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OBECNÍK 2016 
                                             Občasník vydávaný obecním úřadem v Dlouhém, 

tentokrát koncem roku 2016, ročník 18. 

 

Vážení spoluobčané, 
Opět po roce k Vám v tomto předvánočním čase přicházíme s naším zpravodajem, 
ve kterém bychom Vás rádi informovali a shrnuli dění v roce 2016 v naší vesničce. 
Byl to opět rok plný práce, ale i kulturních akcí, kdy jsme se mohli sejít. 
Pro někoho to byl rok radostný, když se např. do rodiny narodí nový člen, daří se 
v práci, ve škole a zdravíčko slouží. Pro jiného to byl rok smutný, kdy některé 
opustili jejich blízcí, či se musel potýkat se zdravotními problémy.  
Proto úvodem přijměte od nás přání klidných a radostných Vánočních svátků a do 
roku 2017 zejména hodně zdraví, štěstí, lásky a sousedského porozumění.               
A nezapomeňme se radovat, třeba i z maličkostí.  
 
 A CO NÁM ROK 2016 POSTUPNĚ PŘINESL? To se dozvíte na následujících řádcích. 
  

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 

Tříkrálová sbírka proběhla v naší obci a v Račicích v sobotu 9. ledna 2016.  Opět 

byl výtěžek sbírky vyšší jak v předchozím roce, celkem se „vykoledovalo“            

20 790,- Kč. Všem koledníkům a dárcům upřímně děkujeme. Současně Vás 

můžeme informovat, že pro rok 2017 je Tříkrálová sbírka naplánovaná na sobotu  

7. ledna 2017.  
 

HASIČSKÝ PLES 

Dne 30. 1. 2016 uspořádali hasiči tradiční ples. K tanci a poslechu hrála kapela 

Pikardi. Poprvé zde byly k vidění nové historické hasičské uniformy. V roce 2017 

se hasičský ples bude konat 28. ledna 2017. 
 

MASOPUST 

Po dvouleté přestávce se v letošním roce opět uskutečnil masopustní průvod po 

obci. Konal se 6. 2. 2016. Masopustní chasa doprovázená harmonikáři a bubeníkem 

navštívila domácnosti, kde nás pobavili a my je zase pohostili.   
 

DĚTSKÝ KARNEVAL 

Hned po masopustu se v neděli 7. 2. 2016 konal dětský karneval, který uspořádaly 

maminky. K tanci a poslechu hráli Ivo a Vít Peňázovi ze Zubří. Masky si užily jak 

soutěže, tak bohatou tombolu, či výborné hranolky nebo párek v rohlíku.  Všem 

dárcům do tomboly, a nejen do ní, děkujeme.  
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SETKÁVÁNÍ SENIORŮ KLAS (klub aktivních seniorů) 

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

v délce 2 hodiny a i z naší obce se účastní několik aktivních seniorů, kteří si tato 

setkávání pochvalují.  
 

STAVĚNÍ MÁJKY  

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

občanů postavili na návsi májku. Májku hlídali dobře, ale z pátku na sobotu z 27. na 

28. května přijeli ze sousední obce a májku pokáceli nejen nám, ale  i v sousedních 

obcích. Ale to by nebyli Dlouháni, aby si to nechali líbit, v ranních hodinách 29. 

května 2016 lehla Novoveská májka k zemi k velkému překvapení všech 

Novoveských. To se prostě nedělá!!!  
 

SLAVNOST K SV. FLORIÁNOVI SPOJENÁ S ŽEHNÁNÍM 

OPRAVENÝCH KŘÍŽŮ A OSLAVA SVÁTKU MATEK 

V letošním roce jsme spolu se Sborem dobrovolných hasičů v Dlouhém 

a maminkami uspořádali třetí pouť k sv. Floriánovi a oslavu svátku matek. Slavnost 

proběhla v neděli 8. května 2016 za hojné účasti občanů i jejich rodinných 

příslušníků. V letošním roce jsme tuto slavnost spojili se žehnáním křížů, které byly 

opraveny v předchozím roce.  Zahájení proběhlo v 13.30 hod. u kříže „Pod Kopci“, 

průvodem, v čele s panem farářem Vítem Fatěnou, s hasiči ve slavnostních a 

historických uniformách a za hojné účasti občanů obce. Pokračovali jsme ke Kříži 

Omladiny na „Skalkách“, poté ke kříži Posledního rozloučení a ke kapličce, kde 

byla sloužena mše svatá za živé a zemřelé spoluobčany. Během mše svaté požehnal 

P. Vít Fatěna historické uniformy našim hasičům, které si nechali ušít za finanční 

podpory obce. K pomníku padlých byl položen věnec. Během mše svaté bylo 

vybráno 6 400,- Kč na potřeby farnosti Bobrová.  

Po mši rozdaly děti maminkám perníková srdíčka a všem přítomným upomínkové 

kartičky na žehnání křížů. 

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

s divadelním představením. Mladší děti sehrály pohádku O dvou tovaryších, starší 

pohádku Vodnickou. Hasiči se opět postarali o přípravu a občerstvení – postavili 

stany, nachystali lavičky, zajistili občerstvení. Letos jsme si mohli pochutnat na 

uzeném mase (věnoval pan starosta) z nové hasičské udírny. Nesmíme zapomenout 

s poděkováním 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. Rádi bychom v této tradici 

pokračovali, předběžný termín příští poutě je neděle 7. května 2017. 
 

LAMPIONOVÝ PRŮVOD 

Lampiónový průvod po obci se jako každoročně konal 7. května 2016, v předvečer 

svátku osvobození republiky, za hojné účasti dětí i rodičů. Zpestřením byl svítící 

vánoční stromeček. 
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SOPTÍCI V DLOUHÉM 

V neděli 22. 5. 2016 organizoval místní Sbor dobrovolných hasičů na návsi 

zahajovací soutěž pátého ročníku dětských závodů o Novoměstský pohár Soptíků.  

