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CENA 6,- Kč     č. 67      3/2015 

 Již pátého výstupu na Výhlednu se první podzimní sobotu letošního roku  
(26. září) zúčastnilo více jak pět desítek občanů z Dlouhoňovic. 

Více na straně 17 tohoto Občasníku. 
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Co se v obci událo 

Dobrý den, mezi letními veřejnými 
zasedáními uběhla delší doba. Vždy ta 
přestávka je trochu delší z důvodu 
dovolených. V této době byl největší úkol, 
abychom zajistili znovuotevření restaurace, 
ubytovny a prodejny. Výběrové řízení se 
napoprvé nepovedlo, při druhém byl ale 
pronájemce již vybrán. Volba se zatím jeví 
jako dobrá a přístup ze strany pronájemce 
příkladný. S tím začala fungovat i ubytovna. 
Zhruba za čtrnáct dní potom byla otevřena 
prodejna, kde byla sepsána smlouva  
s f. Hruška na dobu určitou, a to na pět let. 
Celkové náklady na obnovení chodu těchto 
provozoven ze strany obce jsou zhruba ve 
výši 200 tisíc Kč na hospodu, 62 tisíc na 
ubytovnu a 156 tisíc na prodejnu. V rozpočtu 
si s tímto poradíme, hlavně že se vše 
podařilo a bude sloužit ke spokojenosti Vás 

všech. Velký dík patří těm, kteří 
s obnovením provozu pomohli, bez jejich 
pomoci by to bylo nemožné. Byli to  
p. Severýn, firma Lusk (podlahy), p. Mrštný 
(klimatizace v prodejně), pracovníci obce  
p. Holeček, p. Štajner, p. Chára a p. Vítek P., 
elektro p. Nastoupila, p. Hruška (vymalo-
vání). Celá tato etapa skončila a nyní už 
začíná příprava rozpočtu na příští rok. Je 
zadán projekt na opravu cesty par. č. 2163 
směr Perdějov až do Písečné, celá cesta až po 
hranice s Písečnou bude asfaltová, a tím 
snadno průjezdná i pro cyklisty. Dále se 
připravuje koupě nového hasičského vozidla, 
protože naše cisterna „Máňa“ má už 44 let 
(na ženu nejlepší léta, ale na hasičské vozidlo 
je to do muzea). O dalších akcích se většinou 
hovoří na veřejných zasedáních, kde Vás 
s Vašimi názory rádi přivítáme. 

Petr Nun - starosta obce 
DlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovický 

Pohled zpátky 

Dne 26. srpna v 6:50 
ráno na dolním konci a 
v 7:00 u prodejny pos-
bíral autobus p. Paďoura 
s řidičem panem Vyčíta-
lem nás všechny, kdož 
jsme se měli zúčastnit 
zájezdu. Trasa začala 
přes Zámrsk směr první 
zastávka ve Vraclavi. Ve 
zdejším kostele, který je 
odsvěcen a slouží jako 
muzeum, jsme obdivo-
vali dřevěné sochy 
v nadživotní velikosti, 
které kdysi stály v kapličkách na Křížové 
cestě na Dolní Hedeč. V pramenu pod 
kostelem jsme se osvěžili, a jelikož je léčivý, 

mohli jsme bez obav pokračovat na další 
místo našeho výletu, hrad Košumberk. Zde 
jsme na zřícenině zavzpomínali, jak žili naši 
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předkové, kromě romantiky jim ale nebylo 
co závidět. Následoval oběd a cesta na Nové 
Hrady. Tento zámek, vybudovaný ve 
francouzském stylu, koupila rodina z Prahy a 
celý jej zrekonstruovala. Je to v Česku takový 
malý zázrak, ale i takoví lidé existují a lze jim 
jen přát mnoho optimismu v úsilí do dalších 
prací. Na zhlédnutí zde bylo i muzeum 
cyklistiky a klobouků. Po večeři následovala 
cesta domů, nic mimořádného se nestalo a 
mnoho zážitků nám zůstalo.  

Na každém zájezdu je velice důležitý 
průvodce. Vždy bereme jen ty zkušené a opět 

se to potvrdilo. Jirka Tydlitát je a bude 
nedílnou součástí těchto zájezdů, protože 
výklad, který podával během přejezdů na 
trase, byl věcný a hlavně bylo vidět, že to má 
vše dopředu připravené a zajímavě podané. 
Organizace také za jedna, těšíme se na další 
zájezd.  

Závěrem chci poděkovat panu řidiči, který 
se ukázal jako profesionál hlavně při otáčení 
v Košumberku. Ve 20:30 hodin nás dovezl 
domů v pořádku. 

Petr Nun – starosta obce 

DlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObč 

 
 

V sobotu 19. 9. 2015 doručil zastupitel p. Jaroslav Vondruška starostovi obce svoji 
písemnou rezignaci na post zastupitele obce Dlouhoňovice, starosta obce jeho rezignaci přijal. 
Zastupitelstvo obce Dlouhoňovice zůstává po odchodu p. Vondrušky sedmičlenné, tedy  
i nadále usnášeníschopné. Na udržení této důležité funkčnosti obecního zastupitelstva 
(usnášeníschopnosti) stačí v případě Dlouhoňovic pět zastupitelů. Vzhledem k tomu, že  
p. Vondruška byl předsedou komise pro veřejný pořádek a výstavbu v obci, tuto činnost 
dočasně převezme starosta obce.  

Pan Vondruška se pro Občasník k výše uvedenému písemně vyjádřil takto:  
 

Vážení  spoluobčané, 
dovolte mi oznámit, že jsem se rozhodl ukončit svou činnost jako zastupitel obce 

Dlouhoňovice a rezignovat na tento post ke dni 19. 9. 2015 předáním písemné rezignace 
starostovi obce. 

Mým důvodem je nesouhlasný postoj se způsobem vedení zastupitelstva obce a mé 
nenadálé pracovní vytížení. 

Děkuji Vám všem za Vaše hlasy a podporu v komunálních volbách v roce 2014. 
Vondruška Jaroslav 

DlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovický 

Poděkování 

Jménem spolku MAS ORLICKO, z.s. bychom chtěli touto cestou poděkovat všem městům, 
městysům a obcím v naší územní působnosti, za projev podpory a kladného vyřízení žádosti  
o poskytnutí příspěvku na pokrytí nákladů spojených s hlavní činností našeho spolku. 

Manažerka Ing. Ivana Vanická a kolektiv spolupracovníků MAS ORLICKO, z.s. 
 

Svoz nebezpečného odpadu 

Svoz nebezpečného odpadu proběhne v naší obci ve středu 11. 11. 2015.  
Čas a místo sběru Vám budou sděleny prostřednictvím informačních letáků. 
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Zastupitelstvo obce Dlouhoňovice na svém zasedání dne 29. 6. 2015 schválilo: 

� vyhlášení záměru na pronájem objektu prodejny v č. p. 139 v Dlouhoňovicích; 
� účetní závěrku Správy sportovišť Dlouhoňovice, s.r.o. a vyslovuje souhlas s hospodářským 

výsledkem za rok 2014 ve výši 109 085,- Kč. Rezervní fond se stavem 20 375,- Kč  
k 31. 12. 2014 bude převeden na pokrytí neuhrazených ztrát z minulých let, neboť dle nové 
úpravy Zakladatelské listiny již rezervní fond není vytvářen; 

� a ukládá starostovi uzavření smlouvy s firmou MDS Projekt Vysoké Mýto na provedení 
revize mostů v obci Dlouhoňovice. 

Zastupitelstvo obce Dlouhoňovice na svém zasedání dne 31. 7. 2015 schválilo: 

� směnné smlouvy na parc. č. 723/1 v k. ú. Dlouhoňovice; 
� smlouvu na pronájem hospody Pod Lipami a penzionu Pod Lipami; 
� a ukládá starostovi uzavření příslušné smlouvy s firmou Hruška na pronájem prodejny; 
� smlouvu s firmou DOMIST s.r.o. na zhotovení projektové dokumentace lávky k Chatě 

Rolba; 
� opravu cesty parc. č. 2163 a parc. č. 2196 v rámci pozemkových úprav. 

Zastupitelstvo obce Dlouhoňovice na svém zasedání dne 14. 9. 2015 schválilo: 

� smlouvu s firmou IWWA včetně smluv na projektové dokumentace: 
a) rekonstrukce komunikace ulice Hlavní; 
b) rekonstrukce areálu ZD;  
c) rekonstrukce ubytovny;  
d) nový chodník z ulice Dolečka směr ulice Sídlištní;  
e) rekonstrukce střechy na kabinách sportovního areálu;  
f) oprava křížku a kapličky;  
g) rekonstrukce ulice Dolečka;  
h) rekonstrukce ulice Sídlištní;  
i) přestavba bytu v č. p. 71 na oddělení Mateřské školy;  
j) revitalizace pozemku před restaurací Pod Lipami. 

  

� prodej pozemku parc. č. 458/12, 458/13 a 677/2 firmě Bühler za částku 100,- Kč/m2; 
� záměr využití služeb právníka společně s dalšími obcemi ze Sdružení obcí Orlicko; 
� vyhlášení záměru koupě hasičského vozu pro SDH Dlouhoňovice; 
� věcné břemeno pro ČEZ distribuce – el. přípojka na RD na p. č. 2184/3; 
� úpravu rozpočtu (vyčlenění částky na zakoupení vozu pro SDH, výstavbu chodníku  

v ul. Hlavní). 
 

 

Termín posledního veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dlouhoňovice v r. 2015: 
pondělí 7. prosince 2015 

 

Případná změna bude včas oznámena. 
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Vítání občánků 

Na podzim připravujeme vítání občánků obce Dlouhoňovice. Pokud máte zájem o přivítání 
svého miminka, oznamte to na Obecním úřadu v Dlouhoňovicích (týká se dětí přihlášených  
k trvalému pobytu v Dlouhoňovicích). 

