
 

 

 

 

 
 

 

CENA 10,- Kč     č. 90      2/2021 

 
 
 

O vzniku vitráže v rozlučkové síni více na straně 14 tohoto Občasníku. 
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Co se děje v obci od jara 2021 

Konečně pomalu doznívá Covid 19, což neznamená, že bude opět vše tak, jak bylo 
před rokem. Určitá omezení zůstanou i přes léto. Na obci nás to nějak zásadně 
neomezilo. Nějaké úkoly jsou, a ty musíme plnit. Od počátku roku už máme k 14. 6. 
2021 šesté zasedání zastupitelstva a čtvrtou poradu. Tím chci říct, že i přes všechna 
opatření a omezení je aktivita zastupitelstva patrná. Bohužel zatím na zasedání 
nedochází veřejnost, což je pochopitelné. Každý je tak trochu opatrný a pořád platí 
určitá omezující pravidla včetně respirátorů a odstupů. Věřím, že si veřejnost k nám 
opět cestu najde a rádi občany přivítáme. Doposud, z důvodu omezení, neděláme ani 
vítání občánků a zatím i oddalujeme setkání s důchodci. 

 

S jarem začaly některé akce 
připravené v rozpočtu na tento rok. 
Koupili jsme stroj na opravu 
komunikací a začali ulicí Sídlištní. 
Obsluhu stroje se učíme a určitě, jak 
bude volná chvíle, tak budeme 
v opravách pokračovat. V těchto dnech 
nám firma STRABAG opravila 
komunikace U Dubu, odbočku v ulici  
Pod Vlekem (směr p. Fadrný), 
prostor u nádrže a kousek 
komunikace Velký Hájek, který zůstal 
nedokončen po výstavbě tohoto sídliště.  

U nového obecního úřadu jsou dodělány obě brány a připravuje se oplocení celého 
objektu, jehož pořízení vyplývá z podmínek pojistné smlouvy. Instalována byla  

i venkovní úřední elektronická deska 
před obecním úřadem. Velké problémy jsou 
s akcí Oprava mostu a komunikace na ul. 
Hlavní u Šponarů. Po prvním výběrovém 
řízení to v den podpisu smlouvy vybraná firma 
vzdala a odstoupila. Bylo vyhlášeno další 
výběrové řízení a stav k dnešnímu dni (8. 6.) je 
takový, že smlouvu s nově vybranou firmou 
podepsanou ještě nemáme. Nepřestávám 
věřit, že vše dobře dopadne. Vzhledem  
k dotaci musíme splnit určité podmínky,  
a pakliže by splněny nebyly, nedostali bychom 
2 800 000 Kč. Hlavní by ale bylo, že opravdu 
kritický úsek průjezdu Dlouhoňovicemi by 
opět na zimu nebyl opraven.  

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE 
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Začala akce Skatepark, která bude ukončena do konce června. Celou realizaci 
projektu vyhrála firma STAPS ze Žamberka. Zatím vše pokračuje dle plánu a v druhé 
polovině června bude areál otevřen. 

 

Všemi možnými prostředky se snažíme sekat obecní pozemky a vzhledem k tomu, 
že nemáme dostatek pracovníků, pomáhá nám v tom firma pana M. Vítka. Bez jeho 
pomoci bychom to nezvládli a za toto, ale i další práce, které pro nás provádí, mu 
děkujeme. Poděkování patří nejen všem občanům, kteří obecní prostor udržují před 
svými domky, ale i obyvatelům sídliště, kteří se starají o okolí paneláků, kde vysazují 
květiny a sečou trávu. Ke střípkům, ze kterých je složen vzhled obce, patří i osázení 
květinami okolí zastávky u Podhájeckých, za což patří poděkování zastupitelce  
p. Jitce Dolečkové. Opraveny byly i shnilé dřevěné prvky na Výhledně a bude 
provedena ještě oprava tabulí a map, což má na starost firma SET SERVIS. 
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V závěru tohoto článku bych chtěl upozornit, že příští rok v říjnu budou volby do 
zastupitelstev obcí. Touto cestou bych chtěl oslovit všechny, kteří mají zájem se podílet 
na vývoji obce, aby se ozvali a přišli na nezávaznou schůzku, která jim osvětlí, co vše 
výkon funkce zastupitele obnáší. Je třeba, aby se zapojili více mladí lidé. Během roku 
oslovuji občany, u kterých si myslím, že by do tohoto dění mohli vstoupit. Musím ale 
konstatovat, že získat si jejich zájem o tuto činnost se mi příliš nedaří. Všichni říkají, že 
svých problémů mají dost, staví domky, mají malé děti atd. Je to v této době  
i pochopitelné. Stále ale věřím, že ti správní, mladí a odvážní, kteří posunou obec dál, 
se najdou.  

