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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE  
 

Co se děje a bude dít v obci v první polovině roku 

Informace ve stručnosti 

Akce dokončené nebo probíhající: 

• skatepark – dokončeno odhlučnění jednotlivých překážek (cena 132 ooo Kč) 

• dokončuje se stěhování knihovny 

• dokončují se práce na akci Most u Šponarů a komunikaci: odvoz deponovaného 
materiálu na starém rybníku, zemní úpravy 

• nutné opravy na komunikacích (naši zaměstnanci) a úklid po zimě (provedou TS 
Žamberk) 

Další akce v plánu: 

• v dubnu začne velká akce, a to oprava komunikace od křižovatky ul. Hlavní  
s Pod Vlekem po křižovatku ul. Hlavní s ul. Školskou 

• prostor u nádrže, kde jsou přes léto lavičky, bude pro turisty a cyklisty doplněn 
o kreslenou mapu našeho regionu, na které se podílely i děti z naší mateřské 
školky a o stojan s fotovoltaickým dobíjením mobilů, dobíjením elektrokol  
a dalšími funkcemi 

• pakliže budou připravena všechna povolení a odsouhlaseny všechny smlouvy, 
začne se s instalací radarů na ul. Nádražní 

Situace v rozpočtu je nyní dost napjatá. Nepůjdeme za každou cenu do toho, 
abychom splnili všechny úkoly, které jsou v položkách rozpočtu a sahali tak do rezerv. 

 Petr Nun – starosta obce 
 

 
 
 

Hledáme nové zastupitele 

Vážení spoluobčané, jelikož 23. a 24. září budou volby do zastupitelstev obcí  
a měst, chtěl bych vás seznámit s tím, jak to vypadá na našem zastupitelstvu. Počet 
zastupitelů v naší obci je sedm a s tímto počtem pravděpodobně půjdeme do zářiových 
voleb. Ze sedmi členů čtyři už oznámili, že kandidovat nebudou. Také z tohoto důvodu 
se na vás obracím. Pokud máte někdo chuť, elán, nápady a jste ochotni pro občany této 
obce pracovat, přihlaste se na našem obecním úřadě a až nastane ta správná chvíle, 
ozveme se vám. Na květen připravuji schůzku s těmi, kteří o této práci uvažují a tam 
bychom se na toto téma pobavili. Zastupitelé by vám mohli vysvětlit svoji činnost ve 
výborech, a také osvětlit, co obnáší funkce starosty a místostarosty případně 
místostarostky. Mezi těmi, co kandidovat už nebudou, budu i já. Důvodů je několik  

INFORMACE Z RADNICE 
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a s nimi odejdu také do klidu důchodového. Za šestnáct let v zastupitelstvu se něco 
podařilo něco ne. Stejně jako v životě i zde člověk chyby udělá i přes dobrý úmysl. Slova 
hodnocení odstupujících zastupitelů, včetně mě, se určitě objeví v podzimním 
Občasníku. 

Termín konání výše uvedené schůzky bude včas oznámen pomocí SMS, webu, 
Facebooku, rozhlasu. Ti, kteří jste se ještě nerozhodli a přemýšlíte o práci pro občany 
naší obce, neváhejte, zvolte tento způsob pomoci obci.  

Petr Nun – starosta obce 

Naše pomoc Ukrajině 

Válka začala 24. 2., sbírku jsme vyhlásili 26. 2. a sbírka samotná začala 1. 3.  
a skončila 3. 3., odvoz materiálu do skladu IZS zajistili hasiči našeho sboru 6. 3. 

Za provedení akce je třeba poděkovat vám všem občanům. Na technickém 
provedení se podíleli L. Sklenářová, S. Páchová, A. Kozáková, D. Silber, Z. Musil, bratři 
Hynkovi a J. Brdíček. Všem velké díky.  

Na IZS do Pardubic jsme nahlásili tři místa, která jsme po menších úpravách 
ochotni rychle připravit pro ty (většinou ženy a děti), kteří utíkají před válkou. 

Jsou to Chata Rolba, hasičárna a jedna místnost v ubytovně. První dvě místa byla 
připravena od úterý 15. 3. Po představení těchto míst na krizovém štábu v Žamberku 
mně bylo řečeno, že nemusíme dělat žádné stavební úpravy, ale ať obec vybaví místa 
postelemi, povlečením, skříněmi atd. Na úklidu a malých opravách se podílejí hasiči, 
ale i S. Páchová a A. Pávková. Dvě místa už jsou obsazena. Pokud budou nějaké 
požadavky od ukrajinských občanů, provedeme rychlou sbírku (oblečení, hygienické 
potřeby atd.) Mají s sebou děti a sami jen malý kufr s tím nejnutnějším na cestu. Včas 
se ozveme. 
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Pět obcí – Písečná, Lukavice, Hejnice, Dlouhoňovice a Žampach se složilo a vyslalo 
autobus na Ukrajinu pro postižené ženy a děti. 

Musíme všichni věřit, že až toto budete číst bude válka ukončena a vinní politici se 
budou věnovat smysluplnější aktivitě než vše ničit a vraždit ženy a děti, působit 
utrpení. Musíme také věřit tomu, že za ta zvěrstva budou náležitě “odměněni”, jinak se 
vše může kdekoli opakovat. 

Vám všem věřím, že všem těm postiženým pomůžeme a alespoň část jejich utrpení 
vezmeme na sebe s tím, že je to i naše lidská povinnost. 

Děkuji. 
Petr Nun – starosta obce 

Humanitární sbírka pro Ukrajinu 

Obyvatelé naší obce ukázali svou chuť pomáhat ostatním již v těžkém období 
pandemie nemoci Covid 19. Svou solidaritu dávají najevo i nyní v této smutné chvíli, 
kdy je Ukrajina sužována válečným konfliktem a lidé musí opouštět své rodiny, 
domovy a svou vlast. Naši spoluobčané vědí, kdy je potřeba se semknout a pomoci těm, 
kteří jsou na tom nejhůře. 

V Dlouhoňovicích se nám podařilo velmi rychle zorganizovat humanitární sbírku, 
která začala již pátý den po vypuknutí konfliktu. Tato sbírka probíhala od úterý 1. do 
čtvrtka 3. března. V průběhu těchto dnů občané donesli skutečně velké množství 
materiální pomoci. 

