špatný odhad časového plánu 
pochodu průvodu. Zdá se, že čím méně lidí je v průvodu, tak tím déle trvají zastávky. Je to 
samozřejmě tím, že jste skvělí hostitelé a nám se nechce od Vás odcházet. Zkusím to příště, 
na základě zkušenosti z letošního a loňského masopustu, kvalifikovaněji odhadnout. 
Masek bylo letos 18. Bohužel byl čas chřipek a nachlazení, a tak i ti, co pravidelně chodí, se 
letos nezúčastnili. Rádi bychom na příští rok měli v průvodu více tradičních masek. Proto Vás 
žádám, abyste nad možnou Vaší účastí zapřemýšleli. Rád Vám pomohu s výběrem masky. 
Je to dobré i proto, aby byl přehled, kolik masek vlastně bude v průvodu. Letos jsme do 
poslední chvíle nevěděli, kolik nás půjde a co nejhůř, za co?
Ještě jednou díky všem účastníkům masopustu, jak v průvodu, tak na zastávkách, ale i večer 
na zábavě, za skvělý den a zábavu. Díky všem muzikantům za výbornou muziku, letos 
poprvé i s basou, a že to bylo znát? Děkujeme Obecnímu úřadu Dlouhoňovice za poskytnutí 
sálu na večerní zábavu. Veliké poděkování patří i školní jídelně za možnost si tam nadělat 
masopustní koblihy. Díky patří těm, co ty koblihy dělali. Taková čerstvá, s láskou dělaná 
kobliha po ránu ke snídani, velice výborná záležitost. To musím jedině doporučit.
Co říci závěrem o Masopustu 2015? Ze všech čišela taková pohoda a chuť se bavit.            
No prostě tak jak to má být. 

Těším se na Vás příští rok - David Silber.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2015

Tříkrálová sbírka se na Orlickoústecku setkala opět s pozitivním ohlasem. Podruhé za svou 
historii překonal letos její výtěžek hranici dvou milionů Kč, když bylo do 504 pokladniček 
vykoledováno celkem 2.309.509,- Kč. Tříkrálová sbírka na Orlickoústecku patří svým 
rozsahem k největším ve východočeském kraji. V takovém měřítku může být uskutečněna 
jen díky obětavosti desítek jednotlivců, kteří mají na starosti organizaci sbírky v místě 
bydliště, díky nasazení stovek dobrovolníků a díky spolupráci s farnostmi, obecními úřady, 
školami a občanskými spolky. Finanční prostředky z této sbírky jsou pro Charitu důležitým 
příjmem, ze kterého může podporovat některé své služby, a pomáhat tak potřebným. 
Významným aspektem této akce je také udržování společenských kontaktů v obcích. Řada 
lidí, zejména starších, už koledníky dopředu očekává, těší se na ně, a bere jejich přání štěstí 
a zdraví velmi vážně. Za 15 let své existence se tak Tříkrálová sbírka stala smysluplnou 
tradicí v mnoha obcích a městech. 65 % z výtěžku Tříkrálové sbírky je určeno přímo 
Charitám, které sbírku v daném regionu organizují. Oblastní charita Ústí nad Orlicí tento 
obnos v r. 2015 použije mj. na činnost domácího hospice, občanské poradny nebo služeb pro 
rodiny s dětmi. 

Dlouhoňovicemi prošli tři králové v sobotu 10. ledna 2015 a neměli to letos věru lehké, 
protože jim celý den usilovně pršelo. I tak se nezapomněli stavit v žádném stavení, ani           
v žádném bytě. Na dobročinné účely vybrali obdivuhodných 21.322,- Kč. Po Dlouhoňovicích 
chodily skupiny dvě, jedna vedená paní učitelkou Moskvovou prošla paneláky, Velký Hájek, 
ulici U Dubu a ulici Nádražní (11.121,- Kč), druhá skupinka vedená paní Marešovou prošla 
zbytek obce (10.201,- Kč). 
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Záměry použití Tříkrálové sbírky 2015 jsou tyto:
· Občanská poradna – zajištění služby,  
                rozšíření o kontaktní místo v České Třebové
· Domácí hospicová péče – zajištění služby,  
                pořízení speciálních zdravotních pomůcek
· Sociální rehabilitace Lanškroun – zajištění 
                služby
· Šance pro rodinu – zajištění služby
· Centrum pod střechou Letohrad – zajištění 
                služby, vybavení
· Sociální sprcha v Ústí nad Orlicí
· Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez 
                domova v Lanškrouně
· Charitní pečovatelská služba – zajištění služby
· Fond na rozvoj stávajících projektů
· přímá pomoc
· pomoc do Indie

