OBECNÍK 2010
Občasník vydávaný obecním úřadem v Dlouhém, tentokrát koncem roku 2010.

Váţené občanky, občané.
Nevíme, jak Vám, ale nám se zdá, ţe Obecník začíná být místo
ročním „občasníkem“, měsíčníkem, jak ten rok rychle uběhne.
Je to neuvěřitelné, ale uţ máme zase konec roku. A protoţe jste nám
opět dali důvěru k vedení naší hezké a milé vesničky, dovolte,
abychom Vás opět pozdravili při čtení dalšího občasníku.
Během letošního roku se toho událo tolik, ţe nevíme kde začít.
Přicházely zprávy dobré, ale i špatné. Jedna špatná událost dokáţe
zastínit a zkazit dobrý pocit z toho, co se povedlo. Nejednou jsme z
přicházejících událostí měli těţkou hlavu.
Ale co by to bylo za ţivot, kdyby stále jenom svítilo sluníčko a nikdy
se neudělalo špatné počasí. To bychom si chvil, kdy se daří, přestávali
váţit. Takţe pojďme na to!
DŮLEŢITÉ UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU
ÚŘEDNÍCH HODIN PRO OBČANY
Od prosince 2010 došlo ke změně úředních hodin
z neděle na sobotu od 16.30 do 18.00
Nové úřední hodiny:
Út a Čt: 17.00 – 19.00
So: 16.30 – 18.00

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÁ ÚPRAVA
Kapitola sama pro sebe. Kolikrát geodeti uţ vyměřovali pozemky i cesty. Jak
jsme byli naivní, ţe po vyhlášení KPÚ uţ bude jenom klid a mír a pomalu
postupně se boudou dávat zanedbané věci do pořádku. Ale jak je vidět, tak to
nebude tak jednoduché. Jeden problém střídá druhý. „Proč zrovna na mém
nejlepším poli musí vést cesta, kterou já ani nebudu potřebovat. A proč musí
být tak široká, a proč nevede jinde....“
1

Milí občané, řekněme si na rovinu. Všechny cesty, aţ na jednu anebo dvě
výjimky, jsou vyměřovány z obecních pozemků. Došlo sice k posunutí
některých parcel, ale bez toho by se to nedalo opravdu udělat, tak jako se
nedají všechny cesty vybudovat teď hned najednou. To bude práce na mnoho a
mnoho let. Nezávisí to jen na nás, my bychom také chtěli, aby to bylo uděláno
hned, ale toto by měly být investice Pozemkového úřadu, respektive státu, v
rámci KPÚ, tak proč by to mělo zůstat na bedrech obce.
Pozemkový úřad jiţ nechal vypracovat projekty a bylo vydáno stavební
povolení na tři hlavní cesty:
1. Ze Smetanova kopce do Branišova,
2. Od č. 83 na hranice s Radešínskou Svratkou
3. Cesta do Čekánovce.
Další cesty menšího významu se budou budovat postupně, dle financí.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Jako kaţdoročně, tak i letos proběhla v naší obci a v Račicích 9. ledna 2010
Tříkrálová sbírka, kterou opět zorganizovala paní MUDr. Květoslava
Pejchalová. Výtěţek činil 14.105,- Kč. Všem dárcům jménem Charity Ţďár
nad Sázavou a obce Dlouhé děkujeme.

