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CENA 10,- Kč     č. 83      3/2019 
 

 

„Září září, 
na léto jde stáří, 
zlaté slunce září 

malátně a s únavou …“ 
 

 
 

Nejen tímto krásným textem 
pana Zdeňka Svěráka nás 

potěšily Vlaštovičky 21. září  
na Výhledně… 
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TŘÍDÍME dobře v Dlouhoňovicích?!? 

Bohužel úvodem musím konstatovat, že stát vymyslel opatření, která jsou pro obce  
a města represivní. Můžeme si o tom myslet ledasco, ale plnit to bohužel budeme 
muset. Letošní způsob třídění by pro rok 2021 byl již nedostačující a znamenal by pro 
nás povinné navýšení poplatku, a to jistě nikdo z nás nechce. Třídí nás určitě většina, 
někteří více, někteří méně, ale někteří vůbec. Musí se tedy udělat opatření, která nás 
všechny dovedou ke zlepšení. Informace o třídění odpadu v podobě letáku dostala 
každá rodina do schránky nebo lze najít tyto informace na obecních webových 
stránkách. Pakliže někomu z vás informace chybí, můžete je dostat na obci nebo  
e-mailem.  

Příkladem pro snahu o zlepšení třídění odpadu je postup města Choceň, který je 
velmi radikální. Já osobně jsem pro, aby se tento způsob zvolil i u nás. Co by zavedení 
tohoto opatření znamenalo: přesnou evidenci popelnic, kontrolu popelnic před 
odvozem svozovou firmou a v případě zjištění špatného třídění oznámení výstrahy, že 
příště popelnice vyvezena nebude. Pakliže bude v nádobě opakovaně vhozen odpad, 
který do směsného odpadu nepatří, nebude opravdu tato popelnice vyvezena. Kontrola 
ze strany obce bude probíhat následovně: popelnici vysypeme, přebereme a vytřídíme, 
provedeme zadokumentování a předáme majiteli. Tento způsob kontroly třídění 
v sousední obci ukázal, že 70 % odpadu mělo patřit do separovaných kontejnerů v obci, 
nikoliv do směsného odpadu.  

Jiným možným způsobem, jak postihovat špatné třídění odpadu, je např. svoz 
v delším intervalu. V některých případech sáhly obce u provinilců k intervalu až 
jednoho měsíce i přes stížnosti dotčených na zápach. 
    Bohužel platí vyhláška taková, která určuje stejný poplatek těm, kteří třídí, i těm, 
kteří netřídí. I toto by mohlo ale mít řešení 
v podobě svozu s přesným vážením nádob na 
směsný odpad. Kdo bude řádně třídit, ušetří 
na váze směsného odpadu a bude moci dostat 
slevu na poplatku, jejíž výše či varianta bude 
ještě zvažována. Nutné by bylo např. dořešit 
místa, kde není ani elektřina ani plyn a musí 
se topit pevnými palivy (popel). Varianta 
svozů s vážením nádob byla předložena firmě 
Ekola České Libchavy s.r.o., která v tuto chvíli 
zvažuje, zda na ni přistoupí a za jakých 
podmínek.  
Téma třídění odpadů je na dlouhé povídání. 
Věřím, že se nám podaří najít vhodná řešení, 
která přinesou kýžené snížení množství 
směsného odpadu pro splnění přísných 
podmínek. Případné připomínky, postřehy či 
návrhy posílejte na obec.       Petr Nun – starosta obce 

 

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBCE 
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Povinné čipování psů s účinností od 1. 1. 2020 

Obecní úřad Dlouhoňovice upozorňuje, že od 1. 1. 2020 vstupuje v účinnost 
povinnost označovat psy na území České republiky mikročipem (dle novely zákona  
č. 302/2017 Sb.). Psy je nutné mikročipem označit nejpozději do konce roku 2019.  
U psa bez označení bude od roku 2020 hrozit správní řízení s uložením pokuty až  
20 000 Kč, protože na něj bude pohlíženo, jako kdyby neměl platné 
povinné očkování proti vzteklině. Štěňata musí být označena mikročipem 
nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině (nejpozději tedy do 6. měsíce 
života). Mikročipem nemusí být označeni psi, kteří mají jasně čitelné tetování 
provedené před 3. 7. 2011. 
      
Proč se povinnost zavádí?  
 

Zavedení povinného označení psa mikročipem by mělo být přínosem zejména v těchto 
oblastech: 

 Zatoulané řádně označené zvíře má větší naději, že se vrátí ke svému majiteli. 

 Zjištění identity psa v případě potřeby kontrolních orgánů (Státní veterinární 
správa, Policie ČR, obce apod.). 

 Účinnější monitoring chovů a kontrola dodržování stanovených pravidel  
a předpisů. 

 Prokázání vlastnictví psa, což je důležité v případě odcizených psů i v případě 
postihu vyplývajícího ze zodpovědnosti za psem způsobenou škodu. 
 

Mikročip musí být zapsaný v očkovacím průkazu nebo pasu vašeho psa. 
Prosíme také o zanesení mikročipu vašeho psa do Národního registru 
majitelů zvířat. 

Obecní úřad Dlouhoňovice 

zdroj: https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/povinne-oznacovani-psu 
                                                                                                               

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 
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Zastupitelstvo Obce Dlouhoňovice na svém zasedání dne 29. 7. 2019 

schválilo: 

 výsledek výběrového řízení na pořízení užitkového automobilu na alternativní pohon; 
vítězem firma s nejnižší nabídkou EcoFuture s.r.o. Boskovice; 

 uzavření dodatku č. 2 k úvěrové smlouvě s KB, vedené pod registračním číslem 
99018343710 ze dne 26. 7. 2017 ve výši Kč 20 000 000,- na spolufinancování nákladů na 
akci „Stavební úpravy a přístavba č.p. 29 Dlouhoňovice pro změnu užívání na obecní dům“. 
Dodatek č. 2 bude uzavřen z důvodu změny podmínky čerpání článku 8.1.1., 8.1.2.  
a doplněním podmínky 8.1.5.; 

 darovací smlouvu mezi Obcí Dlouhoňovice a Pardubickým krajem na pozemek  
p. č. 727/4 v k.ú. Dlouhoňovice; 

 kupní smlouvu č. 9419001132/4000223571 mezi Obcí Dlouhoňovice a firmou GasNet s.r.o. 
na úplatný převod části plynárenského zařízení v lokalitě Velký Hájek; 

 provedení výběrového řízení na vybavení budoucího OÚ; 