Pro zajímavost ve sbírce za rok 2014 vybralo na Orlickoústecku 470 skupinek koledníků celkem 
2.143.718,- Kč. 65 % z výtěžku zůstává Oblastní charitě a tato částka byla použita v souladu se záměry 
zejména na:
· zajištění služby domácí hospicové péče a zakoupení speciálních zdravotnických pomůcek
· auto pro sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
· vybavení Centra sociálních služeb v Lanškrouně

Více o Tříkrálové sbírce najdete na www.uo.charita.cz 
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Nedá mi nevyužít prostoru v Občasníku a obce, příspěvek ve výši 2000,- knihovně 
nepřihřát si trochu té kulturní polívčičky. A to Žamberk, která za sdružené prostředky i      
polívčičky písmenkové, s písmenky z knížek z ostatních okolních obcí nakupuje knihy do 
místní knihovny. Všichni její návštěvníci se výměnného fondu pro knihovny malých obcí 
jistě shodnou, že prostor pro knihovnu je   a  j e jich knihovníci pak mohou vybírat z o to 
v tuto chvíli více než nevyhovující. Vzhledem bohatšího fondu knih. Druhou vlaštovkou 
k malé návštěvnosti knihovny se logicky byla pro mě zpráva od naší knihovnice paní 
objevil názor, že investice jak do nových Procházkové, že na základě inzerátku         
knih, tak do prostoru a vybavení knihovny v minulém Občasníku se našli dva noví 
není třeba. Poslední plusová položka  č len o vé  kn ih ov ny . A  to byl pro mě také popud 
v přírůstkové knize je z roku 2003. Od té pokusit se znovu nalákat další čtenáře i 
doby se do nových knih nijak neinvestovalo. přesto, že zatím nemají možnost vybírat si 
Pravdou je, že blízkost knihovny v Žamberku knížky v hezkém prostředí. Pokud se do naší 
s její širokou nabídkou té naší ubírá na knihovny totiž naučíme chodit již teď, o to 
atraktivitě. Nevnímala bych to ale jako lépe se nám všem pak bude navštěvovat 
konkurenci, naopak, žamberecká knihovna případný nový prostor. A chceme-li 
je té naší matkou, a díky bohatému přesvědčit škarohlídy o tom, že knihovna                      
výměnnému fondu pro oblastní knihovny v Dlouhoňovicích má své místo a své 
také zdrojem velkého množství nových a opodstatnění, je třeba tomu jít naproti její 
aktuálně čtených titulů, které si můžete  n á vš tě v o u a půjčováním knížek, které v ní 
v Dlouhoňovicích půjčit za velmi výhodných na nás čekají.
podmínek, které pravidelně v Občasníku Konkrétně na mě tam čekala knížka autora 
uvádíme. Gustava Pflegera Moravského „Z malého 
První vlaštovkou co do zvýšení zájmu o naši světa". Moje volba na ni nepadla náhodnou, 
knihovnu je, po schválení zastupitelstvem ale jen a právě proto, že je knížkou v naší 