Děkujeme a budeme se na vás těšit – za obec Lenka Sklenářová 
 

 

Vážení rodiče, s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů nemůžeme 
bez vašeho souhlasu zveřejnit údaje o narození vašeho dítěte. Pokud si přejete uvedení jména 
a data narození vašeho miminka v Dlouhoňovickém občasníku, dostavte se s rodným listem 
dítěte na Obecní úřad v Dlouhoňovicích. Podobné pravidlo platí i u významných životních 
výročí (jubilea, výročí svatby, atd.) Pro zveřejnění plného jména v obecním zpravodaji 
potřebujeme váš písemný souhlas. 

Děkujeme za pochopení, redakce DlňO 
 

 

Narozeniny oslaví 

v říjnu 
František Šulcek   84 let 
Marie Slaninová   85 let 
 

v listopadu 
Milada Kalousková  85 let 
Emilie Suchodolová  90 let 
 

v prosinci 
Jarmila Hubálková   89 let 

 

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví.  

 

Úmrtí 

v červenci 
Tomáš Havrda 

 

v srpnu 
František Dostálek 

 

v září 
Milada Macháčková 
Karel Šlesingr 

 

Čest jejich památce. 

 

  

Narození 

v srpnu 
Tereza Blažková  

Miminko vítáme do života a rodičům gratulujeme. 

DlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovický 

Děkujeme všem, kteří jste se přišli naposledy rozloučit s paní Miladou Macháčkovou. 
Děkujeme za projevy soustrasti a květinové dary. Naše poděkování patří také pohřební službě 
pana Daniela Janaty a kolektivu restaurace Pod lipami.  

Rodiny Macháčkova, Zezulkova, Břízova 
DlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovický 

Dne 25. 9. 2015 jsme vzpomněli 20. výročí úmrtí paní Aničky Břízové. Kdo jste ji znali, 
věnujte jí prosím s námi tichou vzpomínku.  

Děkují rodiny Břízova a Prausova 
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Vítání léta 

Už se stalo tradicí, že když skončí školní 
rok a začnou prázdniny, vítáme s Floriánkem 
léto. Někdy se nám povede objednat počasí 
hezky slunečné a teplé, ale někdy naopak 
deštivé a chladné. Letos to bylo něco mezi 
tím vším, proto jsme svá stanoviště umístili 
jak na hřiště, tak do tělocvičny. Tématem 
celého odpoledne byly olympijské hry. 
Soutěží bylo hned několik od skládání 
puzzlíků až po opičí dráhu. Zkrátka každý si 
přišel na své. Soutěžilo se celé odpoledne a za 

vysoutěžené body mohly děti nakupovat  
v našem obchůdku. Kromě soutěží se děti 
mohly nechat proměnit v jakékoliv zvíře 
pomocí barev na obličej, nechat se potetovat 
jako správný námořník nebo si vyrobit tričko. 
Nakonec to vypadá, že jsme léto řádně 
přivítali, protože přišlo v celé své parádě. 

Chtěla bych poděkovat všem, kteří se na 
akci podíleli a samozřejmě i holkám  
z Floriánku, že věnovaly svůj volný čas. 
Budeme se těšit na další společné akce. 

Bára Motlová 
DlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovický 

 Myštúra  

Letošní Myštúra byla asi čtyřkilometrovou procházkou po českých městech. Začínalo se  
v Dlouhoňovicích na hřišti. Děti po registraci dostaly papírovou mapku, na kterou musely 
posbírat města ČR. Po startu došly do „Prahy“ u prodejny, tady bylo připraveno pár známých 
pražských památek s ma-
pou Prahy a pro nejmenší tu 
bylo stavění dřevěných ko-
mínů. Druhým zastavením 
bylo obuvnické město „Zlín“ 
v autobusové zastávce u 
Podhájeckých, děti tu měly 
za úkol najít stejnou botičku 
a uvázat tkaničku pomocí 
kombinaček. Dalším zasta-
vením byla „Třeboň“ u 
hřbitova s lovem rybiček. Na 
Výhledně byl pro děti 
připraven kvíz se znaky 
měst a vesnic. Nad vlekem 
na děti čekala „Olomouc“, 
úkol byl zaměřený na flóru, 
tedy poznávání rostlin  
z herbáře, přiřazování barevných květin a kdo chtěl, mohl se nechat natetovat třpytivou kytku. 
Na chatě Rolba se běžela „Velká Pardubická“ a zdobily se perníčky, děti byly tedy  
v „Pardubicích“. Pak tu bylo zastavení v „Lošticích“, děti podle čichu hádaly, kde je syreček  
a mohly si podojit papírovou kravku. Dalším zastavením byl „Pelhřimov“ a „Chrudim“. Bylo tu 
spousta hlavolamů, hádanek a loutkových vystřihovánek. Na vleku se mohli všichni 
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zúčastnění občerstvit výbornou vaflí, kávou aj. Ještě na děti čekala dvě zastavení u Agromexu. 
Na stanovišti „Kvasiny“ po jízdě zručnosti děti hádaly značky aut Škoda. Poslední zastávka 
byla ve „Dvoře Králové nad Labem“, jistě si každý spojí toto město se ZOO, úkolem zde bylo 
srovnat zvířátka podle velikosti, poznat, kde určitá zvířata žijí. V ZOO dostaly děti poslední 
tečku do mapy a za splněnou mapku si došly do cíle pro odměnu.  

Zúčastnilo se 81 dětí. Na dobrovolném vstupném a tetování v cíli se vybralo 3 200 Kč a na 
občerstvení 400 Kč. Tedy celkem 3 600 Kč. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován 
darem pro Albertinum, odborný léčebný ústav Žamberk, na zakoupení pomůcek a potřeb pro 
klienty a pacienty lůžkových oddělení psychiatrie, plicní a následné a dlouhodobé péče. 
Stejnou částku, jako jsme na Myštúře vybrali, věnuje Albertinu i obec Dlouhoňovice.  

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem zúčastněným, kteří přispěli na dobrou věc. Děkuji 
společnosti Agromex za zapůjčení šlapacího traktůrku Fendt. A velké poděkování patří všem, 
kteří pomohli s přípravami a realizací celé Myštúry. 

Letos se ještě uvidíme na Drakiádě, Spaní s přechodem času, Vánoční dílně a Vánoční akci 
pro děti a rodiče.  

Simona Páchová
DlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovický 

„PŘÍVESNICKÝ TÁBOR“ 

Letos už po třetí, když se zavřou školky a 
družiny v okolí, se konal náš malý 
přívesnický tábor na chatě Rolba. Děti jako 
obvykle přicházely kolem 7. hodiny ranní a 
odcházely kolem 16. hodiny. Jediné co bylo 
jiné, bylo téma táboru. 
Letos jsme zvolili 
indiány. Jelikož se 
sešlo 43 dětí, byly opět 
rozděleny do tří 
skupin. 

Tábor začal v pon-
dělí 13. července a jako 
každý správný indián-
ský kmen, tak i naše 
družstva měla svůj 
vlastní totem, který si 
děti samy vyrobily. Po 
dopolední činnosti si 
každý malý indián 
namaloval své tričko  
s indiánskou výtvarni-
cí Janou Bártovou, 
které patří náš velký dík. V úterý nás náš 
náčelník David překvapil tím, jak si hravě 
poradil s rozděláváním kokosových ořechů,  

z kterých si děti poté vyrobily například 
krabičku na poklad. K indiánovi neodmysli-
telně patří jeho věrný kůň. Ty si děti vyráběly 
ve středu společně se škapulíři (malými 
háčkovanými pytlíčky na krk určenými pro 

důležité věci) a indiánskými korálky. 
Odpoledne mohli jak děti, tak rodiče okusit, 
jaké to je vařit po indiánsku. Kdo měl chuť 
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na sladké, mohl ochutnat trdelník pečený na 
klacku, kdo raději něco slaného, náčelnice 
Simona smažila bramborové placky rovnou 
do ruky. I indiány občas trápí špatné sny, a 
aby netrápily i naše malé účastníky, vyráběli 
jsme ve čtvrtek lapače snů. A abychom si 
také zasportovali, odpoledne proběhla 
indiánská olympiáda s možností se nechat 
potetovat. Poděkování patří paní Evě 
Vítkové, která nás odpoledne mile 
překvapila výbornými palačinkami, které 
neskutečnou rychlostí zmizely, a dlouhoňo-
vickým hasičům, kteří nás přijeli v tom 
horku zchladit. Poslední den našeho tábora 
jsme vyrazili do lesa na pořádnou 
stopovanou. Trasa vedla od chaty Rolba přes 

les až na Osadu Toulavých jezdců, kde jsme 
se naobědvali a vyrazili na cestu zpět. Po 
návratu na Rolbu bylo na řadě hledání 
pokladu a svačina a ještě před odchodem 
domů jsme se byli podívat na Dni otevřených 
dveří ve firmě Agromex, které tímto 
děkujeme za pozvání a především za 
pohoštění.  

Na závěr bychom ještě chtěli poděkovat 
školní jídelně Žamberk za výborné obědy, 
místnímu obecnímu úřadu za možnost 
využití obecních prostor a za zapůjčení 
dřevěných stolů z kulturního domu. 

A především náš velký dík patří těm, kteří 
obětovali čas o své dovolené. 

Bára Motlová
DlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovický 

Poděkování – sousedské hlídání, aneb přívsí tábor 

Rád bych poděkoval všem účastníkům sousedského hlídání, které se uskutečnilo letos v 
červenci. Děkuji všem dospělákům za obětavé zajištění hlídání, organizaci her a technické 
zázemí. Dále děkuji dětem, že moc nezlobily, a že skvěle fungovaly po celý týden. 