 Změnový list č. 4 – nová podlaha v garáži, Změnový list č. 5 – zesílení základu pod pilíři, 
Změnový list č. 6 – zesílení průvlaku v garáži, Změnový list č. 7 – náhrada nevyhovujících 
základů pod admin. Budovou, Změnový list č. 8 – odstranění plev nad garáží, záměna 
zdiva, Změnový list č. 9 – nová podlaha v kadeřnictví (komerční prostory), Změnový list  
č. 10 – změna oken v garáži, Změnový list č. 12 – umístění WC ve skladu zahradní techniky; 

 výsledek výběrového řízení na pořízení nového dopravního automobilu pro SDH 
Dlouhoňovice; vítězem firma s nejnižší nabídkou Hagemann a.s., Hradní 27/37, Slezská 
Ostrava. 

neschválilo:  

 modrou variantu obchvatu Žamberka silnice I/11. 

vzalo na vědomí: 

 informaci starosty obce o schválení „Závěrečného účtu svazku Sdružení obcí Orlicko za rok 
2018“ bez výhrad valnou hromadou svazku konanou 25. 6. 2019. 
 

Zastupitelstvo Obce Dlouhoňovice na svém zasedání dne 2. 9. 2019  

schválilo: 

 smlouvu o smlouvě budoucí č. IV-12-2019270/VB/2A o zřízení věcného břemene  
a dohody o umístění stavby mezi obcí Dlouhoňovice a firmou K energo s.r.o.;  

 záměr prodeje pozemku parc. č. 2264 o výměře 49 m2 v k. ú. Dlouhoňovice; 

 kupní smlouvu mezi Obcí Dlouhoňovice a panem P. F. na odkup pozemku parc. č. 2264  
o výměře 49 m2 v k. ú. Dlouhoňovice; 

 odvolání z funkce jednatele společnosti Správa sportovišť Dlouhoňovice s.r.o. pana Jana 
Vycha a jmenování jednatelem pana Petra Nuna. Účinnost této změny je od 1. 1. 2020; 

 smlouvu uzavřenou mezi Obcí Dlouhoňovice a firmou Hronovský – dopravní projekce 
s.r.o. Hradec Králové. Předmětem díla této smlouvy je zpracování dokumentace pro 
společné povolení vč. podání žádosti na akci „Most DLH – 01M a oprava komunikace ul. 
Hlavní“.  

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
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Oddíl atletiky pracoval dobře, přesto končí … 

Historie atletického oddílu v Dlouhoňovicích trvala dva roky a i přes kvalitně 
odvedenou práci při organizování MČR v přespolním běhu i na Silvestrovském běhu, 
končí. Bohužel i toto se může stát. Avšak s takovým koncem, kdy jedno vedení oddílu 
chtělo dát vedení druhého k soudu, jsem se nikdy nesetkal. Způsob jednání z obou 
stran nebyl zrovna dobře zvolen. Díky váznoucí komunikaci vznikaly takové situace, 
kdy byly dělány závěry s odůvodněním: „Já jsem slyšel …“, „V hospodě říkali ...“ atd. 
Nebo někdo potkal někoho na ulici a v hovoru se dozvěděl, že byl jiným pomlouván…. 
Jindy zase jeden přišel na schůzku k druhému v doprovodu nepozvaného člena oddílu, 
což bylo označeno za neohlášený vstup na soukromý pozemek atd. Někteří 
zainteresovaní mají představu, že pakliže se já osobně sejdu s někým z druhé strany, 
jsem okamžitě povinen jim toto oznámit. Nejsem a nebudu nějaký prostředník někoho. 
Je tvrzeno, že jednání proběhla standardně. Jedna ze stran považuje např. za standard 
to, že hrozí zveřejněním „fakt“ ve sdělovacích prostředcích a na internetu. 
Nestandardně ale jistě postupovala jedna ze stran, protože nesvolala valnou hromadu. 
Z této skutečnosti vyplývá, že nikdo nemohl být jinou formou přijat, a tudíž ani 
vyhozen. Tato absurdní situace vyvrcholila tím, že se obě strany přou o zbytek financí 
z výše uvedených akcí. Jedna ze stran měla podepsánu darovací smlouvu s organizací, 
které přislíbila převedení peněz. Částka je ale na účtu TJ, bez jejíhož souhlasu s ní nelze 
nakládat. Upozorňuji, že přesto byl tento postup považován za standardní jednání. Na 
celé akci MČR se podíleli občané obce, sponzoři, ČAS a v neposlední řadě Obec 
Dlouhoňovice. Jelikož v té době pořádající oddíl neměl dostatek prostředků, poskytla 
obec podporu oddílu v podobě proplacení faktur v celkové částce 70 000 Kč a v podobě 
odpuštění veškerých nájmů a energií.  

Obě strany by se měly dohodnout a např. část dát na charitu a část vrátit obci ve 
formě pomoci např. malým fotbalistům nebo malým hasičům. Jelikož se obě strany 
obviňují z nestandartního chování, tak podle mne by bylo toto řešení standardní, lidské  
a pochopitelné. Obec v tuto chvíli do jednání nebude zasahovat, jen si může obě strany 
vyslechnout. Jaké bude konečné řešení je předmětem dohody mezi oběma stranami. 

Závěrem bych chtěl oddílu atletiky poděkovat za odvedenou práci, která byla 
přínosem pro naši obec a její občany.                                       

Petr Nun – starosta obce 

Prohlášení výboru bývalého oddílu atletiky TJ Dlouhoňovice 

Během intenzivní přípravy na obě sportovní akce v roce 2019 jsme se doslechli  
o nepochopitelném rozhodnutí výboru TJ o našem vyloučení z TJ. Nebyly nám sděleny 
důvody tohoto rozhodnutí. Z naší iniciativy proto došlo k pěti jednáním s předsedou TJ. 
Jednoho jednání se zúčastnil i pan Keprta. Protože nebylo možno se dohodnout,  
a přestože šlo o nedorozumění mezi oddílem a mateřskou TJ, vyšel v Občasníku 2/2019 
článek pana starosty s řadou nepřesností. Za tři měsíce s námi zastupitel pro sport ani 
starosta nekomunikovali, nevyžádali si naše názory, přestože starosta po celou dobu 
komunikoval s TJ. 
 