Připomínáme, že jde o soutěž mladých hasičů v požárním útoku, která vznikla 

v roce 2012 z iniciativy SDH Zubří.  Sportovní úsilí a nadšení všech družstev bylo 

opravdu veliké a bylo opět podpořeno pěkným počasím. Je pěkné, že občané obce 

berou tuto akci jako příležitost se sejít a zůstávají až do večerních hodin.  
 

TANEČNÍ VÝLET – POPRVÉ V NOVÉM AREÁLU U PÁVKŮ 

Sbor dobrovolných hasičů 17. 6. 2016 uspořádal taneční zábavu (výlet). K tanci 

hrála skupina ACCORT. Zábava se poprvé uskutečnila v nově otevřeném areálu „U 

Pávků“. Akce proběhla ke spokojenosti pořadatelů, i když už dnes víme o detailech, 

které je potřeba pro příští rok vyřešit.  Počasí se vydařilo, účast byla výborná. 

V příštím roce se můžete těšit – SDH Dlouhé plánuje uspořádat taneční zábavy dvě.  
 

VÝLET DĚTÍ 

V sobotu 3. 9. 2016 jsme opět po roční přestávce uspořádali pro děti a jejich rodiče 

výlet jako odměnu za to, že vystupují na kulturních programech obce.  

Letos děti nejdříve navštívily Hřebčín Slatiňany s komentovanou prohlídkou a 

v blízkém lesíku navštívili Kočičí hrádek (miniaturu hradu). Poté jsme pokračovali 

do města Chrudimi, do muzea Loutek, kde byl tento rok věnován Hurvínkovi. Po 

krátké prohlídce náměstí jsme se přesunuli do parku Podhůra, kde své síly 

otestovaly děti na lanovém parku. Zároveň byla možnost vylézt na dřevěnou 

rozhlednu Bára a kochat se pohledem do okolí. Počasí nám přálo a tak jsme se na 

cestu domů vydali kolem 18 hodiny. Abychom snad na tento výlet nezapomněli, 

cestou domů nám vypověděl službu autobus a museli jsme ho odstavit ve Ždírci 

nad Doubravou. I když to nejdříve vypadalo, že na náhradní autobus budeme čekat 

více jak hodinu, nakonec pro nás přijel dříve, a my se domů navrátili ve zdraví.   

Dopravu zaplatila obec a vstupné bylo hrazeno dětem z dobrovolného vstupného na 

akce. Všem dárcům proto jménem dětí děkujeme, že jsme mohli společně prožít 

den plný zážitků.  
 

SOUSEDSKÉ POSEZENÍ U PÁVKŮ   
V sobotu 24. 9. 2016 se v areálu „U Pávků“ konalo třetí sousedské posezení, které 

připravili hasiči za finanční podpory obce. Letos bylo spojeno se sportovním 

odpolednem, které pro všechny odvážlivce připravily maminky. Bylo to takové 

navázání na skončené letní olympijské hry, které se konaly v srpnu v Brazílii 

v městě Rio de Janeiro. Připraven byl tzv. Několikaboj pro různé věkové kategorie. 

Celkem se zúčastnilo 24 dětí a 23 dospělých. Několikaboj zahrnoval jízdu na kole, 

běh, průlez tajemnou rourou, přeběhnutí lavičky se zátěží, proskákání žebříkem, 

skákání v pytli, hod kladivem do dálky, hledání klíče v tajemných nádobách. 

Poslední disciplína byla v oblibě zejména u dětí, které uchvátil sliz, který 

vykouzlila ve své kuchyni Jarka Hlavatá. Samostatně si pak děti mohly zastřílet ze 
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vzduchovky, zápasit na kladině, zaskákat si na skákacím hradě, který nám zdarma 

zapůjčilo krajské sdružení KDU-ČSL. Odměny byly připravené pro všechny 

účastníky.  

Počasí přálo, takže po vyhlášení výsledků se tancovalo až do nočních hodin. 

Z prasátka nezbylo opět nic. K tanci, poslechu i na přání hrál DJ Jarda Janíček. 

Všem, kteří pomáhali, děkujeme.  
 

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA KRAJE VYSOČINA 

7. a 8. října 2016 se konaly volby do zastupitelstva Kraje Vysočina. K volbám 

přišlo 103 voličů z 201, tj. volební účast 51,24 %. Platných hlasů bylo odevzdáno 

102. Voliči odevzdali hlas následujícím stranám: 
1. KDU-ČSL                        35 hlasů, tj. 34,3 % 

2. ČSSD                               21 hlasů, tj. 20,6 % 

3. ANO 2011                        17 hlasů, tj. 16,7 %     

4. ODS                                    8 hlasů, tj. 7,8 %     

5. Starostové pro Vysočinu    6 hlasů, tj. 5,9 % 

6. Starostové pro občany        4 hlasy, tj. 3,9  %                                                           

7. KSČM                                 4 hlasy, tj. 3,9  % 

8. Strana soukromníků ČR      3 hlasy, tj. 2,9 % 

9. Koalice SPO a SPD             2 hlasy, tj. 2,0 %              

10.-11. Národní demokracie    1 hlas, tj. 1,0 % 

10.-11. Česká pirátská strana   1 hlas, tj. 1,0 % 

  

ÚMRTÍ MUDr. ANNY FILIPENSKÉ 

Dne 11. října 2016  zemřela MUDr. Anna Filipenská, dlouholetá obvodní lékařka 

v Bobrové. Pohřeb se konal 18. října 2016 ve smuteční síni ve Velkých Bílovicích. 