                                                                                    Petr Nun – starosta obce 

Jak pokračujeme s odpady 

Opět se množí dotazy na konkrétní odpady a kam s nimi. Všechny potřebné 
informace jsou na obecních webových stránkách, a také byly uveřejněny v minulosti  
v Občasníku. Přesto si něco málo dovolím zopakovat. 

 
Velkoobjemový odpad 
 
TS Žamberk - sběrný dvůr 

• PC, rádia, zesilovače, gramorádia, televize a další slaboproudá elektronika 

Sběrné suroviny Plundra 

• boilery, sporáky, sušičky, myčky, pračky 

• autobaterie 

Automobilové pneumatiky 

• odevzdat při koupi nových nebo výměně, případně u smluvních organizací, které 
je odebírají (najdete na internetu) 
 

Nebezpečný odpad  
 

• např. plechovky od barvy shromažďovat a jednou za rok využít objednaný svoz na 
tyto odpady 
 

Případné problémy volejte na obec: 465 614 791 nebo na mobilní číslo 724 186 254 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výborně a pochvala všem 

Pravidelně kontroluji stav třídění a musím říci, že po poslední kontrole (11. 6.) jsem zjistil 
na stanovišti u paneláků stav, který mě opravdu potěšil. I přes nepatrné nedostatky zde 
bylo velice málo směsného odpadu, což by značilo, že tříděný odpad je v nádobách tomu 
určených. U čtyřech vchodů byly nepatrné nedostatky, ale ostatní měly vzorně vytříděné.  

Všem Vám patří poděkování. 
Petr Nun – starosta obce 
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Zastupitelstvo Obce Dlouhoňovice na svém zasedání 
dne 19. 4. 2021 schválilo: 

 

• přidělení zakázky v rámci zadávacího řízení na dodavatele stavby zadané jako 
zakázka malého rozsahu s názvem: „Most DLH – 01M a oprava místní 
komunikace ul. Hlavní, Dlouhoňovice“, společnosti M-Stav cz s.r.o., se sídlem: 
Husova 1805, 530 03, Pardubice - Bílé Předměstí, IČ 27557235 jako účastníkovi, 
který nabídl nejnižší nabídkovou cenu ve výši: 4 191 348,60 Kč, včetně DPH  
a doporučuje zadavateli uzavřít smlouvu o dílo s tímto účastníkem; 

• smlouvu č. 7700102807_1/VB o zřízení věcného břemene mezi Obcí 
Dlouhoňovice a firmou GasNet;  

• smlouvu č. IV-12-2021662/VB/01 o zřízení věcného břemene mezi Obcí 
Dlouhoňovice a firmou ČEZ Distribuce  

• změnu adresy Obecního úřadu v Dlouhoňovicích ze Školská 71 na Hlavní 29.  
 