UKONČENÍ ČINNOSTI ATLETICKÉHO ODDÍLU 
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     Nebyla jiná možnost než sdělit fakta písemnou formou. Dopis lze charakterizovat jako 
osobní sdělení, ale byl napsán s plným vědomím a souhlasem ostatních členů  
oddílu – pánů Kulhavého, Kratochvíla, Severýna. Pan starosta na dopis neodpověděl. 
Výbor oddílu rozhodl kvůli sdělení faktů dopis zveřejnit. Dopis zveřejňujeme v plném 
znění. 
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Stanovisko TJ Dlouhoňovice k ukončení činnosti atletického oddílu 

Těžko se mi píše tato zpráva, ale jak se zmínil starosta obce Petr Nun ve svém 
příspěvku v minulém Občasníku, i nám se zdá, že rozhodnutí výboru atletického oddílu 
bylo unáhlené. Uskutečnili dvě akce. První bylo Mistrovství ČR v přespolním běhu, 
které bylo velmi náročné, ale pod vedením pana Vančury se zdařilo. Druhou akcí byl 
Silvestrovský běh, kterému přálo počasí, a též se vydařil. V polovině měsíce října 2018 
mě pan Vančura s panem Severýnem navštívili u mě doma, kde jsme asi tři hodiny 
diskutovali. Pan Vančura mi v tomto hovoru nastínil dvě akce, které by chtěl atletický 
oddíl pořádat v roce 2019. Pan Vančura chtěl vědět, zda jsme je již oficiálně přijali do 
TJ. Já jsem mu odpověděl, že jsme je nepřijali. Oficiálně budou přijati na valné 
hromadě, kam bude celý atletický výbor pozván. Dostal informaci, že se valná hromada 
uskuteční v roce 2019 v červenci, a že zatím mohou pracovat pod TJ dál jako doposud. 
Podruhé mě navštívili pánové Vančura a Severýn v měsíci květnu. V tu chvíli mi sdělili, 
že atletický oddíl končí a zbytek financí abych poslal do léčebného ústavu Albertinum. 
Též mi přinesli darovací smlouvu podepsanou ředitelem ústavu Albertinum, panem 
Ing. Rudolfem Bulíčkem. Tuto smlouvu jsem jim odmítl podepsat s tím, že musím mít 
souhlas výboru TJ a pana starosty i obecního zastupitelstva. Další schůzka proběhla  
19. června v altánku u pana Vančury. Poněvadž jsem se domníval, že nebudu stačit 
odpovídat na požadavky a argumenty pana Vančury, vzal jsem si s sebou na toto 
jednání pana Miroslava Keprtu, který je místopředsedou TJ Dlouhoňovice. Schůzky se 
zúčastnil celý atletický oddíl s panem předsedou Ing. Kulhavým, panem Severýnem  
i panem Kratochvílem. Tématem schůzky bylo rozdělení peněz. Ale bohužel na tom 
jsme se nedohodli. Pan Vančura nám citoval ze sbírky zákonů, čímž nám potvrdil, že 
atletický oddíl automaticky byl součástí TJ Dlouhoňovice. Na další schůzce jsem se 
dohodl s panem Severýnem. Chtěl jsem, aby atletický výbor v čele s panem Vančurou 
přišel do klubovny ve sportovním areálu Dlouhoňovice. Této schůzky se měl zúčastnit 
starosta obce pan Petr Nun, radní pro sport a tělovýchovu pan Kořínek, finanční atašé 
atletů pan Standa Vítek a já. Atletický výbor mi to odmítl z důvodu nepřítomnosti jejich 
předsedy Josefa Kulhavého. Proto jsem schůzku zrušil. Na rozuzlení tohoto příběhu 
nejprve zapracoval pan Standa Vítek, který jednal s předsedou atletického výboru 
panem Josefem Kulhavým, s panem Vančurou a s panem Severýnem. Závěrečnou 
tečku udělal pan starosta Petr Nun, který nastínil vyjádření atletického výboru ohledně 
zbylých financí na veřejném zasedání. Po tomto aktu následovala další schůzka 
atletického výboru a bylo rozhodnuto takto: zbylou částku 80 000 Kč rozdělit 
následovně: 40 000 Kč převést z účtu TJ Dlouhoňovice jako charitativní dar na léčeb-
ný ústav Albertinum Žamberk a 40 000 Kč věnovat na rozvoj sportovní mládeže 
v Dlouhoňovicích. 
     Při jednání s panem Vančurou je třeba vážit slov.  
     Děkuji za pochopení tohoto článku a omlouvám se, že jsem u jmenovaných osob 
nepoužíval jejich tituly.  

       S pozdravem „Sportu zdar“  Vl. Podhájecký 
 

Poznámka redakce: články jsou řazeny v pořadí, ve kterém byly doručeny do redakce 

 



DLOUHOŇOVICKÝ OBČASNÍK                 ČÍSLO 83 (3/2019) 

 

 STRANA 10 

 

Narozeniny oslaví 

v říjnu   

10. 10. Blanka Kodytková  70 let 
15. 10.  Marie Pejchová  70 let 
18. 10.  Marie Slaninová  89 let 
 
v prosinci 

2. 12. Eva Mitvalská  70 let 
12. 12. Jarmila Hubálková  93 let 
 
                  Všem jubilantům přejeme pevné zdraví 
__________________________________________________________ 
 
Úmrtí  
 
Milada Kalousková 

 
 Čest její památce 

 
_______________________________________________________________ 

 

Vzpomínka 
 

 Dne 15. 12. 2019 vzpomeneme pátého výročí 
úmrtí paní Květuše Břízové. 

Věnujte jí s námi prosím tichou vzpomínku. 