Jelikož jsme chtěli ušetřit práci dalším, kteří budou sbírku posílat dál, bylo nutné 
vše pečlivě rozdělit, zabalit a každou krabici označit nálepkou s přesně rozepsaným 
obsahem. Celé třídění a balení trvalo více než 11 hodin. Nebýt Simony Páchové, která 
díky svým zkušenostem perfektně využila každý centimetr krabice a s velkou rychlostí 
ji zavřela a zalepila, trvala by naše práce déle. 

Do centrálního skladu v České Třebové odvezli naši hasiči 53 krabic  
s humanitární pomocí Ukrajině. 

Pro informaci: 

6 krabic dětského oblečení (bundy, tepláčky, mikiny, kojenecké oblečení) 

7 krabic dámského oblečení (bundy, svetry, mikiny) 

6 krabic pánského oblečení (bundy, svetry, mikiny) 

5 krabic lůžkovin (deky, ručníky) 

4 krabice se zdravotnickým materiálem (obvazový materiál, volně prodejné léky) 

13 krabic hygienický potřeb (dětské pleny – 46 balení, mýdlo – 94 ks, vlhčené ubrousky 
– 44 balení, velké množství papírových kapesníků, dámských hyg. potřeb, zubních past 
a kartáčků, toaletního papíru, čisticích prostředků) 
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12 krabic potravin (kojenecká výživa – 22 krabic Sunaru, 80 balení dětských 
přesnídávek, masové konzervy a hotová jídla v konzervách – 120 ks, paštiky, těstoviny, 
luštěniny, rýži, polévky, cukr, čaje, sladkosti). 

Spací pytle a povlečení jsme předali Sdružení Neratov, kde už tento materiál 
potřebovali pro příchozí občany z Ukrajiny, kteří se tam v prvních březnových dnech 
ubytovávali. 

Poděkování patří vám, kteří jste pomohli a dále pomáháte. 

Za organizaci sbírky děkuji Petru Nunovi - starostovi obce, Jaroslavu Brdíčkovi, 
Zdeňku Musilovi. Za velmi pečlivé roztřídění a zabalení sbírky do krabic děkuji Simoně 
Páchové, Aleně Kozákové a Davidu Silberovi, který společně s Martinem a Michalem 
Hynkovými celou sbírku odvezl na předávací místo. V neposlední řadě patří 
poděkování firmě Teddies, která nám věnovala krabice na zabalení. 

Lenka Sklenářová 

 

PŘIPOMENUTÍ 

Svoz bioodpadu bude 1x za 14 dní ve čtvrtek. 

Poslední svoz 18. listopadu bude v pátek. 

Březen   24. 3.  Duben    7. 4./21. 4. Květen    5. 5./19. 5. 
Červen   2. 6./16. 6./30. 6. Červenec    14. 7./28. 7. Srpen    11. 8./25. 8. 
Září    8. 9./22. 9. Říjen    6. 10./20. 10. Listopad    3. 11./pátek 18. 11. 
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Ukrajina – pomoc v začátku – otázky a odpovědi 

· Máte v ČR platné dlouhodobé pobytové oprávnění, které lze prodloužit? V případě 
nutnosti prodloužení postupujte standardně dle běžných pravidel. 

· Máte v ČR platné pobytové oprávnění, které nelze prodloužit a jehož platnost za 
krátkou dobu vyprší? Pokud platnost vašeho pobytového oprávnění (schengenského 
víza / sezónního víza / mimořádného pracovního víza) vyprší za dobu kratší než 14 dnů 
a nemůžete se kvůli konfliktu vrátit na Ukrajinu, je nutné dostavit se na pracoviště MV 
OAMP. V návaznosti na probíhající konflikt je umožněno zažádat si o speciální druh 
dlouhodobého víza. Pokud máte platné povolení k zaměstnání, můžete nadále 
pracovat. V opačném případě je nutné vyřídit si povolení k zaměstnáni.  

· Přicestoval jsem nově do ČR, mám tady zázemí (rodina, známí, ubytování a strava 
zajištěná dobrovolníky a neziskovými organizacemi), mám si něco vyřídit? Na území 
ČR můžete po dobu 90 dní pobývat v rámci bezvízového styku. Pokud jste ubytovaní  
v soukromí, je nutné zaregistrovat se na Policii ČR. V ostatních případech registraci 
zajistí ubytovatel. Pokud se budete chtít zapojit do běžného života a začít pracovat, je 
možné požádat si o speciální druh dlouhodobého víza, které se vyřizuje na pracovištích 
MV OAMP. V návaznosti na to je pak možné najít si práci a na Úřadu práce si vyřídit 
povolení k zaměstnání. 

· Přicestoval jsem nově do ČR a nemám tady žádné zázemí, nemám se kde ubytovat  
a potřebuji asistenci. Co mám dělat? V každém kraji byla zřízena Krajská asistenční 
centra pomoci Ukrajině. V centru se můžete registrovat, vyřídit si speciální dlouhodobé 
vízum a bude vám poskytnuta další pomoc, včetně možnosti ubytování. Pokud 
potřebujete více informací, kontaktujte infolinku na čísle +420 974 801 802. Pomůže 
vám zorientovat se. Je možné se dostavit do Registračního humanitárního střediska 
Vyšní Lhoty, adresa: Vyšní Lhoty 234, 739 51, kde vám bude poskytnuta další asistence. 

· Musím mít zajištěno zdravotní pojištění? Ano. Pro pobyt v ČR je nutné být zdravotně 
pojištěn. Pokud jste zaměstnán, jste pojištěn ze zákona ve veřejném zdravotním 
pojištění. Pokud zaměstnán v ČR nejste, musíte mít zajištěno pojištění vlastní. Pokud 
vám bude uděleno speciální dlouhodobé vízum, budete automaticky zařazeni do 
veřejného zdravotního pojištění. Více informací týkajících se zdravotního pojištění  
a poskytování zdravotních služeb naleznete na webových stránkách Ministerstva 
zdravotnictví. 

· Musím s sebou brát děti mladší 15 let na registraci na cizinecké policii? Nemusíte, 
podle ust. § 93 odst. 1 Zákona o pobytu cizinců 326/1999 Sb., cizinec mladší 15 let 
nemá povinnost ohlášení místa pobytu. Nemusí se tedy registrovat. 