Zastupitelstvo Obce Dlouhoňovice na svém zasedání  
dne 14. 6. 2021 schválilo: 

 

• účetní závěrku Obce Dlouhoňovice k 31. 12. 2020 a výsledek inventarizace 
majetku obce k 31. 12. 2020; 

• účetní závěrku a výsledek celoročního hospodaření PO Mateřská škola 
Dlouhoňovice a rozdělení přebytku za rok 2020 ve výši 46 460,39 Kč do 
rezervního fondu PO MŠ Dlouhoňovice;  

• účetní závěrku a výsledek celoročního hospodaření Správy sportovišť 
Dlouhoňovice, s.r.o. za rok 2020 se ztrátou ve výši 54 249,26 Kč; 

• závěrečný účet Obce Dlouhoňovice za rok 2020 včetně zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření obce a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením 
obce za rok 2020, a to bez výhrad; 

• rozpočtové opatření č. 4; 
• smlouvu o poskytnutí mimořádného investičního členského příspěvku na nákup 

rolby na Suchý vrch uzavřenou mezi Obcí Dlouhoňovice a Sdružením obcí 
Orlicko; 

• dohodu o narovnání, dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 15. 12. 2020 mezi obcí 
Dlouhoňovice a p. Gajdošovou; 

• dodatek č.1 k nájemní smlouvě o pronájmu pozemku ze dne 24. 4. 2019 mezi 
Obcí Dlouhoňovice a firmou Norservis s.r.o.;  

• smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 
stavby č. IV-12-2020745/SOBS VB/2 pro pozemek parc. č. 425/25 mezi Obcí 
Dlouhoňovice a firmou ČEZ Distribuce, a.s.; 

• smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV-12-2019862/VB/2 pro 
parc. č. 416/56 mezi Obcí Dlouhoňovice a firmou ČEZ Distribuce, a.s.; 

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
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• technický dozor na akci Skatepark Dlouhoňovice provedený Ing. Jiřím 
Stejskalem, Žamberk v ceně 4 000,- Kč vč. DPH; 

• žádost firmy Maixner & Hanuš, a.s. na změnu územního plánu pro parc.  
č. 416/29, parc. č. 416/59, parc. č. 416/60. Veškeré náklady spojené s touto 
žádostí hradí žadatel; 

• výkon činnosti zajišťující administraci projektu „Most DLH-01M a opravu místní 
komunikace ul. Hlavní Dlouhoňovice“ firmou Dabona s.r.o. Rychnov nad 
Kněžnou v ceně 18 150,- Kč vč. DPH. 

 

 

Narozeniny oslaví 

v červenci 
 
7. 7.     Jirásková Libuše 70 let 

12. 7.  Miloslav Bříza       82 let 

13. 7.  Marie Kalousková       88 let 

18. 7. Ladislav Suchodol       70 let 

24. 7. Jaroslava Matušková 81 let 

29. 7. Marie Hynková       80 let 

31. 7. Jana Procházková  81 let 
 
v srpnu 
 
14. 8. Miloslav Polák       89 let 

15. 8. Marie Kulhavá       89 let 

22. 8.  Marie Martincová       80 let 

24. 8. Marie Prachařová       83 let  

29. 8. Václav Vítek       80 let 
 
v září 
 
 4. 9. Stanislav Vítek       75 let 

15. 9.  Alena Kozáková       82 let 

16. 9.  Ludmila Martincová 84 let 
  
  
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví 

Lenka Sklenářová 
  

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 
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Zdravíme ze školky 

Naše školička se po delší přestávce otevřela 12. dubna pro předškoláky a od  
3. května i pro ostatní děti. Protože stále trvaly různé zákazy, rozhodli jsme se, že si čas 
zpříjemníme vycházkami do přírody. 

Při první vycházce jsme si prošli naučnou stezku v Dlouhoňovicích. Další týden se 
stala naším cílem myslivecká chata v Písečné. Třetí týden jsme si užívali ticho lesa  
a zpěv ptáků u Žampašské studánky a čtvrtý týden vedly naše kroky na Tyršovu 
rozhlednu v Žamberku. Poslední trasa byla naplánovaná do Písečné k rybníčku. 

Z MATEŘSKÉ ŠKOLKY 
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Od června už byly povoleny výlety, proto jsme vyrazili do Potštejna. Vyšlápli jsme si 
na hrad, prošli Vochtánku a výlet zakončili zmrzlinou v potštejnské cukrárně. 