Rodiny: Břízova, Vítkova, Jordánova 
 
 

  

   

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 

 

PŘIPOMENUTÍ 

Jako každoročně vyzýváme spoluobčany  

a připomínáme, že pokud chcete oslavit významná výročí, přivítat nové občánky, 

oznámit důležité události apod., stačí se přihlásit na obecním úřadě. 
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Už je tu zas podzimní čas 

a s ním zahájení nového školního roku. Letos jsme přijali 7 nových dětí,  
4 holčičky a 3 kluky. Personální obsazení zůstává stejné, jenom paní kuchařku se nám 
podařilo sehnat novou, je to paní Bohdana Vaníčková z Dlouhoňovic. Paní kuchařka 
Alenka nám odešla do důchodu. 

 O prázdninách se v naší školce 
pilně pracovalo. Vymalovala se herna, 
pokládal nový koberec a dřevěné 
obložení radiátorů. Teď to tu máme 
moc hezké, všechno čisté a útulné. 
 Už se těšíme, až budeme celý rok 
pilně pracovat, určitě získáme spoustu 
nových poznatků, ale zažijeme i hodně 
zábavy.  

Buďte trpěliví, všechno se po-
stupně dozvíte. 

                  
Zdraví Vaši nejmenší z MŠ Dlouhoňovice 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z MATEŘSKÉ ŠKOLKY 

Naši noví kamarádi 

Naši 

předškoláčci 
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SDH Dlouhoňovice - dorost 

     Na konci června se kluci zúčastnili závodu VCÚ v Černovíře. Obsadili krásné 5. místo  
a posbírali krásných 11 bodů do tabulky VCÚ. Holky se tohoto závodu nezúčastnily. Za týden 
30. 6. jsme zavítali na 
další soutěž VCÚ, a to do 
Nepomuk. Zde se VCÚ 
koná i s VČHL a je zde 
větší konkurence. Bylo to 
vidět i na pořadí a na 
bodech. Kluci se umístili 
na 14. místě a brali dva 
body. Holky se umístily 
na 8. místě a nebraly 
bohužel žádné body. 
Tento závod byl poslední 
před prázdninami. Násle-
dovala dvouměsíční 
pauza od VCÚ. My jsme 
ale nezaháleli a pilně 
jsme trénovali, což 
přineslo úspěchy. Již 5. 7. 
jsme zavítali do nedaleké 
Líšnice, kde se konal 
tradiční Líšnický pohár. 
Klukům se tento závod 
nepovedl a brali NP. 
Holky na tom byly o dost 
lépe a přivezly krásné 2. místo. 
      Na další závody jsme se vydali 20. 7. do Králík. Kluci na tomto závodě brali 5. místo za čas  
17:60 vteřin a holky si odvezly domů za 3. místo krásný pohár i medaile. Na konci července 
(27.- 28. 7.) se konala extraliga v požárním útoku v Letohradě. V sobotu 27. 7. se konala na 
Kunčicích, kde se kluci, jako první dlouhoňovický tým v historii, zúčastnili tohoto závodu. 
Závod se ale bohužel nepovedl a skončili jsme hluboko v poli poražených. V neděli 28. 7. jsme 
se přesunuli jen o kousek dále, a to na Orlici. Ani tento závod se nám bohužel opět nepovedl 
podle představ. Byla to naše první zkušenost s takovým závodem a jsme rádi, že jsme měli 
šanci si zaběhnout a okoukat od ostatních týmů co a jak dělají. Chceme strašně moc 
poděkovat všem, kteří nás ten víkend přijeli podpořit. „Děkujeme!!!“ Na konci srpna jsme se 
zúčastnili nočních závodů do kopce v České Rybné. Kluci se umístili na 5. místě a holky si 
odvezly krásné druhé místo. Poslední srpnový den se opět rozběhl kolotoč závodů VCÚ. 
Tentokrát jsme zavítali do Brandýsa nad Orlicí. Tento závod se nakonec ale do ligy bohužel 
nepočítal kvůli nefunkční časomíře. Těmito závody jsme bohužel tedy nemohli připsat žádné 
body do tabulky VCÚ, ve které klukům se 35 body patří průběžné 11. místo a holkám 
s 5 body patří 8. místo. Tímto chceme poděkovat za podporu a fandění.  

     Děkujeme a AHOJ! 
M. Hynek 

  

Z HASIČSKÉ ZBROJNICE 
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Konec sezóny „Mladých hasičů“ 

Závod v Letohradě byl pro „Mladé hasiče“ v letošní sezóně posledním. I přes zcela 
promáčenou trať se jim podařilo závod dokončit s dobrými časy. V kategorii mladších žáků se 
s časem 22:00 umístili na 9. místě a celkově na krásném 8. místě z 28 družstev. Starší žáci se  
s časem 26:00 umístili na 11. místě, a to je posunulo na celkové 15. místo z 26 družstev, což je 
vynikající výsledek, neboť patří v této kategorii mezi jedny z nejmladších účastníků.  
     Chtěli bychom poděkovat všem fanouškům, rodičům a panu starostovi Petru Nunovi za 
celosezónní podporu na závodech. Dále děkujeme všem dorostencům a dorostenkám za 
pomoc při trénincích. Na závěr patří speciální poděkování Janu Musilovi za údržbu 
mašiny. Závodní sezóna je sice za námi, nicméně my se neflákáme a tréninky pokračují dále!  

Jana a David Třešňákovi  
 
 

  

Tímto zveme všechny nováčky, kteří mají zájem o požární sport,  
ať neváhají a přidají se mezi nás !  
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Výlet seniorů  

Když jsme ve středu ráno 21. srpna 
vyráželi na výlet, počasí nám nepřálo. Po 
noční bouři přetrvával déšť a vítr, prostě 
nevlídno. Ale jak jsme se blížili k Hané, 
počasí se lepšilo a v Čechách pod Kosířem 
už nebylo po dešti ani památky. Jako vždy 
měl Jirka Tydlitát pečlivě naplánovaný 
program a předem projetou trasu výletu. 
Nejprve jsme navštívili Muzeum kočárů. 
Bylo založeno nadšencem panem Obrem, 
který spolu s týmem řemeslníků 
zrestauroval a opravil poničené nalezené 
kočáry a saně z různých koutů země. 
Muzeum otevřeli v roce 2009. Každý 
exponát má svůj poutavý příběh. Vystaveno 
je zde na 50 druhů kočárů a saní. Prohlédli 
jsme si unikátní kočáry určené k nej-
různějším účelům např. arcibiskupské či 
pohřební. Nejzajímavějším exponátem, 
„králem kočárů“, byl největší pohřební 
kočár všech dob z roku 1900. Je 
mistrovským dílem plzeňského stavitele 
kočárů pana Václava Brožíka, dnes 
upravený do původního stavu  
v restaurátorské dílně. Plni dojmů  
z prohlídky jsme odjeli na oběd. Odpoledne 