POZVÁNKA DO SVĚTA KNÍŽEK

Zdroj Charitní aktuality



DLOUHOŇOVICKÝ OBČASNÍK (20

knihovně nejstarší. Napsána byla roku a života bohatých fabrikantů, také nenávist a 
1864. Konkrétně toto třetí vydání románu pomstu, ovšem i odpuštění a usmíření, 
vyšlo v roce 1885. Na poličce v knihovně vítězství morálních hodnot nad možnými 
čekala na dalšího čtenáře od roku 1994, požitky, obrovský lidský boj a nezdolnost 
občas poposunuta jemnou ručkou paní vůle. V jednom nejmenovaném filmu se říká, 
knihovnice a v roce 2010 zrevidována že každá přečtená knížka se stává součástí 
pracovnicemi z knihovny ze Žamberka. Já si vaší osobnosti a já musím říct, že tahle 
chtěla jejím prostřednictvím tak trochu knížka ve mně zůstane hluboko a nadlouho. 
sáhnout na historii, knížku prolistovat a Vždycky se těším na ten okamžik, když po 
pokusit se ji přečíst. Ano pokusit. Upřímně dočtení knížku zavřu a nechám její obsah 
říkám, že jsem nedávala velkou naději tomu, lehce doznívat. A vůbec nejlepší je, když mě 
že by mě právě tahle knížka mohla nějak knížka přinutí vzít ji do ruky ještě jednou, 
výrazněji zaujmout. Autorovo jméno jsem dvakrát, třikrát, to pak vím, že byla opravdu 
sice znala z hodin literatury na gymnáziu, ale dobrá. A s touto knížkou tomu nebylo jinak, 
jeho dílo nebylo v seznamu povinné četby. těžko jsem se s ní loučila. Díky ní se na svět 
Tehdy, v náctiletém věku, mě tedy rozhodně dívám zase o kousek pokornějšíma očima.
nenapadlo dobrovolně sáhnout po knize  P o k ud  kdokoliv z vás dostane chuť si tuto 
z dob štrajchpudlíků, nástupu strojů do knížku půjčit, chovejte se k ní prosím 
fabrik, poněmčené Prahy, zkrátka z doby, navýsost opatrně, jako ke staré dámě, která 
která mi byla vzdálena jak nic jiného. Vy čtiví je silná na duchu, ale již velmi křehká na těle. 
určitě znáte ty chvíle, kdy se stane, že vás Zaslouží si to.
knížka nezaujme ve své první třetině, tak ji A pokud budete chtít objevit v naší knihovně 
odkládáte a vrháte se s chutí na jinou. Stejný jakýkoliv jiný poklad, pak můj příspěvek 
vývoj jsem předpokládala i u tohoto dílka. splnil účel. Třeba se nám společnými silami 
Jaké ale bylo mé překvapení, když jsem po podaří naši knihovnu probudit z letargie a 
přečtení prvních pár stránek zjistila, že tato rozbít ten začarovaný kruh, kdy lidé do 
knížka čtivá bude. Sice jsem si musela knihovny nechodí, protože v knihovně není 
přivyknout na starou češtinu a jiný slovosled příjemno a to tam není proto, že tam lidé 
ve větách, ale i to mě přestalo po pár větách nechodí a nepůjčují si. Kdo z Vás nechce 
vadit. Naopak, nejednou vyloudil na mé tváři vážit kroky nadarmo, může nahlédnout na 
úsměv hezký starý český výraz. Děj knížky webové stránky obce, kde se pod záložkou 
už budí úsměv jen velmi zřídka, naopak, KNIHOVNA skrývá kompletní seznam všech 
několikrát jsem neudržela slzy, ale to stálých i zapůjčených knížek z výměnného 
neznamená, že se u ní nebudete dobře fondu.
bavit. V románu najdete dějové zvraty, 

Příjemné počtení přeje L. Šimková.momenty překvapení, prolínaní osudů a 
životních příběhů, kontrast života v chudobě 
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S přicházejícím jarem je čas hodnotit končící jak pod Klepáčem a Malým Sněžníkem, tak i 
zimu z pohledu Sdružení obcí Orlicko jako na druhém hřebeni v okolí Slamníku            
subjektu snažícího se provozovat kvalitní s napojením na stopy nad Starým Městem 
lyžařské běžecké stopy na Orlicku. V této pod Sněžníkem. A pokud se polským 
zimě poprvé nejen v tradičním regionu partnerům podaří v příštích letech 
Bukové hory a Suchého vrchu, ale nově na zprůjezdnit trasu na Schronisko, získá náš 
Dolní Moravě a s novou rolbou i v oblasti region další desítky kilometrů strojově 
Jeřábu mezi Červenou Vodou a Králíky. upravovaných stop. 
Na Dolní Moravě se podařilo ve spolupráci   V oblasti Jeřábu, kde novou rolbu provozuje 
s obcí Dolní Morava vytvořit a hlavně obec Červená Voda, jsou tratě upravovány 
výborně udržovat desítky kilometrů stop, a to již řadu let. Letos nepřálo počasí, kdy málo 

BĚŽKOVÁNÍ V ORLICKU V ZIMĚ 2014 - 2015
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 sněhu a nástupy do tras v nižších polohách S provozem lyžařských stop souvisí jak 
limitovaly počty dnů, kdy se dalo upravovat výběr parkovného na Červenovodském 
lyžařské trasy.   sedle, tak i zájem sponzorů. Všem platícím 
Trasy v okolí Bukovky a Suchého vrchu již parkujícím i sponzorům patří poděkování za 
tradičně přilákaly stovky a tisíce běžkařů na přízeň a za pomoc obcím snížit náklady na 
desítky kilometrů upravovaných stop. Rolba úpravu stop. Děkujeme i všem obcím a 
poprvé vyjela sice až 19. ledna, ale od té městům Orlicka, které ze svých rozpočtů 
doby minimálně dvakrát týdně upravovala provoz lyžařských tratí významně podporují.   
stopy mezi Mladkovem, Suchým vrchem, S letošní zimou se příznivci kvalitních 
Červenovodským sedlem, Bukovou horou a lyžařských stop rozloučili v sobotu 21. 3. na 
Štíty. Díky nižší sněhové pokrývce  S uc hé m   vrc h u,  a  t o  gr ilo vanou kýtou a 
v polohách pod 700 m. n. m. se nepodařilo vzpomínáním, jak to bylo v letošní bílé stopě 
upravovat stopy do okolních obcí po celou krásné. 
zimu, ve vyšších polohách však stopa 

Petr Fiala, předseda Sdružení obcí Orlicko zůstává kvalitní i do těchto jarních dnů.        
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PROBOUZENÍ URBANOVY STUDÁNKY

Před lety jsem na stránkách 
našeho Občasníku už psal, proč 
se studánka jmenuje Urbanova. 
V této dnešní podobě ji můžeme 
užívat od roku 2008, kdy byla      
v září slavnostně otevřena. Dnes 
bych rád vysvětlil, proč se již 
sedm l e t  se t káváme  p ř i  
probouzení studánky a ne při 
otvírání. 