David Silber 
DlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovický 

PODZIMNÍ BURZA  

Dne 19. září se konala v tělocvičně v Dlouhoňovicích podzimní burza. Po loňské zkušenosti 
byl prodej omezen pouze 
na sál, který i tentokrát 
maminky bez problémů 
zaplnily. Nejvíce naku-
pujících se zde vystřídalo 
mezi devátou a jedenác-
tou hodinou. Poté měly 
prodávající maminky ko-
nečně možnost si také 
nakoupit věci, které 
shání. Díky úspěšnosti a 
plynulému průběhu celé 
akce se jistě můžeme 
těšit na její jarní 
pokračování.  

Velké poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě burzy. 
  



DLOUHOŇOVICKÝ OBČASNÍK      ČÍSLO 67 (3/2015) 

 STRANA 9 

Ohlédnutí za Myštúrou 

V sobotu 5. září jsem se se svými vnoučaty 
zúčastnila akce pro děti Myštúra. Počasí nám 
přálo, i když dost foukal vítr. Začátek byl 
stanoven na 14 hodinu na hřišti, ale 
nedočkavé děti tu byly i o půl hodiny dříve. 
Vstupné bylo dobrovolné a bude předáno 
žambereckému Albertinu. 

Při registraci dostaly děti na krk mapku 
České republiky, nezbytné pokyny a už se 
rozběhly po žlutých fáborkách na trasu. 
Jednotlivá stanoviště představovala města a 
vesnice v republice a činnost, která je pro 
toto místo typická. První stanoviště bylo u 
obchodu. Děti měly podle mapy města a 
erbu poznat, že se jedná o naše hlavní město 
Prahu. Zde se zapojili do plnění úkolů  

i dospěláci. Přiřadit správně text k obrázkům 
památek byl leckdy oříšek i pro ně. Pro 
nejmenší děti zde byly připraveny kostky, 
aby mohly vystavět nový Karlův most. Po 
splnění úkolu bylo město zapsáno dětem do 
mapy a hurá k dalšímu stanovišti. Z rozcestí 
u hlavní silnice ale byly vidět žluté fáborky 
vlevo i vpravo. Kudy teď? Šla jsem s dětmi 
mezi prvními a tak jsme se logickou úvahou 
vydali směrem po vesnici dolů, tedy vlevo. 
Na stanovišti číslo dvě na nás čekaly pohory 
a bačkůrky. Byli jsme ve Zlíně. Nejmenší děti 

zkoušely protahovat šněrovadla na botě 
z papíru, větší k sobě párovaly rozházené 
bačkůrky a ti největší si určitě rádi zkusili 
udělat na pohorce smyčku dvojími 
kombinačkami. Zkuste si to, není to vůbec 
jednoduché! Na křižovatce k panelákům 
jsme opět nevěděli kudy. Fáborek byl před 
křižovatkou a pak už žádný. Malí 
průzkumníci se rozběhli po vsi dolů, druzí 
cestou kolem Podhájeckých ke hřbitovu. 
Druzí byli úspěšní, a tak se další účastníci 
obešli už bez průzkumníků a dávali se za 
námi cestou vpravo. Trasa pochodu nás 
zavedla ještě do Třeboně, kde jsme chytali 
ryby, v Pardubicích jsme zdobili perníčky, 
v Olomouci poznávali kytičky, ve Dvoře 

Králové jsme navštívili ZOO. Na 
stanovišti Dlouhoňovice na nás u 
balíků slámy čekala kráva, sice 
papírová, kterou děti musely podojit. 
Ze struků jí však neteklo mléko, ale 
voda. U lyžařského areálu jsme se 
občerstvili, takže hladem a žízní 
nikdo z účastníků netrpěl. Na své si 
přišli hlavně kluci na stanovišti 
v Kvasinách. Vždyť poznávání typů 
škodovek a jízda zručnosti jsou přece 
jejich doménou!  

Fáborků na trati bylo poskrovnu. 
Možná i proto, že je někteří 
nenechavci sundali dřív, než měli. 
Přesto všichni startující do cíle na 
hřišti dorazili. Zde za vyplněné 
mapky děti dostaly odměnu, a pokud 

měly dost energie, mohly si zaskákat na 
hradě nebo trampolíně. 

Pro mě bylo největší odměnou příjemně 
strávené odpoledne aktivním pohybem 
v přírodě se svými vnoučaty a dobrými lidmi 
kolem sebe. Zúčastňuji se pravidelně akcí 
pořádaných pro děti a jsem ráda, že se 
v dnešní uspěchané době najde tolik 
obětavých lidí, kteří nezištně věnují svůj 
volný čas ve prospěch druhých. 

Floriánku, moc Ti děkuju! 
Lenka Babáková 
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Z 
Závody Mladých hasičů 

Když zabrouzdáte do minulého čísla Občasníku, přečtete si o rekordním čase, který zaběhlo 
družstvo chlapců za 17:73 sekund. Nyní se nám podařilo tento čas překonat v každém ze čtyř 
uskutečněných závodů, na úžasných 16:94 sekund, což je téměř maximální možný výkon, co 
jsme schopni předvést s naší požární stříkačkou. Ostatní družstva soutěží s výkonnějšími 
sportovními stříkačkami, tudíž se to podepisuje i na jejich čase. 

Úspěch však neslaví pouze chlapci, ale i našim mladým hasičkám se podařilo zlepšit čas na 
19:15 sekund, což je ohromný skok. Poslední závody v požárním útoku se konaly 13. září 
v Letohradu, kdy se chlapcům podařilo obsadit 4. místo s časem 18:89 sekund a dívkám  
8. místo s časem 30:46 sekund. Tento výkon nám zajistil v závěrečné tabulce 5. místo 
v Orlicko-ústecké lize mladých hasičů, což je fantastický výkon. Celkově se naše B dívčí 
družstvo z 28. týmů umístilo na 13. místě. Myslíme si, že si to rozhodně zaslouží velkou 
pochvalu. Všechny letošní soutěžní časy jsou souhrnně obsaženy v následujícím přehledu: 

 

datum místo soutěže 
„A“ tým (chlapci) „B“ tým (dívky) UMÍSTĚNÍ 

A tým/B tým/ z celkového počtu 1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo 

10. 5. 2015  Letohrad - Kunčice 18:09 --- NP --- 3/-/13 

16. 5. 2015 Přívrat --- --- --- --- -/-/14 
24. 5. 2015  Lukavice 17:73 --- 22:63 --- 4/11/20 
28. 6. 2015  Bystřec 17:46 NP 25:66 22:49 9/12/19 
12. 7. 2015  Dolní Třešňovec 17:62 --- NP --- 5/-/13 
23. 8. 2015  Třebovice 17:28 NP 26:85 19:15 4/9/10 
30. 8. 2015 Dolní Dobrouč 17:24 16:94 19:76 20:88 9/12/17 
30. 8. 2015 Dolní Dobrouč - štafety 61:13 --- 86:13 --- 7/16/17, celkem vč. štafety 8/15/17 
13. 9. 2015 Letohrad 18,89 --- 30,46 --- 4/8/16 

 

Na závěr tohoto příspěvku bychom chtěli poděkovat paní Lucii Šimkové za návrh a výrobu 
týmového maskota (modrožlutý dráček v barvách Dlouhoňovic) a rovněž mladé hasičce 
Vendulce Kořínkové, která se s námi bohužel v další sezóně rozloučí. Zároveň však věříme, že 
nás neopustí nadobro a budeme moci dále sledovat její skvělé výkony v družstvu dorostu. 

S pozdravem Jana a David Třešňákovi 
DlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovický 

Novinky u „Mladých hasičů“ 

Za zmínku rozhodně stojí účast Mladých 
hasičů na Memoriálu Zdeňka Musila, který se 
konal, jak je již zvykem, v Dlouhoňovicích, a 
to v sobotu 5. září. Jako první bychom rádi 
upozornili na to, že se jednalo o závody 
dospělých, tudíž veškeré nářadí bylo 
mnohem těžší a delší, než se kterým běžně 
soutěží děti. Našim Mladým hasičům se  
i přesto podařilo umístit na 2. místě, což je až 
neskutečný výkon. Tímto bychom jim chtěli 
poděkovat. Zároveň však patří velké díky  

i rodičům, fanouškům a sponzorům, bez 
nichž bychom to nezvládli. 

I přes to, že Orlicko-ústecká liga mladých 
hasičů skončila, naši Mladí hasiči nebudou 
zahálet a vymění požární útok za vytrvalostní 
závody požární všestrannosti. Tento rok tedy 
začneme sezónu úplně poprvé ve sportovní 
hře Plamen. Pevně věříme, že nám Mladí 
hasiči ukáží ze svých schopností maximum a 
umístění bude minimálně takové, jako do 
teď, ne-li ještě lepší. 

S pozdravem Jana a David Třešňákovi 



DLOUHOŇOVICKÝ OBČASNÍK      ČÍSLO 67 (3/2015) 

 STRANA 11 

Memoriál Zdeňka Musila  

v netradičním požárním sportu bývá mnohými soutěžícími pojat opravdu velmi svérázně.  
A nejinak tomu bylo i letos. V případě našeho snímku jde o mimosoutěžní recesistickou 

skupinu, která svými „dovednostmi“ a 
sportovním úborem pobavila všechny 
přihlížející a zdálo se, že i sebe sama.  