· Musím s sebou brát děti mladší 15 let na pracoviště OAMP MV? Nemusíte, pokud 
budete pro děti žádat o speciální vízum, postačí, abyste se dostavili na pracoviště  
s jejich cestovním dokladem nebo rodným listem. Doporučujeme s sebou vzít jejich 
fotografii pasového formátu. 
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· Máte na Ukrajině rodinné příslušníky nebo blízké, kteří za vámi potřebují přicestovat 
do ČR? Ukrajinští občané mají možnost přicestovat na území ČR bezvízově, ale pouze 
na základě platného biometrického pasu, a to na dobu v maximální délce 90 dní  
v jakémkoli 180denním období. Je důležité si na dobu bezvízového pobytu sjednat 
cestovní zdravotní pojištění (lze uzavřít i online). Povinností každého cizince, který 
přijíždí do ČR, je se zaregistrovat na Policii ČR – na oddělení pobytu cizinců odboru 
cizinecké policie (v případě ubytování v hotelech nebo jiných ubytovacích zařízeních 
tuto povinnost vyřizuje ubytovatel). Doporučujeme se přesvědčit, že to ubytovatel 
skutečně udělal. 

· Mám podanou žádost o pobytové oprávnění na zastupitelském úřadu, co mám dělat? 
Pokud máte podanou žádost o dlouhodobý pobyt, je možné si řízení dokončit na území 
ČR. Ve chvíli, kdy bude Vaše řízení rozhodnuto, navštívíte standardně pracoviště MV 
OAMP a rozhodnutí si převezmete. Pokud máte podanou žádost o dlouhodobé vízum, 
bude možné si toto vízum vyzvednout na určeném zastupitelském úřadě, který bude po 
dobu uzavření zastupitelských úřadů na Ukrajině k dispozici. Více informací naleznete 
na stránkách zastupitelského úřadu. 

· Mohou přicestovat Ukrajinci, kteří nemají biometrický pas nebo mají vyčerpaný 
bezvízový pobyt nebo mají děti, které nemají vyřízený pas? Nemůžeme garantovat, že 
bude umožněno překročit vnější hranici EU. Je potřeba si s sebou vzít všechny 
dostupné dokumenty prokazující jejich totožnost. 

· Musí prokazovat Ukrajinci cestující do ČR na hraničních přechodech očkovaní proti 
covid-19 nebo mít test PCR nebo antigen? V případě vstupu do ČR byla 
epidemiologická opatření pro občany Ukrajiny zrušena ochranným opatřením 
vydaným 24. 2. 2022. 

· Ukrajinec, který do ČR přicestuje na biometrický pas, nemůže v ČR legálně pracovat. 
Jak si může zařídit pracovní povolení? Daná osoba se dostaví na pracoviště OAMP ve 
stanovených mimořádných hodinách a požádá o speciální dlouhodobé vízum. Poté je 
nutné domluvit se se zaměstnavatelem a vyřídit si na Úřadu práce povolení  
k zaměstnání. 

· Mají příchozí Ukrajinci žádat o azyl? V této situaci není vstup do azylového řízení 
optimálním řešením. Rychlejší a efektivnější je požádat o speciální dlouhodobé vízum, 
které bude vyřízeno na počkání, a navíc je možné hned požádat o povolení  
k zaměstnání a pracovat. Každý cizinec však má právo o azyl požádat.  

· V případě, že byla na zastupitelském úřadě na Ukrajině podána žádost o pobytové 
oprávnění a pas byl předán Ministerstvu zahraničních věcí, kde je možné si pas 
vyzvednout? Mohu přijet bez pasu? V této záležitosti je nutno kontaktovat Ministerstvo 
zahraničních věcí. 
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· Když dostane ukrajinský občan povolávací rozkaz, zruší se mu např. zaměstnanecká 
karta, pokud odjede a neplní tedy účel? Ne, nezruší. Pokud bude pobytové oprávnění 
stále platné, může se vrátit. 

· Došlo k pozastavení náběru nových víz občanům Ruska – platí to jen pro náběr na 
zastupitelských úřadech nebo i na území? Bude možné prodlužovat pobyty těch, co jsou 
již na území (studenti, rodinní příslušníci atd.) Pozastavuje se náběr žádostí o víza  
a pobytová oprávnění na zastupitelských úřadech. Ostatní řízení dále probíhají. 

· Přijíždím do ČR a mám s sebou domácího mazlíčka. Co je nutné zajistit? Státní 
veterinární správa z důvodu výjimečné situace na Ukrajině pro vstup psů, koček, fretek 
v zájmovém chovu, která doprovází své majitele / jiné osoby na útěku z Ukrajiny, 
zjednodušila podmínky pro vstup. Vše je možné vyřídit na území ČR.  

· Přijíždím poprvé do České republiky – existují nějaké základní informace? Můžete se 
podívat na film a přečíst si brožuru Příští zastávka Česká republika. Informace jsou 
však obecně připraveny pro všechny cizince přijíždějící nově do ČR. Nyní jsou okolnosti 
příjezdu z Ukrajiny trochu jiné, ale stále vám mohou některé informace pomoci při 
orientaci ve vašem novém domově. 

infolinka zřízená pro ukrajinské občany: 

Telefon: +420 974 801 802 (provoz nonstop)                                            zdroj: web MVČR 

 
 

Zastupitelstvo Obce Dlouhoňovice na svém zasedání dne 28. 2. schválilo: 

• smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí Dlouhoňovice a ČEZ Distribuce 
č.IV-12-2020745/VB/02, Dlouhoňovice, Sídlištní, 425/25-kNN; 

• kupní smlouvu mezi Obcí Dlouhoňovice jako kupujícím a Ing. Stejskalem Praha 
10 jako prodávajícím na prodej pozemku par. č.471/35 o výměře 8 m² v k. ú. 
Dlouhoňovice za dohodnutou cenu 720,-Kč; 

• kupní smlouvu mezi Obcí Dlouhoňovice jako prodávajícím a firmou Norservis 
s.r.o. Dlouhoňovice, Nádražní 68 jako kupujícím na prodej pozemku par. č.459/4 
o výměře 214 m² v k. ú. Dlouhoňovice za dohodnutou cenu 19 260,-Kč; 

