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OBECNÍK 2017 
                                             Občasník vydávaný obecním úřadem v Dlouhém, 

tentokrát koncem roku 2017, ročník 19. 
 

Vážení spoluobčané, 
Rok se s rokem sešel a vy v ruce opět držíte náš zpravodaj, ve kterém se 
každoročně snažíme shrnout dění v naší malé milé vesničce.  
Tento rok jsme bohužel zahájili nevesele. Během krátké chvíle (tří měsíců) nás 
nečekaně opustilo 6 spoluobčanů. Vzpomeňme na ně tichou vzpomínkou. 
Celý první půlrok nás provázely přípravy na třetí Setkání rodáků a přátel obce. Bylo 
to období plné práce, ale i očekávání, jak to vše dopadne, jaké vyjde počasí, zda 
lidé přijdou. Nezaháleli jsme ani s pracemi na opravě budovy bývalé školy, kterou 
jsme chtěli ukázat veřejnosti, a úpravách na návsi. Dnes už si můžeme říci, že to 
byly dva dny plné zábavy a radosti ze setkání. Děkujeme všem, kteří přišli a užili si 
to a hlavně těm, kteří přiložili ruku k dílu.  
Úvodem ještě přijměte od nás přání pro následující Vánoční čas a celý příští rok. 
Přejeme Vám všem, ať v této uspěchané době prožíváte klid, pohodu a lásku. Ať se 
Vám vyhýbají všechny neduhy. Jak všichni víme, když je člověk zdravý, tak vše se 
zvládá lépe a veseleji.  
 

 A CO NÁM ROK 2017 POSTUPNĚ PŘINESL? To se dozvíte na následujících řádcích. 
  

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 

Tříkrálová sbírka proběhla v naší obci a v Račicích v sobotu 7. ledna 2017.  

Celkem se „vykoledovalo“ 19 198,- Kč. Všem koledníkům a dárcům upřímně 

děkujeme. Současně Vás můžeme informovat, že pro rok 2018 je Tříkrálová sbírka 

naplánovaná na sobotu  6. ledna 2018. Prosíme o vlídné přijetí koledníků.  
 

HASIČSKÝ PLES 

Dne 28. 1. 2017 uspořádali hasiči tradiční ples. K tanci a poslechu hrála kapela 

V.I.P. (Vítek a Ivo Peňázovi a kolektiv). V roce 2018 se hasičský ples bude konat 

v sobotu 27. ledna 2018. Všechny občany i jejich známé a kamarády srdečně 

zveme. 
 

MASOPUST 

Dne 25. 2. 2017 do našich obydlí zavítala masopustní chasa doprovázená 

harmonikáři a bubeníkem. Děkujeme, že jste je přijali a možná s nimi vycestovali 

za hranice všedních dnů, vždyť letošní téma bylo „Účastníci zájezdu“. Autobusem, 

který řídili  Karel a Karel se mohl svézt kdokoliv. „Karel a Karel si stěžovali, že jim 

nevracíte podšálky, tak kdo je máte doma, vrátit!“ Určitě nás pobavili a my jsme je 

pohostili. Těšíme se na příště. 
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PÁRKOVÉ ZÁVODY 

V letošním roce se konečně po několika letech, díky dobré sněhové nadílce, 

podařilo uspořádat párkové závody. Závody se konaly za krásného slunečného 

počasí v neděli 22. ledna 2017. Celkem se zúčastnilo 57 závodníků (30 mužů, 27 

žen) v sedmi kategoriích. Závodní tratě pro nejmenší připravili rodiče, pro velké 

okruhy projel skútrem Petr Balabán, který se všem milovníkům lyžování postaral i 

o vyjetí dalších stop v okolí obce, za což mu mnohokrát děkujeme. Závodníky 

přišlo na start povzbudit i mnoho občanů, na trati povzbuzovala naše omladina. Do 

cíle dorazili všichni, nikdo se neztratil, nezabloudil. Mezi účastníky jsme mohli 

vidět i některé recesisty na historických lyžích, někdy přivázaných k botám jen 

provázkem.  

Na všechny účastníky čekal v kulturním domě teplý čaj a párky. Vítězové 

vystoupili na stupně vítězů a obdrželi od pořadatelů malou drobnost. Na pohoštění 

a na benzín přispěla obec.  

Děkujeme pořadatelům, našim mladým maminkám a jejich rodinám, že se ujali 

organizace.  
 

DĚTSKÝ KARNEVAL 

Dětský karneval uspořádaly maminky v neděli 5. 2. 2017.  Organizaci převzal nový 

kolektiv maminek (paní Řehořová Magdaléna, Řehořová Lenka, Šmídková 

Kateřina a Urbancová Sylva). K tanci hrál DJ. Jára Janíček. Karnevalové soutěže 

provázely berušky, za které se převlékly maminky. Masky si užily jak soutěže, tak 

bohatou tombolu, či výborné hranolky nebo párek v rohlíku.  Všem dárcům do 

tomboly, a nejen do ní, děkujeme.  
 

SETKÁVÁNÍ SENIORŮ KLAS (klub aktivních seniorů) 

Na faře v Bobrové pokračuje setkávání seniorů. Koná se jedenkrát za čtrnáct dní, 

vždy v úterý od 15 do 17 hodin a i z naší obce se účastní několik aktivních seniorů, 

kteří si tato setkávání pochvalují. Pokud by se chtěl někdo další účastnit, rádi ho 

mezi sebou přivítají. Bližší informace podá Danuše Balabánová. 
 

STAVĚNÍ MÁJKY  

I letos v podvečer před „Prvním májem“, mládenci z Dlouhého za pomoci ostatních 

občanů postavili na návsi májku. Letos ji uhlídali. V jednom okamžiku nám 

zatrnulo, kdy se převážila a letěla k zemi. Naštěstí už byla v díře, takže se zastavila 

nad zemí a nikoho nezranila. Na druhý pokus již vše proběhlo bez komplikací. 

V davu přihlížejících byl i moderátor Českého rozhlasu Vysočina, který stavění 

májky s obdivem glosoval v ranním vysílání. Málokde ještě staví Májku rukama a 

za tak hojné účasti stavějících i přihlížejících.  
 

LAMPIONOVÝ PRŮVOD 

Lampiónový průvod po obci se v naší obci konává pravidelně v předvečer svátku 

osvobození republiky, protože však na tento den připadla i pouť k sv. Floriánovi, 

uspořádali jsme lampionový průvod o den dříve, 6. května 2017 v podvečer. 

Účastnilo se ho opět spoustu dětí i rodičů.  
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SLAVNOST K SV. FLORIÁNOVI A OSLAVA SVÁTKU MATEK 

V letošním roce jsme spolu se Sborem dobrovolných hasičů v Dlouhém 

a maminkami uspořádali čtvrtou pouť k sv. Floriánovi a oslavu svátku matek. 