Poslední výlet byl moc prima. Autobusem jsme jeli do Líšnice na Babiččin statek, 
kde jsme si prohlédli i pohladili různá domácí zvířata. Splnili jsme si moc zajímavé 
úkoly a za odměnu na nás čekala vzdušná trampolína a dětské hřiště. 

  
Tento týden jsme se rozloučili se sedmi předškoláky a teď nás už čekají letní prázdniny. 

 

Přejeme vám hodně sluníčka a v září se těšíme na shledanou. 
  

                                                                                                             Vaši nejmenší 
 
 
 
 

 
  

 
 

 
 
 

 
 
 

Vážení spoluobčané, 

covidová situace a opatření s ní související se pomalu zlepšuje. Hodně z vás je  

i proočkovaných a snižuje se tak riziko šíření nemoci. Přesto jsme se se zastupiteli 

obce a panem Tydlitátem dohodli, že letošní výlet pro důchodce se neuskuteční. 

Zdraví vás všech je prioritou a věříme, že v příštím roce si vše vynahradíme.  

Jitka Chárová 



DLOUHOŇOVICKÝ OBČASNÍK                 ČÍSLO 90 (2/2021) 

 

 STRANA 9 

 

Pozvánka na letní kina v Dlouhoňovicích 

Kino na kolečkách opět zavítá do našich Dlouhoňovic s prázdninovým promítáním 
pod širým nebem. Červencová projekce filmu BÁBOVKY proběhne v pátek 23. 7.  
a v pátek 20. 8. se můžete přijít podívat na film GUMP – pes, který naučil lidi žít. Začne 
se opět promítat po setmění. Tímto vás srdečně zvu na obě letní kina a zábavu  
u českých filmů. Vše proběhne s dodržením aktuálních vládních nařízení.  

                                                                                                                             Iva Jedličková 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z VAŠICH PŘÍSPĚVKŮ 

 
UPOZORNĚNÍ 

 
Místní knihovna bude přes prázdniny opět uzavřena. Pokud by ale někdo z vás 

měl i přesto chuť si nějakou knížku půjčit, pak prosím pro případnou domluvu 

volejte 724 090 174. 

Lucie Šimková 
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Memoriál Ivana Belobrada 

V sobotu 22. 5. 2021 se v Dlouhoňovicích uskutečnil  
1. ročník běžeckého závodu „Memoriál Ivana Belobrada“. 
Uspořádali ho členové běžeckého spolku PASIVITY 
ŽAMBERK na počest svého kamaráda a duchovního 
zakladatele spolku Ivana Belobrada. Při této příležitosti 
jsme si připomněli osobu tohoto odhodlaného běžce, 
oblíbeného učitele a skvělého kamaráda.  

I když jsme do posledního týdne nevěděli, zda nám 
protiepidemická opatření závodit umožní, štěstí přálo 
připraveným a my jsme nakonec závod uspořádat mohli. 
Přes pošmourné počasí se závodu zúčastnilo kolem 130 závodníků ve věku od 4 do  
73 let. Hlavní trasa závodu vedla přes Kozince, kde Ivan rád a pravidelně běhával. Pro 
příležitostné běžce, turisty a přátele, kteří se rozhodli uctít vzpomínku na Ivana 

pohybem, byla připravena asi tříkilometrová 
vyhlídková trať.  

Chceme touto cestou poděkovat všem účastníkům, 
sponzorům a také našemu přednímu biatlonistovi 
Michalu Krčmářovi, který zavzpomínal na svého 
učitele tělesné výchovy a pomohl nám předat ceny pro 
vítěze. 

Takže pokud jste letošní ročník nějakým 
nedopatřením nestihli, zveme vás opět za rok. Přijďte  
s námi vzpomenout na Ivana Belobrada tím nejlepším 
způsobem - čestným bojem na sportovním poli  
a společným setkáním v duchu vzájemného 
kamarádství.  