Letošního již XIX. ročníku Memoriálu se 
zúčastnilo celkem 15 týmů, z toho dva 
dětské (oba z Dlouhoňovic) a 13 týmů 
dospělých. Některé týmy přistoupily 
k soutěži zodpovědně, vybavily se 
jednotným dresem, na hlavu navlékly 
ochranné přilby a svůj požární útok vzaly 
doslova „útokem“. A pak se objevily  
i řekněme „amatérské“ týmy, kterým až tolik 
o výsledný čas nešlo, ale spíše se chtěly 
vzájemně pobavit a zábavy si náležitě užít. 
Zodpovědně k závodům přistoupila obě 
domácí dětská družstva, která před 
dospělou konkurencí nikterak nezaostala, 
naopak v případě dětského týmu 
s tajemným názvem „AVC“ dlouho před 
dospělými s přehledem vedla, až je nakonec 
o pouhé dvě vteřiny překonal sehraný tým 

dospělých startující pod označením Klášterec I. Jen pro orientaci, o jakých sportovních 
výkonech je tu řeč a jaké zhruba časy se v cíli u soutěžních týmů objevovaly? 

 

Vždy sedmičlenný tým, ve kterém musely 
být podle pravidel vždy minimálně dvě 
dívky/ženy, odstartoval do závodu společně 
od stolu, kde na úvod po spuštění časomíry 
soutěžící museli vypít pohárek libovolného 
nápoje. U dětí šlo o limonádu, u dospělých o 
„něco jiného“. Po dopití se každý soutěžící 
rychle ujal svého úkolu – strojník spolu  
s „košařem“ musel doběhnout cca 50 metrů 
ke stroji a ke kádi s vodou. Cestou měli za 
úkol přeskočit nemalou překážku. Proudaři 
museli s proudnicí a hadicí absolvovat 
přibližně 30m slalom, podlézt stůl a připravit 
se na sestřelení terče, „béčkař“ musel 
protáhnout konec hadice určené na připojení 
ke stroji úzkým tunelem. Pochopitelně šlo o 
závody v požárním sportu, takže důležitá byla 
i odborná znalost požární problematiky. Jako 
při standardních závodech bylo potřeba vše 
správně spojit a zapojit, nasát vodu, správně 

obsloužit stroj i rozdělovač („troják“), aby se 
voda dostala co nejrychleji do proudnice, a 
byl-li proudař v tu chvíli připraven, podařilo 
se vodou shodit malý terčík. Tím ale závod 
ještě nekončil. Po zdárném útoku se museli 
všichni vrátit zpět ke stolu a opět vypít 
připravený pohárek nápoje. Až když dopil 
poslední z družstva a položil svůj kelímek, 
stopky časomíry se mohly zastavit. 
Nejlepšího výsledku dosáhl tým Klášterec I. 
v čase 46,50 sec., druhé byly dlouhoňovické 
děti s časem 48,50 sec., nejpomalejší byl 
naopak tým označený jako „Naplaveniny“, 
který požární útok ukončil v čase 1:40:10 
min., což rozhodně není žádná ostuda. Jak 
jsem již předeslal, šlo hlavně o zábavu, nikoli 
o plnohodnotné závody. A protože zábava to 
byla náramná, vítězem byl vlastně každý, a to 
vč. početné skupiny fanoušků a diváků.  

Za redakci DlňO sepsal L. Šimek 
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Prosba o sponzorský dar  

Jak jste si již mohli všimnout, výkony našich dětí se stále zlepšují a jejich výsledky již 
dosahují téměř maxima. Bohužel však není v našich silách tento výkon překonat, neboť máme 
oproti ostatním družstvům horší vybavení. Tímto bychom Vás chtěli požádat o sponzorské 
dary, protože k lepším výkonům nám schází sportovní stříkačka, kterou si v současné situaci 
Sbor dobrovolných hasičů nemůže dovolit. Budeme velmi vděční za každý příspěvek, ať už 
přímo od Vás, nebo Vašich zaměstnavatelů či známých, kteří jsou ochotni se podílet na 
činnosti Mladých hasičů v Dlouhoňovicích. 

Předem srdečně děkujeme, s pozdravem Mladí hasiči Dlouhoňovice 
 

 

 

Soutěž pro „náctileté“ 

Ve druhé půlce letních prázdnin probíhalo 
ve spolupráci s FLORIÁNKEM v Dlouhoňo-
vicích pokračování soutěže s názvem „Okolo 
Dlouhoňovic“ určené pro děti ve věku 10+. 
Po Dlouhoňovicích bylo rozmístěno dvanáct 

stanovišť, soutěžící 
měli za úkol pomocí 
nápovědy ukryté v QR 
kódech tato stanoviště 
najít a zodpovědět na 
každém stanovišti 
jednoduchou otázku 
týkající se daného 

místa. Mezi stanovišti nechyběla Výhledna, 

Urbanova studánka, vlakové nádraží, 
hasičská zbrojnice, sjezdovka, zvonička, 
památný dub na rozcestí ulice Nádražní a  
U Dubu…  

Správné odpovědi jako první zvládl 
sestavit a zaslat Jirka Pácha, a to hned první 
den, kdy jsme soutěž vyhlásili, tedy 1. srpna 
v 8:30 ráno! Správných, či úplných odpovědí 
dorazilo nakonec pouze sedm, odměnu (resp. 
cenu) proto získal každý z úspěšných 
soutěžících. Ceny byly ve spolupráci se 
zástupci spolku Floriánek předány koncem 
září osobně všem vylosovaným soutěžícím.  

Za redakci DlňO – Ladislav Šimek 
 
 Jména úspěšných soutěžících si můžete zkusit vygenerovat z přiloženého QR kódu ☺. 

DlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovický 

MÍSTNÍ KNIHOVNA JE OPĚT OTEVŘENA! 

Po prázdninové přestávce se ve středu 2. září 2015 opět otevřela místní knihovna 
v Dlouhoňovicích. Otevírací doba je nezměněná, tedy každou středu od 17:00 do 19:00 
hod. Více na webových stránkách obce Dlouhoňovice, záložka „OBEC DLOUHOŇOVICE“, 
odkaz „KNIHOVNA“, kde je umístěn i seznam dostupných knižních titulů a další zajímavé 
informace.  

 
 

NOVÁ PODOBA OBČASNÍKU  

Elektronická verze Občasníku je plně barevná. Barevný Občasník ve formátu *.pdf 
je k dispozici na internetových stránkách obce Dlouhoňovice v záložce OBEC 
DLOUHOŇOVICE / OBČASNÍK. Tam je také umístěna obrazová příloha Občasníku, která 
ve formě fotografií doplňuje kapitolu Občasníku „STALO SE“ – viz strana 25 / 26.  
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Magdalena Langrová  

Znáte jména, jako Hana Jiříčková, Ivana Mrázová, Věra Vávrová, Veronika Vránová, 
Karolína Mrozková, Margita Žuchová, Lenka Hanáková, či v nadpisu článku uvedená 
Magdalena Langrová? Tak jinak. Znáte jména, jako Simona Krainová, Tereza Maxová, Eva 
Herzigová, Kateřina Průšová, Petra Němcová, Taťána Kuchařová? Prvně jmenované dámy 
dobývají svět ve stejné oblasti, tedy ve světě modelingu, jako zbylých šest jmenovaných 
krásek. Jde totiž v současnosti o nejžádanější české modelky ve světě. A mezi těmito 
dívkami je právě i slečna Magdalena Langrová, rodačka z Dlouhoňovic. 

 

Zkusit představit světovou topmodelku 
v obecním zpravodaji formátu Dlouhoňo-
vického občasníku je odvážný úkol, naštěstí 
nám slečna Langrová výrazně situaci 
ulehčila, když před necelými třemi roky 
napsala článek SVĚT MODELINGU 
OČIMA MAGDALENY LANGROVÉ, 
který nám svolila použít a v Občasníku 
zveřejnit. A byla i tak laskavá, že exklusivně 
pro Dlouhoňovický občasník, resp. pro Vás, 
jeho čtenáře, poslala svůj osobní pozdrav 
(zařazen na konci příspěvku). Toho si moc 
vážíme a slečně Langrové tímto upřímně 
děkujeme. 

Na úvod ještě dovolte krátké představení, 
s kým „máme tu čest“.  

Magdalena Langrová odstartovala 
svou kariéru ve velmi útlém věku a 
rozhodně není nadnesené říct, že hned na 
začátku zazářila jako kometa. Její vůbec 
první prací byla exkluzivní přehlídka pro 
italský módní dům Prada. Od té doby 
pracovala pro nejznámější módní značky, 
jako jsou Calvin Klein, Balenciaga, 
Valentino, Givenchy, Dolce& Gabbana, 
Chanel, Armani. Zajímavé je, že je 
Magdalena hýčkaná hlavně módním domem 
Christian Dior, pro který pracovala několik 
roků. Samotný kreativní ředitel fran-
couzského módního království Raf Simons ji 
považuje za svoji múzu a inspiraci, a 
Magdalena s ním proto pracuje dlouhé dny 
při samotné tvorbě modelů nejen konfekční 
kolekce prêt-à-porter, ale i haute couture - 
vysoké krejčoviny. 

Magdalena Langrová fotila pro 
nejrůznější zahraniční mutace magazínů 

Vogue, Harper´s Bazaar, Interview či Elle, a 
tím pádem spolupracovala se světovými 

fotografy, jako jsou Patrick Demarchelier, 
Willy Vanderperre, Sebastian Kim, Victor 
Demarchelier, Mikael Schulz. 

Za všímavost a podnět k uveřejnění 
tohoto příspěvku patří velké poděkování 
paní Jánové. Velký obdiv a srdečné 
poděkování musíme vyjádřit i slečně Magdě, 
která nás při osobním setkání překvapila 
svým pozitivním a vlídným přístupem, přes 
svůj mladý věk se chovala profesionálně, 
vyzrále, přesto uctivě, mile a neobyčejně 
skromně ☺ 

redakce DlňO, zdroj internet 
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SVĚT MODELINGU OČIMA MAGDALENY LANGROVÉ 

Nahlédnutí do světa modelingu a o tom, jak v něm vše funguje 

Zajímalo vás někdy, jak vypadá zákulisí přehlídek nebo běžný den modelky? Ráda vás 
nechám nahlédnout pod pokličku. Začněme tedy od počátku. 