PÁRKOVÉ ZÁVODY
Rodiče a SDH uspořádali 24. ledna 2010 párkové závody kolem rybníku
"Halíře" a pro ty starší aţ k Tlustošovu včelínu. Stopy najel Petr Nejedlý s
hasičským skútrem z Radešínské Svratky. Počasí přálo, sněhu bylo dost,
jednoduše a krátce se akce vydařila. Někteří ze starších účastníků (muţi) svým
funěním do kopce div neprobudili Tlustošovy včely ze zimního spánku.
Obdivuhodný byl téţ výkon pana Rudolfa Janíčka na historických lyţích. Na
závěr kaţdý účastník dostal párek a něco teplého na pití, jak se na párkové
závody sluší a patří. Došlo i na diplomy a medaile.
Celkem se zúčastnilo 41 závodníků v 6-ti kategoriích.
Kategorie 1 – děti do 5 let
1. Nepeřil Vojta, 2. Tulisová Markétka, 3. Hublová Vendulka, 4. Janíčková Kristýnka,
5. Sýkorová Klárka
Kategorie 2 – předškoláci a 1. třída
1. Smetana Vojta, 2. Tulisova Pavlínka, 3. Flesar Míša, 4. Holá Terezka
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Kategorie 3 – 2., 3., 4. třída
1. Burešová Kristýnka, 2. Hlavatý Jiřík, 3. Stupka Ríša, 4. Hublová Káťa, 5. Nepeřilová
Miladka, 6. Flesarová Zuzka
Kategorie 4 – 5., 6., 7. třída
1. Křepela Lukáš, 2. Křepela Vojta, 3. Janíček Jára, 4. Hublova Nikola, 5. Smetanová
Lucie
Kategorie 5 – 8., 9. třída a dospěláci muţi
1. Tulis Josef-kovář, 2. Hlavatý Josef ml., 3. Vondruška Tomáš, 4. Petera Roman,
5. Křepela Luboš, 6. Smetana Luboš a Janíček Rudolf, 7. Řehoř Jan, 8. Janíček Libor ml.,
9. Bureš Luboš, 10. Hlavatý Jiří, 11 Janíček Libor st., 12. Stupka Jaroslav ml.,13. Hubl
Jiří, 14. Hlavatý David, 15. Stupka Vladimír
Kategorie 6 – ţeny všeho věku
1. Janíčková Anna, 2. Smetanová Kristýna, 3. Tulisová Pavlína, 4. Hublová Ivana

Také jsme zjistili, ţe najíţdění lyţařských stop skútrem se setkalo v
Dlouhém s příznivým ohlasem, a to nejen u dětí. A pokud budou sněhové
podmínky a ochotní přespolní, rádi bychom pokračovali i letos. Jen
bychom chtěli poprosit všechny lyţaře, aby se čím blíţ lesu, chovali tiše a
ohleduplně vůči lesní zvěři, která má ze sněhové nadílky menší radost neţ
my. A pokud to není ţivotně důleţité, nechávejte své psí miláčky doma.
Děkujeme.

MASOPUST

Tak jak je u nás v Dlouhém zvykem, uspořádali členové SDH ve spolupráci
s dalšími občany 14. února masopustní průvod po obci. Nálada byla výborná,
masek dost. Měli co dělat, aby obešli celou ves. Hrál jim do kroku šraml
z našich spoluobčanů.

DĚTSKÝ KARNEVAL

15. února rodiče uspořádali pro děti Dětský karneval. Jako obvykle bylo plno.
Masky jedna radost. Děti i rodiče se velmi dobře bavili. K tomu všemu jim
hrálo speciální uskupení ve sloţení Ivo a Vít Peňázovi ze Zubří, pan Růţička z
Olešné a Radek Tulis, jiţ z Jihlavy, takţe kapela krajského formátu.

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM
21. 3. 2010 proběhlo "U Pávků" v rámci celorepublikové akce "Celé Česko čte
dětem" autorské čtení Jana Opatřila ze Ţďáru nad Sázavou z knihy
"Dobrodruţství kapříka Metlíka. Akce se setkala s velkým ohlasem mezi
dětmi, kterým se líbilo vyprávění o rybách samotným autorem přestrojeným za
vodníka.
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Jelikoţ na výroční valné hromadě 19. 12. 2009 proběhly volby výboru SDH,
začínáme nový rok a také nové pětileté období s těmito členy výboru, kteří byli
zvoleni.
Starosta SDH – Josef Hlavatý

● Místostarostu – Jan Řehoř st.

Velitel SDH – Rudolf Janíček

● Zástupce velitele – Petr Řehoř ml.