Slavnost proběhla v neděli 7. května 2017 za hojné účasti občanů i jejich 

rodinných příslušníků. Myslíme, že tuto pouť už můžeme považovat za naši tradici 

a rádi bychom v ní pokračovali i v příštích letech. Slavnostním průvodem členů 

SDH Dlouhé v historických a slavnostních uniformách a položením věnce 

k pomníku padlých jsme zahájili ve 14 hodin mši svatou u kapličky. Během mše 

svaté bylo vybráno 5 591,- Kč na potřeby farnosti Bobrová. Po mši rozdaly děti 

maminkám perníková srdíčka. 

Poté jsme se přesunuli do kulturního domu, kde už byly připravené děti 

s divadelním představením. Děti sehrály pohádky Láska rohatá a Kašpárek v pekle.  

Hasiči se opět postarali o přípravu – postavili stany, nachystali lavičky, zajistili 

občerstvení. Nesmíme zapomenout s poděkováním i místním ženám, které napekly 

mnoho dobrého a maminkám, které obětavě s dětmi nacvičovaly divadelní 

představení. Bylo to příjemné odpoledne, které jsme mohli prožít společně se svými 

sousedy.  

Předběžný termín příští poutě je neděle 6. května 2018. 
 

SOPTÍCI V DLOUHÉM 

V neděli 28. 5. 2017 organizoval místní Sbor dobrovolných hasičů na návsi 

zahajovací soutěž šestého ročníku dětských závodů o Novoměstský pohár Soptíků.  

Přestože se našim týmům na domácí půdě příliš nedařilo, bylo to příjemně strávené 

odpoledne. Hasiči připravili mnoho dobrého k jídlu i pití, takže byla radost posedět 

a podívat se, jak se děti a mládež snaží o nejlepší výsledky. Opět vyšlo počasí a to 

je základ úspěchu, když se něco dělá venku. A že se doma nedařilo nevadilo, 

družstvo mladších ukázalo v dalších kolech, že jsou jedničky a na podzim si 

z Radňovic přivezli pohár celkového vítěze. 
 

TANEČNÍ VÝLET 

Sbor dobrovolných hasičů 23. 6. 2017 uspořádal taneční zábavu (výlet). K tanci 

hrála skupina Liquid Face. Akce proběhla ke spokojenosti pořadatelů, počasí se 

vydařilo, účast byla dobrá.  
 

SETKÁNÍ RODÁKŮ 

Nejnáročnější kulturní akce letošního roku se dlouho připravovala. Připravovat 

jsme se začali asi před rokem, kdy jsme se sousedními obcemi domlouvali termín, 

který by nekolidoval s jejich poutěmi. Během podzimu jsme začali chystat program 

a přemýšleli, co připravit jako upomínku na tento den. 

Přípravy vyvrcholili 22. a 23. července 2017, kdy se setkání uskutečnilo. Tak si 

trochu společně zavzpomínejme, jak to všechno probíhalo: 

Setkání rodáků bylo zahájeno v sobotu 22. července 2017 ve 13 hodin  

ekumenickou bohoslužbou u kapličky. Nově jsme pro místo bohoslužby vybrali 

prostor pod kaštany na dohled kapličky, ale mimo silnici a nemuseli jsme řešit 
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povolení k uzavření krajské silnice. Bohoslužbu vedla evangelická farářka Hana 

Ducho, roz. Chroustová za účasti katolického faráře P. Víta Fatěny a jáhna Pavla 

Starého. Všichni tři mají s Dlouhým určitou provázanost, Hana Ducho je vnučkou 

Františka Ježe, který byl do ledna 2017 nejstarším občanem obce a který náhle 

zemřel (vždy se rád účastnil všech kulturních akcí v obci), jáhen Pavel Starý je 

synovec Růženy Ježové, manželky Františka Ježe, a  P. Vít Fatěna je farářem v naší 

bobrovské farnosti. Bohoslužbu obohatil svým zpěvem pěvecký sbor Novocantus. 

Na začátku bohoslužby byla uctěna památka zemřelých občanů a k pomníku 

padlých byl položen věnec. Následoval průvod obcí za doprovodu kapely 

Bobrůvanka, jako překvapení byly pro všechny do průvodu připraveny balónky se 

znakem obce. Na návsi byla pak vysazena pamětní lípa (sázení se zúčastnily i děti). 

Program pokračoval v nově vybudovaném areálu u kulturního domu, kde rodáky 

pozdravil starosta obce, vystoupily místní děti s kulturním programem, klarinetové 

trio ze ZUŠ Nové Město na Moravě a pak k tanci a poslechu hrála kapela 

Bobrůvanka. Ve 20 hodin je vystřídala hudební skupina M.E.Š., která hrála do 

ranních hodin. V sobotu večer se občané mohli vznést balónem nad obec. Z Řečice 

přijely houpačky a střelnice. 

V neděli ráno v 9 hodin pokračovaly oslavy fotbalovým utkáním – nejdříve 

proběhlo utkání mládeže a v 10 hodin utkání mezi svobodnými a ženatými. Zde 

patří vyzdvihnout Jaroslava Stupku ml., který si vzal organizaci fotbalových utkání 

za úkol a zejména pak jeho komentátorské umění. Všichni sportovci šli do utkání 

naplno, zejména pak ženatí proti svobodným si nic nedarovali a došlo i na roztrhané 

kalhoty a trochu krve. Rozhodcovské funkce se v obou případech ujal náš host od 

Crazy cross biatlonu, Leoš Škorpík, který působí jako fotbalový rozhodčí při 

normálních fotbalových zápasech. Počasí při zápasech bylo velmi proměnlivé, od 

slunečného po zataženo a i na občasné kapky došlo, ale po poledni se počasí 

ustálilo a bylo nádherně.  

Po obědě následovala ukázka z činnosti našich hasičů – požární útok mladých 

hasičů, ukázka s historickou koňskou potahovou stříkačkou a předání putovního 

poháru za vítězství v hasičském fotbalu v Pohledci. Od 14 hodin hrála k tanci a 

poslechu Horácká muzika, která doprovodila tanečníky z folklorního souboru 

Studánka. Odpoledne si občané mohli prohlédnout auto moto veterány a děti se 

mohly projet na koních.  

Po oba dva dny probíhala v opravované bývalé budově školy výstava o historii i 

současnosti obce, Sboru dobrovolných hasičů a výstava zálib a prací místních 

obyvatel. Zájemci si mohli prohlédnout i hasičskou zbrojnici. V bývalé škole bylo 

promítáno ve smyčce video z minulých rodáků, z činnosti hasičů a spot Kraje 

Vysočina. Ve škole a v kulturním domě si mohli zájemci zakoupit nový 

fotografický almanach mapující život v obci za uplynulých 10 let, pamětní list, 

hrnečky, reflexní pásky, propisky. Jako bonus si mohli zájemci odnést tašku 

s trvanlivým mlékem, které nám věnovala firma PROAGRO Radešínská Svratka, 

a.s. 
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Po oba dva dny se mohli účastníci bavit i u zábavné biatlonové střelnice – Crazy 

cross Biatlon Mexico a děti využít skákací hrad.  