• kupní smlouvu mezi Obcí Dlouhoňovice jak kupujícím a firmou Norservis s.r.o. 
Dlouhoňovice, Nádražní 68 jako prodávajícím na prodej pozemku par. č.762/2  
o výměře 9 m², pozemku par. č. 777/1 o výměře 46 m², a pozemek par. č. 772/2  
o výměře 10 m² vše v k. ú. Dlouhoňovice za dohodnutou cenu 5 850,-Kč; 

• smlouvu mezi Obcí Dlouhoňovice a firmou Hronovský, dopravní projekce na 
zpracování dokumentace k provedení stavby komunikace ul. Luční v ceně  
121 000,-Kč s DPH; 

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
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• dodatek č.1 ke smlouvě ze dne 25. 6. 2021 „Most DLH-01M a oprava místní 
komunikace ul. Hlavní, Dlouhoňovice“ mezi Obcí Dlouhoňovice a firmou  
M-STAV CZ, s.r.o Pardubice, Husova 1805; 

• smlouvu o poskytnutí dotace SDH na rok 2022 ve výši 50 000,-Kč splatné ve 
dvou splátkách; 

• smlouvu o poskytnutí dotace SK Dlouhoňovice na rok 2022 ve výši 90 000,-Kč 
splatné ve dvou splátkách; 

• smlouvu o poskytnutí dotace SSD, s.r.o. na rok 2022 ve výši 120 000,-Kč splatné 
ve dvou splátkách; 

• dohody o provedení práce uzavřené se zastupiteli obce Dlouhoňovice (Zdeněk 
Kořínek, Petr Nun, David Silber, Lucie Šimková). 

Zastupitelstvo Obce Dlouhoňovice na svém zasedání dne 28. 2. vzalo  
na vědomí: 

• informaci o změně katastrálního území obce Dlouhoňovice a se změnou souhlasí; 

• zprávu kontrolního výboru o provedené kontrole usnesení za období třetí a čtvrté 
čtvrtletí, jelikož nebylo splněno usnesení č. 54/2021 prodlužuje se termín 
splnění; 

• zprávu finančního výboru. 

 

 

Narozeniny oslaví 

v dubnu 
4. 4. Alena Horníčková 81 let 

11. 4. Jiří Kalousek 81 let 

14. 4. Jana Kabelková 75 let 

v květnu 
2. 5. Marcela Kolářová 70 let 

7. 5. Josef Kalous 83 let 

10. 5. Marie Hubálková 90 let 

20. 5. Zdenka Pražáková 89 let 

24. 5. Ladislav Šponar 70 let 

v červnu 
3. 6. Josef Pejcha 75 let 

7. 6. Marta Marešová 70 let 

 

 

 

 

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví 

 

 

 

 

 

 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 
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                                         Úmrtí 

                                                  v březnu 

                                                   Marie Hynková 

 

Za obec Lenka Sklenářová 

    Čest její památce 

 

 

 

Sdružení obcí Orlicko je dlouhodobě aktivní v bezpečnosti dopravy 

Sdružení obcí Orlicko oslaví v tomto roce 30. výročí své existence. Rád bych  
v příspěvcích připomněl jeho činnost v řadě oblastí, které pozitivně ovlivňují rozvoj  
a život v regionu Orlicka. 

Dnes se poohlédnu za aktivitami Orlicka v oblasti dopravy a zejména pak v oblasti 
bezpečnosti chodců a cyklistů. Bezpečnost dopravy je jednou ze strategických priorit 
rozvoje Orlicka. Tomu odpovídá řada realizací uskutečněných v uplynulých letech. To, 
že se soustředíme na posílení bezpečnosti cyklistů a chodců při dopravě zejména do 
práce, za vzděláním a za službami, ale využívají je i turisté, je vidět na řadě míst  
v regionu, kde se setkáváte s cyklostezkami, když většina z nich je investicí právě 
svazku Orlicka. 

Nejstarší námi vybudovanou cyklostezkou je Cyklostezka Žamberk – Lukavice – 
Letohrad, kterou jsme dokončili v roce 2011. Měří 4,6 km a stála 35 mil. Kč. Investici 
jsme spolufinancovali z prostředků Evropské unie a Státního fondu dopravní 

infrastruktury.  

V roce 2012 následovala stavba Cyklostezky 
Červená Voda – Králíky o délce 5,4 km a v hodnotě 22 
mil. Kč. Zde nám dotačně pomohl Státní fond 
dopravní infrastruktury. 

Protože příprava každé dopravní stavby je velmi 
náročná zejména z důvodu vypořádání vlastnických 
vztahů k potřebným pozemkům, další cyklostezky 
jsme dokončili až v roce 2021, a to hned dvě.  
Z prostředků Evropské unie prostřednictvím MAS 
Orlicko, z.s. jsme realizovali Cyklostezku Šušek 
(Písečná) – Valdštejn (Hnátnice), která je dlouhá 1,3 
km a stála Orlicko přes 7 mil. Kč. Závěrem roku jsme 
dokončili výstavbu Cyklostezky Letohrad – Šedivec  
o délce 1,4 km v ceně 10 mil. Kč za přispění Státního 
fondu dopravní infrastruktury. 

ZE SDRUŽENÍ OBCÍ ORLICKO 
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U financování všech uskutečněných i připravovaných cyklostezek je nutné zmínit 
finanční podíly obcí na přípravě i vlastní výstavbě, jejichž území se cyklostezky spádově 

týkají.  

Jak jsem uvedl výše, bezpečnost dopravy je jednou 
z hlavních priorit Orlicka, a proto pokračujeme 
intenzivně na projektové přípravě dalších cyklostezek. 
Nejdále je příprava Cyklostezky Jablonné – Bystřec  
(k Formplastu), která bude stavebně velmi náročná, 
když prochází kolem lomu v Mistrovicích v úzkém 
prostoru mezi silnicí, železnicí a Tichou Orlicí. Pokud 
v tomto roce vyřešíme vlastnické vztahy, mohli 
bychom v roce 2023 žádat o dotaci na vlastní 
výstavbu. 

Rozpracovanou máme také Cyklostezku Žamberk 
– Líšnice – Nekoř, která je akutní zejména pro 
zajištění bezpečného pohybu chodců a cyklistů  
v Líšnici a dále Cyklostezku Žamberk - Kunvald - 
Rokytnice v Orlických horách. Tato poslední 
cyklostezka je důležitá z pohledu cestovního ruchu  

a cykloturistiky, když podstatně usnadní návrat cyklistů z hřebene Orlických hor do 
našeho podhůří. Nicméně u obou je k realizaci, zejména díky nedořešeným vlastnickým 
vztahům k pozemkům, ještě dlouhá doba. 