Jednatel – Roman Petera

● Hospodář – Jaroslav Badalík

Preventista – Jindřich Vondruška

● Vedoucí ml. hasičů – Jiří Hubl

Strojníci – Petr Balabán, Zdeněk Křivánek, Josef Tulis č.p. 81

Počátek našeho roku jsme začali účastí tří delegátů na okrskové výroční schůzi
v Bobrové dne 10. 1. 2010, kde byla vyhodnocena činnost okrsku v r. 2009 a
navrţen plán akcí na rok 2010.
30. 1. jsme uspořádali hasičský ples s dívčí skupinou Bosorky. Účast byla
průměrná a tombola bohatá. Všichni přítomní se dobře bavili.
13. 2. se členové našeho sboru zúčastnili masopustního průvodu po obci na
téma „naše zdravotnictví.“ Připojili se i mladí hasiči. Průvod byl doprovázen
skupinou „šraml“ z části tvořenou hasiči.
17. 4. jsme provedli po 2 letech sběr ţelezného šrotu po obci v rámci jarního
úklidu
22. 5. se mladí hasiči zúčastnili jarního kola „Plamen“ v areálu hotelu SKI, kde
mladší druţstvo získalo 11. místo a starší druţstvo 17. místo
29. 5. se konala soutěţ dorostu v Bystřici n. P., kde náš sbor reprezentovali
dorostenci, kteří se umístili na 6. místě
30. 5. se pět druţstev z našeho sboru zúčastnilo okrskové soutěţe v Radešíně.
Malí hasiči, kteří tvořili dvě druţstva, se umístili na 1. a 2. místě. V kategorii
dorostu se naši hasiči umístili na 1. místě. Muţi „veteráni“ získali 1. místo a muţi
„mladší“ 6. místo.
17. 7. jsme provedli nutnou údrţbu lavic na výlety nátěrem. Vypomohla většina
mladých hasičů a jako odměnu jim starosta SDH uspořádal 24. 7. opékání párků.
3. 8. se druţstvo pod velením Petra Řehoře zúčastnilo hasičského fotbalu
v Pohledci, kde obsadilo 1. místo z 16. druţstev.
29. 8. se druţstvo muţů spolu s dorostenci zúčastnili soutěţe „Memoriál p.
Sokolíčka“ v Novém Městě n. Moravě.
9. 10. se mladí hasiči zúčastnili podzimního kola „plamen“ na Moštišti, kde
získali 15. místo z 25. druţstev. V tento den se konala i soutěţ dorostu, kde
dorostenci skončili na 8. místě.
O úspěšných akcích tohoto roku, co vylepšit a plány na rok 2011 jsme projednávali
na výroční valné hromadě SDH 18. 12. 2010.
Na závěr si můţeme přát, aby tyto výborné výsledky dosahovali hasiči z Dlouhého i
v příštím roce pod vedením celého výboru hasičského sboru.
Podklady dodal starosta SDH Josef Hlavatý
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DĚTSKÝ DIVADELNÍ SOUBOR

Pod vedením paní Ivany Smetanové a Štěpánky Křivánkové sehrály děti
z Dlouhého a jejich kamarádi navštěvující ZŠ v Bobrové 17. a 18. 4. 2010
divadelní představení s názvem „Čarodějnická pohádka“.
Protoţe jim to jako obvykle velmi šlo, sehrály toto představení ještě
několikrát pro okolní mateřské a základní školy.

LAMPIONOVÝ PRŮVOD

Naše šikovné maminky zorganizovaly dne 8. 5. 2010 lampionový průvod
dětí. Zúčastnilo se cca 35 dětí s lampiony a asi 20 rodičů, bylo to moc
hezké.

POVODNĚ

Uţ několikátý rok postihly naši zem povodně. Sbírka nebyla letos
organizována, ale obec přispěla 10.000,- Kč Diakonii Českobratrské církve
Evangelické, která peníze předala potřebným lidem. Povodně potrápily
téměř celou republiku.
Můţeme říci, ţe i naší obcí se prohnal přívalový déšť, který připomínal
povodeň, a to 17. 7. 2010, kdy byla celá náves pod vodou. Z několika
sklepů se musela čerpat voda. Kdo by si chtěl zavzpomínat, můţe si
prohlédnout fotografie z tohoto dne na internetových stránkách obce.

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE

V letošním roce obec zaměstnala formou veřejně prospěšných prací 3
pracovníky. Pana Řehoře Bohumila, Stupku Vladimíra a paní Ilonu
Šoustarovou. Ve spolupráci se zaměstnancem obce, panem Vladimírem
Šoustarem, se starali o pořádek v obci a v obecním lese.
Na VPP přispívá finančními prostředky Úřad práce a to ve výši 10.800,- Kč
měsíčně na jednoho pracovníka včetně zdravotního a sociálního pojištění
odváděného zaměstnavatelem.