jsme navštívili místní zámek. První zmínky 
o něm jsou ze 14. století a vystřídali se zde 
nejrůznější majitelé. V 18. století se maji-
telem stal hrabě Silva Tarouca. Ten 
proslavil zámek svým přátelstvím s malíř-
skou rodinou Mánesů. Častým hostem 
zámku byl Josef Mánes a spousta jeho 
obrazů je zde vystavena. Zámek obklopuje 
přírodně krajinářský park s novogotickou 
rozhlednou a zahradním altánem, kde měl 
původně Josef Mánes ateliér. Po příjemné 
procházce jsme se v parku vyfotili,  
a následně opouštěli Čechy pod Kosířem ve 
směru k domovu. Závěrečným zastavením 
byla ještě večeře v Libchavách na Habřince. 
V příštím roce upravíme program tak, 
abychom zakončili výlet v dlouhoňovické 
hospůdce. Znamená to, že porušíme 
tradiční výletové středy a vyrazíme ve 
čtvrtek, aby na nás měla paní Müllerová 
dostatek prostoru. I letošní výlet byl 
zajímavý, vydařil se a poděkování patří 
Jirkovi za vzornou přípravu i řidiči panu 
Kubíčkovi, který nás v pořádku dopravil 
domů.  

Jitka Chárová
 

  
  

Z VAŠICH PŘÍSPĚVKŮ 



DLOUHOŇOVICKÝ OBČASNÍK                 ČÍSLO 83 (3/2019) 

 

 STRANA 15 

Letní kino v Dlouhoňovicích 

Velkým zpestřením letošního léta bylo promítání dvou českých filmových komedií (Ženy  
v běhu a Po čem muži touží) na 
fotbalovém hřišti v podání 
Biografu Etienne. Naplánované 
první promítání v polovině 
července mělo obrovskou návštěv-
nost a úspěch, a proto jsme 
narychlo domluvili pro naše diváky  
i druhé (srpnové) promítání. 
Obě komedie se moc líbily  
a kdo si přišel užít letní pohodu  
u filmů, tak se mnou bude jistě 
souhlasit. 
     Děkujeme všem, kteří se na 
přípravě všeho kolem kina  
i občerstvení podíleli. Poděkování 
patří i Biografu Etienne, že naše 
pozvání promítat pod širým nebem 
přijal a zařadil Dlouhoňovice do 
svého nabitého letního programu. 
Spousta z vás podpořila akci "Nové 
plátno" za účelem pořízení většího 
promítacího plátna, za což velmi děkujeme nejen my, ale hlavně Biograf Etienne. 

Velké díky také Obci Dlouhoňovice za financování obou letních kin a vám všem, že jste 
přišli a užili si s námi dva letní večery u skvělých komedií i za vzorný úklid lehátek po 
skončení filmu. 

Iva Jedličková  

 
Zajímavé akce, projekty, 

kroužky, podpora, rozvoj 
školství, spousta dřiny, ale také 
zábavy – to a mnohem víc je 
Místní akční plán vzdělávání. 
      

V novém školním roce máme pro 
děti, rodiče i pedagogy připraveno 
mnoho akcí a zajímavostí.  

Opět budeme otevírat všechny 
čtyři úspěšné volnočasové kroužky pro děti do 15 let, které budou zcela zdarma. Pro rodiče  
a pedagogy plánujeme další semináře, workshopy i ukázkové hodiny. Všechny mateřské  
i základní školy na našem území jsou do projektu MAP II již zapojeny a snažíme se je 
podporovat a rozvíjet. Všechny informace, fotky i plánované akce můžete sledovat na našem 
webu a facebooku. 

  
https://www.maporlicko.cz/, https://www.facebook.com/MAP.Orlicko/ 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.   

https://www.maporlicko.cz/
https://www.facebook.com/MAP.Orlicko/
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Zářiová sobota plná zážitků 

Nádherné slunné počasí přálo  
21. září všem účastníkům letošního 
Výstupu na Výhlednu. Každý, kdo 
nezaváhal a dal si tu námahu vystoupat 
ten zákeřný kopec na Kalvárku, se mohl 
pokochat nádherným výhledem, který 
nenarušoval snad ani jediný mráček. 
Laskavé slovo pana Tydlitáta je již 
nedílnou součástí každoročního 
setkání. Krásné dětské hlásky sborečku 
Vlaštovičky, za klavírního doprovodu 
paní učitelky Kaláškové, musely potěšit 
každé přítomné ouško. O doplnění 
energie se postaraly tradiční koláčky. 
Krásná hodinka na čerstvém vzduchu, 
na nádherném místě, v milé společnos-
ti, co víc si přát?!?   
 

    A kdo neměl ještě dostatek zážitků, mohl se v podvečer přijít podívat na divadelní 
komedii v podání spolku „Na Skále“ z Helvíkovic. Jaký děj se skrývá pod názvem „Přes 

přísný zákaz dotýká se sněhu“, přišly zjistit na 
čtyři desítky příznivců divadla. Kdo z vás byl, už ví, 
že název hry je zároveň text poznámky, kterou 
obdržel hlavní hrdina ve škole. Hra byla plná 
úsměvných situací, zápletek a nečekaných zvratů. 
Diváci i herci se bavili, a tak to má být. 

Lucie Šimková 
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SOUSEDSKÉ HLÍDÁNÍ 
 
Ze zápisků nejstarší skupiny ZVĚŘINEC 
 
„Máme týden na to, abychom napsali co nejvíce detailů o tom, co zažijeme každý den. 
 