PROBOUZENÍ

Vždy v nejbližší sobotu k prvnímu jarnímu dni pořádáme slavnostní Probouzení Urbanovy 
studánky. Je to pro nás vlastně takové každoroční vítání jara, kdy se probouzí příroda po 
zimním odpočinku. Bledule začínají kvést na mokřinách, za chvíli pozlatí blatouchy svými 
žlutými květy břehy potoků. Ani Dlouhoňovický potok nezůstane bez květů. Urbanova 
studánka nám dává vodu po celý rok. Podílí se i na vzniku Dlouhoňovického potoka, který při 
své cestě mění názvy, až nakonec v Letohradě posílí tok Tiché Orlice. Proto si i naše 
studánka zaslouží trochu té sváteční pozornosti. Je to přece probouzení do dalšího roku 
vegetace a očekávání, co krásného nám ten rok přinese.

OTVÍRÁNÍ

Otvírání studánek jistě znáte z hudby Bohuslava Martinů. Tato slavnostní 
doba se ale vztahuje k prvním senosečím. Kdysi se všechny louky jen 
kosily, tedy sekaly ručně kosou. Sekáči, znaveni horkými dny 
začínajícího léta a namáhavou prací uvítali doušek čerstvé vody             
z chladivých pramenů studánek, většinou zapomenutých, 
neudržovaných, zarostlých. Právě tyto studánky měli na starosti děti a 
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Poznámka: 
Článek je psán před uzávěrkou tohoto vydání, tedy před letošním Probouzením. Číst jej ale 
budete až po setkání u studánky. Letos se nás sešlo na pět desítek. Příští setkání, v roce 
2016 je 19. března. Tak se už můžeme těšit.                  

 J.T. 

mládež. Vyčistili je, odstranili podzimní a zimní nánosy listí, aby mohly sloužit po celé léto      
k osvěžení. 
 
To je ten rozdíl mezi naším probouzením a otvíráním. Věřím, že se i letos, při již sedmém 
probouzení naší studánky sejdeme. 
                                                                                                                                   Jiří Tydlitát

Vážení spoluobčané, 
nechápu, jak může někdo být takový hulvát a 
ničit stromy. Dělat si z nich dílnu a lakovnu. 
Jestli to má být čin, který má za úkol poškodit 
strom tak, aby ho bylo nutno pokácet, jak o to 
již družstevníci jednou žádali, tak je to trestu 
hodné. Pokud to dělal člověk, který je 
duchem sláb, tak je to o to horší, že mu 
rodiče nevysvětlili přínos stromů pro lidi. 
Takový strom nevyroste za 14 dní. Není 
možné, aby si takový vandal dělal, co chce. 
Vážení spoluobčané, pokud budete mít 
informace o tomto vandalovi, zašlete je 
p r o s í m  n a  a d r e s u  
mistostarosta@dlouhonovice.cz, aby mohl 
být náležitě odměněn. 