VOLBY

V letošním roce se konaly dvoje volby. První proběhly 28. a 29. května a
to do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. V naší pozornosti však byly
spíše ty druhé, komunální, které se konaly 15. a 16. října. Občané mohli
vybírat ze tří kandidátek a do zastupitelstva obce se dostali tito naši občané:
1. KDU-ČSL : Janíček Libor, Janíček Rudolf, Tulis Josef a Tulis Pavel
2. ODS: Hubl Jiří, Krejsek Jan a Karásek Jaromír
3. Sdruţení nez. kand. obce Dlouhé: Bureš Luboš, Ing. Cikryt Jiří
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Tito zvolení zastupitelé vybrali ze svých řad starostu. Tím se stal opět pan
Tulis Pavel. Místostarostou byl zvolen pan Karásek Jaromír.
Zastupitelé děkují všem občanům, kteří se zúčastnili a dali jim své hlasy při
volbách.

REKONSTRUKCE LESNÍCH CEST

20. 7. 2010 byla zkolaudovaná stavba „Rekonstrukce lesní cesty
v Dlouhém“, která byla zahájena v roce 2008, kdy byl zhotoven projekt.
V roce 2009 byla podána ţádost o dotaci na Státní zemědělský intervenční
fond (SZIF), ţádosti bylo vyhověno a v témţe roce bylo provedeno
výběrové řízení na dodavatele stavby, které obec zadala firmě STAVONA
Jihlava, spol.s.r.o. Výběrové řízení vyhrála firma AQUASYS spol. s.r.o. ze
Ţďáru nad Sázavou. Projekt vypracovala firma UNIT INVEST spol.s.r.o.
ze Ţďáru nad Sázavou a technickou dokumentaci firma ISVH, s.r.o. ze
Ţďáru nad Sázavou.
Vzhledem k průtahům ze strany SZIF ohledně podpisu smlouvy o dotaci a
problémům s proplácením DPH obcím, byla realizace akce přesunuta na
1. pol. roku 2010. DPH se stalo neuznatelným výdajem pro výpočet dotace,
ale obcím, které nejsou plátci DPH, coţ je i naše obec, proplatil SZIF tuto
částku, na základě rozhodnutí Ministerstva financí, prostřednictvím
Podpůrného garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF). Dalším
problémem bylo deštivé počasí, a proto byla akce dokončena aţ na konci
června 2010. Kontrola pracovníky SZIF proběhla 25. 8. 2010 v pořádku a
dotace obec obdrţela koncem prosince.
Celkové výdaje činily
z toho: - Projektová dokumentace
- Technická dokumentace
- Zpracování výběrového řízení
- Provedení stavby firmou
Celková dotace
z toho: - Dotace ze SZIF – příspěvek EU
- Dotace ze SZIF – příspěvek ČR
- Dotace z PGRLF – proplacení DPH
Vlastní prostředky

6.440.962,68 Kč
29.800,- Kč
80.000,- Kč
14.280,- Kč
6.316.882,68 Kč
5.110.092,- Kč
3.218.440,- Kč
1.072.814,- Kč
818.838,- Kč
1.330.870,68 Kč

Na celé profinancování akce a částečně na doplnění vlastních finančních
prostředků si musela obec vyjednat úvěr, který uzavřela s Českou
spořitelnou, a.s. a který činil 5.699.962,68 Kč. Nyní má obec ještě splatit
512.770,68 Kč.
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KULTURNÍ DŮM - JEVIŠTĚ,STROP,OPONA,OSVĚTLENÍ

V letošním roce bylo v kulturním domě vybudováno pevné vyvýšené jeviště
tvořené kovovou konstrukcí a pokryto dřevěnými deskami. Dále bylo osazeno
demontovatelné zábradlí na jeviště pro potřeby konání plesů, tanečních zábav
apod. Současně bylo provedeno sníţení stropu nad jevištěm z důvodu zateplení.
S tím souvisela i úprava elektroinstalace – osvětlení. Nově byl vyroben
mechanizmus na zatahování opony a její překrytí dřevěnou garnýţí. Byla ušita
nová opona, na které pracovaly Stupková Jitka a Řehořová Lenka. Truhlářské
práce provedl Michal Řehoř z Dlouhého, zámečnické práce Kovářství Josef
Tulis z Dlouhého a elektropráce Pavel Šoustar z Moravce a trochu z Dlouhého.
Celkové náklady .………………………..…175.286,- Kč.
Dotace z Kraje Vysočina činila ……………105.000,- Kč, tj. 60 %
tzn. vlastní prostředky …………………........70.286,- Kč, tj. 40 %