členové PASIVITY ŽAMBERK 

ZE SPORTU 
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Zprávy z Klubu vodních sportů Žamberk 

Vážení čtenáři, Klub vodních sportů Žamberk vás srdečně zdraví a přináší vám 
zprávy ze světa rychlostní kanoistiky.  

Teď už to můžeme říci nahlas: “Epidemie koronaviru je po dlouhých měsících na 
ústupu“ a my se konečně můžeme věnovat organizovanému sportu a práci s mládeží. 
Děti v oddílu, mezi kterými najdete i ty z Dlouhoňovic, se konečně dočkaly a mohly 
začít závodit, což je samozřejmě hlavní motiv jejich tvrdého tréninku na vodě i na 
suchu. 

Mezinárodní regata juniorů/U23 v Bratislavě 

Sezóna nám kupodivu začala v zahraničí,  
a to v Bratislavě, kam odcestovaly naše 
nejstarší svěřenkyně. Na umělém kanálu 
Zemník u Bratislavy se o víkendu 29.- 30. 5. 
konala Mezinárodní regata juniorů/U23. 
Kamila ve finále na 1000 m obsadila solidní  
5. pozici, ve finále na 500 m vybojovala skvělé 
4. místo a na 200 m byla pátá. Veronika na 
1000 m získala tolik neoblíbenou, ale zároveň 
skvělou bramborovou medaili, ve finále 500 
a 200 m byla šestá! 

Silvie se dokázala prosadit až do 
semifinálové rozjížďky na 200 m. 

Český pohár benjamínků  

O dalším víkendu, 5. - 6. června 2021, se  
v Chomutově na Kamencovém jezeře 

uskutečnily závody v rámci 
Českého poháru benja-
mínků. 

Jednalo se o první 
závody našich benjamínků  
v tomto roce a teď už víme, 
že se nám na ně podařilo 
připravit na jedničku. 

Naše děti se v celorepu-
blikové konkurenci určitě 
neztratily a dokázaly 
vybojovat celkem 23 (zleva) Jitka a Eliška Hartmanovy, Denisa Břízová, Barbora Krausová, Sára 

Kalousová, Radim Hubálek, Jakub a Tomáš Stránští, Patrik Bříza 

(zleva) Kamila Šímová, Silvie Černohousová, 

Veronika Břízová 
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cenných kovů – 8x zlato, 6x stříbro, 9x bronz. 

Český pohár mládeže a nominační závod ME do 23 let 

Od pátku 11. do neděle 13. června se v Račicích souběžně konal Český pohár 
mládeže a nominační závod na ME do 23 let v Poznani. Mezi závodníky měl KVS 
Žamberk hned několik horkých želízek v ohni! 

Jan Kraus ml. mezi žáky na kanoi vybojoval hned 4 cenné kovy, z nich ten 
nejcennější v disciplíně C4. Kamila Šímová a Veronika Břízová rovněž na kanoi 
proháněly své soupeřky a společně na C2 dokázaly dokonce vyhrát finálovou jízdu na 
200 m! Veronika si nakonec 2. místem v kategorii C1 na trati 500 m vybojovala 
nominaci na Mistrovství Evropy juniorů v Poznani, kde reprezentovala nejen 
Žamberk, ale i celou Českou republiku. Po tvrdých nominacích si ve svých 14 letech 
dokázala vyjet účast a v závodních drahách se postavila soupeřkám do 18 let z celé 
Evropy. 