David Silber

VRCHOLNÉ HULVÁTSTVÍ V DLOUHOŇOVICÍCH

SPORT

HOKEJISTÉ NAKONEC PÁTÍ

Letošní sezóna našich hokejistů skončila již v 1. kole play off 8. března. Po různých 
zápletkách jsme potvrdili 5. místo po základní části soutěže a závěrečné boje o medaile nám 
zůstaly zapovězeny. Rozjezd hokejového týmu nevypadal špatně, ale hráčské soukolí se 
nepodařilo vyladit na stejnou vlnovou délku, a tak tým oslabený dlouhodobými zraněními, 
pracovními absencemi a nesehraností obranných dvojic nenavázal na loňské úspěšné        
3. místo v okresním přeboru. Faktem je, že v play off, pouze na dvou místech došlo ke změně 
pořadí, když Voděradům se podařilo postoupit do finále a obsadit konečné 2. místo, aby 
odsunuli na 3. pozici Českou Třebovou. Choceňská rezerva potvrdila dominantní postavení 
v soutěži a obhájila loňské prvenství. 
Na závěrečném buly byla zhodnocena celá sezóna. Nejproduktivnější hráči byli ohodnoceni 
v pořadí Jarda Macháček (39 kanadských bodů), Tomáš Plundra (31) a Petr Doležal (29). 
Výsledky hráčské ankety přinesly zvláštní ocenění Team player No. 1 Tomáši Plundrovi a 
benjamínkovi týmu, brankáři Patriku Keprtovi, který se stal příjemným překvapením sezóny. 
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Co více napsat k letošní sezóně. Počasí opět nepřálo vytvoření regulérní hrací plochy na 
domácím stadionu, abychom mohli sehrát soutěžní utkání před početnějším publikem. 
Můžeme jenom doufat, že se vrátí tuhé zimy, které vytvoří podmínky pro dlouhodobější 
vytvoření ledové plochy. Nezbývá než všechny věrné fanoušky a příznivce pozvat na další 
sezónu 2015-2016, kterou bude zajišťovat stejný realizační tým, a doufejme, že všichni hráči 
plní energie a chuti se „poprat" o vítězství v dlouhoňovickém dresu. 

Nejenom od ledu Vás zdraví Mirek Keprta …
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Vážení spoluobčané, sezónu. Proto mi dovolte, abych se omluvil 
dovolte mi, abych Vás v krátkosti informoval Vám, fanouškům, kteří jste nás celou 
o průběhu letošní sezóny Oblastní ligy sezónu povzbuzovali. 
ledního hokeje (OLLH) řízené Okresním Závěr nevyšel, přišlo velké zklamání. 
svazem ledního hokeje v Ústí nad Orlicí. Bohužel každý rok není posvícení. Dále 
Do letošní sezóny OLLH se přihlásilo pouze musím poděkovat všem sponzorům, hlavně 
sedm družstev, tedy o dvě méně, než  O b e cn ím u  ú ř ad u v Dlouhoňovicích, který 
v předchozí sezóně 2013/2014. Z minulé podporuje sport v naší vesnici s nemalou 
sezóny odstoupila mužstva Lanškroun B a finanční podporou a zároveň s velkým 
Rychnov nad Kněžnou. Během letošní zájmem. 
sezóny odstoupila i Řetová. Do závěrečných Závěrem mi dovolte poděkovat Všem, kteří 
bojů nás tedy zbylo jenom šest týmů. se zasloužili o zdařilý průběh letošního 
Začátek sezóny nám vyšel, ale v průběhu Sportovního plesu, který se, dle mého 
měsíce ledna se nám postupně přestávalo názoru, vydařil. Největší zásluhu na 
dařit. Do play off jsme dostali tým SK zdárném průběhu má pan Miroslav Keprta, 
Žamberk. Poněvadž naše mužstvo bylo  p a n  Z de něk Kořínek a skupina našich žen 
v útlumu, nabídl se bývalý trenér Juraj pod vedením paní Pavly Macháčkové. 
Hrčka, že by udělal několik tréninků, aby Děkuji i našim funkcionářům za velké 
mužstvo nabudil. Bohužel místo nabuzení nadšení, které dávají svým sportovním 
přišel doslova propadák. Mužstvo Žamberka oddílům. 
nás bez problémů porazilo (8:2 a 9:0) a 

Sportu zdar - Vladimír Podhájecký, předseda postoupilo do semifinále. Tím jsme ukončili 
hokejového klubu HC Dlouhoňovice



DLOUHOŇOVICKÝ OBČASNÍK (24

DlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasník

Dne 7. 3. 2015 se v Kulturním domě v Dlouhoňovicích konal jarní maraton aerobicu. Akce se 
opět zúčastnil cvičitel ze Slovenska – pan Roman Remen. Spolu s Pavlou Macháčkovou a 
Blankou Jansovou vytvořili pro 10 zúčastněných výborný program. Atmosféra byla skvělá a 
všichni si dobře zacvičili. Kdo si chce také zacvičit, může přijít každé pondělí a čtvrtek od 
18:30 hodin. 

S pozdravem Jana Třešňáková 

ZIMA ZIMNÍM SPORTŮM OPĚT NEPŘÁLA ...

Mráz a sníh letošní zimu se ne a ne objevit. V prosinci sice několikrát teploty spadly pod bod 
mrazu, ale v dalších dnech rtuť teploměru začala stoupat za doprovodu deště. A tak Vánoce 
byly opět na blátě. Po Štědrém dnu začalo mrznout, ale zem byla napitá jako houba. Mokrou 
zem přikryla bílá peřina a do konce zimy už zem na mnoha místech nepromrzla. A tak se po 
celou zimu na sjezdovce objevovala mokrá místa.