RYBNÍK „HALÍŘ“

Dne 20. 7. 2010 proběhla kolaudace rybníku „Halíř“ za Pávkovi, který
vybudoval v rámci Komplexní pozemkové úpravy Pozemkový úřad Ţďár
nad Sázavou. Dne 20. 8. 2010 byl rybník bezúplatně předán obci v účetní
hodnotě 5.444.695,66 Kč, která byla navýšena o projekt ve vlastnictví obce
v hodnotě 145.202,4 Kč. Celková hodnota stavby činí 5.589.898,06.
Rybník byl uţ letos vyuţíván ke koupání, škoda jen, ţe den po té, co byl na
pláţ navezen písek, pro lepší přístup do vody, přišla průtrţ mračen a většina
ho byla spláchnuta do rybníka. Na podzim pan Tulis Josef-kovář vyrobil
zábrany na přepad – poţeráku z důvodu bezpečnosti koupajících se dětí.
Obec ještě plánuje pro příští rok vyrobit schůdky vedle čepu do vody pro
lepší přístup.

INTERAKČNÍ PRVEK „PODVESNICE“

V letošním roce zpracován projekt nazvaný Interakční prvek „Podvesnice“.
Jedná se o krajinou úpravu na Podvesnicích, kde by se mělo odkrýt koryto
potoka a níţe by vznikl rybník. Projekt vypracoval Ing. Martin Beneš
z Brna. Obec bude zkoušet ţádat o dotaci z Evropských fondů.
Celkové výdaje za projekt a různá vyjádření a posouzení dotčených orgánů
činily 150.640,- Kč.

KIOSEK

Na podzim letošního roku bylo provedeno zastínění kiosku, které vyrobil
Martin Čuhel. Podlaha před kioskem byla vyrovnána zámkovou dlaţbou a
jako ochrana proti povětrnostním vlivům byl zevnitř vloţen polykarbonát.
Celkové výdaje činily 10.300,- Kč.
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PROJEKT ZKVALITNĚNÍ ŢIVOTA NA VENKOVĚ

Jak jsme Vás loni informovali, obec nechala vypracovat projekt, se kterým jsme
se ucházeli o evropské peníze. Protoţe ale stát neměl na dofinancování, byla
naše ţádost odmítnuta. Proto budeme zkoušet v únoru 2011, na kdy je vyhlášeno
další kolo přijímání ţádostí, znovu ţádat. Připomínáme, ţe se jedná o úpravu
prostoru u kulturního domu tak, aby se zde mohly konat taneční výlety. Nad
tímto prostorem by mělo vzniknout malé fotbalové hřiště, které by slouţilo
současně jako prostor pro lavičky v případě výletu. Pod hrází rybníka Halíř by
mělo být víceúčelové sportovní hřiště např. na volejbal, tenis apod.

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

V září byla po dlouhém vyjednávání podepsána smlouva na odběr vody pro obec
Račice. Smlouva byla podepsaná se Svazem vodovodů a kanalizací Ţďársko, jejímţ
členem je obec Račice a také s Vodárenskou akciovou společností, která vodovod
v Račicích bude provozovat. Výpočet ceny pro odběr obce Račice vypracoval ing.
Staněk, autorizovaný pracovník pro vodní hospodářství. Po dlouhém vyjednávání jsme
uzavřeli smlouvu na 21,- Kč za 1m3.
V říjnu také muselo být vyměněno čerpadlo u vrtu, protoţe přestalo fungovat. Naštěstí
jsme měli náhradní. Staré se nechá opravit, případně se koupí nové, podle toho, co
bude levnější.
V současné době se pracuje na tom, aby nový dálkový hlídač mohl upozorňovat na
případné poruchy prostřednictvím SMS na tel. starosty obce.
Příjmy
v tom
 vybrané vodné za rok 2010 a pohledávky z min.let
– od roku 2009 vodné 12,- Kč/m3
- vratka poplatku za čerpání podz. vod za rok 2009
- přeplatek za el.en. z roku 2009