Den první - pondělí 8. 7. 2019 
 
Dnes začíná týden tábora Rolba. Když přijdeme, musíme se nahlásit, že jsme přišli. Vedoucí 
nám dali svačinu, a pak jsme se měli rozdělit do skupin. Bylo hodně malých dětí  
a málo starších. Nakonec jsme se rozdělili tak, že byly 3 skupiny malých a 1 skupina 
starších. Vedoucí nám rozdali trička, na která budeme malovat. Při malování vedoucí 
Radka rozhodla, že budeme zapisovat do deníku. Trika dostaneme zítra. Jako skupina 
musíme mít název a vlajku. Návrhů bylo hodně, ale zvítězilo „ZVĚŘINEC“. Pak jsme dostali 
oběd. Byly špagety (pro info). Vedoucí Michal řekl, že půjdeme do lesa. Cestou tam jsme se 
zastavili na hřišti u stadionu. Vedoucí Radka musela odejít z rodinných důvodů. Cestou do 
lesa jsme šli přes fotbalové hřiště. Bylo prázdné. Šli jsem zpátky na Rolbu, kde jsme dodělali 
vlajku. Po vlajce jsme šli na balíky sena. Tady je vždy sranda. Velká sranda. Teď jdeme do 
lesa na borůvky. Jdeme přes kopec, kde v zimě bývá lyžák. Borůvek je dost. Všichni sbírají 
do něčeho, co si vzali s sebou. Museli jsem zpátky na Rolbu, protože byla svačina. Rohlík  
a jogurt. No, teď je konec prvního dne. Zítra budu zase psát já. 
 
Den druhý - úterý 9. 7. 2019 
 
Do naší skupiny nový člen. Byl obeznámen s tím, co dneska budeme dělat. Ke svačině chleba 
se sýrem a okurkou. Dnes musíme jít na Žampach. Už jsme ušli 2 km. Cesta tam trvá 6 km  
a ještě 6 km zpět. Jdeme pěšky. Mysleli jsme, že tam bude zřícena hradu, ale jen rozpadlé 
sklepení. My jsme šli 6 km jen proto, že jsme měli vidět rozpadlé sklepení. No nic.  
K obědu byl chleba s řízkem a okurkou. Po obědě jsme běhali po parku, kde bylo velké hřiště. 
Cesta zpět byla lepší než cesta tam. Vedoucí Michal a Radka se furt zlobili, že jdeme rychle,  
a že oni musí dobíhat. No jo, ale my chtěli být zpátky. Byla to namáhavá cesta, ale jsem 
ráda, že už jsme došli. Na svačinu jsme došli tak akorát. Mňam, to byla dobrota! Vánočka  
s marmeládou nebo s máslem. Zmizelo to rychle. Všichni byli hladoví jako vlci. Pak jsme 
dostali meloun. Šťavnaťoučký meloun. 
Konec druhého dne. Dnes končí moje služba psaní. 
A zítra to zase začíná. 
 
Tolik z deníku skupiny Zvěřinec - Ema Sommerová. 
 
Veliké poděkování všem vedoucím, kteří se o děti celý týden starali: 
Zvěřinec - Radka Motlová, Radka a Michal Malátkovi 
Koťata - Simona Páchová, Anet Fůzová a Míša Štanderová 
Prasátka - Bára Motlová a Vláďa a Míša Sommerovi 
Papoušci - Bára Čápová a Jana Škarková 
Děkujeme i našemu „provianťákovi“ Honzovi Musilovi, že nás celý týden zásoboval a vozil 
obědy ze školní jídelny Žamberk. 

          Floriánek 
Poznámka redakce: foto na poslední straně tohoto Občasníku 
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Letos si připomínáme 80. a zároveň 30. výročí událostí 17. listopadu  

Pro mě osobně neznamenal 17. listopad 1989 zas tak moc, na malém horském 
městečku se totiž tolik nedělo. Pamatuji si jen záběry z televize a pocit úzkosti z tak 
velkého množství lidí. Nechápala jsem tehdy, co se děje a jaké následky bude celé dění mít. 
Bylo mi jedenáct a mnohem víc na mě působily rozpaky a nejistota, které se zračily v očích 
mých rodičů. Polistopadové období už bylo ve znamení 
změn i pro nás malé školáky. Ze dne na den nás opustila 
výuka ruštiny, a to zrovna ve chvíli, kdy jsme všichni 
měli radost, že umíme konečně přečíst titulky seriálu 
Jen počkej, zajíci!! Ze soudruhů učitelů se stali pánové  
a jako by tak nějak najednou zlidštěli. Díky návštěvě  
u pražské babičky jsem mohla později nasát atmosféru  
a euforii, která tehdy Prahou vládla. Hrdě jsem nosila 
odznáček s podobiznou pana Havla i ten s nápisem  
OF – LIBERTY, četla všude v metru různé slogany  
a nápisy, zapálila svíčku na Národní třídě, ač stále 
víceméně nevědoma důvodu. Tu atmosféru ale nikdy ze 
své paměti nevymaži. Vždy, když kráčím místy, kde 
tehdy hořely svíčky, vybaví se mi ten pohled a pocit. A ať 
už kdokoliv z vás vzpomíná na rok 1939 či 1989 
s jakýmikoliv dojmem a náhledem, zapomenuto by býti 
nemělo, a proto připomínám události 17. listopadu 1939 
i 1989 ve faktech.          Lucie Šimková 

Den za svobodu a demokracii, to je 17. listopad 

K tomuto datu se váží hned dvě události, které od sebe dělí 50 let. První je z roku 
1939, kdy byly nacisty uzavřeny vysoké školy. O 50 let později, tedy v roce 1989, 
proběhly studentské protesty na Národní třídě v Praze, které vedly k pádu komunistického 
režimu. 
     Státním svátkem se 17. listopad stal až v roce 2000, kdy občané České republiky poprvé 
oslavili nový státní svátek „Den boje za svobodu a demokracii“. Do roku 2000 měl 
17. listopad pouze status významného dne. Tento den si připomínají také na Slovensku. 
Mezinárodní den studentstva byl pak vyhlášen v roce 1941 v Londýně při příležitosti 
druhého výročí těchto událostí. Stalo se tak na zasedání Mezinárodní studentské rady, 
jehož se zúčastnili delegáti z 26 zemí. Dodnes je tento svátek jediným výročím 
mezinárodního významu, které pochází z Čech. 