Oslavy proběhly k všeobecné spokojenosti, což dokumentují i fotografie z akce, 

které můžete shlédnout na www.obecdlouhe.cz, v záložce fotogalerie. Mnozí z Vás 

si také objednali fotoknihu, u které můžete i po letech zavzpomínat. 

Byl to maraton a ještě jednou děkujeme všem, kteří se spolupodíleli, jak při 

organizaci, na zajištění zábav, občerstvení, přípravě výstavy a služeb u výstav, při 

prodeji upomínkových předmětů, napečení a nachystání cukroví, za zajištění auto-

moto veteránů, ozvučení fotbalového utkání, prezentace hasičů…… 

Jmenovitě si dovolíme poděkovat Ivě Smetanové, za krásnou květinovou výzdobu a 

květinové dary pro účinkující a pozvané; byly ozdobou celé slavnosti. Za přípravu 

almanachu děkujeme Pavlíně Tulisové.  

Jsme moc rádi, že nám pomáháte a nejsme na to sami! 

A zajímá Vás, co to všechno stálo? Celkem obec z rozpočtu zaplatila 130 tis. Kč.  
Celkové výdaje 198 624,- Kč - hudební produkce za 40 500,- Kč (Bobrůvanka, M.E.Š., Horácká 

muzika a folklorní soubor Studánka, Novocantus), upomínkové předměty za 53 000,- Kč (almanach, 

pamětní listy, reflexní pásky, DVD, balónky), výdaje na občerstvení 27 000,- Kč, Crazy cross biatlon a 

kotvený let balónem 25 500,- Kč, výdaje na výstavu ve škole včetně nových výstavních panelů a 

infotabule s leteckou fotografií obce 30 500, Kč a další drobné výdaje za práci fotografa, kameramana, 

grafiku a tisk pozvánek a plakátu, poštovné, květiny pro výzdobu v částce 22 000,- Kč.  

Celkové příjmy 68 995,- Kč – dotace z Kraje Vysočina ve výši 26 800,00 Kč, finanční dary od 

sponzorů 22 000,00 Kč (děkujeme ještě jednou těmto firmám: Mobilmix Vysočina s.r.o., Dlouhé, 

Bohemia Breeding Import export-import, a.s., Quantum, a.s., Karásek Jan, Tulis Josef UMĚLECKÉ 

KOVÁŘSTVÍ, Staredo, s.r.o., Kavyl, spol. s.r.o., Sýkora Josef-Bobrůvka), tržba za upomínkové 

předměty, cukroví, kotvený let balónem 20 000,- Kč.  

Obec také obdržela věcné dary, od firmy Proagro Radešínská Svratka, a.s. 720 l mléka, prase od 

starosty, cukroví od žen z Dlouhého, KDÚ-ČSL zapůjčila bezplatně skákací stan, místostarosta daroval 

hrnečky, propisky a igelitové tašky.  

O občerstvení pro účastníky se postarali  naši hasiči. 
 

SOUSEDSKÉ POSEZENÍ U PÁVKŮ   
V sobotu 23. 9. 2017 se v areálu „U Pávků“ konalo čtvrté sousedské posezení, které 

připravili hasiči za finanční podpory obce. Letos bylo spojeno s diskotékou pro děti, 

hrál DJ. Jára.  Počasí pro tuto akci nepřálo, ale to zase tolik nevadilo, vešli jsme se 

do kulturního domu všichni. Všem, kteří pomáhali, děkujeme. Děkujeme hasičům, 

že letos sousedské posezení zorganizovali, i když jsme si mysleli, že nebude, 

protože měli práce o rodácích hodně; překvapili nás a potěšili.   
 

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR  

20. a 21. října 2017 se konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. 

Voleb se v naší obci zúčastnilo 138 voličů, tj. 73,02 %. Výsledky voleb: 
KDÚ – ČSL .......................... 42 hlasů, tj. 30,43 % 

ANO 2011 ............................ 36 hlasů, tj. 26,08 % 

Česká pirátská strana ............ 15 hlasů, tj. 10,86 % 

ODS ...................................... 9 hlasů, tj. 6,52 % 

ČSSD .................................... 8 hlasů, tj. 5,79 % 

Svob.a př.dem.-T.Okamura ... 8 hlasů, tj. 5,79 % 

KSČM .................................. 7 hlasů, tj. 5,07 % 

TOP 09 ................................. 7 hlasů, tj. 5,07 % 

Starostové a nezávislí ........... 4 hlasů, tj. 2,89 % 

Strana zelených ..................... 1 hlas, tj. 0,72 % 

ROZUMNÍ-stop migraci ....... 1 hlas, tj. 0,72 % 

 

 

http://www.obecdlouhe.cz/
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VÝLET DĚTÍ NA POPELKU NA LEDĚ 

V sobotu 2. 12. 2017 se uskutečnil zájezd dětí a jejich rodičů na lední revue do 

Brna na představení Popelka na ledě. Děti, které vystupovaly na kulturních 

programech obce v uplynulém a letošním roce dostaly výlet jako odměnu. Byly to 

2,5 hodiny krásného zážitku. Obci děkujeme za zaplacení autobusu a všem 

občanům, kteří nám přispívají na kulturních akcích do kasičky. Za vybrané peníze 

se snažíme organizovat nějaký výlet nebo je zase použijeme pro děti na kulturní 

akce.  
 

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 

V neděli 3. 12. 2017 uspořádal obecní úřad druhé společné rozsvícení vánočního 

stromu v Dlouhém. Za nazdobení stromu děkujeme panu Jiřímu Šrámkovi, který 

opravil osvětlení a zajistil plošinu. Zamrzelo nás však, že nějaký nenechavec ještě 

před slavnostním rozsvícením strhl a zničil asi 15 metrů světelného řetězu. Naštěstí 

to pan Šrámek zjistil včas a alespoň částečně zachránil to, co někdo z nám 

neznámých důvodů napáchal, ale výsledek už není takový jaký byl. 

Po loňsku, kdy jsme těžko odhadovali účast, tak jsme se letos lépe připravili a 

uvařili 20 litrů svařáku a 20 litrů čaje a jsme rádi, že se na všechny dostalo. 

Zahájení adventu zpestřily děti básničkou ke stromečku a společným zpíváním za 

doprovodu harmoniky a klarinetu. Počasí bylo tak akorát, takže setkání u stromečku 

jsme si mohli užít. Děkujeme i dobrovolníkům, kteří nazdobili nečekaně malý 

stromeček.  
 

PILATES 

Stále se cvičí Pilates v sále U Pávků bez cvičitelky Milady Kuželové z Nové Vsi u 

Nového Města na Moravě, z důvodu mateřské dovolené. Cvičí se ve středu v 19.15 

hodin. Kdo by chtěl přijít, bude vítán.  
 