Modelingová agentura 

První a nejdůležitější věc, bez které se 
žádná modelka neobejde, je agentura. Jen 
opravdu hrstka vyvolených se může 
spolehnout na vlastní kontakt s klientem a 
pracovat bez agentury, která se stará o 
bookování zakázek, přesuny modelek  
z města do města, z kontinentu na kontinent 
a v neposlední řadě i o to milé slovo. Není to 
pravidlem, ale obvykle má modelka nejdříve 
takzvanou mateřskou agenturu v zemi, 
odkud pochází, a na ní jsou dále napojené 
další světové agentury, sídlící ve městech  
s rozvinutým módním průmyslem jako je 
New York, Paříž, Tokio, ale i Sao Paulo či 
Kapské město. Mateřská agentura má dva 
zásadní úkoly, nepočítáme-li samotný 
scouting nových tváří, což je mimo jiné 
povolání samo o sobě. 

Prvním úkolem je poznat potenciál 
začínající modelky a „vyslat“ ji správným 
směrem, tudíž najít a nabídnout dívku do co 
nejlepší agentury ve vytipovaném městě. 
Modelky s roztomilým nosem a výškou sto 
třiasedmdesát centimetrů by se marně 
trápily v Paříži, ale pro asijský market je 
tento typ ideální. Naopak vysoká čokoládová 
kráska může na výlet do Tokia nebo 
Šanghaje rovnou zapomenout. Každý trh má 
jednoduše jiné požadavky a mateřská 
agentura musí vědět, jakým směrem 
modelku vydat. Ve chvíli, kdy je modelka již 
víceméně zajištěná a ví, že pracovat bude, 
úkolem mateřské agentury zůstává vytvářet 
modelce to pravé zázemí — ať už se jedná o 
finanční informovanost, bookování letenek, 
vyřizování víz a nezřídka vymáhání 
pohledávek od nezodpovědných klientů. 
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Stojí v každé situaci mezi námi a světovou 
agenturou, a v případě neshod či problémů 
musí zasáhnout. Je to takový bezpečný 
přístav. Lidem, kteří v agentuře pracují, se 
říká bookeři a s nimi jsme také v kontaktu 
snad více než s vlastní rodinou. Často se 
vytváří přátelství tak pevná, že když se 
booker rozhodne vyměnit působiště  
a pracovat pro jinou agenturu, modelka ho 
následuje. U mateřské agentury není na 
rozdíl od agentur ve velkých městech tak 

důležité jméno, jako spíše síť kontaktů, 
které daný booker má. Jednoduše řečeno, 
jestli má modelce co nabídnout. V česku je 
agentur s návazností na top světové 
agentury stěží jako prstů na rukou, ale 
například v Rusku je běžné, že jeden booker 
má vlastní agenturu se třemi, pěti 
modelkami a přitom dostatečné kontakty, 
aby slibné tváři zajistil smlouvu s některou  
z nejlepších agentur světa. 

 

Diference modelek aneb oslnivý úsměv nebo přehlídkové molo? 

Polopaticky bych mohla říci, že jsou dva 
základní „typy“ modelek. Komerční a  
tzv. „high fashion/show girls“. Nepsaným 
faktem je, že kolem komerčních modelek se 
točí více peněz, kdežto high fashion slibuje 
kariéru. Poznávacím znamením komerční 
modelky je book (portfolium) plný fotek se 
širokým úsměvem, klasickými pózami a 
popřípadě reklamami. Zkrátka ta typická 
sympatická kráska, které se chceme 
podobat, když vidíme, jak zářivý úsměv nám 
zajistí ta a ta zubní pasta. High fashion 
modeling je jiný. Neodpustím si zmínit, že 
často jsou to ty dívky, o kterých si 
pomyslíme: „Tahle že je modelka? To už to 

opravdu můžu zkusit jít dělat i já!“. Zde 
nejsou na překážku odstáté uši ani mezera 
mezi zuby — právě naopak! Heslem je, 
hlavně ať si mě zapamatují. 

Nutno však podotknout, že mnoho 
modelek má to štěstí a zapadají do obou 
skupin — typickým příkladem je například 
Karolína Kurková. Obecně vzato, komerční 
děvčata mohou pracovat všude, pro show 
girls patří mezi nejlepší trhy New York či 
Paříž, naopak příliš pracovních nabídek 
nemůžou očekávat v Los Angeles nebo Asii. 
Nemluvím teď samozřejmě o té padesátce 
nejžádanějších high fashion topmodelek, 
které pracují všude. 

 

Věk modelek 

Dalším velmi diskutovaným tématem je věk modelek. Nic netrvá věčně a i modelka má 
omezenou „životnost“. Vzato kolem a kolem, průměrný věk dívek se sice pomalu zvedá, ale 
stále málokterá modelka nad 23 let svůj věk bez okolků přizná. Ať má pleť sebemladší, 
klienti stále slyší na čísla. Naštěstí ale už zřídka potkáváme třináctileté slečny, které po 
prvním úspěchu opouštějí osmý ročník základní školy, aby se vydaly „vstříc ke hvězdám“. 

Ale dá se v tom chodit. S tro-
chou štěstí a kopou úsilí si 
modelka může po roce po dvou 
vybudovat jakousi základnu 
vlastních klientů (nejčastěji 
fotografů či stylistů), kteří ji už 
znají a opakovaně ji nabízejí 
práci, takzvané direct joby. 
Potom není problém studovat a 
zároveň pracovat, i když už „jí 
dávno není dvacet let…“. 

Magda Langrová 
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Výpadek proudu - jak postupovat 

Výpadek elektrického proudu už postihl snad každého z nás. Přečtěte si, co může být 
pravděpodobnou příčinou výpadku elektřiny a co dělat, pokud vás doma pohltila tma. Tedy 
pokud nechcete dobrovolně držet tzv. „černou hodinku" při svíčkách ... ☺ 

Lokální výpadek elektřiny v domácnosti 

Pokud došlo k výpadku elektřiny v momentě, kdy vaříte na indukční plotýnce, máte 
spuštěnou myčku a právě jste pustili i pračku, je více než pravděpodobné, že došlo  
k výpadku hlavního jističe, proudového chrániče nebo přepálení pojistek. Nejprve 
zkontrolujte, zda se jedná o výpadek proudu opravdu jen ve vaší domácnosti - svítí lampy na 
ulici, svítí se u sousedů? V případě, že jste potmě pouze vy, musíte "nahodit" zpátky hlavní 
jistič. Ten najdete v elektroinstalaci vedle elektroměru - hodin, které měří vaší spotřeby 
elektřiny. Přesuňte páčky hlavního jističe do původní polohy a problém by měl být vyřešen. 

Přerušení dodávek elektřiny 

Postihl výpadek elektřiny celou ulici nebo čtvrť či část města? Jedná se tedy o plošný 
výpadek a potom vám nezbývá než počkat, než budou dodávky elektřiny obnoveny. 
Distribuční společnosti disponují tzv. poruchovou linkou, nicméně během plošného výpadku 
elektřiny se nedoporučuje tuto linku kontaktovat z důvodu jejího možného přetížení. Pro více 
informací se můžete obrátit na webové stránky distributorů nebo případně na jejich účty na 
sociálních sítích, které umožňují rychlý přístup k aktuálním informacím. 

Kontakty distribučních společností v případě přerušení dodávek elektřiny: 

Distributor Poruchová linka Webové stránky Profil na sociálních sítích 
ČEZ T.: 840 850  860  www.cezdistribuce.cz twitter: @SkupinaCEZ 
E.ON T.: 800 22 55 77 www.eon-distribuce.cz twitter: @EONCzech 
PRE T.: 1236 www.predistribuce.cz PRE facebook profil 
 

Předtím než se rozhodnete kontaktovat distributora na poruchové (zákaznické) lince  
z důvodu přerušení dodávky elektřiny, připravte si následující informace: 

• vaše jméno a příjmení, pokud voláte za druhou osobu, tak i její celé jméno; 
• zákaznické číslo; 
• adresu a popis místa, kdo došlo k poruše; 
• upřesnění poruchy; 
• zpětný kontakt. 

Plánované přerušení dodávek elektřiny 

O plánovaném přerušení dodávky elektrické energie jsou distribuční společnosti povinny 
informovat veřejnost tzv. běžným způsobem (veřejná vývěska, oznámení na webových 
stránkách) alespoň 15 dní předem. Pokud dojde k neohlášenému, nenadálému přerušení 
dodávek, je distributor povinen dodávky elektřiny obnovit v případě vysokého napětí (VN) do 
12 hodin, v případě nízkého napětí (NN) do 18 hodin (v Praze do 12 hodin) od přerušení,  
v opačném případě může zákazník po distributorovi žádat náhradu. Náhrada je stanovena 
vyhláškou č. 540/2002 o kvalitě dodávky elektřiny na 10% z roční výše poplatků 
za distribuci, maximálně však 6.000 Kč.  

zdroj internet 
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Výstup na Výhlednu 

V tradičním čase, tedy v první podzimní sobotu, která letos vyšla na 26. září se 
v Dlouhoňovicích uskutečnil výstup na Výhlednu. Za větrného počasí se na severní svah 

Kalvárie vydala početná skupina 
čítající více jak pět desítek hlav.  

Krátký kulturní program zajistila 
(jako již tradičně) paní učitelka 
Kalášková ze ZUŠ Petra Ebena 
v Žamberku se svým třináctičlenným 
sborečkem Vlaštovičky. Příjemnou 
atmosféru víkendového odpoledne 
doprovodili i členové modelářského 
kroužku Animo Žamberk s letadélky 
na dálkové ovládání, jejichž modely 
zaujaly nejen přítomné děti, ale 
mnohdy i jejich tatínky.  