85. ročník závodů Hradecký kilometr 

V sobotu 19. června 2021 se konal v Hradci Králové tradiční, již 85. ročník 
Hradeckého kilometru. Tento závod je součástí Labsko-orlického poháru. Naši 
svěřenci, od nejmenších benjamínků, přes žáky a dorostence, se dokázali popasovat  
s tropickými teplotami a na startu většiny závodů nezaváhali a zažili doslova sklizeň 
cenných kovů. Jen pro zajímavost uvádíme, že našich 18 přihlášených dětí si odvezlo 
celkem 33 medailí a z toho 23 zlatých (6x stříbro, 4x bronz)!  
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Pražský festival dračích lodí 

24. ročník Pražského festivalu dračích lodí proběhl v sobotu 19. června v loděnici 
KVS PRAHA závody na dlouhých tratích. Jednalo se o úvodní podnik seriálu 
Národního poháru dračích lodí 2021 s bodováním do Českého poháru, který rozhoduje 
o nominacích pro mezinárodní šampionáty! KVS Žamberk měl v posádce veteránů 
zastoupení v osobě Jiřího Strnada, legendy žamberecké kanoistiky. Jeho posádka si 
dojela pro 1. místo ve své kategorii a navázala tak na skvělé výsledky z loňské sezóny. 

To, že se daří, je nejenom výsledkem snažení všech ze závodního oddílu, ale také 
tím, že jako klub táhneme za jeden provaz.  

Trenéři, realizační tým a samozřejmě rodiče dětí. Všichni tak vytváří skvělou 
atmosféru, ve které je radost pracovat, což nebývá vždy samozřejmostí. 

Byli bychom rádi, pokud našemu počínání budete i nadále věnovat svou pozornost  
a přízeň. Abyste nepřišli o žádné důležité informace ze světa kanoistiky a dalších 
vodních sportů, chtěli bychom vás všechny pozvat na naše internetové stránky 
www.kvszamberk.cz a na náš facebookový profil “KVS Žamberk - oddíl rychlostní 
kanoistiky”, kde se dozvíte o naší činnosti určitě více, než se vejde do tohoto krátkého 
článku. Například i to, že na konci července se budeme účastnit Mistrovství České 
republiky v Račicích. 

Za Klub vodních sportů Žamberk - Petr Stránský 

Czech Rugby League 9s v Dlouhoňovicích  

V neděli 20. 6. se odehrál první turnaj devítkového poháru za účasti Barbarians 
Letohrad, Lokomotiva Beroun, Vlci Trutnov a New Blood. Náš tým si z tohoto 
odpoledne odnesl stříbro. Děkujeme všem hráčům, fanouškům i sponzorům. 

Barbarians Letohrad 

http://www.kvszamberk.cz/
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Floriánkovo léto 

 V červnu proběhla soutěž v malování, která byla ukončena 23. 6. Děti malovaly 
obrázky na téma „Co se na dětském hřišti a cvičebních prvcích nemá dělat“. Všechny 
obrázky byly vystaveny a odměněny. 

   Na prázdniny chystáme pro každého, kdo si na to troufne (bez rozdílu věku) 
„Dlouhoňovickou maturitu“ aneb „Hvězdy v září zazáří“, která bude 
probíhat po celé prázdniny. Každý zúčastněný bude odměněn a zároveň postoupí do 
slosování o hodnotné ceny. 

Záludné otázky si pro vás připravil náš pohádkový dědeček a Mikuláš, Jirka Tydlitát 
(jako jediný zná i všechny odpovědi).  Otázky budou zveřejněny na stránkách spolku 
Floriánek http:/florianek.webnode.cz/ a v tištěné podobě si je můžete vyzvednout na 
obecním úřadě v úředních hodinách od 1. července. 

 Putování s Floriánkem po naší vesnici a okolí. 

Hledejte 5 obrázků Floriánka (A 4), který se před vámi schoval. Každý má své číslo 
a skrývá úkoly, které po jejich splnění vyfotíte a foto prosíme zašlete na email 
florianekdln@seznam.cz. Opět na každého z vás budou čekat krásné ceny. Budeme se 
na vás všechny těšit v září, kde na hřišti budou předány odměny z maturity  
i z putování. Pokud by setkání nebylo možné, ceny budou doručeny jiným způsobem. 

Přejeme všem krásné a klidné léto a v září na shledanou se těší 
děvčata z Floriánku 

 

 

Tvorba vitráže do smuteční síně 

Nové vitrážové okno z rukou Jany Gajdošové bylo nainstalováno do smuteční 
síně v Dlouhoňovicích.  