Tím však záměry Orlicka ve výstavbě cyklostezek nekončí. V tomto roce chceme 
zahájit projekční přípravu Cyklostezky Těchonín – Mladkov – Lichkov a snad i Králíky 
– Dolní Morava. 

Závěrem mi dovolte vyjádřit víru v pokračování dostupnosti evropských i národních 
dotačních zdrojů na podporu bezpečnosti dopravy, ale též v pochopení všech dotčených 
subjektů a vlastníků, kterých se naše aktivity v oblasti výstavby cyklostezek dotýkají.  
A také chci velmi poděkovat zastupitelům měst a obcí, které na přípravu a výstavbu 
potřebných cyklostezek přispívají. Bez jejich dobré vůle a finančního přispění by 
jakékoli stavby cyklostezek nebyly reálné. 

V jednom z dalších příspěvků si vám dovolím přiblížit 
aktivity Orlicka v oblasti podpory cestovního ruchu  
v našem krásném území. 

Petr Fiala - předseda Sdružení obcí Orlicko 
Kontakty:  

Předseda – Petr Fiala, starosta města Letohrad 
        Tel.: +420 465 676 420 

        Manažer - RNDr. Antonín Fiala 
        Tel.: +420 465 611 254 
        Email: fiala@redea.cz  

        www.orlicko.cz 

 

tel:+420465676420
tel:+420465611254
mailto:fiala@redea.cz
https://www.orlicko.cz/
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Zprávičky ze školičky 

Posíláme pozdravy s probouzejícím se jarem a těšíme se, co nám přinese nového.  
I když zprávy ze světa nejsou moc příznivé. 

Přes všechny zákazy a omezení jsme v únoru, my starší děti, absolvovaly týdenní 
lyžařský výcvik v Říčkách v Orlických horách. I když počasí bylo jako na houpačce, 
pořádně jsme si to užily. Koncem února jsme začali jezdit do solné jeskyně v Žamberku, 
kde si hrajeme a relaxujeme. V březnu jsme pořádali ve školce karneval – tančili jsme, 
soutěžili a nesměly chybět ani odměny. 

Začátkem května proběhne v naší mateřské škole zápis pro nové děti. Podrobné 
informace najdou rodiče na internetových stránkách. Přijďte, budeme se těšit na nové 
kamarády.                                                                                                              Zdraví vaši nejmenší 

Z MATEŘSKÉ ŠKOLKY 

https://www.orlicko.cz/
https://www.orlicko.cz/
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Ski areál bilancuje 

Po loňské nucené přestávce, kdy nám covid zavřel ski areál, ačkoliv sněhové 
podmínky byly ideální, jsme se rozhodovali, zda se máme na novou sezónu připravit. 
Rozhodli jsme se riskovat.  Hned na začátku prosince jsme rozmístili děla a začali čekat 
na mráz. Už 6. prosince napadl sníh, ale teploty nedovolovaly spustit děla, protože 
v potoce nebylo dost vody a při užití vody z řádu potřebujeme alespoň -4 st. C. Dočkali 
jsme se 8. 12., ale mráz vydržel jen jednu noc. Hlídali jsme teploměr každou noc 
následující, a tak 12. 12. sněhová děla opět rušila spánek občanů v okolí. Další noc byl 
klid a přihlásila se vánoční obleva. Přírodní sníh roztál a na sjezdovce byly dva bílé 
koláče z technického sněhu.   Další dvě noci vhodné pro zasněžování přišly těsně před 
Štědrým dnem. Pak znovu obleva pokračovala a potok nabídl dost vody. Děla se opět 
rozjela.  Po Vánocích se rozběhl dětský vlek a malí lyžaři mohli vyzkoušet své umění. 
V horní části se objevily kupy sněhu. 27. 12. přišla další obleva, která trvala 11 dní. 
Přírodní sníh zmizel, ale kupy technického zůstaly.  7. ledna nastoupil rolbař Pepa 
Tobiška a sníh rozhrnul. Další noc děla pokryla místa, kde sněhu bylo málo. Od  
8. ledna jsme měli plný 
provoz. Protože naši „kon-
kurenti“ Přívrat a Česká 
Třebová ještě sníh neměli, 
bylo 14 dní na sjezdovce 
velmi živo. Pak se situace 
uklidnila, ale návštěvnost 
byla stále velmi dobrá. Po-
časí v následujících dnech 
bylo proměnlivé. K našemu 
překvapení se i za deště  
a větru našlo dost lyžařů. 
S vysokými teplotami ubý-
val sníh a ubylo i lyžařů. 
Protože se blížily jarní 
prázdniny, chtěli jsme 
uchránit sníh a provoz jsme 16. 2. zastavili. Po týdnu se teplota umoudřila, 23. 2. rolba 
zahrnula holá místa a prázdninový provoz mohl začít. K našemu překvapení byla 
návštěvnost při nádherném slunečném počasí velmi nízká. A tak jsme v neděli 6. 3. 
vyhlásili poslední lyžování zakončené opékáním buřtů. V době, kdy píši tento článek 
(13. 3.) je sjezdovka stále bílá a občas se na ní objeví děti na bobech. Sjezdovka byla 
v provozu 51 dní, což představuje 295 hodin. Za 33 let sledovaného provozu byl průměr 
na sezónu 32 dnů. Při přípravě a zabezpečení provozu bylo odpracováno více než 1200 
hodin. Přesto, že se původně na brigádu hlásilo dost studentů, do práce se zapojil 
jediný, osvědčený v minulých letech – Martin Hynek.  Na provozu se dále podíleli 
jmenovitě J. Tobiška, I. Zvoník, D. Silber, Roman a Simona Páchovi, I. Vávra,  
D. Lehká, J. Váně, Z. Kotyza, bratři Musilové a autor článku. Všem díky! 

O letní přestávce projde vlek větší rekonstrukcí. Při výměně nosného lana bude 

Z VAŠICH PŘÍSPĚVKŮ 



DLOUHOŇOVICKÝ OBČASNÍK                 ČÍSLO 93 (1/2022) 

 

 STRANA 14 

provedena generálka dolní i horní stanice.  Letošní tržby byly 4. nejlepší v historii, 
proto věříme, že akci zvládneme z rozpočtu Správy sportovišť. 