27. 12. jsme spustili systém umělého zasněžování a 28. 12. jsme v dolní části sjezdovky na 
dětském vleku uvítali první lyžaře. Dělo dál vyrábělo sníh a po 100 hodinách zasněžování 
jsme na Silvestra v poledne uvedli do provozu celý areál. Návštěvnost odpoledne byla 
slušná, ale na večerní „silvestrovské" lyžování přišlo jen pár lyžařů a o půlnoci byla na 
sjezdovce jen obsluha. V dalších dnech se zimní sezóna rozběhla naplno. V noci jsme hlídali 
teplotu, a když klesla pod - 4 °C, tak jsme stále vyráběli sníh. Celkem bylo sněžné dělo           
v provozu 140 hodin. Silné oblevy provoz 3x zastavily a 24. 2. jsme provoz ukončili v naději, 
že se zima vrátí. Nestalo se tak. Ski areál byl v provozu 46 dní, což představuje 339 hodin. 
Mimo pravidelný provoz areál navštívily v dopoledních hodinách základní školy ze 
Žamberka, Letohradu, Písečné a Chocně. Zajímavou akcí byl týdenní lyžařský výcvik 
mateřské školy z Letohradu zakončený závody za přítomnosti rodičů.
Tak jako v minulých letech jsme při první příležitosti využili přírodní sníh a 3x jsme upravili 
běžecké stopy v katastru obce. Nízká vrstva sněhu a podmáčená zem nedovolila vyjet 
rolbou, a tak stopy byly pouze pro klasiku upraveny skútrem. Pokusili jsme se jet i do 
Písečné, ale na jižních stráních bylo málo sněhu i pro skútr. Stopy byly hojně navštěvované. 
Nabídli jsme běžkařům možnost finančně přispět částkou 10 Kč na úpravu tratí. Akce nebyla 
úspěšná. Vybrali jsme pouze 150 Kč!!!
Přestože jsme udrželi areál v provozu jen dva měsíce, považujeme sezónu s ohledem na 
počasí za úspěšnou. Veřejnost kladně hodnotila nový přístřešek, bezdotykový odbavovací 
systém, možnost vypůjčení lyžařské výbavy, nízké ceny a přívětivou obsluhu. Pro další roky 
by bylo vhodné zmodernizovat systém zasněžování. Stávající systém pracuje při teplotách 
nižších, než - 4 °C. Modernější systémy pracují při nulových teplotách.
Všem návštěvníkům děkuji za návštěvu, pracovníkům areálu děkuji za odvedenou práci a 
těším se na další sezónu.

Jan Vych
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RACE ACROSS AMERICA (RAAM)

je považován za nejtěžší silniční závod na kole. V roce 2014 se tohoto 
maratónu napříč Amerikou zúčastnil i historicky první český tým, mezi 
čtyřmi jezdci byl i dlouhoňovický rodák, pan Jiří Kalousek. 

První ročník závodu se konal roku 
1982, kdy se na start u Pacifiku v 
Santa Monice postavili první čtyři 
nadšenci a vydali se do New Yorku 
pod názvem „Velký americký 
cyklistický závod". Postupem let se 
změnil nejen název, trasa a pravidla, 
ale rozšířily se i kategorie – kromě 
„sólo" byla zavedena kategorie 
„team" pro dvou, čtyř a osmičlenná 
družstva.
RAAM je sice závodem, avšak na 
rozdíl od velké evropské trojky (Tour 
de France, Vuelta a Giro d´Italia) se 
nejedná o etapový závod. RAAM je 
jedna souvislá etapa, časovka. Po 
spuštění času na startu u Pacifiku se stopky zastaví až po dosažení cílové čáry u Atlantiku. 
RAAM je o 30 % delší než Tour de France, avšak na jeho zdolání mají závodníci o polovinu 
méně času, navíc mezi jednotlivými etapami Tour je čas na důkladnou regeneraci – RAAM se 
zkrátka jede nonstop s minimem spánku, s omezenými možnostmi regenerace, a to vše 
navíc v „polních podmínkách".
Na start RAAMu se dosud postavili jen čtyři češi, všichni v kategorii sólo. Do cíle dorazil 
úspěšně jen jediný: Svaťa Božák v r. 2012. V kategorii týmů dosud žádný z ČR nestartoval! 
Až vloni, kdy přesně po 6 dnech, 22 hodinách a 41 minutách protli čeští závodníci cílovou 
pásku nejdelšího a nejtěžšího cyklistického silničního závodu této planety – Race Across 
America (RAAM)!

Členy prvního českého týmu v závodě napříč Amerikou v r. 2014 byli zkušení cyklisté:
· JIŘÍ KALOUSEK, rodák z Dlouhoňovic
· JIŘÍ KŘÍŽ 
Bývalý běžec na dlouhých tratích a maratonec. Posledních 20 let se věnuje cyklistice – 
většinou etapovým závodům v Evropě. Mezi jeho největší úspěchy určitě patří 3. místo         
v závodě Crocodile Trophy v Austrálii.