 

Úvodního slova se ujal „duchovní otec“ 
Výhledny, pan Jiří Tydlitát. Na plakátech 
slibovaným „překvapením“ bylo slavnostní 
odhalení návštěvnické knihy nazvané 
příznačně „Vrcholová kniha pod vrcholem“. 
Samotné slavnostní odhalení knihy, které 
uvedl osobně starosta obce, pan Petr Nun, 
nemohl provést nikdo jiný, než opět  
p. Tydlitát, který zároveň pořídil i první 
slavnostní zápis do knihy ve stylu povídky o 
Výhledně. Text povídky vám přikládáme 
v plném znění pod tímto příspěvkem. 
Následně dostali prostor k zápisu do knihy  

i všichni přítomní, této příležitosti však 
využila jen hrstka spoluobčanů. Na Výhledně 
nechybělo malé pohoštění, všichni si pak na 
památku odnesli malé magnetky ve tvaru 
loga Výhledny, které spolu s občerstvením a 

dárkovými balíčky pro 
zpěváčky zajistila 
kulturní komise obce 
Dlouhoňovice. Všem, 
kteří se na zajištění 
programu podíleli, 
patří velký dík. 

Za redakci DlňO Ladislav Šimek 
Z deníku poutníka 
Když vystoupáte na kopec v Dlouhoňovicích podél místního hřbitova okolo pískovcového 

Matterhornu, zjeví se před vašimi zraky podivná stavba rozhledně se podobající, však do 
země v ní se po třech chodech schází. Je Výhlednou zvána a výhled z ní skutečně potěší oko 
poutníka. Jako v rozevřených dlaních nachází se pod vámi obec dlouhoňovická. Všechna ta 
lidská obydlí z Výhledny viditelná lemují na obzoru hory Orlické, Kralický Sněžník a 
Bukovohorská hornatina. I vrcholky sousedního Polska jsou viditelné.  

Stavba samotná pak stojí též za zhlédnutí. Tvarem šestiúhelník jako část plástve včelí 
symbolicky připomíná pilnost obyvatel zdejších. Vzhlédnete-li vzhůru na korouhvičku směr 
větru ukazující, zatím nespatříte tři kříže, které název kopce Kalvárie připomínaly. Stalo se 
totiž, že naše Výhledna zmizela. 

To jenom neúnavnou snahou a prací obyvatel místních bylo znovu toto krásné místo její 
stavbou zvelebeno. Přibylo i posezení doplněné touto návštěvní knihou. Ať všem poslouží ke 
sdílení dojmů z návštěvy této oázy klidu a rozhledů.  

26. září 2015, Jiří Tydlitát 
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DIVADLO V DLOUHOŇOVICÍCH 

Představení helvíkovických ochotníků DOKONALÁ SVATBA, sehrané v dlouhoňovické 
tělocvičně v pátek (28. 8.) v podvečer, bylo prostě DOKONALÉ.  

Příběh byl strhující, dialogy vtipné a herecké podání bezpochyby excelentní. Mnohé hlasy 
po skončení divadla dokonce hodnotily úroveň hereckých výkonů jednoznačně na 

profesionální úrovni, s čímž lze bezezbytku 
souhlasit. Účast byla chvályhodná, veškeré 
finanční prostředky vybrané na vstupném byly 
předány ochotnické společnosti NA SKLÁLE 
Helvíkovice jako podpora jejich práce a 
činnosti. Náklady na realizaci představení byly 
zanedbatelné, a to zejména díky bezplatnému 
zapůjčení 60ks palet od společnosti Raab 
Karcher Stavebniny na stavbu konstrukce 
jeviště a rovněž i díky bezplatnému zapůjčení 

vozidla na přepravu materiálu od společnosti Josef Lux - EUROTRANS Žamberk. 
Výše uvedeným společnostem, Obecnímu úřadu Dlouhoňovice a všem lidem, kteří tento 

zážitek pomohli zprostředkovat, patří velký dík. 
Za kulturní komisi obce – Lucie Šimková 

 

 

 

Výzdoba obce 

Jednou ze snah zastupitelstva bylo také vylepšení vzhledu obecních prostor 
v Dlouhoňovicích. 

Mnozí z vás si jistě všimli, že se na zastávkách a zábradlích mostků objevily truhlíky 
s květinami (některé bohužel také rychle 
zmizely �) a velké betonové květináče 
v ulici Sídlištní a také na „návsi u hasičské 
nádrže“ byly osázeny zakrslými keříky. 

Před obecním úřadem byly vykáceny 
přerostlé dřeviny a jejich místo nahradily 
různobarevné trvalky. Ještě na konci 
loňského roku byla odstraněna kleč  
u autobusové zastávky „Jednota“  
(u Podhájeckých) a během letoška 
proběhla celková změna okolí u zastáv-
ky.  K rozjasnění prostor u této zastávky 
mimo jiné přispěly žluté a oranžové 
afrikány, které tam vyrostly díky pilným rukám paní Bártové a paní Sommerové. Za což jim 
patří naše velké poděkování! 

Věřím, že i v příštím roce bude květinová výzdoba zkrášlovat Dlouhoňovice a že se nám 
také podaří vylepšit i další části obce, na které se letos nedostalo. 

Jitka Dolečková 
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Poděkování za výčep na hřišti 

Chtěla bych touto cestou poděkovat paní Janě Třešňáková, 
Lucii Šimkové, panu Zdeňku Kořínkovi, Davidu Silberovi, 
Ladislavu Šimkovi a Jaroslavu Macháčkovi, tedy všem, kteří se 
podíleli na provozu výčepu na hřišti v době uzavření místní 
hospody. Jejich práce a volný čas obětovaný bez nároku na 
honorář ve prospěch nás, žízní a horkým létem vysušených 
spoluobčanů, si takovouto veřejnou pochvalu a velký dík právem 
zaslouží.  

 
Za místní „štamgasty“ – Marie Kudláčková 

 

 
 

Ahojky, zdravíme vás z naší školky! 

Je po prázdninách, k veliké radosti našich rodičů, ale i nás dětí. Konečně jsme se všichni 
vrátili do naší školičky. Nastoupili jsme v plném 
počtu – 25 dětí a hned v srpnu nás čekalo 
velikánské překvapení. Představte si, že máme ve 
třídě ohromnou interaktivní tabuli. Můžeme na ni 
kreslit, počítat, skládat obrázky, doplňovat 
chybějící části a spousty dalších věcí. Děkujeme 
zastupitelům obce, že nám schválili peníze a mohli 
jsme si ji koupit. Od září v mateřské škole 
pracujeme a učíme se na plné obrátky, abychom 
byly chytré děti. A taky něco děláme pro své 
zdraví. Začali jsme jezdit na plavání a letos se 
budeme poprvé také saunovat. Už se všichni 
těšíme. 

Myslíme, že na začátek roku jsme vám toho pověděli dost a zase se ozveme příště. 
      Zdraví vaši nejmenší ☺ 

 
 

KALENDÁŘ AKCÍ V DLOUHOŇOVICÍCH NA ROK 2015: 
 

� sobota / neděle 24. / 25. října – čtení s přechodem času (Chata Rolba);  
� říjen – drakiáda (bližší termín bude upřesněn v závislosti na počasí); 
� středa 11. listopadu - svoz nebezpečného odpadu v Dlouhoňovicích 
� sobota 28. listopadu – slavnostní rozsvícení vánočního stromu v Dlouhoňovicích; 
� neděle 6. prosince - vánoční „Akce Floriánku s pohádkou, mini jarmarkem a čokol. fontánou“; 
� neděle 6. prosince – uzávěrka příspěvků do vánočního vydání Občasníku č. 68; 
� pondělí 7. prosince – poslední letošní veřejné zasedání Zastupitelstva obce Dlouhoňovice; 
� prosinec - vánoční dílnička Floriánku v hasičárně (bližší termín bude upřesněn). 

 

Případné změny v kalendáři budou včas oznámeny! 
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Oblastní liga v ledním hokeji 2015-2016 

Necelý měsíc zbývá do zahájení nového ročníku Oblastní ligy ledního hokeje (OLLH)  
2015-2016. Jaké změny přineslo přípravné období? Lze právem předpokládat, že OLLH opět 
zvýší svoji úroveň. Oživením soutěže budou zcela určitě nově přihlášené rezervní týmy 
Moravské Třebové „B“ a Litomyšle „B“. Jediný účastník minulé sezóny tým Řetové soutěž 
opustil, a tak se o titul a poháry popere 8 týmů. Zálohy Chocně, Moravské Třebové a 
Litomyšle, týmy České Třebové, Žamberka, Voděrad, Králík a Dlouhoňovic. Každého 
účastníka čeká 26 soutěžních utkání. První dvě kola změří síly vzájemně a další část soutěže se 
odehraje ve dvou skupinách 1-4 a 5-8 na čtyři vzájemná utkání. OLLH bude zahájena  
24. 10. 2015 a poslední zápas bude odehrán 6. 3. 2016. 

Los soutěže naservíroval týmu Dlouhoňovic nelehký start do sezóny. První zápas odehraje 
v Chocni proti domácímu 
týmu. Další víkend přivítá 
v pátek 30. 10. od 21:00 na 
rychnovském stadionu 
Moravskou Třebovou a 
hned v neděli 1. 11. od 17:00 
hod. bude hostem domá-
cího týmu v Litomyšli. 
Následující sobotu bude od 
16:30 odehráno derby se 
Žamberkem v Rychnově. 
Tým ukončil letní přípravu, 
a protože na zimním stadio-
nu v Rychnově připravili 
led již od poloviny září, tak 
další tréninky probíhají na 
ledové ploše. V týmu nedoš-
lo k velkým změnám, byť by 
posílení stávajícího kádru bylo nanejvýš žádoucí. V hledáčku realizačního týmu jsou nové 
tváře, ale jejich angažmá bude vyhodnoceno až v závěru přípravy na stávající sezónu. 
Doufáme, že nevydařený závěr minulého ročníku OLLH nebude mít vliv na podporu fanoušků 
v tom letošním a že tým vykročí na led tou správnou bruslí. Tak DO TOHO!     