Letošní sezóna potvrdila, že bez umělého zasněžování by byl provoz nulový. 
Technické vybavení lze považovat za dostatečné. Problémem zůstává nedostatek vody. 
Jediným řešením je vybudování nádrže na cca 1 000 m3. To však je v kompetenci 
zastupitelstva obce. 

Jan Vych 
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Tříkrálová sbírka 2022 
 

Tříkrálová sbírka je největší dobročinnou sbírkovou akcí v České republice. 
Do její organizace a průběhu koledování se každoročně zapojí více než 70 tisíc 
dobrovolníků. I v naší obci jsme zase letos mohli vyjít do ulic a podpořit 
tak charitu v její činnosti. 

Celkem se v Dlouhoňovicích do třech kasiček vybralo krásných 36 000 Kč. 
1. kasička – obchod Hruška (paní Andrlová)                                                                      
2. kasička – paní Thunová (koledníci – Michaela, Magdaléna a Johana Thunovy)              
3. kasička – paní Jägerová (koledníci – Kristýna a Ester Jägerovy, Sofie Podolská)                        

 
Tříkrálová sbírka je též svátkem solidarity. Zprostředkovává mezigenerační 

setkávání a soudržnost. I během krátké chvíle umožňuje zažít pocit radosti  
a vzájemnosti, a právě to je jejím největším posláním a nejsilnějším poselstvím. Pro 
koledníky i dárce představuje unikátní příležitost k tomu začít nový rok dobrým 
skutkem. 

 

 

Děkuji všem, kdo se jakýmkoliv způsobem zapojili do této 
akce a všem dárcům za jejich štědrost. 

Za Tříkrálovou sbírku v Dlouhoňovicích - Jana Jägerová 
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Pro seniory 
 

Vážení spoluobčané, důchodci, zdravím vás jménem zastupitelů naší obce  
a informuji vás, že po nucené dvouleté odmlce se uskuteční tradiční Setkání důchodců 
se zastupiteli Dlouhoňovic. Zveme vás tímto na květnovou neděli 22. 5. do 
kulturního domu. Podrobnosti vám upřesníme na osobních pozvánkách. Doufáme, že 
tentokrát se nic nepokazí a užijete si příjemné odpoledne s kulturním programem. 

Letos, po dvouleté odmlce, vyrazíme s panem Tydlitátem na výlet seniorů. 
Tentokrát si to vynahradíme a pojedeme dokonce 2x (ve středu 22. 6.  a ve čtvrtek  
18. 8.). Pan Tydlitát už tradičně pečlivě naplánoval a zajistil poutavý program: 

Výlet první: středa 22. 6. 2022 
 Sázava klášter – prohlídka historického objektu 
oběd v Sázavě v Hospodě Za Vodou 
 Kácov – prohlídka pivovaru 
 Tasice Huť Jakub – prohlídka historické sklárny 
večeře v Chatě Habřinka 
 za vstupy zaplatíte 280,- Kč 

Výlet druhý: čtvrtek 18. 8. 2022 
  Žleby zámek – prohlídka první okruh 
 Závratec Berlova vápenka – prohlídka 
historického objektu  
oběd Třemošnice Restaurace Kotelna 
 Pařížovská přehrada – 
prohlídka hráze 
 Chrudim – volná část 
odpoledne 
večeře v Dlouhoňovicích 
 
 za vstupy zaplatíte 180,- Kč 
 
Odjezdy z Dlouhoňovic vždy v 7:00  

                                                                
Jitka Chárová a Jiří Tydlitát 

 

Urbanova studánka probuzena – JARO vítej! 
 

     V neděli 20. 3. na první jarní den jsme se sešli po dvouleté pauze u naší Urbanovy 
studánky. I s touto pauzou již po 15. 

     Velké díky patří panu Jiřímu Tydlitátovi, který nám úvodním přivítáním připomněl 
historii vzniku tohoto místa, kam tak rádi chodíme pro vodu a potěšit se pramínkem 
vody, který nikdy nevysychá! 
     Každý si odnesl malou pozornost v podobě dřevěné pamětní medaile a dámy i malou 
květinku. 
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Díky všem, kdo jste přišli a udělali si nedělní jarní procházku. A velké poděkování patří 
take rodině Vítkových, která se o studánku I její okolí pečlivě a s velkou zodpovědností 
stará! 
                                                                                                Za kulturní komisi Iva Jedličková 

 

 
Zpráva o činnosti Junioru Dlouhoňovice 

    Zimní přípravu jsme zahájili 4. ledna 2022 a pravidelně jsme se scházeli každé úterý 
a čtvrtek. Tréninkové jednotky byly až do poloviny února hodně zaměřeny na kondici  
a vytrvalost. Vše jsme odtrénovali v tělocvičně a musím kluky pochválit, pracovali pilně 
a účastnili se téměř všech jednotek. Samozřejmě jsme se nevyhnuli karanténám, 
lyžařským kurzům a zimním dovoleným, ale nikdy počet neklesl pod  

ZE SPORTU 
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6 chlapců. Koncem února a začátkem března už jsme se více soustředili na rychlost  
a výbušnost a v rámci možností na práci s míčem. Vzhledem k tomu, že se náš tým 
skládá ze žáků Dlouhoňovic a Jablonného, trénovali jsme každý zvlášť. Kluci  
z Jablonného se připravovali společně s dorostenci a dvakrát jsme se sešli 
na společném tréninku na umělé trávě v Letohradě. Před sezónou bychom chtěli 
odehrát aspoň jedno přátelské utkání, ale ještě není nic domluveno. Mistrovská utkání 
zahájíme druhý víkend v dubnu a tam se ukáže, jak dobře jsme pracovali. V jarním 
období by se na našem hřišti měl uskutečnit brankářský trénink okresu, kde by se měli 
sejít gólmani kategorií U11 – 15. První takový trénink se uskuteční 13. dubna  
v Libchavách.  