VÁNOČNÍ BESÍDKA 

Z důvodu, že čtvrtá adventní neděle vychází na Štědrý den, konala se vánoční 

besídka výjimečně třetí adventní neděli 17. 12. 2017. Letos se organizace vánoční 

besídky ujaly mladší maminky, za což jim patří velké díky. Díky jejich ochotě se 

daří toto tradiční setkání občanů obce na konci roku uskutečnit. Letos nás děti 

potěšily básničkami, tanečky, koledami i hrou na hudební nástroje. K vánoční 

atmosféře nechybělo výborné cukroví od maminek dětí i nazdobený vánoční 

stromeček. Jako každoročně besídku finančně podpořili hasiči z Dlouhého a obec 

Dlouhé. Za přípravu besídky tedy letos mimo jiné děkujeme Lucii Vondruškové, 

Magdaleně Řehořové, Kateřině Šmídkové, Sylvě Urbancové a MUDr. Květoslavě 

Pejchalové.  

Moc nás těší, že se všech kulturních akcí hojně účastníte, vždyť v neděli kulturní 

dům praskal ve švech, ale vešli jsme se všichni.  
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Rok jsme proběhli a nyní podrobněji k jednotlivým akcím 
uskutečněným v roce 2017 

 

OPRAVY V BUDOVĚ BÝVALÉ ŠKOLY 

Hned od začátku roku se usilovně pracovalo na opravách v budově bývalé školy. 

Práce si vzal na starost místostarosta obce, za což mu patří velké díky.  

V zadní části budovy, byly vybourány příčky a zazděn ocelový překlad. Byly 

vybourány zadní dveře a nahrazeny většími vraty pro vjezd do dílny. Půda byla 

vyčištěna, strop zateplen zvrchu vatou; udělán dřevěný záklop. Jan Řehoř 

dokončil elektroinstalaci, byl snížen strop v bývalých obytných místnostech, 

nainstalovaná světla. Dvůr školy byl vyčištěn a upraven terén, kolem zadní zdi 

bylo provedeno odizolování a napojení na kanalizaci. V rámci terénní úprav před 

školou byly odstraněny pařezy lip, terén byl urovnán a oset. 

V květnu byl vyměněn zbytek dřevěných oken na chodbě a v dílně za plastová      

(9 ks).  Nahrazeny byly i vstupní dveře, dveře na půdu a na chodbu. Tyto práce 

provedla firma PKS okna, a.s. V nově vzniklých místnostech namontoval Michal 

Řehoř nové vnitřní dveře a zárubně. Pokračovalo se vymalováním všech 

místností i chodby. Práce prováděl Zdeněk Havíř z Olešínek. Pak na řadu přišla 

pokládka PVC podlah, kterou provedla firma Bojanovský z Bystřice nad 

Pernštejnem. Zednickými pracemi pokračovala firma Josefa Sýkory z Bobrůvky. 

Práce finišovaly těsně před zahájením rodáků, ale vše se stihlo.  

V srpnu jsme zakoupili do školy 20 ks čalouněných židlí, dalších 20 bylo 

zakoupeno do pohostinství. V říjnu jsme do školy zakoupili velký policový regál.   

Opravy ve škole jsme financovali částečně z dotace z Programu rozvoje venkova 

Vysočiny, kterou jsme obdrželi ve výši 120 000,- Kč. Celkové výdaje činily 

435 000,- Kč.  

V příštím roce budou opravy pokračovat a to zejména na dokončení dílny a 

fasády. Dále bude namontovaná malá kuchyňská linka a vyrobeny stoly do 

bývalé třídy. Poté bude možné třídu také využívat pro různé obecní nebo 

soukromé akce. 

Je uvažováno i o vybudování bezbariérového přístupu. Také je v plánu 

přebudování stávajícího dřevníku.     
 

KULTURNĚ SPORTOVNÍ AREÁL U PÁVKŮ 

V letošním roce jsme k velké radosti děti a i rodičů zakoupili ke KD dětský 

kolotoč, houpadlo na pružině a malé plastové pískoviště ve tvaru želvy. Herní 

prvky byly namontovány 17. května 2017, kolotoč stál 33 858,- Kč, houpadlo 

13 046,- Kč, pískoviště 1 340,- Kč.  

V červenci zhotovil na víceúčelové hřiště Josef Tulis, kovář, pinkací plochu, 

kterou jste si přáli. Do bedny na nářadí byly dokoupeny míče.  

Probíhaly také práce na zavlažovacím systému pro hřiště, letos byl vykopán 

přívod a položeno vedení (dokončeno bude v příštím roce).  
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Kulturní dům jsme nechali vymalovat, včetně budovy pro muzikanty, tam bylo 

doplněno i chybějící osvětlení. Do kulturního domu byl zakoupen Shafing 

(ohřívací pekáč) a 30 ks hlubokých a mělkých talířů, jednoplotýnkový vařič a 

drobné kuchyňské vybavení pro použití při akcích. Ke kulturnímu domu a 

k víceúčelovému hřišti jsme pořídili betonové odpadkové koše. Želený koš jsme 

zakoupili i na dětské hřiště na návsi, kde jsme letos museli nechat opravit, 

vzhledem ke špatnému stavu, konstrukci na houpačky.  

Jsme rádi, že se prostor u KD opravdu stává sportovně – kulturním centrem obce 

a je využíván nejen obcí, ale i hasiči a občany naší obce. 
 

OPRAVY CEST 

V srpnu firma COLAS CZ, a.s. provedla drobné opravy na komunikacích obce 

v hodnotě 225,5 tis. Kč. U víceúčelového hřiště byl stříknut povrch 

z frézovaného materiálu. Byla opravena nejhorší část polní cesty směrem 

k vodojemu a opraven nájezd na silnici do Bobrové ze spojovací cesty, kde bylo 

prodlouženo odvodnění  a vyrovnána prohlubeň, která se na cestě vyjezdila. 

V příštím roce by se měla vyhloubit kolem opravovaného úseku cesty 

k vodojemu struha a zprůchodnit propustek, aby voda z polí nenarušovala 

opravený povrch.  

Také touto cestou opět žádáme, už ani nevíme pokolikáté, všechny uživatele 

přilehlých pozemků polních i ostatní cest, aby pro vjíždění na pole využívali 

vybudované sjezdy a nevjížděli mimo ně. Zemědělce, a zaměstnance firem, 

kteří obhospodařují pole vedle cest, žádáme, aby cesty nenarušovali orbou. 

Pole nemají už žádné meze, jsou doorané až na samou hranu.  Pozemkový 

fond má nyní k dispozici přístroj, který v terénu dokáže zaměřit hranice a 

následně zakreslit do snímku mapy, takže je krásně vidět, jak moc je oráno 

do obecního.  
 