Pohřbu se zúčastnil i zástupce naší obce. 
 

SPOLUPRÁCE S DIAKONIÍ BROUMOV A FIN. POMOC POTŘEBNÝM 

V listopadu proběhla opět sbírka použitých věcí, zejména oblečení pro potřebné ve 

spolupráci s Diakonií Broumov.  
 

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 

V neděli 27. 11. 2016 uspořádal obecní úřad první společné rozsvícení vánočního 

stromu v Dlouhém. Jak k tomu vlastně došlo? Z dotazníků, které byly odevzdány 

vyplynulo, že by si občané přáli také rozsvěcovat vánoční stromeček u nás a když 

se podařilo najít ochotné lidi, tak k uskutečnění už nebylo daleko.  

Mile nás překvapilo, kolik občanů přišlo, nedokázali jsme předem odhadnout počet, 

proto se nám těžko odhadovalo i množství svařáku a čaje, ale snad na každého 

vyšlo. Za přípravu svařáku, čaje a zapůjčení várnic děkujeme Jarce Hlavaté a Jitce 

Stupkové. Manželkám zastupitelů, a nejen jim, děkujeme za napečení pohoštění.  

Zahájení adventu zpestřily děti básničkou ke stromečku a společným zpíváním za 

doprovodu harmoniky a klarinetu. 
 

PILATES 

Stále se cvičí Pilates v sále U Pávků, nyní bez cvičitelky Milady Kuželové z Nové 

Vsi u Nového Města na Moravě, z důvodu mateřské dovolené. Cvičí se ve středu 

v 19 hodin.   
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VÁNOČNÍ BESÍDKA 

Koná se na ukončení celého kulturního roku v obci poslední adventní neděli, letos         

18. 12. 2016. Vánoční besídka je připravovaná pro širokou veřejnost. Jejím 

posláním je, aby se občané obce společně sešli a popovídali si. K dobré pohodě 

přispívají děti svým vystoupením. Letos nás děti potěšily básničkami, koledami, 

vánočním příběhem a hrou na hudební nástroje. Zpěv dětí doprovodila MUDr. 

Květoslava Pejchalová hrou na klávesy a kytaru. Aby vánoční pohoda byla 

dokonalá, nechybí dobré cukroví od maminek dětí. Velice nás těší, když pak 

slyšíme, že se vystoupení líbilo. Jsme rádi, že se besídky účastní i rodiny, jejichž 

děti už nevystupují, ale přijdou posedět a popovídat si, což je jejím hlavním 

posláním. Tímto děkujeme všem, kteří přispěli, ať už finančním příspěvkem, nebo 

dárkem pro děti. Letos se nám podařilo na vánoční besídku získat opět finanční dar 

2 500,- Kč od firmy Quantum, a.s. (dodavatel plynu). Jako každoročně nás finančně 

podpořili hasiči z Dlouhého a obec Dlouhé. Za přípravu besídky a nejen jí 

děkujeme tradičně Jaroslavě Hlavaté, Jitce Stupkové a Pavlíně Tulisové. 

 

Rok jsme proběhli a nyní podrobněji k jednotlivým akcím 
uskutečněným v roce 2016 

 

KULTURNĚ SPORTOVNÍ AREÁL U PÁVKŮ 

V letošním roce byly hlavní práce v areálu ukončeny. V jarních měsících bylo na 

gabionovou zeď v sousedství tanečního parketu namontováno ocelové zábradlí a 

vyrobeno vyjímatelné zábradlí k tanečnímu parketu. Vyrobil kovář Josef Tulis. Na 

travnaté hřiště byla navezena ornice, kterou jsme nechali rozhrnout a hřiště uvláčet. 

Pomocnou ruku k dílu často přidali také někteří místní zemědělci – Libor Janíček a 

Jan Krejsek, za což děkujeme. Mládež posbírala kamení. Hřiště bylo oseto, 

pohnojeno a uváleno. Během roku firma Františka Šandery dokončila odvodnění 

cesty nad areálem včetně osazení betonových žlabů nad gabionovou zdí. Opravila 

kanalizaci před kulturním domem včetně opravy povrchu balenou a rozšířila 

křižovatku u č.p. 44 (pod bývalou školou) posunutím obrubníků. Dokončovací 

práce v areálu činily téměř 100 000,- Kč. 

Koncem léta byl dobrovolníky na víceúčelové hřiště doplněn chybějící písek. 

Zároveň bychom chtěli všem uživatelům hřiště připomenout pravidlo, že je třeba 

vstupní dvířka na hřiště zavírat. Několikrát jsme zjistili porušení a neradi bychom 

byli nuceni hřiště uzamykat. 

U víceúčelového hřiště je umístěna uzamykatelná bedna na vybavení (sloupky, sítě, 

míč). Letos do bedny přibyly tenisové rakety a míčky. Připomínáme, že klíče je 

možné zapůjčit u Tulisů (kovář), Hublů a Burešů.  

Na nástěnku, kde je vyvěšen provozní řád, je možné si připnout lísteček s dobou 

rezervace dle pravidel uvedených u provozního řádu. 
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První akcí v areálu bylo v letošním roce posezení při pouti sv. Floriána a svátku 

Matek 8. 5. 2016. Následovala taneční zábava 17. 6. 2016, v červenci opékání 

párků pořádané hasiči a v září sousedské posezení se sportovním odpolednem. 

Trochu nás mrzí, že se přes léto objevovali stížnosti na otvírací dobu místního 

pohostinství, kdy byla hospoda často zavřená nebo byla jen krátká otvírací doba. Je 

přirozené, že na vesnici je v létě hodně práce a mnozí nemohou jít posedět v 18 

hodin, ale spíš až kolem 20 či 21 hodiny. Obec se snaží chod pohostinství 

podporovat, nájemné je spíše symbolické 300,00 Kč měsíčně a asi 120,- Kč 

měsíčně činí příspěvek na elektrickou energii, určitě by bylo škoda, kdybychom 

tuto službu v obci neměli.  
 