· MICHAL JON 
Je druhým Čechem, který na kole objel svět (se svou ženou, nonstop, bez doprovodu, tři 
roky, 68.175 km, 34 zemí na všech 7 kontinentech). Je autorem 7 cyklocestopisných knih a 
nekonečné řady článků především v cyklistických a cestovatelských časopisech. V minulosti 

Jiří Kalousek je bývalý člen českého paralympijského národního týmu (kat. LC1 – cyklista      
s handicapem horní končetiny). V letech 1993 - 2007 pravidelně startoval na silničních i 
dráhových mistrovstvích světa a Evropy, v roce 1999 vybojoval na dráhovém mistrovství 
Evropy bronzovou medaili v individuálním stíhacím závodě. V roce 2000 se zúčastnil 
Paralympiády v Sydney na silnici i na dráze. 
RAAM má podobu jen jedné etapy (časovky) na 4.850 km s převýšením přes 50.000 m a 
časovým limitem pouhých 9 dnů. Cyklisté v kategorii týmů jedou štafetovým způsobem,        
tj. v ideálním případě by alespoň jeden člen týmu měl být vždy na trati a uhánět k cíli. 
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přejel dvakrát Severní Ameriku, pokaždé cykloturisticky na horském kole a bez 
doprovodného vozidla. Příležitostně se účastní českých bikemaratonů, v roce 2010 
absolvoval celoevropskou MTB sérii Marathon Man Europe. 

· DAVID BUREŠ 
Prvních závodů se zúčastnil před 8 lety, kdy začal intenzivně trénovat a jezdit zhruba 15 
maratonů ročně. Přibližně před 4 lety se začal více orientovat na etapové závody (TransAlp, 
BikefourPeaks, Alpentour atd.). Rád běhá, rád závodí i na běžkách. V posledních třech 
letech si oblíbil krátké časovky na cca 25 km v terénu, které se dlouhodobě vyhodnocují na 
internetu (www.virtualcup.cz), v loňském ročníku získal celkové vítězství na 5 tratích ze 14. 

Po celou dobu závodu se o cyklisty stará početný doprovodný tým. Český doprovodný tým 
měl jedenáct členů, jako např. šéfa týmu (crew chief), mechanika, výživového specialistu a 
kuchaře, fotografa, kameramana, kustoda, řidiče/navigátora servisního vozu, mediálního 
vozu, obytného vozu, fyzioterapeuta, tiskového mluvčího apod. 

Na přání maminky p. Kalouska zpracovala redakce DO, zdroj www.raam.cz

UPOZORNĚNÍ

Milí spoluobčané, důchodci,
s jarními dny se blíží i letošní květnové setkání se zastupiteli naší obce. Připomínám, že se 
bude konat v neděli 24. května 2015 od 14 hodin v Kulturním domě. 

Těšíme se na Vás - Jitka Chárová.

V záložce "OBEC DLOUHOŇOVICE" na webových stránkách www.dlouhonovice.cz byla 
zpřístupněna nová záložka "KNIHOVNA", kde je (mimo jiného) k dispozici i seznam 1623 
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 víceméně 
symbolický = 25,- Kč. 
Více na http://www.dlouhonovice.cz/obec_dlouhonovice/knihovna-2-80.html
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REKONSTRUKCE NÁDRAŽNÍ ULICE 

Rekonstrukce ulice Nádražní pokračuje dle stanoveného harmonogramu (viz mapka etap). 
Stavební práce si vyžádaly rozsáhlé změny jízdních řádů autobusových linek vedoucích 
Nádražní ulicí, a to linky ČSAD Ústí nad Orlicí č. 700902, 700970 a 700982. Výlukové jízdní 
řády jsou zveřejněny na internetových stránkách obcí Dlouhoňovice a Žamberk, jsou 
vylepeny na všech dotčených autobusových zastávkách i na obecních plakátovacích 
plochách. Elektronický vyhledávač spojení (server jizdnirady.cz) má změny zapracované a 
při hledání spojení je zohlední (nabídne). Změna v dopravě díky uzavírce ulice Nádražní       
s sebou nese zvýšení dopravní zátěže na objízdných trasách, které jsou v různých etapách 
vedené i centrem obce Dlouhoňovice. Proto je třeba věnovat této skutečnosti zvýšenou 
pozornost a nezbytná opatření v dopravě respektovat.