Rok 1939 

Mezinárodní den studentstva, někdy též Světový den studentstva, je připomínkou 
tragických událostí, k nimž došlo v období od 28. října do 17. listopadu 1939 v tehdejším 
Protektorátě Čechy a Morava. Vše začalo násilným potlačením poklidné demonstrace 
u příležitosti 21. výročí vzniku Československa 28. října 1939 v Praze. Na potlačování 
demonstrace, jež se konala na Václavském náměstí, se kromě sil pořádkové policie 
podílely i jednotky SS. Následovaly další střety na dalších místech v Praze, při nichž Němci 
stříleli nejen pro výstrahu, ale i do demonstrantů. 
     Při jedné z těchto potyček byl postřelen Jan Opletal, který 11. listopadu svému zranění 
podlehl. Jeho pohřeb se konal 15. listopadu na pražském Albertově. Následné demonstra-
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ce, jež se změnila v protest proti okupaci, se zúčastnily tisíce lidí. Opět došlo ke střetům 
mezi demonstranty a pořádkovými silami. Hned následujícího dne se v Berlíně konala 
porada za účasti Adolfa Hitlera, jejímž výsledkem bylo rozhodnutí o uzavření českých 
vysokých škol na dobu tří let, zatčení a popravení 9 vedoucích představitelů studentské 
organizace a celkem 1.200 zatčených studentů bylo poté převezeno do německého 
koncentračního tábora Sachsenhausen-Oranienburg, odkud jich byla většina propuštěna 
koncem roku 1942, zbytek pak v lednu 1943. Z těchto 1.200 studentů nepřežilo útrapy 
koncentračních táborů 35. 
 

 
 

Rok 1989 

17. listopad 1989, den, kdy v Praze 
začala sametová revoluce. Jedná se o jeden 
z nejvýznamnějších dnů v naší historii a každoročně 
si ho připomínají jak občané České, tak i Slovenské 
republiky. 
     Na Albertově se 17. listopadu u sídla lékařské 
fakulty UK sešlo několik tisíc studentů, aby si 
připomněli události, které se staly v roce 1939. Na 
začátku klidná připomínka půlstoletí starých 
událostí se změnila v demonstraci proti tehdejšímu 
režimu. K večeru na Vyšehradě demonstrace 
oficiálně skončila, většina však chtěla v protestech 
pokračovat cestou do centra na Václavské náměstí. 
     Dav protestujících byl odkloněn policií a vydal se k Národnímu divadlu a pokračoval na 
Národní třídu. Policejní kordon zastavil demonstranty u obchodního domu Máj v ulici Na 
Perštýně, obklíčil je a uzavřel postranní ulice. Demonstranti byli vyzváni k opuštění prostoru, 
ale přes policejní kordon nebylo kudy, bezpečnostní složky nelítostně zasáhly. 
     Takto tvrdý zásah měl odezvu v celé společnosti, která se rozhodla vzepřít dosavadnímu 
totalitnímu režimu. Události vedly k rozsáhlým změnám ve společnosti.  

24. listopadu odstoupilo vedení komunistické strany a 29. listopadu se stal prezidentem 
ČSSR Václav Havel. 

Zdroj: internet 
 

Text vyhlášky: 

Ačkoliv bylo opětovně vážně varováno, pokouší se od nějaké doby skupina českých 
intelektuálů ve spolupráci s emigrantskými kruhy v cizině, menšími nebo většími akcemi 
odporu rušit klid a pořádek v Protektorátu Böhmen und Mären. Při tom bylo zjištěno, 

že původci těchto aktů odporu jsou zvláště také na českých vysokých školách. 

Ježto tyto živly daly se ve dnech 28. října a 15. listopadu strhnouti k násilným činům 
proti jednotlivým Němcům, byly české vysoké školy na dobu tří roků uzavřeny, devět 

pachatelů bylo zastřeleno a větší počet účastníků vzat do vazby. 

V Praze dne 17. listopadu 1939 
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Klub HC Dlouhoňovice se chystá na svou druhou sezónu v Choceňské 
hokejové lize 

Letní hokejová pauza je téměř za námi a doslova již klepe na dveře start další 
hokejové sezóny, která bude velmi sváteční a doufejme, že i úspěšná. Hokejový klub 
v Dlouhoňovicích totiž oslaví své 50. narozeniny a rádi bychom, aby vše proběhlo na 
patřičné úrovni.  

Změny v kádru a předsezónní cíle 

     Hokejový výbor ve složení: Vladimír Podhájecký, 
Pavel Víša, Tomáš Plundra, Miroslav Keprta st. a Václav 
Šegita přes léto nezahálel a již nějakou dobu sestavuje 
kádr na nadcházející ročník a rovněž plánuje oslavy 
hokejového výročí. S radostí oznamujeme všem našim 
příznivcům, že po roční pauze se do týmu vrací známé 
tváře, tedy Jarda Macháček a David Hrčka. Oba dva 
hráli v loňském roce Choceňskou ligu za jiná mužstva,  
a mají tak zkušenost se soutěží a samozřejmě i s naším týmem. Nově bude oblékat 
dlouhoňovický dres také Davidův mladší bratr Martin. Krýt záda v brankovišti bude 
Patrikovi Keprtovi další náš bývalý hráč Ondra Šolc. Další staronovou tváří je Honza 
Keprta, který naposledy hrával za náš dorostenecký tým. Z hráčů, kteří za nás 
v loňském roce již nastupovali, mají všichni chuť pokračovat, a tak nás po delší době 
čekají příjemné starosti, jak tým na ledě poskládat než koho ještě na zápas sehnat. 
Soutěž se hraje jednou týdně a zápas trvá dvě klasické třetiny. Dá se tedy očekávat, že 
ne vždy zbyde na každého hráče ze soupisky místo v základní sestavě. Plánujeme také 
pravidelné tréninkové jednotky, kdy bychom měli každou středu absolvovat v Chocni 
trénink či přátelské utkání. Kádr se na papíře určitě zkvalitnil a vzhledem 
k významnému jubileu klubu bude výrazně kladen důraz také na výsledky samotné. 
Samozřejmě, že bychom soutěž rádi vyhráli, ale jsme si vědomi kvality soupeřů a nelze 

tak rozhodně očekávat 
snadná utkání. Choceňs-
ká liga je složená z řady 
hráčů, kteří si prošli 
nejen Oblastní ligou, ale 
také krajskými soutě-
žemi. Rádi bychom, i přes 
kvalitu ostatních muž-
stvech, obsadili některou 
z medailových pozic  
a skončili tak do třetího 
místa.  
  