POLNÍ CESTA SPOJOVACÍ 

Dne 25. dubna 2016 začaly práce na zpevnění spojovací cesty od regulační stanice 

plynu (polní cesta do Rad. Svratky) k silnici do Bobrové u družstva o šířce 3 m. 

Práce prováděla firma René Horáka, která budovala v minulosti polní cestu do 

Radešínské Svratky. Původně mělo dojít jen ke zpevnění podkladu cesty a povrchu 

z recyklátu, ale nakonec zastupitelé rozhodli nechat povrch cesty upravit stříkaným 

asfaltovým povrchem. Po komplikacích se zhotovitelem, který neupravil pozemek 

pana starosty do původního stavu, byla od zhotovitele přijatá kompenzace 22 000,- 

Kč a cesta byla převzata od zhotovitele 29. 6. 2016. Celkové náklady na tuto stavbu 

činily 840 638,00 Kč. Firma Proagro Radešínská Svratka, a.s. se podílela částkou 

25 000,00 Kč.  

Během roku byl upraven ještě nájezd z polní cesty do Radešínské Svratky a jsme 

rádi, že je cesta zemědělci využívaná a díky tomu se omezil průjezd těžkých 

zemědělských strojů přes střed obce.  

Za pomoci firmy Proagro Radešínská Svratka byla upravena cesta z družstva na 

silnici na Račice – byla položena další roura přes cestu, aby se cesta rozšířila. Boční 

ukončení bude řešeno v budoucnosti, v rámci projektu Přehrážek, kdy by mělo dojít 

k dootevření koryta Račického potoka.  

Také touto cestou opět žádáme 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.   
 

OPRAVA KRAJSKÉ SILNICE ZVOLE-BOBROVÁ 

Od května začal Kraj Vysočina opravovat silnici v úseku Bobrová – Zvole. Pro 

naše občany to znamenalo pětiměsíční uzavírku a objížďku. Silnice byla 

zprůjezdněna koncem září.  
 

INTERAKČNÍ PRVEK „PODVESNICE“ 

V letošním roce bylo dokončeno majetkové vypořádání pod stavbou, pozemky byly 

směněny tak, aby obec vlastnila tok potoka a část za potokem. Dále se obci podařilo 
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od Povodí Moravy odkoupit pozemek p.č. 2545 vedený v katastru nemovitosti jako 

vodní plocha, ale ve skutečnosti se jedná o mez za zahradou č.p. 103. Pořizovací 

cena pozemku byla 12 712,- Kč.  

V letošním roce nás opět trápila kvalita vody v rybníku na Podvesnicích – 

vzhledem k loňskému teplému létu byl problém s napuštěním, a protože je tam 

svedena jednotná kanalizace z obce, neředila se voda tak, jak bychom si přáli. 

Postupně během roku se situace zlepšila.  

Hned na jaře byla těžko přístupná místa posečena zaměstnanci obce. Na konci léta 

okolí rybníku na Podvesnicích posekl zdarma soukromník.  
 

OPRAVY V BUDOVĚ BÝVALÉ ŠKOLY 

Tak jak bylo v loňském roce slíbeno, pokračovaly opravy v bývalé škole. 

Koordinaci prací a zajištění materiálu si vzal na starosti místostarosta obce. Práce 

byly prováděny tzv. svépomocí. Pokračovalo se v ostatních místnostech, kromě 

bývalé třídy a chodby, které byly opraveny v minulém roce.  Začátkem roku hasiči i 

občané Dlouhého brigádně vykopali podlahy v další místnosti. O prázdninách 

zájemci z řad mládeže osekali omítky ve dvou místnostech, vykopali podlahu 

v poslední místnosti a připravili vše pro nové odpady. Po poležení odpadů 

Tomášem Vondruškou začali navážet štěrk a kamení pod nové podlahy. Během září 

firma Sýkora z Bobrůvky zabetonovala podkladní beton. Dále brigádníci sekali 

drážky pro nové rozvody elektriky, kterou instaluje Jan Řehoř ml. V tuto chvíli jsou 

hotové omítky ve všech opravovaných místnostech, odizolovaná, zateplená a 

zabetonovaná podlaha.  Je dokončeno sociální zařízení, namontovány radiátory a 

kotel na plyn. Veškeré topenářské práce provedl Tomáš Vondruška. 

Na začátek příštího roku je naplánováno dodělání drobných zednických prací, 

snížení a zateplení stropů, montáž chybějících zárubní a dveří, pokládka podlahy. 

Vymalovat a může se začít bývalá škola využívat.  

Vzhledem k tomu, že práce probíhaly do samého konce roku, výdaje na opravy ve 

škole odhadujeme, protože nemáme ještě všechny podklady. Do oprav bylo 

investováno odhadem 500 tis. Kč.   
 

HOSPODAŘENÍ V LESE 

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

vysázeli 1450 ks smrku, 500 ks jedlí a 100 ks olší. Těžba v lese letos neproběhla, 

pouze nahodilá těžba způsobená kůrovcem. Za prodej dřeva obec obdržela 18 907,- 

Kč (16,43 m3). Koncem roku byl v obecním lese proveden výchovný zásah – 

prořezávka, která byla nabídnuta občanům obce. Do konce roku by měla být 

dokončena poslední část prořezávky.  