VÝLUKA VLAKŮ NA TRATI LETOHRAD - DOUDLEBY NAD ORLICÍ

Z důvodu výluky vlaků na trati Letohrad – Doudleby nad Orlicí bude v období od 10. dubna 
(od 9:10 hod.) nepřetržitě do 7. května 2015 (do 13:40 hod.) zavedena náhradní doprava 
autobusy. Jediná náhradní zastávka výlukových autobusů pro stanici Žamberk je u Penny 
marketu (zastávka „Žamberk, silnice"), k vlakovému nádraží výlukové autobusy zajíždět 
nebudou! Jízdní řád výlukových autobusů bude s dostatečným předstihem vyvěšen na 
vlakovém nádraží, či na webu Českých drah.

NA ZÁVĚR PŘIPOMÍNÁME, ŽE:
pokračuje možnost zasílání aktuálních informací z obecního úřadu formou SMS zprávy, či    
e-mailu, zájemci o tyto informační kanály se musí přihlásit na Obecním úřadě                           
v Dlouhoňovicích (e-mailem, telefonicky, osobně).

DlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasník

DlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasník

SBĚR STARÉHO ŽELEZA

SDH Dlouhoňovice bude v pátek 17. dubna v odpoledních hodinách 
provádět každoroční sběr železného šrotu.
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ČTENÍ S PŘECHODEM ČASU

Na přechodovou noc ze soboty na neděli 28. / 29. března připravil 
Floriánek na Chatě Rolba již čtrnácté „Čtení s přechodem času". Na 
tuto tradiční akci přijal pozvání spisovatel Hynek Schuster se svojí 
paní, synem a hlavně skřítkem Kaštánkem, ústřední postavou jeho 
pohádkové knížky Kaštánkova dobrodružství. Knížku pan autor 
představil, přečetl z ní dětem několik krásných pohádkových příběhů 
a na závěr knížku všem, kdo měl zájem, podepsal. Jedno vydání 
Kaštánkových dobrodružství bude od středy 1. dubna k dispozici i     
v naší obecní knihovně. Knížku zakoupili a místní knihovně laskavě 
věnovali manželé Šimkovi. 
Jarního čtení a spaní na Chatě Rolba se letos zúčastnilo celkem 20 
dětí. Tradiční předčítající, pan Jiří Tydlitát, četl knihu V srdci české 
d ivoč iny  au tora  Domin ika  F i l ipa                    
s podtitulem Poslední dny pralesa 
pojednávající o historii naší oblasti                 
v dobách vlády Přemysla Otakara II., kdy 
byl v podhůří Orlických hor v místech 
dnešních měst, jako je Žamberk, Letohrad, 
Jablonné nad Orlicí, ještě prales.

Příští čtení, již patnácté v řadě, je 
naplánováno na sobotu 24. října 2015.

Redakce DO

Autor ilustrace H. Schuster
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TJ Sokol Líšnice pořádá v sobotu 18. 4. 2015 již XIV. ročník tradičního pochodu

Líšnický puchýř 2015

Orlické hory tady máme
krajem rádi chodíváme
s radostí a bez nudy
každým rokem jinudy

Co velikou námahu dá
nedlouhé trvání má
zážitky však nevšední 
mnohdy život zpříjemní

Trasy: 4 - 8 - 16 - 32 km pěšky i na terén-kolech, 44 - 66 km asfalt - kola
Start: sokolovna Líšnice 8:00 - 11:00
Cíl: tamtéž do 18:00, startovné 40 Kč
Každý účastník obdrží oplatek a čaj 

U sokolovny bude připraveno posezení s možností občerstvení
Na malé i velké turisty se těší pořadatelé

www.pochody.cz     www.obeclisnice.cz
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Prodej občasníku: prodejna a hospoda Pod Lipami, Obecní úřad Dlouhoňovice

Celoroční předplatné možno zajistit na Obecním úřadě

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

e-mail: obcasnik@dlouhonovice.cz

Uzávěrka příštího čísla 14. června 2015

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

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

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

e-mail: urad@dlouhonovice.cz

Autoři použitých fotografií jsou: 

L. Šimek (13x), D. Silber (3x), Z. Knápková (2x), L. Hájková (1x), 
P. Nun (2x), zdroj internet (4x), archiv obce Dlouhoňovice (3x), 
L. Šimková (1x), archiv HC Dlouhoňovice (1x), I. Feniková (1x),

 J. Vych (1x), archiv Floriánku (1x)
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Lyžařský výcvik Mateřské školy Dlouhoňovice (zima 2015)

HC Dlouhoňovice po posledním zápasu sezóny 2014/2015 (zimní stadion Žamberk 22. února 2015)



DLOUHOŇOVICKÝ OBČASNÍK (32

Dlouhoňovický masopust (17. ledna 2015)

První jarní trénink mladých hasičů na hřišti v Dlouhoňovicích (20. března 2015)
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