133.761,- Kč
114.572,- Kč
14.218,- Kč
4.971,- Kč

Spotřeba za rok 2010 dle odpočtů vodoměrů – 9.850 m3 mínus - 69 m3 spotřeba OÚ,
KD a hřbitov, tj. k fakturaci 9.781 m3
Účtováno konečným spotřebitelům 9.781 m3 x 12,- Kč = 117.372,- Kč + 6.900,(paušální poplatek na odběrné místo-69 odběrných míst) = 124.272,- Kč.
Výdaje

188.522,- Kč

v tom:
- elektřina
- platby VAS za správu vodovodu,zprac.evidence
- opravy
- poplatky FÚ za čerpání podzemní vody cca
- materiálové výdaje na opravy

33.743,- Kč
82.652,- Kč
28.177,- Kč
40.996,- Kč
2.954,- Kč

Náklady na 1 m3 fakturované vody jsou cca 19,30 Kč.
ZTRÁTA

54.761,- Kč

(v tom není zahrnuta splátka bezúročné půjčky na vodovod – 91.200,- Kč/rok – letos splacena)
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Místní poplatek pro rok 2011 zůstává ve stejné výši 300,- Kč na osobu
s trvalým pobytem v obci a 1 chalupu určenou k rekreaci.
Příjmy
86.323,- Kč
v tom:
- místní poplatek za „odpady“
80.575,- Kč
(pohledávka na rok 2010-81.475,- Kč, poplatek na rok 2010 – 300,- Kč, tj.cca 272
poplatníků – záleží na délce pobytu,úmrtí,narození apod.).
- od Jednoty a Proagra za rok 2010 vybráno
4.048,- Kč
- finanční bonus za třídění odpadů ASEKOL
1.700,- Kč
(fin.bonus od EKOKOMU za třídění od roku 2010 snižuje výdaje-zápočet)
Výdaje
129.981,- Kč
v tom:
- svoz komunálního odpadu
(výdaje jsou sníženy o fin.bonus od EKOKOMU 13.187,-Kč,zápočet)
101.361,- Kč
- svoz plastového odpadu, skla, papíru
19.739,- Kč
- igelitové pytle na plast
2.520,- Kč
- svoz nebezpečných odpadů
6.361,- Kč
(pouze odpad odloţený na sběrný dvůr do Bobrové. Putující kontejner byl pro obec
zdarma prostřednictvím Mikroregionu Novoměstsko, kam bylo moţné odloţit staré velké
elektrospotřebiče).

ZTRÁTA

43.658,- Kč

Náklady na 1 obyvatele (chalupu)

478,- Kč

Malé (drobné) elektrospotřebiče je moţné odloţit do sběrné nádoby
umístěné v zádveří obecního úřadu a to v úřední hodiny.

LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Příjmy – prodej dřeva
334.791,- Kč .............326,87 m3
(jiţ čistý příjem, těţbu si zadá sám odběratel a odpočte od hrubých příjmů)
Výdaje
v tom:
- práce lesní frézou
- za sazenice
- ostatní mater.náklady (např. nátěry stromků)

21.715,- Kč

ZISK

313.076,- Kč

4.800,- Kč
14.795,- Kč (2.050 ks smrku)
2.120,- Kč
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NEINVESTIČNÍ VÝDAJE NA ŢÁKY
Mateřská škola Bobrová
1. pololetí 10 dětí, 2. pololetí 11 dětí. Celkové výdaje 93.912,- Kč.
Základní škola Bobrová
1. pololetí 20 dětí, 2. pololetí 23 dětí. Celkové výdaje 193.344,- Kč.
Základní škola Nové Město na Moravě
1. pololetí 5 dětí, 2. pololetí 2 děti. Celkové výdaje 34.188,- Kč.
Základní škola Velké Meziříčí
2. pololetí 1 dítě. Celkové výdaje 2.953,- Kč
Celkem obec zaplatila na ţáky MŠ a ZŠ 324.397,- Kč.