Za fotbalový oddíl SK Dlouhoňovice Z. Kořínek 
 

OP starší žáci 
jaro 2021 - 2022 

 
10. 4.   10:00     Dlouhoňovice – Rokytnice v O. h. 
17. 4.   10:00     Dolní Dobrouč – Dlouhoňovice 
24. 4.   10:00     Dlouhoňovice – Ústí n. O. "B" 
8. 5.     10:00     Dlouhoňovice – Žichlínek 
15. 5.   9:30       Dlouhoňovice – Jehnědí  
                            (hřiště Jablonné) 

21. 5.   10:00    Česká Třebová "B" – Dlouhoňovice 
29. 5.   9:30      Dlouhoňovice – Rybník  
                            (hřiště Jablonné) 
5. 6.    10:30     Dolní Čermná – Dlouhoňovice

 
SK Dlouhoňovice 

 

Sportovní klub v obci uspořádal v prvním čtvrtletí letošního roku sportovní ples, 
který se uskutečnil 12. března. Jednalo se o první ples v obci po dlouhých dvou letech. 
Účast byla solidní, atmosféra přátelská a kapela Brillant band tradičně parádní. 
Děkujeme všem, kteří na ples zavítali. Velké poděkování patří také členům SK, kteří se 
podíleli na organizaci akce. 

Ve spolupráci s Markem Pěkničkou 
jsme vytvořili historicky první logo spolku 
SK Dlouhoňovice. 

Sportovní kroužek Cvičení dětí s rodiči 
pokračoval ve své činnosti a každou středu 
od 16:00 cvičil v kulturním sále. Podařilo 
se také plánované lyžování s dětmi, když 
jsme dvakrát navštívili sjezdovku v obci. 
Děti si týmové lyžování s ostatními 
kamarády velice užívaly. Velké poděkování 
patří Ski-klubu Dlouhoňovice za skvělý 
přístup a vytvořené parádní podmínky. 
Vzhledem k nestabilnímu a poměrně 
teplému počasí bohužel nedošlo na 
školičku bruslení, kterou jsme chtěli 
uspořádat na kluzišti v obci. Tak snad 
příští rok.  
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HC Dlouhoňovice 
 

Přes známé covidové překážky se podařilo hokejistům odehrát úplný ročník 
v Choceňské hokejové lize. Po solidních výkonech jsme se kvalifikovali do závěrečného 
play-off o vítěze celého ročníku. Historický postup do semifinále a závěrečné boje  
o medaile nám utekly doslova mezi prsty. V odvetě čtvrtfinále jsme proti 
favorizovaným Běstovicím odehráli jeden s nejlepších zápasů sezóny a soupeře jsme 
nejen přehráli, ale také porazili. Bohužel v rozhodujících samostatných nájezdech jsme 
těsně neuspěli a mezi nejlepší 4 týmy soutěže tak trochu šťastně postoupil soupeř. My 
jsme tak v závěru ročníku odehráli ještě 2 dvojzápasy poražených čtvrtfinalistů a po 
střídavě nadějných a slabších výkonech jsme nakonec skončili na 8. místě celkové 
třináctičlenné tabulky.      

Sezóna byla dlouhá a náročná, ale jsme rádi, že se ji podařilo odehrát kompletní. 
Vedle covidových opatření jsme se letos potýkali i s poměrně častými zraněními. 
Nešťastně odražený kotouč způsobil velké zranění našemu obránci Michalu 
Holubářovi. Jsme všichni moc rádi, že vše nakonec dobře dopadlo a přejeme 
„Jumbovi“ brzké uzdravení! Děkujeme za podporu obci Dlouhoňovice a fanouškům. 
Těšíme se na sezónu další a teď zejména na in-line hokej.  

Tomáš Plundra 

 

 

SDH 
Jak všichni dobře víte, kvůli bezprecedentní ruské vojenské invazi na Ukrajinu  

a tím vyvolané válce vznikla hlavně ve východní a střední Evropě uprchlická krize, 
která je největší svého druhu v Evropě od druhé světové války. Naší republiky se týká 
také v obrovském měřítku. Do zvládání této krizové situace je zapojen celý integrovaný 
záchranný systém České republiky. Pomáhají i různé neziskové organizace a další 

Z HASIČSKÉ ZBROJNICE 
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dobrovolníci. Stranou nezůstali ani dobrovolní hasiči z celé republiky.  

Sbor Dobrovolných Hasičů Dlouhoňovice na žádost starosty obce Dlouhoňovice 
pana Petra Nuna dal k dispozici klubovnu hasičské zbrojnice pro ubytování prchajících 
ukrajinských občanů před válkou. Odváželi jsme humanitární sbírku, která byla 
uspořádána v Dlouhoňovicích, a na které se mnoho z vás také podílelo. 

Ve středu 9. března jsme byli kontaktováni operačním střediskem HZS 
pardubického kraje s žádostí o pomoc při převážení ukrajinských občanů. 
V odpoledních hodinách jsme jeli 
s dopravním automobilem Peugeot do 
Pardubic na krajský úřad, kde je zřízeno 
zázemí a kontaktní místo pro ukrajinské 
občany, kteří chtějí zůstat v našem kraji. 
Zde probíhá jejich registrace  
a umísťování na ubytování. Je zde  
i postaven od HZS Pardubice velký 
vyhřívaný stan, kde se lze schovat před 
zimou a případně se i vyspat. Dostávají 
tady i první humanitární pomoc jako 
jsou jídlo a teplé nápoje.  

Zde jsme měli odvážet pět lidí na 
ubytování do Žamberka, ale na místě 
došlo ke změně a byli jsme požádáni, 
abychom jeli spolu s SDH Pardubice 
první obvod do Moravské Třebové. Tam jsme transportovali jedenáct občanů včetně 
šesti dětí na vojenskou školu, kde budou ubytováni na zdejším internátu. Hasiči 
z Pardubic jeli už podruhé tento den. Celá cesta probíhala se zapnutými modrými světli 
a podle potřeby i zvukovou signalizací. Musím říci, že to byla pro mě jako řidiče velká 
zkušenost jet takovou dlouhou cestu s právem přednosti v jízdě. Do Moravské Třebové 
jsme přijeli kolem šesté hodiny večerní, a pak se vraceli již domů na základnu. Cestu se 

mnou jel Honza Musil jako velitel vozu.  