Zaměstnanci obce v letních měsících prováděli sečení v porostu a koncem roku 

provedli nátěr proti okusu zvěře.   
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OBECNÍ VODOVOD A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 

Během roku byl provoz vodovodu bez větších problémů. Problém se objevil na 

konci listopadu, kdy se nedařilo doplnit vodojem z vrtu. Ve spolupráci s naším 

elektrikářem, Jiřím Šrámek a s pracovníky Vodárenské akciové společnosti byla 

zjištěna porucha na čerpadle ve vrtu. Čerpadlo se podařilo vyměnit a snad zase 

bude chvíli fungovat bez poruchy.  

Bylo zadáno vypracování projektu na prodloužení vodovodu do areálu družstva. 

Trasa vodovodu byla odsouhlasena zástupci obce a projektant čeká na vyjádření 

dotčených subjektů.   

V letošním roce bylo místostarostou opraveno značení ochranného pásma 

vodárenského zdroje – nové smaltované cedulky. 
 

Spotřeba za rok 2016 dle odpočtů vodoměrů – 10 613  m3, tj. o 1936 m3 měně jak 

v předchozím roce, ale cca na úrovni roku 2014. Loňská vyšší spotřeba nejspíš 

způsobena velkým suchem.  
Výnosy        165 896,- Kč 

v tom 

– vodné od občanů obce za rok 2016    133 896,- Kč  

– vodné od VAS za obec Račice 1-3 Q/2016+odhad 4.Q  32.000,- Kč  
 

Běžné náklady - včetně předpokládaných v prosinci 222 300,- Kč  
v tom: 

– elektřina       31.273,- Kč 

– platby VAS za správu vodovodu+zpracování hlášení  96.118,- Kč   

– opravy (oprava vodoměru u vrtu, výměna čerpadla u vrtu, 

elektroopravy a materiál na opravy)    42.574,- Kč   

– poplatky FÚ za čerpání podzemní vody   52.000,- Kč  

- telefonní poplatky            335,- Kč 
 

Běžné výdaje na 1 m3 fakturované vody jsou cca 21,06 Kč. 
    

Předpokládaná ZTRÁTA bez mimořádných nákladů  56 404,- Kč   

Na fondu vodovodu, který byl založen v roce 2013, bude k 31.12.2016 částka 80 000,00 Kč. 
 

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ  

Sběrné místo u Jednoty bylo doplněno v květnu o 3 nové kontejnery na sklo, které 

máme zapůjčené od firmy EKO-KOM. Od nového roku bude přistaven šedý 

kontejner na drobný železný odpad – bývalý železný kontejner na sklo. 

Na posledním zastupitelstvu bylo jednáno o výši poplatku za odpady a bylo 

rozhodnuto, že bude ponechán ve stávající výši 330,- Kč na osobu, přesto, že obec 

bude na odpadové hospodářství doplácet. Během roku se podařilo od státu 

bezúplatně získat pozemek, na kterém bývá uložen kontejner na biologický odpad. 

Pozemek získala bezúplatně za podmínky, že ho bude užívat ve veřejném zájmu, 

k umístění kontejneru na BIO odpad.  

Od roku 2016 upravily technické služby svoz tříděného odpadu – skla a papíru, 

zavedly pravidelné svozové termíny, dříve to bylo na telefonickou objednávku. Tím 

se zvýšila četnost odvozů. 
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Děkujeme všem občanům, kteří poctivě třídí a tak přispívají k lepšímu životnímu 

prostředí.  
 

Výnosy          116.765,- Kč   
v tom: 

– místní poplatek za „odpady“ za rok 2016 (330,- Kč na poplatníka)  90 175,- Kč  

– od Jednoty a Proagra za rok 2016 vybráno     3 888,- Kč 

– finanční bonus za třídění odpadů EKO-KOMU     22 702,- Kč 
 

Náklady (včetně odhadu za prosinec)     149.148,- Kč 
v tom: 

– svoz komunálního odpadu – popelnice – odvezeno cca 47 tun   108 440,- Kč 

– svoz plastového odpadu, skla, papíru – svoz 16 kontejnerů s papírem, 

 11 kontejnerů se sklem        22 106,- Kč 

– odvoz bioodpadů – vytříděno 17,53 tun (loni-15,81 tun)-pouze doprava 8 169,- Kč 

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

– svoz nebezpečných odpadů, objemných odpadů apod.-sběrný dvůr Bobrová 6 620,- Kč  
 

Předpokládaná ZTRÁTA       32 383,- Kč 
Tj. cca 119,- Kč ztráta na poplatníka (osobu s trvalým pobytem, chalupáře) 

 

PROTIPOVODŇOVÉ OPATŘENÍ V SEVEROVÝCHODNÍ ČÁSTI OBCE 

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. Dále nám bylo sděleno, že akce 

je tak finančně náročná a ochrání jen několik domů, že je pro stát neekonomické na 

ni přispět. Přesto se nevzdáváme a stále se budeme snažit hledat nějaká další řešení.   
 

STRATEGICKÝ PLÁN OBCE – DOTAZNÍKY 

Jak jsme Vás v létě informovali prostřednictvím dotazníků, začali jsme pracovat na 

novém rozvojovém dokumentu, který by měl vyjasnit priority rozvoje obce 

v nejbližších letech a je vyžadovaným podkladem při získávání dotací. S výsledky 

dotazníku se můžete seznámit na vloženém listu. Zároveň děkujeme za 

spolupráci a projevený zájem. Na strategickém plánu nyní pracujeme a k jeho 

schválení by mohlo dojít na počátku příštího roku.  
 

PRACOVNÍCI NA VEŘEJNĚPROSPĚŠNÉ PRÁCE OD ÚŘADU PRÁCE 
V roce 2016 zaměstnáni 2 zaměstnanci na VPP, a to: 

- od 1. 4. 2016 – 30. 11. 2016 1 zaměstnanec a od 1. 9. 2016 – 30.11.2016 druhý zaměstnanec. 