(mk) 
DlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovický 

ZPRÁVA O ČINNOSTI FC DLOHOŇOVICE, ANEB „ ŽIVOT V PODMÍNCE“ 

Jak jsem psal v posledním vydání občasníku, žijeme „v podmínce“. Změny, které se měly 
uskutečnit, jsme téměř splnili. Bohužel ta nejdůležitější změna – PŘÍSTUP HRÁČŮ - se stále 
splnit nedaří. 

Na zápasy jezdíme s jedenácti až dvanácti hráči. Výkonnostně hodně pokulháváme za 
ostatními, a když vyrazíme na zápas se sestavou, ve které chybí dva až tři klíčoví hráči, jsou 
výsledky až ostudné. Do hráčské listiny přibyla dvě jména - Martin Drhlík a Zdeněk 
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Chrástecký, což je pro náš fotbal dobré. Závěrem bych jenom dodal, že tou největší motivací 
pro hráče by měla být divácká kulisa a na tu si nemůžeme stěžovat. Na atraktivní utkání  
s Kunvaldem přihlíželo 150 diváků. 

Po pěti odehraných zápasech jsme na předposledním dvanáctém místě s jedním bodem  
a vysokým skóre 7:24. 

VÝSLEDKY:  DLŇ – KLÁŠTEREC  3:4 
D. ČERMNÁ – DLŇ  5:2 
DLŇ - LICHKOV   2:7 
ALBRECHTICE – DLŇ  6:0 
DLŇ – KUNVALD  1:2 na PK 

 
ZBÝVAJÍCÍ UTKANÍ: TŘEŠŇOVEC – DLŇ  20.9.  16:00 neděle 
DLŇ – ŽICHLÍNEK B  27.9.   16:00  neděle 
JEHNĚDÍ – DLŇ   4.10.   15:00  neděle 
LIBCHAVY B – DLŇ   11.10.   16:00  neděle 
DLŇ – LUKOVÁ   18.10.  15:30   neděle 
HELVÍKOVICE – DLŇ  24.10.  14:30   sobota 
DLŇ – Č. HEŘMANICE  1.11.   14:00  neděle 
 

FC STARÁ GARDA DLOUHOŇOVICE 

Letošní prázdniny jsme se zúčastnili dvou turnajů hráčů nad 35 let. V Mistrovicích, za 
účasti mužstev Mistrovic, Jablonného, Dlouhoňovic a DOSTING Brno. Tento turnaj jsme 
vyhráli. 

Druhý turnaj se konal v Jablonném a tam jsme také zvítězili.  
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JUNIOR DLOUHOŇOVICE 

Naše fotbalová přípravka se schází pravidelně v hojném každé pondělí a středu. Máme za 
sebou už i první turnaje, kde se teprve otrkáváme. Máme oproti ostatním soupeřům hodně 
hráčů, kteří chodí do školky, anebo do 1. třídy. Kluci nabírají cenné zkušenosti a hlavně hrají 
fotbalový zápas a ten je pro ně důležitější než trénink. Zúčastnili jsme se turnaje v Lukavici, se 
kterou hodně spolupracujeme. 5. 9. pořádala Lukavice na našem hřišti soutěžní turnaj, 
protože u nich nelze hrát na dvou hřištích zároveň. 12. 9. jsme pořádali mimosoutěžní turnaj, 
na kterém se střetly týmy Žamberka, Lukavice, Verměřovic a Dlouhoňovic. Dále se budeme 
snažit odehrát co nejvíce přátelských zápasů, protože jsme se ještě nezaregistrovali do 
systému FAČR, a tudíž nehrajeme soutěžní turnaje. 

PODĚKOVÁNÍ 

Chtěl bych touto cestou poděkovat paní J. Třešňákové, rodině Šimkových, panu  
D. Silberovi, panu J. Macháčkovi st. za odpracované brigádnické hodiny během prázdnin. 
Dále pak panu P. Vítkovi, D. Brdíčkovi a J. Tobešovi. Tímto přispěli velkou měrou na podporu 
mládežnické kopané v Dlouhoňovicích.  

Za FC Dlouhoňovice Zdeněk Kořínek 
DlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovický 

Pohyb v Dlouhoňovicích 

Ráda bych Vás chtěla pozvat na cvičení, které se již několik let koná pravidelně každé 
pondělí a čtvrtek od 18:30 - 19:30 v tělocvičně. Pondělní cvičení bude probíhat pod vedením 
Blanky Jansové v pomalejším tempu, tudíž jsou zvány ženy v kterémkoliv věku. Čtvrteční 
program pak bude zaměřený na posilování celého těla a cvičení na balónech. Cena každé lekce 
je 30,- Kč. 

Jana Třešňáková 
DlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovický 

Kapři zakončili úspěšnou sezónu zájezdem do Chorvatska 

Sportovní oddíl Kapři Dlouhoňovice zakončil letošní sezónu účastí na mezinárodním 
turnaji v chorvatském Záhřebu. Před tím však mužstvo stihlo uspořádat tradiční hokejbalový 
turnaj a také dohrát oblastní ligu v in-line hokeji.  

Oblastní liga in-line hokeje 

V in-line hokejové oblastní lize, 
kterou hrajeme již pátým rokem 
v Lanškrouně, se nám podařilo 
splnit všechny předsezónní cíle. 
Hlavním cílem bylo skončit v první 
polovině celkové tabulky, což se nám 
postupem do závěrečné druhé ligy 
(ze čtyř) podařilo. Nutno 
podotknout, že jsme zde již příliš 
bodů neuhráli a skončili tak na 
konečném 8. místě z 16 týmů. Vítězství, kterého jsme v závěru sezóny dosáhli, bylo však velmi 
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příjemné a díky němu jsme tak splnili také dílčí cíl letošní sezóny – porazit mužstvo 
Žamberka. Poprvé se nám tak podařilo zvítězit nad zkušenějším a papírově kvalitnějším 
sousedním rivalem (6:4) a získat tak dlouho žádaný skalp.  

Kapří pohár 2015 

V polovině července jsme uspořádali na domácím stadionu v Dlouhoňovicích již pátý ročník 
hokejbalového turnaje, který patřil jednoznačně k nejúspěšnějším ze všech. Turnaje se 
zúčastnil maximální počet mužstev (8) a mnoho lidí si našlo cestu také na večerní zábavu.  
Z hráčů jednotlivých týmů nechyběli kluci z okolních obcí a měst. Letošní ročník okořenil také 
tým složený Kubou Marušincem, který přivezl skutečné hvězdy tohoto sportu, včetně 
reprezentanta a jednoho z nejlepších hráčů extraligy Martina Kručka. Po sportovní stránce 
došlo také (konečně) na zcela odlišné finále, když tentokrát o putovní pohár bojoval právě tým 
Kuby Marušince a sousedních Jelenů Letohrad. Nakonec i díky početnější soupisce zvítězili 
hráči Letohradu a zapsali se tak vedle domácích Kaprů (2x) a žambereckých Kuňáků (2x) mezi 
třetí vítězný tým našeho turnaje. 

Tapir Cup 2015 – Mezinárodní turnaj in-line hokeje v Záhřebu 

Druhý zářijový víkend 
jsme přijali pozvání 
chorvatského pořadatele 
a vydali se na meziná-
rodní in-line hokejový 
turnaj do Záhřebu. Dale-
kou cestu jsme si 
okořenili dvěma dny u 
moře, abychom se 
následně přesunuli na 
očekávaný turnaj v hlav-
ním městě. Vzhledem ke 
zvučným jménům při-
hlášených mužstev, kde 
nechyběly extraligové týmy a reprezentanti 
jednotlivých států (Chorvatsko, Slovinsko, 
Srbsko, ČR), jsme od sportovního úspěchu 
příliš neočekávali. Nakonec jsme však 
předčili naše očekávání a my se umístili na 
celkovém 8. místě z 15 týmů. Za sebou jsme 
nechali i české mužstvo Chocně (nutno 
podotknout, že i díky příznivému losu)  
a další kvalitní zahraniční soupeře. První 
utkání jsme prohráli 1:3, když k bodům 
nebylo rozhodně daleko, ale daň za úvodní 
nervozitu a aklimatizaci jsme zaplatit asi 
museli. V dalším utkání naší skupiny jsme 
k velkému překvapení porazili mužstvo 
Partizan Bělehrad (3:1) a v zápase o koneč-

nou osmou příčku jsme otočili nepříznivý 
vývoj z 0:2 na 4:2 s jedním z chorvatských 
mužstev a mohli se tak radovat z krásného 
umístění. Nakonec jsme si zahráli za pražský 
tým Warrios Praha, který přicestoval doslova 
s torzem týmu a vyjednal si výjimku 
v podobě naší výpomoci. Pražský tým jsme 
nakonec díky naší střelecké potenci 
v druhém utkání poslali do bojů o 6. místo. 
To jsme nakonec prohráli a skončili tak  
s nimi sedmí. Celý turnaj se nesl v poklidné a 
příjemné přátelské atmosféře. Pořadatelé se 
k nám chovali skutečně jako k váženým 
hostům a neustále se starali, zda se máme 
fajn a nic nám nechybí. Díky turnaji  
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a celému vydařenému zájezdu jsme nejen 
oslavili naše malé výročí, 5 let od založení 
oddílu Kaprů, ale utužili jsme i náš kolektiv a 
se ctí zvládli sportovní i společenskou 
reprezentaci týmu a obce. Ceněná jsou zcela 
jistě i nová přátelství našeho týmu 
s domácím pořadatelem, která dle společ-
ných rozhovorů mají šanci a potenciál se 

dále rozvíjet. My bohužel nemáme možnost 
uspořádat in-line hokejový turnaj 
v domácích podmínkách, ale přesto není 
vyloučena účast Záhřebu na našem 
hokejbalovém turnaji. Záhřebský tým totiž 
hokejbal nehraje, ale po naší reakci, že my 
ho hrajeme pouze jednou za rok na našem 
turnaji, účast tak trochu přislíbil.  