ZELEŇ A PÉČE O VZHLED OBCE 

Pro jednodušší a rychlejší úklid po obci byl v dubnu zakoupen zahradní traktůrek 

Starjet exclusiv v hodnotě 106 200,- Kč a motorový zametací kartáč za 37 000,- 

Kč. Jak rozhodlo v minulém roce zastupitelstvo, přistoupili jsme letos k postupné 

výměně zeleně na návsi. Jako první byly nahrazeny jeřáby u chodníku naproti 

prodejně, které už byly přerostlé a nevzhledné. U požární nádrže byl skácen 

jeden stříbrný smrk a vysazeny 3 lípy, které nyní necháme několik let růst a pak 

nahradí vzrostlé lípy, které jsou na samém okraji silnice na hrázi. Čtvrtou lípu 

jsme zasadili společně při rodácích. Stromy dodala odborná firma, která provedla 

i prvotní zastřižení koruny.  Pařezy jsme nechaly vytrhat a povrch jsme srovnali 

a zaseli trávou. V rámci terénních úprav byly vytvořeny nájezdy na travnaté 

plochy pro možnost najetí traktůrku na sečení.  

V říjnu byl pokácen jeden stříbrný smrk na dětském hřišti, větve jsme prodali na 

dušičkovou vazbu.  
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U cesty do Branišova je naplánovaný větrolam – výsadba řady stromů. Na 

výsadbu jsme žádali o dotaci, ale bohužel jsme neuspěli. Pokusíme se o to po 

úpravě projektu, tak aby vyhovoval podmínkám dotace a byl v souladu 

s podmínkami Agentury ochrany přírody a krajiny z Havlíčkova Brodu.  
   

OPRAVY NA DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ ELEKTRICKÉ ENERGIE 

Z důvodů rekonstrukce elektrického vedení v katastru obcí Zvole, Olešínky, 

Račice, Bobrová…. jsme se na začátku roku museli potýkat s opakovaným 

přerušením elektrické energie do naší obce. Přibližně dvakrát v týdnu byl vypnut 

el. proud od 7.30 do 15.30. Celkem od poloviny ledna do poloviny února byla 

dodávka el. přerušena 11krát.  
 

RYBNÍK POLŇÁK 

V roce 2014 jsme se poprvé po odbahnění v roce 2007 pokusili pronajmout 

rybník Polňák. Na konci roku 2013 byl vypsán a zveřejněn záměr na pronájem, 

ten byl následně zrušen. Letos jsme v červnu vypsali záměr opětovně. Zastupitelé 

posuzovali 6 nabídek a smlouva na 5 let byla uzavřena s žadatelem, který nabídl 

nejvyšší nabídkovou cenu.   
 

HOSPODAŘENÍ V LESE 

V letošním roce probíhaly v lese pouze udržovací práce. Studenti SOŠ Petrovice 

vysázeli 400 ks smrku, 300 ks jedlí a 100 ks olší. 50 ks olší vysázeli zaměstnanci 

obce u potoka na Podvesnicích. Výsadba kolem potoka bude v příštím roce 

pokračovat. Na podzim studenti ošetřili malé stromky proti okusu. V letních 

měsících bylo provedeno vyžínání trávy mezi stromky zaměstnancem obce a 

pracovníkem na dohodu.  

Na začátku roku pokračoval výchovný zásah – prořezávka. V letošním roce bylo 

v obecním lese vytěženo 340,64 m3, z toho kůrovec 11,28 m3, probírka 109,93 

m3, nahodilá 24,33 m3, větrná kalamita 69,97 m3, a obec inkasovala 345 500,- 

Kč. Výdaje na lesní hospodářství činily 132 000,- Kč (výsadba stromků, 

vyžínání, prořezávky, postřik, nákup drobné lesní techniky). Dotace 

z Ministerstva zemědělství na hospodaření v lese téměř 39 000,- Kč  a dotace 

z Kraje Vysočina na pořízení drobné lesní techniky 23 000,- Kč. Z dotace obec 

zakoupila nový křovinořez, motorovou pilu a postřikovač. 
 

OBECNÍ VODOVOD A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

Během roku byl provoz vodovodu bez větších problémů. V září jsme přistoupili 

k opravě šoupat u č.p. 24 a 67. V listopadu podobná porucha nastala u hřbitova, i 

tam bylo prasklé šoupě vyměněno. Dne 22. 10. 2017 porucha vodovodu 

v Račicích, kvůli prasklému vodovodu vyteklo cca 70 m3 vody. Bohužel i 

v Račicích zjistili poruchu pozdě, až když už i nám dálkový hlásič hlásil nízkou 

hladinu vody v našem vodojemu. Proto došlo i ke krátkodobému výpadu 

dodávky vody a potrubí se zavzdušnilo. Asi 3 týdny trvalo, než se tlak 

stabilizoval.  
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V roce 2017 jsme využili stavebních úprav, které byly prováděny na kravínu 

v areálu družstva a investor souhlasil s úpravou projektu na přípojku vody tak, 

aby splňovala požadavek na vodovodní řád. S investorem jsme uzavřeli smlouvu 

o spolupráci na výstavbě vodovodní přípojky a v rámci jeho stavebního povolení 

jsme vybudovali část vodovodu DN 90 v areálu bývalého družstva včetně 

protlaku pod krajskou silnicí. V příštích letech budeme pokračovat dál, až 

k poslednímu domu v obci č.p. 103 a tak zaokruhujeme stávající vodovod. 

Náklady na vybudování nové části vodovodu činily 243 000,- Kč. 

A abychom se před Vánoci nenudili, tak 18. 12. 2017 se porouchalo  čerpadlo ve 

vrtu. Naštěstí jsme měli přichystané náhradní a náš pan elektrikář, Jiří Šrámek, za 

pomoci pracovníků VAS, a.s. a pana Šoustara čerpadlo vyměnili. 
 

Spotřeba za rok 2017 dle odpočtů vodoměrů – 10 986 m3 (tj. o 1 432 m3 méně 

jak v předchozím roce, odpovídá cca spotřebě roku 2015) 
Výnosy        173 553,- Kč 

v tom 

– vodné od občanů obce za rok 2017    137 553,- Kč  

– vodné od VAS za obec Račice 1-3 Q/2017+odhad 4.Q  36.000,- Kč  
 

Běžné náklady - včetně předpokládaných v prosinci  295 582,- Kč  

v tom: 

– elektřina       38 678,- Kč  

– platby VAS za správu vodovodu    94 812,- Kč   

– opravy vodovodu u č.p. 23, 67 a u hřbitova   92 720,- Kč 

– zpracování povinných evidenčních, kalkulace cen  3 386,- Kč 

– drobné opravy (oprava čerpadla u vrtu, elektroopravy, 

 opr.vodoměrů apod.)     9.734,- Kč   

-   revize elektro a hromosvodu      2.475,- Kč 

– drobný mat.       129,- Kč 

– rozbory vody – coli      1 398,- Kč 

– poplatky FÚ za čerpání podzemní vody   52.000,- Kč  

- telefonní poplatky-hlášení poruch         250,- Kč 

ZTRÁTA…………………………………………………122 029,- Kč 
Běžné výdaje na 1 m3 fakturované vody jsou cca 27,22 Kč. 