VÁNOČNÍ BESÍDKA

Jako kaţdoročně, tak i letos na 4. neděli adventní, 19. prosince, připravily
maminky s dětmi vánoční besídku pro všechny občany. Vystoupilo 21 dětí
s pásmem básniček, koled a malého divadelního vystoupení těch
nejmenších. Všem, kteří se na přípravě podíleli, děkujeme za krásný
záţitek.

EVIDENCE OBYVATEL

K 21. 12. 2010 má obec 261 obyvatel, z toho 132 muţů a 129 ţen.
Narozeno 1 dítě, zemřeli 2 lidé, odstěhovali se 3 lidé, 1 se přistěhoval.

PODĚKOVÁNÍ

V letošním roce se z Dlouhého odstěhovali manţelé Šidlovi. Touto
cestou bychom chtěli poděkovat paní učitelce, Věře Šidlové, za její
osobní přínos pro naši obec. Vţdyť to byla právě ona, která mnohé
z našich spoluobčanů učila číst a psát, starala se nejen o kulturní, ale i
sportovní vyţití naší mládeţe, organizovala výlety našich dětí, na které
všichni rádi vzpomínáme. Poslední roky se také starala o paměť naší
obce tím, ţe psala kroniku. Paní Šidlová, mockrát Vám děkujeme a
budeme vzpomínat.
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A také něco od pana starosty:
Váţení spoluobčané,
ano, je tu opět ten krásný vánoční čas. Čas, kdy lidé víc jako nikdy
otevírají své srdce a jsou si opět alespoň na krátký čas o něco
bliţší.
Mnozí z nás se uţ těší na krásné chvíle strávené v kruhu
nejbliţších, jiní zase vzpomínají na léta minulá a porovnávají, jak
se oslavovaly svátky kdysi a jak dnes. Kdyţ se tak zamyslím, tak v
dnešní urychlené době, i ty Vánoce jakoby trvaly jen malý
okamţik. Hodně příprav a nákupů, aby bylo všechno dokonalé a
ani se nestačíte otočit a rázem je všechno pryč.
Právě proto mi dovolte milí spoluobčané popřát Vám, aby tyto
vánoční svátky byly u Vás naplněné radostí, štěstím, štědrostí a
láskou v kruhu Vašich nejbliţších. Taktéţ si připomeňme, ţe tyto
svátky jsou svátky lásky, pokoje, sounáleţitosti, ale i svátky
narození Jeţíše Krista. Proto buďme alespoň na malý okamţik k
sobě laskavější a vlídnější a všichni budeme mít potom pocit,
jakoby tyto Vánoce trvaly o něco déle.
Taktéţ mi dovolte, abych Vám nejen svým jménem ale i jménem
celého zastupitelstva obce popřál hodně štěstí, zdraví, osobních i
pracovních úspěchů v novém roce.
Závěrem bych chtěl jménem svým a také ostatních občanů
poděkovat všem, kteří se jakýmkoli způsobem zapojují do dění
v obci. Děkuji tímto hasičům, zejména vedoucím mladých
hasičů, ţe naše děti a mládeţ netráví čas jen u obrazovek
počítačů, ale i dobře reprezentují naši obec. Dále maminkám
z Dlouhého, které se zase starají o rozvoj našich dětí po
kulturní stránce. Poděkování patří za konání besídek a divadla.
Chci také zmínit sbor pro občanské záleţitosti, který sice má
jen dva členy, ale jejich návštěvy potěší všechny starší i nově
narozené spoluobčany. Je to jen hrstka lidí, téměř vţdy těch
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samých, kteří se zasluhují o to, ţe je ţivot v Dlouhém o něco
pestřejší. Velice si jejich práce váţím a doufám, ţe budou
pokračovat dál nebo se najde někdo další, který převezme
štafetu. Myslím, ţe nejen mým přáním je, aby se v Dlouhém
začalo zase hrát divadlo také dospělých. Technické podmínky
pro to nikdy nebyly lepší neţ nyní.

Krásné a veselé svátky a šťastný Nový rok
Pavel Tulis, starosta

Úřední hodiny obecního úřadu v Dlouhém
Út a Čt: 17.00 – 19.00
So: 16.30 – 18.00
Tel. 566 673 536, e-mail: obec.dlouhe@seznam.cz, www.obecdlouhe.cz
Na vydání pracovali: Tulis Pavel, Karásek Jaromír, Tulisová Pavlína
Neprošlo jazykovou úpravou.
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