Okno vyobrazuje kompozici prvků 
znázorňující koloběh života. Ve středu celé 
kompozice se nachází slunce zapadající za 
horizont jezera, rozděluje krajinu na dva 
břehy. Na levém břehu při pohledu zevnitř 
síně stojí místní zvonička. Ohraničení 
středového obrazu je tvořeno symbolickými 
výjevy květin, v horní části andělskými 
křídly, ve spodní části košíkem s květinami  
a po bocích doplněno párem andělů. Celé 
okno je koncipováno v decentním stylu, aby 
přirozeně doplňovalo prostor smuteční síně. 
Při tvorbě bylo využito čtyř technik vitráže. 

FLORIÁNEK 

TROCHA KRÁSY NA ZÁVĚR… 

mailto:florianekdln@seznam.cz
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Jmenovitě klasické katedrální vitráže do olova, Tiffany techniky, spékání 
barevných skleněných fritů a malba na sklo zapékacími barvami. V horní 
části jsou použity skleněné fazety.  

Na okně spolupracovali ve vitrážové dílně a na instalaci Jan Gajdoš. Rám podle 
návrhu vitrážové dílny vyrobilo Truhlářství Jiřího Vicence z Líšnice. Na námětu 
spolupracovali Petr Nun a Lucie Šimková. Velké poděkování také patří panu faráři 
Oldřichu Kučerovi, jemuž vděčíme za zmínku o práci paní Jany Gajdošové. Smuteční 
síň bude otevřena pro veřejnost, která bude mít zájem si dílo prohlédnout. Termín 
bude včas oznámen. 

Jan Gajdoš, Lucie Šimková 
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Pochvala pro Dlouhoňovice 

Dobrý den, 

ráda se podělím o zkušenost z vaší obce. Jsme cestovatelé a jezdíme rádi do zahraničí. Protože je 
doba, jaká je, nyní cestujeme spíše po okolí, vesničkách, naučných stezkách atd. Když jsme procházeli 
vaší obcí, byli jsme velmi mile překvapeni, jak nás zdravili děti, mladí, staří, respektive všichni, které 
jsme potkali cestou po vaší vesnici. Máme z toho velmi milý zážitek, protože takto to nechodí všude. 

Takže velikou pochvalu pro všechny obyvatele této vesničky!!!!!  

                                                                                            S pozdravem Matějíčková 

 

• … pro přímou komunikaci s redakcí Občasníku je určena samostatná e-mailová adresa 

obcasnik@dlouhonovice.cz. Touto cestou prosíme všechny občany, kteří by chtěli přispět 

názorem, postřehem, poděkováním apod., aby své články poslali do termínu uzávěrky (viz níže) 

příštího vydání Občasníku na uvedenou e-mailovou adresu, či donesli na Obecní úřad 

v Dlouhoňovicích.  

 
 

Autoři fotografií použitých v Občasníku č. 90 (2/2021) jsou: 

L. Šimková (8), P. Nun (5), MŠ Dlň (4), Barbarians (1), KVS (3), Pasivity (3), 
Kino na kolečkách (2)  

Použité foto a animace: zdroj internet (1) 
 

 

Obecní zpravodaj Dlouhoňovický občasník vypracovala redakční rada. Kontaktní 
 e-mail: obcasnik@dlouhonovice.cz Prodej obecního zpravodaje v Dlouhoňovicích: 
obecní úřad, prodejna, restaurace. Celoroční předplatné možno zajistit na Obecním 
úřadě v Dlouhoňovicích. Redakční rada neodpovídá za obsah převzatých příspěvků. 

Periodický tisk územního samosprávného celku. 
Uzávěrka příspěvků do Občasníku č. 91 (3/2021) je v neděli 12. 9. 2021 

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

mailto:obcasnik@dlouhonovice.cz
mailto:obcasnik@dlouhonovice.cz