ZE SPORTU 
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ROZPIS UTKÁNÍ MLADŠÍCH ŽÁKŮ 

podzim 2019 

SEMANÍN – DLŇ             NE   6. 10. 

DLŇ – ŽICHLÍNEK          NE  13. 10. 

SRUBY – DLŇ                    SO  19. 10. 

JEHNĚDÍ – DLŇ               NE  26. 10. 

DLŇ – JABLONNÉ       NE   3. 11. 
 

50. výročí založení klubu 

     Jak již bylo avizováno dříve, v nadcházející sezóně budeme 
slavit výročí 50 let od založení klubu. Oslavy by svým 
způsobem měly probíhat po celou sezónu, kdy většinu zápasů 
máme v plánu odehrát v nových retro dresech a logem výročí 
klubu tak každým zápasem připomínat sváteční sezónu. 
Pomyslné oslavy by měly vyvrcholit první únorovou sobotu 
exhibičním zápasem našich bývalých hráčů s pozvaným 
soupeřem (je v jednání). Po zápase by se mělo pokračovat 
v kulturním domě, kde bychom si všichni připomenuli 
významná data, úspěchy a vše doprovodili fotoarchivem. Celý 
program oslav je prozatím v jednání a vše se bude v průběhu 
sezóny ještě upřesňovat.  

Informace o soutěži, výsledky a rozpis zápasů 

     Veškeré informace, výsledky, tabulku, rozpis a termíny zápasů naleznete na webových 
stránkách soutěže. Adresa níže. Soutěž startuje předposlední zářijový víkend, tedy 20. – 22. 9. 
2019. Dvanáct týmů odehraje první kolo každý s každým (11 zápasů), a poté bude soutěž 
rozdělena na dvě ligy (týmy na 1. - 6. místě a druhá liga týmy na 7. - 12. místě), kde odehraje 
každý s každým dvě utkání (10 zápasů). O konečném umístění rozhodne závěrečné play-off, ve 
kterém si to sousedé z tabulky rozdají ve dvou zápasech o výsledné umístění (1. tým  
s 2., 3. tým se 4. a tak dále). www.chhl.cz 

   (tp) 
Zpráva o činnosti Junioru Dlouhoňovice 

Prázdniny skončily a my jsme na startu 
nové sezóny 2019-20. Během prázdnin 
jsme se museli rozhodnout jaké týmy 
přihlásíme do soutěží OP mládeže. 
Vzhledem k tomu, že na konci jarní části 
jsme měli nedostatek dětí, a ještě navíc 
opustilo náš klub 5 kvalitních hráčů 
mladších žáků a čtyři z přípravek, bylo 

jasné, že výsledkem bude pouze jedno 
mužstvo, a to mladší žáci. Ročníky 2007 - 
2008 budou doplňovat mladší, zkušenější 
děti. Přípravu jsme zahájili 12. 8. a tréninky 
se začínaly plnit dětmi. Po začátku školního 
roku se tréninku účastní přes dvacet 
malých fotbalistů a počty stále stoupají. 
Bohužel jsme na děti pouze dva trenéři, 

kteří chodí pravidelně a jeden, 
který směnuje. Marně se po-
koušíme sehnat z řad rodičů 
nebo bývalých fotbalistů někoho, 
kdo by nám s dětmi pomohl. 
Snad vše dopadne dobře a dětem 
dokážeme zajistit kvalitní zázemí 
pro jejich začínající sportovní 
kariéru. Veškeré dění z mlá-
dežnické kopané můžete sledovat 
na webu Junioru Dlouhoňovice. 

(zk) 
 

  

http://www.chhl.cz/
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Fotografie z neděle 23. června 2019 

WORKSHOP FREESTYLE fotbalu Honzy Webera 

 

 

  

VÝZVA 
Pokud by někdo z vás měl zájem věnovat se malým fotbalistům v pozici trenéra, 

kontaktujte: ZDENĚK KOŘÍNEK (telefon: 737 270 255) 

e-mail: korinek9@seznam.cz 

 
Více zde: https://junior-dlouhonovice.webnode.cz/kontakt/ 

 

mailto:korinek9@seznam.cz
https://junior-dlouhonovice.webnode.cz/kontakt/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Fjunior-dlouhonovice.webnode.cz%2Fkontakt%2F
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KALENDÁŘ (dosud známých) AKCÍ V DLOUHOŇOVICÍCH v r. 2019: 

 

 

 sobota/neděle 26. /27. 10. 2019 - čtení s přechodem 

času na Chatě Rolba 

 sobota 19. 10. 2019 – podzimní odpoledne nejen pro 

děti: rukodělné dílničky, soutěž o nejlepší výrobech  

z jablek 

 sobota 26. 10. 2019 - beseda s promítáním fotografií 

Orlických hor pana Rostislava Bartoně 

 sobota 30. 11. 2019 - Mikulášské odpoledne s vánočním 

minijarmarkem 

 neděle 1. 12. 2019 – rozsvícení vánočního stromečku 

Případné změny v kalendáři budou včas oznámeny! 
 

 
 
 

 … pro přímou komunikaci s redakcí Občasníku je určena samostatná e-mailová 
adresa obcasnik@dlouhonovice.cz. Touto cestou prosíme všechny občany, kteří by 
chtěli přispět názorem, postřehem, poděkováním apod., aby své články 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. 

 
 

Autoři fotografií použitých v Občasníku č. 83 (3/2019) jsou: 

L. Šimková (3), P. Nun (2), MŠ Dlň (2), I. Jedličková (3), L. Šimek (1),  
archiv SDH Dlň (2), archiv TJ Dlň (3), Floriánek (4)  

rodina Břízova (1) 

Použité foto a animace: zdroj internet (8) 
 

 

Obecní zpravodaj Dlouhoňovický Občasník.  
Periodický tisk územního samosprávného celku. Náklad 160 výtisků. Kontaktní  

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

Uzávěrka příspěvků do Občasníku č. 84 (4/2019) je v neděli 8. 12. 2019 
Úřední hodiny Obecního úřadu Dlouhoňovice: 

pondělí a středa: 14:00 – 17:00 hod. 
 
 
 

NA ZÁVĚR PŘIPOMÍNÁME, ŽE … 

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