Závěrem mi dovolte poděkovat 
všem, kteří se jakkoliv podílíte a do 
budoucna budete podílet na pomoci 
ukrajinským občanům. Myslím si, že 
nás bohužel čeká nejistá doba, která 
nebude jednoduchá pro nikoho z nás a 
určitě se budou časem objevovat 
pochybnosti, jestli není pomoc jiným na 
úkor našeho pohodlí a pomoc raději 
směřovat občanům Česka. My však 
musíme vydržet a bránit tyto bezbranné 
občany, protože takovému zlu, jaké 
rozpoutal ruský prezident Putin se 
nesmí nikdy ustupovat. Náš národ s tím 
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má velké historické zkušenosti, ať už rok 1938 nebo 1968.  

Děkuji i starostovi obce za jeho přístup v této věci a zastupitelům obce. 

Zdeněk Musil - starosta SDH Dlouhoňovice 

 
Zpráva o činnosti JSDH Dlouhoňovice 

• před koncem roku 2021 jsme se zúčastnili opakovacího školení pro práci  
s motorovou pilou; 

• ve čtvrtek 17. února, kolem poledne, byl naší jednotce vyhlášen poplach. Šlo  
o technickou pomoc. Zajištění a úklid ulice Pod vlekem, na kterou vlivem 
velikého větru doletěla skleněná tabule ze skleníku. Po uklizení jsme si ještě 
všimli poházených plechů, které odletěli z hromady dříví. Plechy jsme zajistili 
též; 

• v úterý 22. února jsme byli v odpoledních hodinách opět zdvihnuti 
dispečinkem IZS na technickou pomoc v obci Dlouhoňovice, kde jsme byli 
pomáhat profesionální jednotce hasičů ze Žamberka při likvidaci nebezpečně 
se naklánějícího stromu, který hrozil pádem do elektrického vedení a na 
garáž. Včasnou likvidací jsme předešli mnohem větším škodám, popřípadě 
ohrožení lidského života. 

 
Za Obec Dlouhoňovice a JSDH Dlouhoňovice David Silber 

 

KALENDÁŘ (dosud známých) AKCÍ V DLOUHOŇOVICÍCH v r. 2022: 
 

 

▪ sobota 30. 4. 2022 - pálení čarodějnic 

▪ neděle 22. 5. 2022 - setkání seniorů se 
zastupiteli 

▪ čtvrtek 16. 6. 2022 - „minivýlet“ pro 
občany se sníženou pohyblivostí 

▪ sobota 18. 6. 2022 - Dlouhohraní 

▪ středa 22. 6. 2022 - výlet pro seniory 

▪ pátek 22. 7. 2022 - letní kino 

▪ čtvrtek 18. 8. 2022 - výlet pro seniory 

▪ pátek 19. 8. 2022 - letní kino 

 

Všechny uvedené akce budou konány, či nekonány s ohledem na vývoj situace 
s epidemií koronaviru a případná opatření!!! 
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Žádost České pošty 
 

Žádáme vás, abyste si dávali pozor na všechny vaše příchozí e-maily, především  
z neznámých adres a adres, na které upozorňujeme. 

Jestliže obdržíte podvodný e-mail vztahující se k České poště, děkujeme, že jej 
odešlete na adresu info@cpost.cz. Česká pošta podala trestní oznámení na 
neznámého pachatele a spolupracuje s Policií České republiky. 

Těmto formám útoku se dá velmi těžko předcházet a ke zneužití může být útočníky 
využit jakýkoliv subjekt státní, veřejné nebo komerční sféry. Proto vás informujeme, 
abyste si na podobné e-maily dávali dobrý pozor. 

6. 4. 2022 - Bezpečnostní upozornění na podvodné e-maily 

Česká pošta varuje zákazníky před podvodným e-mailem, který předstírá, že byl 
odeslán z České pošty. Informuje zákazníka, že je jeho balíček pozastaven z důvodu 
nezaplacené daně. Na jeho položku se vztahuje celní daň ve výši 79.80 Kč. Kliknutím 
na odkaz daň zaplatí. 

Zákazníci by aktuálně měli věnovat zvýšenou pozornost všem podezřelým e-mailovým 
zprávám. 

Česká pošta není autorem těchto podvodných zpráv. 

Útok je šířen z podvržené e-mailové adresy: "Česká pošta" 
<jirka.drahonovsky@centrum.cz>                    

V předmětu zprávy figuruje název: Přijali jsme Vaši zásilku. 05/04/2022 - 
DR7086923431L 

Příklad podvodného e-mailu: 

Od: "Česká pošta" <jirka.drahonovsky@centrum.cz>                     

Komu: … 

Datum: … 

Předmět: Přijali jsme Vaši zásilku. 05/04/2022 - DR7086923431L 

  

 

  

Další příklady podvodných emailů najdete na 
stránkách www.ceskaposta.cz 
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samostatná e-mailová adresa pro komunikaci s redakcí je obcasnik@dlouhonovice.cz. 
Touto cestou prosíme všechny občany, kteří by chtěli přispět názorem, postřehem, 
poděkováním apod., aby své články poslaly do termínu uzávěrky (viz níže) příštího 
vydání Občasníku na uvedenou e-mailovou adresu, či donesli na Obecní úřad 
v Dlouhoňovicích;  

• … stále pokračuje možnost zasílání aktuálních 
informací z Obecního úřadu Dlouhoňovice 
formou SMS zprávy či e-mailu. Zájemci o tyto 
služby se musí přihlásit na Obecním úřadě 
v Dlouhoňovicích a vyplnit potřebný dotazník. 

 
 

Autoři fotografií použitých v Občasníku č. 93 (1/2022) jsou: 

L. Šimková (1), P. Nun (2), MŠ Dlň (2), Sdružení obcí Orlicko (2), J. Jägerová (2), archiv SK 
Dlň (2), I. Jedličková (1), archiv Junior Dlň (1), archiv Ski areál Dlň (4), SDH Dlň (2) 

Použité foto a animace: zdroj internet (10) 
 

 

 
Obecní zpravodaj Dlouhoňovický občasník vypracovala redakční rada v nákladu 

160 výtisků. Kontaktní e-mail: obcasnik@dlouhonovice.cz Prodej obecního 
zpravodaje v Dlouhoňovicích: obecní úřad, prodejna. 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. 94 (2/2022) je ve středu 15. 6. 2022 

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

pátek: 9:00 – 10:00 

NA ZÁVĚR PŘIPOMÍNÁME, ŽE …. 

KRÁSNÉ 
JARO VÁM 

VŠEM 

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