S jedním zaměstnancem byla prodloužena smlouva o 1 měsíc.  

Dotace od Úřadu práce Žďár nad Sázavou činila dle dohody 14.000,- Kč za měsíc na jedno 

pracovní místo. 

Obě pracovní místa byla dotována operačního programu Zaměstnanost.  

Celkem v roce 2016 dotace z Úřadu práce      154 000,- Kč 
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Seznam poskytnutých finančních darů a příspěvků v roce 2016: 
1) Finanční dar Centru Zdislava .............................................................. 10.000,00 Kč 

2) Finanční dar Portimu, o.p.s. Nové Město na Moravě ........................... 6.000,00 Kč 

3) Finanční dar Domácí hospic Vysočina .................................................. 2.000,00 Kč 

4) Finanční dar Centru zdravotně postižených .......................................... 1.000,00 Kč 

5) Finanční dar na narozené dítě .............................................................. 18.000,00 Kč 

6) Finanční dar na hasičské auto CAS Městysu Bobrová…………….. 35.000,00  Kč 

7) Fin.příspěvek pro Městys Bobrová na provoz hřbitovů ........................ 6 557,00 Kč 

8) Fin.dar Mikroregionu Novoměstsko na novou sanitu pro nemocnici ... 3 000,00 Kč 

9) Fin.dar na nové varhany-Farnost Radešínská Svratka .......................... 3.000,00 Kč 

CELKEM V ROCE 2016 ........................................................................ 87.557,00 Kč 
 

 

EVIDENCE OBYVATEL 

K 23. 12. 2016 má obec 265 obyvatel, z toho 132 mužů a 133 žen (stejně jako 

v loňském roce). Narozeno 6 dětí, zemřely 4 osoby, 2 osoby se přistěhovaly a 4 se 

odstěhovaly. V obci byl 1 sňatek, pokud je nám známo, informace o sňatcích obec 

již nedostává. 
 

  

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ DLOUHÉ INFORMUJE 
 

Rok 2016 jsme opět zahájili na okrskové valné hromadě v Bobrové na hasičské 
stanici, která se konala 10. 1. 2016. Náš sbor byl zastoupen třemi delegáty. 
30. 1. 2016 jsme uspořádali tradiční hasičský ples se skupinou PIKARDI. Kdo přišel, 
neprohloupil, výborně se bavil, ochutnal výborný vepřový guláš, členové SDH si 
pro všechny připravili překvapení, které se konalo v nových historických oblecích, a 
každý měl možnost po půlnoci vyhrát krásné ceny v bohaté tombole. 
20. 3. 2016 v KD Nové Město na Moravě proběhlo shromáždění starostů okresu 
ZR. Byl vyhlášen sportovní výkon roku. Na akci Popálka bylo vybráno od sborů na 
okrese 58 800,- Kč. Šek byl předán popáleninovému centru v Brně. Také zde byla 
výstava všech praporů SDH v okresu, kde se svou krásou honosil i náš prapor SDH, 
který dovezl starosta našeho sboru.  
8. 5. 2016 jsme společně s obecním úřadem uspořádali třetí slavnost sv. Floriána. 
Součástí slavnosti byl průvod se zastávkami u tří pamětních křížů s požehnáním od 
pana faráře Fatěny z Bobrové. Následně proběhla mše svatá u místní kapličky za 
živé a zemřelé hasiče a občany naší obce a pan farář požehnal novým historickým 
uniformám, které jsou součástí naší koňské stříkačky.  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. 
22. 5. 2016 jsme uspořádali první kolo 5. 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 velice dařilo a 
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družstvo v kategorii mladších skončilo celkově na prvním místě. Tento výkon je 
nejlepší v historii našich mladých hasičů. I druhému družstvu v kategorii mladších a 
družstvu v kategorii starších se dařilo a také získali několik cenných pohárů.  
28. 5. 2016 se naši mladí hasiči zúčastni dvěma družstvy okresní soutěže Plamen, 
která se konala v Žďáře nad Sázavou. 
5. 6. 2016 náš sbor uspořádal okrskovou soutěž v klasickém požárním útoku. 
Soutěže se zúčastnilo 5 družstev našeho sboru (ženy, 2x muži, 2x mladí hasiči), 
která dokázala vybojovat 4 poháry. 
17. 6. 2016 proběhlo oficiální otevření nového výletiště tanečním výletem se 
skupinou Accort. 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. 
18. 6. 2016 se družstvo mužů zúčastnilo Hasičského fotbalu v Pohledci. I přes 
únavu ze zábavy z předchozího dne dokázali borci vybojovat 2. místo. 
19. 6. 2016 se náš sbor zúčastnil oslavy 110. výročí založení SDH Bobrůvka. 
3. 7. 2016 se náš sbor zúčastnil oslavy 80. výročí založení SDH Podolí. 
23. 7. 2016 se tří odvážní členové sboru zúčastnili soutěže Železný hasič v Novém 
Městě n. M. 
30. 7. 2016 se družstvo mladších mužů zúčastnilo noční soutěže ZUBRCUP 
v požárním sportu v Zubří.     
31. 7. 2016 se družstvo starších mužů zúčastnilo soutěže s koňskou stříkačkou 
v Jamách. Družstvo vybojovalo první místo. 
23. 9. 2016 se zásahová jednotka našeho sboru zúčastnila námětového cvičení 
v Bobrůvce. 
24. 9. 2016 SDH a obecní úřad uspořádali společné posezení s občany u 
grilovaného masíčka a sportovní odpoledne. 
10. 10. 2016 se mladí hasiči zúčastnili dvěma družstvy (mladší a starší družstvo) 
okresní soutěže hry Plamen v Mostišti.  
27. 11. 2016 v první adventní neděli proběhlo rozsvěcování vánočního stromu 
s koledami, kde zpívali i mladí hasiči.  
Během celého roku se členové SDH podíleli na přestavbě budovy bývalé školy, kde 
bylo odpracováno 142 brigádnických hodin. Také jsme vypomohli při terénních 
úpravách ve sportovním areálu U Pávků, který byl zdárně ukončen. 
O úspěšně provedených akcích tohoto roku a plánovaných akcí na rok 2017 jsme 
pohovořili na Výroční valné hromadě 10. 12. 2016 na sále U Pávků. 
Při této příležitosti chci jménem svým a výboru SDH 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 
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NA ZÁVĚR PÁR SLOV STAROSTY OBCE: 
 