Dle sdělení firmy VAS, a.s., která opravy prováděla, můžeme očekávat, že 

šoupata jsou na konci své životnosti a budou muset být postupně vyměňována. I 

z tohoto důvodu bylo na zastupitelstvu 30. 11. 2017 diskutováno o zvýšení ceny 

za m3. Naposledy se cena vody zvyšovala v roce 2009. Zvýšení ceny vodného by 

se schvalovalo v průběhu roku 2018 a účinné bude od nového zúčtovacího 

období, tj. po odpočtech vodoměrů cca koncem října 2018. Zastupitelstvo i tak 

předpokládá, že bude občanům vodu dotovat. 
    

Na fondu vodovodu, který byl založen v roce 2013, bude k 31.12.2017 částka 100 000,00 Kč. 
 

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ  

Na počátku roku, hned jak slezl sníh, pustili jsme se do úpravy plochy pod 

kontejner na bioodpad vedle čapího hnízda, kterou jsme v roce 2016 bezúplatně 

získali od státu. Plocha byla mírně vybagrovaná, zaštěrkována a položeny 

silniční panely pro lepší manipulaci s těžkým kontejnerem. V roce 2017 bylo 
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odvezeno 18,91 tun BIO odpadu. Doposud obec hradí pouze dopravu kontejneru, 

za množství odpadu neplatí, ale i to se v nejbližších letech změní (skončí období, 

po které musel majitel kompostárny bezplatně odebírat BIO odpad podle 

dotačních podmínek). Např. TS města Bystřice nad Pernštejnem účtují 2 000,- 

Kč bez DPH za tunu odpadu, tak si to můžete všichni spočítat. 

Proto si myslíme, že by bylo dobré, co nejvíce tohoto odpadu kompostovat přímo 

tam, kde vzniká, to je u Vás na zahrádkách a zahradách.  

Součástí obecníku je DOTAZNÍK, a prosíme Vás o jeho vyplnění. Zajímá nás, 

zda byste měli zájem o zahradní kompostér. Vrácené dotazníky budou pro nás 

důležitým podkladem pro zpracování žádosti o dotaci na Kraj Vysočina 

(vyhodnocení dotazníkového šetření je povinnou přílohou žádosti). Pokud by 

zájem byl, obec by zakoupila kompostéry, které by zájemci dostali do zápůjčky a 

po době udržitelnosti bychom je občanům odprodali za symbolickou cenu.  

Každoročně se zástupce obce účastní konference pořádané firmou EKO-KOM 

ohledně nakládání s opady a protože se blíží období, kdy bude ze zákona 

ukončeno skládkování (předpokládá se rok 2024) a odpad po vytřídění se bude 

muset spalovat, je potřeba se snažit třídit co nejvíce, protože odvoz do spaloven 

bude mnohonásobně dražší. Dotazníky prosím odevzdejte v průběhu ledna na 

obecní úřad nebo v prodejně COOP. 

Místní poplatek za odpad byl ponechán pro rok 2018 ve stávající výši 330,- 

Kč, i když obec svoz odpadu částečně dotuje, viz níže.  

Na začátku května uspořádali hasiči sběr železného odpadu po obci, v rámci 

jarního úklidu.  

Děkujeme všem občanům, kteří poctivě třídí a tak přispívají k lepšímu 

životnímu prostředí. TŘÍDIT MÁ SMYSL. 
 

Výnosy          118.352,- Kč   
v tom: 

– místní poplatek za „odpady“ za rok 2017 (330,- Kč na poplatníka)  87 450,- Kč  

– od Jednoty a Proagra za rok 2017 vybráno     3 888,- Kč 

– finanční bonus za třídění odpadů EKO-KOMU     26 978,- Kč 
 

Náklady (včetně odhadu za prosinec)     158 288,- Kč 
v tom: 

– svoz komunálního odpadu – popelnice – odvezeno cca 50 tun   103 500,- Kč 

– svoz plastového odpadu, skla, papíru – svoz 22 kontejnerů s papírem, 

 7 kontejnerů se sklem        23 933,- Kč 

– odvoz bioodpadů – vytříděno 18,91 tun   

(loni-17,53 tun, předloni-15,81 tun)-pouze doprava  6 279,- Kč 

– igelitové pytle na plast – 1 500 ks       3 813,- Kč  

– svoz nebezpečných odpadů, objemných odpadů apod.-sběrný dvůr Bobrová 20 763,- Kč 

(v tom 2x kontejner ze školy za 7 830,- Kč)  
 

ZTRÁTA          39 936,- Kč 
Tj. cca 151,- Kč ztráta na poplatníka (osobu s trvalým pobytem, chalupáře) 
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DIGITALIZACE KRONIKY 

Na začátku ledna jsme nechali zdigitalizovat kroniku obce, do které byly 

ukončeny zápisy z důvodu nedostatku stránek. Kronika mapuje roky 1922 – 

2014 a má 485 stran. Elektronickou verzi jsme také umístili na obecní 

internetové stránky www.obecdlouhe.cz. Najdete ji v pravé části stránek pod 

obrázkem knihy. Také je na CD, které jste si mohli zakoupit o rodácích nebo 

stále můžete zakoupit na obecním úřadě. Na CD je také videozáznam ze setkání 

rodáků, které se konalo v roce 2007 (z letošního roku nemáme ještě plně 

zpracované).  

Tímto také děkujeme našemu kronikářovi Václavu Tulisovi st., že již několik let 

mapuje dění v naší obci a vlastnoručně píše kroniku obce a navázal tak na 

dlouholetou práci paní učitelky Šidlové. 
   

PROTIPOVODŇOVÉ OPATŘENÍ V SEVEROVÝCHODNÍ ČÁSTI OBCE 

Jak jsme již minule informovali, tak i letos průběžně během celého roku řešíme 

se Státním pozemkovým úřadem problematiku projektu na tuto akci. Akce byla 

zahájena na podzim roku 2011. Připomínáme, že se jedná se o opatření proti 

vodě po bouřkách, která trápí občany od č. 28 až po č. 96, respektive 61 a 84. Jak 

jsme Vás již informovali loni, obec si musí sama zajistit na odvedení vod 

z přehrážek finanční prostředky, a to se ukázalo jako velký problém, protože na 

samostatné vybudování části kanalizace, do které by měl být napojen odtok 

z přehrážek, neexistuje dotační titul. Pozemkový úřad v roce 2017 nechal udělat 

úpravu projektu a na začátku roku 2018 budou řešeny podmínky stavebního 

povolení. Takže naděje umírá poslední a snažíme se hledat schůdné řešení.   
 