 

Závěrem bych rád poděkoval všem účastníkům zájezdu za skutečně vzorový týmový přístup 
a vystupování. Velké poděkování patří naší mateřské organizaci TJ, která nám poskytla 
nemalý finanční příspěvek a podpořila tak uskutečnění celého zájezdu. Poděkování patří také 
zastupitelům obce, kteří nám umožnili půjčení obecního tranzitu, přestože jsme toho nakonec 
z ekonomických důvodů nevyužili. Nyní se činnost většiny členů našeho oddílu přesune 
k hokejovému HC a my se budeme těšit na jaro 2016, kdy zahájíme další in-line hokejovou 
sezónu.  

(tp)  
DlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovickýObčasníkDlouhoňovický 

 
 

 

Zkontrolujte si platnost svého občanského průkazu! 
V letošním roce končí desetiletý interval od poslední hromadné výměny občanských 

průkazů (OP). Občané by si proto měli zkontrolovat platnost svého průkazu a předejít tak 
případným problémům před úřady či policií. Výměny OP zajišťuje MÚ v Žamberku, Odbor 
správní a dopravy (SPDO), pracovní doba po, st: 8-11, 12-17 hod., čt: 8-11 hod. 
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Počátkem letošního června byl založen facebookový profil s názvem OBEC 

DLOUHOŇOVICE. Tento profil přináší aktuální informace o dění v obci v úzké vazbě 
na internetové stránky obce, mapuje dění v obci a informuje o chystaných akcích pořádaných 
v součinnosti s Obecním úřadem Dlouhoňovice. Zároveň přináší ohlédnutí za akcemi 
uplynulými.  

Správci veřejného profilu obce jsou členové redakční rady obecního zpravodaje. Stránky lze 
navštívit i bez aktivního osobního facebookového profilu, a to z kteréhokoli webového 
prohlížeče na níže uvedené adrese, či prostřednictvím webových stránek obce přes odkaz 
v záložce OBEC DLOUHOŇOVICE / FACEBOOK. Na stránky lze v souladu se zásadami 
provozu facebookových stránek vkládat jakýkoli komentář týkající se dění v obci 
Dlouhoňovice, je třeba ale dodržovat zásady slušného chování a obecně platné podmínky pro 
on-line komunikaci. Správce profilu má právo jakékoli vulgární, či nevhodné komentáře bez 
předchozího souhlasu autora příspěvku smazat. 

Odkazy: www.facebook.com/obecdlouhonovice, www.dlouhonovice.cz 
 

 

 

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

Nejviditelnější akcí uplynulého období na katastru obce Dlouhoňovice (byť jde o akci 
hrazenou z krajského rozpočtu) byla bezesporu rekonstrukce Nádražní ulice vč. prostor 
před vlakovým nádražím. Po dlouhých letech chaotického a nebezpečného přebíhání silnice 
dostalo místní vlakové nádraží dvojici navazujících chodníků propojených nasvíceným 
přechodem pro chodce. Toto řešení zajistí bezpečný přechod frekventované ulice nejen 
cestujícím jdoucím k/od vlaku, ale i obyvatelům Dlouhoňovic z místní části Velký Hájek. 
Obrazové srovnání rozdílu před a po rekonstrukci najdete v obrazové příloze tohoto 
Občasníku. 

Nejnákladnější akcí uplynulého období hrazené z rozpočtu obce Dlouhoňovice byly 
stavební úpravy a doplnění potřebného vybavení nutného k obnovení provozu místní 
prodejny a restaurace. Jednalo se o oddělení energetických přípojek v prodejně, restauraci 
a penzionu, a to tak, aby se v budoucnu každá z uvedených částí budovy dala provozovat 
samostatně. Bylo třeba zajistit instalaci klimatizace v prodejně, pokládku podlahovin a další 
úpravy. Obec Dlouhoňovice zainvestovala vše potřebné v celkové hodnotě 418 tisíc Kč s tím, 
že 200 tisíc Kč připadlo na hospodu, 62 tisíc na ubytovnu a 156 tisíc na prodejnu. 

V noci z 11. na 12. 7. v Dlouhoňovicích 2x hořelo (sláma u Podhájeckých a stodola  
u Junků), což je v historii místního hasičského sboru (SDH) poprvé, kdy jednotka musela 
během jednoho dne (resp. jedné noci) vyjíždět ke dvěma zásahům. Mrzuté na této události je, 
že nelze vyloučit vážnou obavu, že požáry byly založeny úmyslně. 

Novým provozovatelem místní restaurace „Hospůdka Pod Lipami“ a penzionu se od 
srpna letošního roku stal p. Lukáš Müller ze Žamberka. 

Novým provozovatelem místního obchodu se od konce srpna letošního roku stala 
společnost Hruška, spol. s r.o. Prodejna nabízí zboží smíšeného charakteru (potraviny a 
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nápoje, drogerii, tabákové výrobky, tiskoviny, apod.). Prodejna přijímá krom hotovosti  
i jídelní kupóny (stravenky) typu Ticket Restaurant, Sodexo-Gastro Pass, dárkové poukazy 
společnosti Cadhoc a Ticket. V jednání je i podpora platebních karet, která by měla v prodejně 
být zavedena v průběhu letošního podzimu. Otevřeno je každý den v týdnu, a to: 

pondělí – pátek: 6:30 – 12:00, 14:00 – 17:00 hod. 
sobota:   7:00 – 11:00 hod. 
neděle:   8:00 – 10:00 hod. 

A dále již jen ve stručnosti. Obec Dlouhoňovice zajistila, či financovala: 

� nové informační tabule s názvy ulic (červené tabulky s bílým písmem); 
� interaktivní tabuli (velkoplošnou dotykovou obrazovku) do místní mateřské školky; 
� stavební úpravy a vybavení prodejny, restaurace a penzionu před jejich znovuotevřením; 
� nový odpadkový koš u vlakového nádraží;  
� opravy okrajů vozovek v celé obci;  
� uzamykatelný stojan na kola na cestě k Urbanově studánce; 
� návštěvní knihu s názvem „Vrcholová kniha pod vrcholem“ vč. praktické schránky na 

Výhledně; 
� úpravu chodníku k místní prodejně/restauraci/penzionu; 
� lavičky v místě s nádherným výhledem na Dlouhoňovice podél žluté turistické stezky za 

Výhlednou a nad sjezdovkou;  
� lavičku u hřbitova (u Matterhornu). 

 

Obrazová příloha této kapitoly je umístěna na internetových stránkách obce 
Dlouhoňovice v záložce OBEC DLOUHOŇOVICE / OBČASNÍK. 

 

 
 

 

Pro přímou komunikaci s redakcí Občasníku je určena samostatná e-mailová adresa 
obcasnik@dlouhonovice.cz. Uzávěrka příspěvků příštího (vánočního) vydání Občasníku 
(č. 68) je v neděli 6. prosince 2015. Touto cestou prosíme všechny občany, kteří mají 
k dění v obci „co říci“, aby své příspěvky zaslali včas na výše uvedenou e-mailovou adresu, či je 
donesli na Obecní úřad v Dlouhoňovicích. 

Pokračuje možnost zasílání aktuálních informací z Obecního úřadu Dlouhoňovice 
formou SMS zprávy, či e-mailu. Zájemci o tyto informační kanály se musí přihlásit na 
Obecním úřadě v Dlouhoňovicích (e-mailem, telefonicky, osobně).  

 
 

Autoři použitých fotografií (vč. obrazové přílohy) jsou: 
L. Šimek (22), archiv Floriánek (5), archiv MŠ Dlouhoňovice (3), archiv rodina Langrova (3),  

L. Šimková (3), archiv Kapři Dlň (3), P. Nun (2), archiv FC Dlň (2), I. Feniková (1),  
J. Dolečková (1), archiv SDH Dlň (1). Použité animace: zdroj internet 

 

 
Vypracovala redakční rada v čele s Lucií Šimkovou v nákladu 150 výtisků. Prodej 
občasníku v Dlouhoňovicích: obecní úřad, prodejna, restaurace. Celoroční 
předplatné možno zajistit na Obecním úřadě v Dlouhoňovicích. Redakční rada 
neodpovídá za obsah příspěvků. Uzávěrka příspěvků do Občasníku č. 68 je v neděli 
6. 12. 2015. Úřední hodiny Obecního úřadu Dlouhoňovice: pondělí a středa: 14:00 – 
17:00 hod., pátek: 9:00 – 10:00 hod. Kontaktní e-mail: obcasnik@dlouhonovice.cz 
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Zájezd důchodců na Vraclav, Košumberk a Nové Hrady - 26. srpna 2015. 
(viz příspěvek na straně 2) 

 
Dlouhoňovická fotbalová budoucnost? Společné foto po domácím turnaji 12. 9. 2015. 

(viz příspěvek na straně 22) 
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„Dlouhoňovičtí indiáni“ – přívesnický tábor, 13. 7. - 17. 7. 2015.  

(viz příspěvek na straně 7) 

 
In-line hokejisté („Kapři“) na turnaji v chorvatském Záhřebu – září 2015.  

(viz příspěvek na straně 22) 