Vážení spoluobčané, 
 

dovolte, abych se i já připojil a krátce pozdravil, i když letos z nemocničního lůžka. 
Rád bych při příležitosti bilancování uplynulého roku rád poděkoval. Poděkoval 
všem, kteří se zapojili do práce pro obec.  
Velké poděkování patří místostarostovi a účetní obce, že v letošním roce, kdy mne 
provázeli smutné rodinné události, a zhoršil se zdravotní stav, pracovali o to více.  
Zastupitelům děkuji, že se aktivně účastní na chodu obce.   
Členům SDH děkuji za pomoc při pořádání kulturních akcí v obci a při brigádách.  
Maminkám, že se věnují dětem a připravují s nimi pro nás kulturní programy, kdy se 
můžeme všichni sejít a potěšit se. Vždyť děti jsou naše budoucnost.  
Všem občanům děkuji, že se pořádaných akcí účastníte, protože bez Vaší aktivní 
podpory by to nemělo ten správný význam. 
Závěrem tedy přijměte pozvánku na setkání rodáků v příštím roce a nezapomínejte, 
že tím nejkrásnějším dárkem není to, co se zlatem třpytí, ale láska a lidské 
porozumění.  
 
         Pavel Tulis, starosta 
 

RODÁCI 2017 
Oznamujeme, že na příští rok plánujeme setkání rodáků (minulé se konalo 

před 10 lety při výročí obce 600 let od první písemné zmínky).  

Setkání se uskuteční 22. a 23. července 2017. 
Budeme rádi, když si v tento termín uděláte čas a setkání se hojně zúčastníte. 

Zároveň bychom Vás chtěli předem požádat o pomoc při pořádání a zejména o 

nahlášení adres svých příbuzných, či známých, kterým byste chtěli poslat 

pozvánku (adresy můžete nosit na obecní úřad, nebo zasílat e-mailem na 

adresu obce). Přivítáme i jakýkoliv návrh, jak setkání rodáků obohatit.   

 

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, neprošlo jazykovou úpravou. 

mailto:obec.dlouhe@quick.cz
http://www.obec.dlouhe.cz/
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Dotazník – vyhodnocení 
Z celkového počtu rozdaných dotazníků 215 bylo odevzdáno 94, tj. 43,72 % 

1 Jak se Vám v obci žije   
% z odevzda-

ných odpovědí 

  velmi dobře 23 25,27 

  spíše dobře 46 50,55 

  ani dobře ani špatně 21 23,08 

  spíše špatně 1 1,10 

  velmi špatně 0 0,00 

  Celkem 91   

  % velmi dobře a spíše dobře 76   

2 

Co se Vám na Vaší obci nejvíce líbí (seřazeno 

podle nejvíce bodů)  

1 blízkost přírody 57   

2 klidný život 50   

3 kulturní a společenský život 36   

4 vzhled obce 28   

5 dobré mezilidské vztahy 27   

6 příznivé životní prostředí 25   

7 sportovní využití 18   

8 

dostupnost pracovních 

příležitostí 2   

9 dobrá dopravní dostupnost 1   

  jiné: 0   

  čistota obce 1   

3 

Co se Vám na Vaší obci nelíbí? (seřazeno podle 

nejvíce bodů) 

1 nevyhovující veřejná doprava 34   

2 nedostatečná bytová výstavba 31   

3 

nedostatek pracovních 

příležitostí 30   

4 špatná dostupnost lékaře 22   

5 nezájem lidí o obec 18   

6 

nedostatek či špatná 

dostupnost obchodů a služeb 16   

7 špatné vztahy mezi lidmi 12   

8 nepořádek v obci 9   

9 

málo kvalitní životní 

prostředí 4   

10 

nedostatečný kulturní a 

společenský život 4   

11 

špatné podmínky pro 

podnikání 2   

  

jiné: (seřazeno podle nejvíce 

hlasů)   

 

Nedostatečná provozní doba v hospodě, volné 

pobíhání psů, neuklizené psí exkrementy, větší 

obchod-více sortimentu, nepochopitelné sečení 

trávy na etapy, silné kouření z některých komínů, 

náves jako v lese, kadeřník,holič - alespoň 1x 

týdně, lékař pro starší, obědy, péče o životní 

prostředí, politika odpadních vod, v posledních 

letech se udělalo hodně 

4 

Jaké služby Vám v obci nejvíce chybí (seřazeno 

podle nejvíce hlasů)  

  

častěji otevřené pohostinství se sortimentem 

odpovídajícím poptávce, provozní doba 

pohostinství, školka, škola, klubovna pro děti a 

mládež, pro hasiče, lepší dopravní obslužnost, 

lékař, absence odpadkových košů v okolí 

pohostinství a nového hřiště, veřejný internet, 

dataprojektor-letní kino, sledování sport. 