PRACOVNÍCI NA VEŘEJNĚPROSPĚŠNÉ PRÁCE OD ÚŘADU PRÁCE 
V roce 2017 zaměstnáni 2 zaměstnanci na VPP, a to: 

- od 1. 4. 2017 – 30. 11. 2017 1 zaměstnanec a od 1. 5. 2017 – 30.11.2017 druhý zaměstnanec. 

Dotace od Úřadu práce Žďár nad Sázavou činila dle dohody 15.000,- Kč za měsíc na jedno 

pracovní místo. 

Jedno pracovní místo bylo dotováno z evropského operačního programu Zaměstnanost a druhé 
ze státního rozpočtu- program Aktivní politika zaměstnanosti.   

Celkem v roce 207 dotace z Úřadu práce      225 000,- Kč 

V současné době se nachází ekonomika v dobré kondici, proto i získání zaměstnance na VPP 

bylo a určitě i v příštím roce bude obtížené. Úřad práce dává přednost dlouhodobě 

nezaměstnaným nebo ženám po rodičovské dovolené, či osobám předdůchodového věku.  
 

PRODEJNA COOP 

Provoz prodejny v naší obci byl narušen 23. 3. 2017, kdy se nějací lapkové 

vloupali do prodejny a zcizili zboží.  

V listopadu pak čekala naši obec změna. Místo paní Šoukalové z Bobrové 

nastoupila do naší prodejny paní Milada Nepeřilová. Tak ať se jí u nás daří.   

 

 

 

http://www.obecdlouhe.cz/
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SPOLUPRÁCE S DIAKONIÍ BROUMOV A FIN. POMOC POTŘEBNÝM 

I nadále obec spolupracuje s Diakonií Broumov, sociálním družstvem. 

Každoročně ve spolupráci organizujeme sbírku použitých věcí, zejména oblečení 

pro potřebné. Letos jsme se rozhodli, že sbírku uspořádáme v jarních měsících 

roku 2018, termín oznámíme vyvěšením na úřední desce a vyhlásíme místním 

rozhlasem (kdo odebírá hlášení na e-mail, bude také informován). Děkujeme 

všem dárcům.  

Z rozpočtu se snaží obec každoročně finančně podpořit i činnost regionálních či 

celorepublikových organizací. V roce 2017 obec podpořila finančními dary: 

Centrum Zdislava v Novém Městě na Moravě částkou 10 000,- Kč, Diakonii 

Broumov 1 000,- Kč na dopravu, Domácí hospic Vysočina 2 000,- Kč, na 

babybox přispěla 1 000,- Kč, na Svatovítské varhany 1 000,- Kč, na provoz 

Linky bezpečí 500,- Kč. 

Na provoz hřbitova v Městysi Bobrová jsme přispěli částkou 6 873,- Kč, což je 

vypočtený náklad dle počtu hrobů, které mají pronajati občané naší obce.  
 

EVIDENCE OBYVATEL 

K 22. 12. 2017 má obec 254 obyvatel, z toho 125 mužů a 129 žen. Narodilo se   

1 dítě, zemřelo 7 osob, 5 osob se odstěhovalo. V obci byla 1 svatba a 1 

manželský pár oslavil zlatou svatbu (co víme, informace o sňatcích obec již 

nedostává).  

V obci pracuje již mnoho let Sbor pro občanské záležitosti, který navštěvuje naše 

jubilanty a jménem obce jim od roku 2017 předává dárkový poukaz v hodnotě 

300,- Kč na nákup v místní prodejně COOP dle vlastního výběru a květinu. 

Podle schválených pravidel navštěvují jubilanty ve věku 70, 75 let a pak každý 

následující rok. Jak je nám známo z ohlasů, jsou zástupkyně SPOZ přijímány u 

většiny jubilantů s radostí a potěšením.  

Narozeným občánkům obce pak přináší věcný dárek a na konci roku starosta 

předává rodičům finanční dar ve výši 3 000,- Kč.  
  

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ DLOUHÉ INFORMUJE 
 

Rok 2017 jsme opět zahájili na okrskové valné hromadě v Bobrové na hasičské 
stanici, která se konala 8. 01. 2017. Náš sbor byl zastoupen třemi delegáty. 
28. 1. 2017 jsme uspořádali tradiční hasičský ples se skupinou V.I.P.. Kdo přišel, 
neprohloupil, výborně se bavil, ochutnal výborný vepřový guláš a každý měl 
možnost po půlnoci vyhrát krásné ceny v bohaté tombole. 
25.2.2017 členové našeho sboru uspořádali Masopustní průvod obcí. Téma bylo 
vybráno podle filmu Účastníci zájezdu. Byli jsme velmi potěšeni hojnou účastí 
členů SDH a občanů naší obce. 
19. 3. 2017 v KD Nové Město na Moravě proběhlo shromáždění starostů okresu 
ZR. Byl vyhlášen sportovní výkon roku.  
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Během března vedení  SDH s účetní OÚ Pavlínou Tulisovou sepsali žádost o 
dotaci na dopravní vozidlo pro náš sbor. Tuto akci vyhlásilo generální ředitelství 
SH ČMS pro podporu malých sborů. Pro rok 2017 jsme nedosáhli bodového 
ohodnocení, zkusíme příští rok požádat opět. 
15. 4. 2017 vedoucí  kolektivu  mladých hasičů uspořádali pro mladé hasiče za 
odměnu v úspěšné sezoně 2016 soutěže SOPTÍKŮ zájezd do Žďáru nad Sázavou 
na hru laser game. 
6. 5. 2017 členové SDH provedli, v rámci jarního úklidu, sběr železného šrotu po 
obci. 
7. 5. 2017 jsme společně s obecním úřadem uspořádali čtvrtou slavnost sv. 
Floriána. Součástí slavností byla u místní kapličky mše svatá za živé a zemřelé 
hasiče a občany naší obce, kterou sloužil pan farář Vít Fatěna z Bobrové. Akce 
byla spojena se Dnem matek v KD U Pávku, kde někteří mladí hasiči vystupovali 
v divadelním představení. Hasiči se postarali o občerstvení na novém výletišti. 
21. 5. 2017 se náš sbor zúčastnil okrskové soutěže v klasickém požárním útoku, 
kterou pořádali hasiči z Podolí. Soutěže se zúčastnilo 6 družstev našeho sboru 
(ženy, 3x muži, 2x mladí hasiči), podařilo se vybojovat 4 poháry. 
28. 5. 2017 jsme uspořádali první kolo 6. ročníku soutěže mladých hasičů 
„Novoměstský Soptík“. Během roku se uskutečnilo dalších 5 soutěží, kterých se 
mladí hasiči účastnili. V této sezoně se našim mladým hasičům opět velice dařilo 
a družstvo v kategorii mladších obhájilo celkové první místo. I družstvu 
v kategorii starších se dařilo a také získali několik cenných pohárů. Za skvělé 
výkony a reprezentaci SDH výbor sboru srdečně děkuje.  
23. 6. 2017 proběhl na novém výletišti taneční výlet se skupinou Liquid Face. 
Tato akce byla velice vydařená díky pěknému počasí a hojné účasti návštěvníků 
z širokého okolí. Tuto akci ozdobilo překvapení v podobě krásného ohňostroje 
od našeho pyrotechnika. 
24. 6. 2017 se družstvo mužů zúčastnilo Hasičského fotbalu v Pohledci. I přes 
únavu ze zábavy z předchozího dne dokázali borci vybojovat 1. místo a poprvé 
získali i putovní pohár. 
8. 7. 2017 se tří odvážní  hasiči našeho sboru zúčastnili soutěže Železný hasič 
v Novém Městě na Moravě. Byli to: velitel SDH Janíček Ruda, strojník Hlavatý 
David ,vedoucí mládeže Janíčková Anna. 
22. a 23. 7. 2017 proběhla v naší obci velkolepá akce „Sraz rodáků“. Náš sbor se 
podílel na přípravách, organizaci a postaral se o občerstvení, zábavu a 
prezentaci SDH. Vřele děkujeme všem spoluobčanům, kteří nám pomáhali 
zvládnout organizaci a pořadatelskou činnost této akce.  
29. 7. 2017 se smíšené družstvo zúčastnilo soutěže BOBRCUP v požárním sportu 
v Bobrové. Družstvo získalo 5. místo.     
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6. 8. 2017 se družstvo starších mužů zúčastnilo soutěže s koňskou stříkačkou 
v Jamách. Družstvo vybojovalo 3. místo. 
8. 9. 2017 se zásahová jednotka našeho sboru zúčastnila námětového cvičení 
v Bohdalci. 
23. 9. 2017 SDH a obecní úřad uspořádali společné posezení s občany u 
grilovaného masíčka a diskotékou pro mladé hasiče a děti z naší obce. 
7. 10. 2017 se mladí hasiči zúčastnili dvěma  družstvy (mladší a starší družstvo) 
okresní soutěže hry Plamen v obci Krásné. 
4. 11. 2017 proběhlo v Radňovicích konečné vyhodnocení soutěže Soptík sezóny 
2017. Družstvo mladších Soptíků si dovezlo celkové první místo a putovní pohár, 
který budou vlastnit druhým rokem. 
3. 12. 2017 v první adventní neděli proběhlo rozsvěcování vánočního stromu 
s koledami, kde zpívali i mladí hasiči.  
17. 12. 2017 se uskutečnila vánoční besídka, na které každoročně  přednáší 
někteří naši mladí hasiči básničky a koledy. 
O úspěšně provedených akcích tohoto roku a plánovaných akcí na rok 2018 
budeme projednávat na Výroční valné hromadě 29. 12. 2017 na sále U Pávků. 
 
Při této příležitosti chci jménem svým a výboru SDH poděkoval reprezentaci 
SDH Dlouhé a popřát všem hasičům a občanům naší obce šťastné a veselé 
Vánoce a do Nového roku hodně štěstí, zdraví, ochoty a sil pro práci ve sboru 
a pro obec. 
        

Podklady dodal starosta SDH Josef Hlavatý 
 
 

ZMĚNA ORDINAČNÍCH HODIN A PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO 

DOSPĚLÉ V BOBROVÉ OD 1.1.2018 
Praktický lékař MUDr. Lukáš Koutný oznamuje, že od 1. 1. 2018  

dochází ke změně lékaře pro dospělé v ordinaci BOBROVÁ. 

V ordinaci bude praktikující lékařka MUDr. Kozárová Zuzana.  

 

Ordinační hodiny v Bobrové od 1.1.2018: 

Po ..................  13:00 – 17:00,    17:00 – 18:00 (pouze objednané prevence) 

Út ...................  8:00 – 12:00,  12:00 – 14:00 (pouze objednané prevence) 

St ...................  8:00 – 9:00  (pouze sestra odběry) 

Čt ...................  7:00 – 11:00,  11:00 – 12:00 (pouze objednané prevence) 

Pá ..................  12:30 - 15.00 

Telefonní číslo do ordinace v Bobrové zůstává stejné: 566 532 613. 
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NA ZÁVĚR PÁR SLOV STAROSTY OBCE: 
 

Vážení spoluobčané, 
dovolte, abych i já v tomto krásném předvánočním čase se s vámi podělil o dojmy  
z toho, co se v letošním roce v naší obci událo. Nebylo toho zrovna málo a čas tak 
rychle plynul, že jsme ani nezpozorovali, že už jsme zase o rok starší. Život v naší 
obci byl letos bohatý na události, které byly i náročné na obětavost všech občanů naší 
obce. Jak již se stalo tradicí, mohli jsme se společně sejít při oslavě svátku sv. 
Floriána spojené se Svátkem Matek, dále pak při setkání rodáků a přátel naší obce a 
také sousedském posezení, rozsvícení stromu a při vánoční besídce. Na všechny tyto 
akce nám přálo i počasí, snad jsme se dobře modlili. Nebyly to jenom tyto akce. Další 
aktivity měli hasiči, kteří uspořádali ples, taneční výlet a soutěž mladých hasičů 
Soptíků. Rovněž se zhostili zajišťování všech obecních záležitostí. Velkou pomoc 
máme i u maminek, které s dětmi připravují kulturní program při všech oslavách. Za 
všechny akce musím ale poděkovat všem občanům. Vždy jsem potěšen, jak dovedou 
při různých příležitostech všichni nabídnou svoji pomoc.                                       
Vážení spoluobčané, závěrem mého proslovu vyslovím přání: zachovejme si 
slavnostní chvíle z vánočních i novoročních svátků po celý rok, važme si jeden 
druhého, mějme rádi naši obec, zachovejme si úctu jeden k druhému. 
K tomu Vám všem přeji osobně i jménem zastupitelstva obce hodně zdraví, štěstí, 
lásky, hodně trpělivosti při řešení osobních problémů i při každodenní práci. 
 

Šťastný a úspěšný nový rok ! 
         Pavel Tulis, starosta 

 

BETLÉMSKÉ SVĚTLO  
V DLOUHÉM 

 

sobota 23. prosince 2017 od 12 – 20 hod 

neděle 24. prosince 2017 od 8 – 16 hod 

v  Kapličce sv. Floriána 

Krásné svátky a pokoj lidem dobré vůle!  
 

V případě, že by někomu betlémské světlo v kapličce zhaslo, kontaktujte Květoslavu 
Pejchalovou č.p. 73, nebo Pavlínu Tulisovou na tel. 737003847.      

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 

Pro vlastní potřebu vydává Obecní úřad Dlouhé. Omluvte případné chyby. 

mailto:obec.dlouhe@quick.cz
http://www.obec.dlouhe.cz/