přenosů, pink-ponk, šipky - sport.vyžití v zimě 

(mohlo by být ve škole), zajištění obědů pro 

seniory, golfové hřiště, služby pro seniory, více 

popelnic na tříděný odpad, čistička odpadních 

vod, divadlo, pořádání akcí SDH  

5 

Pokuste se zhodnotit obec z 

hlediska níže uvedených 

podmínek   

% 

z odevzdaných 

odpovědí 

  Bydlení 91   

  velmi spokojen 32 35,16 

  spíše spokojen 48 52,75 

  spíše nespokojen 5 5,49 

  velmi nespokojen 3 3,30 

  je mi to lhostejné 3 3,30 

  školství 88   

  velmi spokojen 6 6,82 

  spíše spokojen 48 54,55 

  spíše nespokojen 20 22,73 

  velmi nespokojen 6 6,82 

  je mi to lhostejné 8 9,09 

  zdravotnictví 88   

  velmi spokojen 4 4,55 

  spíše spokojen 50 56,82 

  spíše nespokojen 22 25,00 

  velmi nespokojen 8 9,09 

  je mi to lhostejné 4 4,55 

  veřejná doprava 91   

  velmi spokojen 5 5,49 

  spíše spokojen 35 38,46 

  spíše nespokojen 38 41,76 

  velmi nespokojen 9 9,89 

  je mi to lhostejné 4 4,40 

  kultura a spol.život 89   

  velmi spokojen 30 33,71 

  spíše spokojen 51 57,30 

  spíše nespokojen 8 8,99 

  velmi nespokojen 0 0,00 

  je mi to lhostejné 0 0,00 

  sportovní vyžití 86   

  velmi spokojen 23 26,74 

  spíše spokojen 56 65,12 

  spíše nespokojen 3 3,49 



14 

 

  velmi nespokojen 0 0,00 

  je mi to lhostejné 4 4,65 

  životní prostředí 89   

  velmi spokojen 35 39,33 

  spíše spokojen 44 49,44 

  spíše nespokojen 7 7,87 

  velmi nespokojen 2 2,25 

  je mi to lhostejné 1 1,12 

  péče obce o své prostředí 90   

  velmi spokojen 29 32,22 

  spíše spokojen 40 44,44 

  spíše nespokojen 20 22,22 

  velmi nespokojen 1 1,11 

  je mi to lhostejné 0 0,00 

  Podmínky pro podnikání 80   

  velmi spokojen 0 0,00 

  spíše spokojen 30 37,50 

  spíše nespokojen 23 28,75 

  velmi nespokojen 7 8,75 

  je mi to lhostejné 20 25,00 

  Rozvoj obce 89   

  velmi spokojen 15 16,85 

  spíše spokojen 62 69,66 

  spíše nespokojen 6 6,74 

  velmi nespokojen 5 5,62 

  je mi to lhostejné 1 1,12 

  Informovanost o dění v obci 89   

  velmi spokojen 27 30,34 

  spíše spokojen 55 61,80 

  spíše nespokojen 6 6,74 

  velmi nespokojen 0 0,00 

  je mi to lhostejné 1 1,12 

        

6 

Mezilidské vztahy v obci 

považujete za 93   

  velmi dobré 5 5,38 

  docela dobré 58 62,37 

  ne moc dobré 22 23,66 

  špatné 2 2,15 

  nedovedu posoudit 6 6,45 

7 

Myslíte si, že obyvatelé obce 

mají dostatek příležitostí ke 

vzájemným společenským 

kontaktům 91   

  rozhodně ano 16 17,58 

  spíše ano 59 64,84 

  spíše ne 6 6,59 

  rozhodně ne 1 1,10 

  nedovedu posoudit 9 9,89 

8 

Sledujete informace o dětní 

v obci na www stránkách? 94   

  pravidelně (min. 1xtýdně) 8 8,51 

  občas (1xza měsíc) 27 28,72 

  vůbec 32 34,04 

  nemám internet 27 28,72 

        

9 

Jste ochoten udělat něco 

pro rozvoj své obce? 93 

% 

z odevzdaných 

odpovědí  

  rozhodně ano 25 26,88 

  spíše ano 40 43,01 

  spíše ne 6 6,45 

  rozhodně ne 2 2,15 

  nedovedu posoudit 20 21,51 

  Jak:     

  

pomoc při budování všeho druhu, brigády, 

pomocné práce, postavit si dům v obci, pomoc při 

pořádání kulturních akcí, manuální a strojní 

výpomoc, spolupráce s SDH, pořádání 

sportovních turnajů  

10 

Jak by se měla obec dále 

rozvíjet? 94 

% 

z odevzdaných 

odpovědí  

  

měla by zůstat přibližně 

stejně velká 21 22,34 

  měla by se postupně rozrůstat 56 59,57 

  nedovedu posoudit 17 18,09 

  

spíše by v obci měli zůstávat 

lidé, kteří se zde narodili a 

zakládat tu rodiny 1   

11 

Na co byste přednostně využili fin.prostředky 

obce? (seřazeno podle nejvíce bodů) 

1 

rekonstrukce místních 

komunikací 44   

2 podpora bytové výstavby 41   

3 častější spoje veřejné dopravy 37   

4 

podpora kulturních, společ. a 

sport. aktivit 35   

5 

péče o veřejnou zeleň a 

prostředí v obci 29   

6 

opravy budova a památek v 

obci 28   

7 

zlepšení podmínek pro 

podnikání 10   

8 

zřízení dalších provozoven 

obchodu a služeb v obci 7   

  jiné: 1   

  

zlepšit pohostinství, dětský koutek "U Pávků", 

pískoviště, dostupnost NMNM v dopol.hod., 

obnova dětského hřiště za moderní, obnova školy 

a školky, nové cesty  

12 

Jste spokojen s údržbou 

veřejných prostranství 94 

% 

z odevzdaných 

odpovědí 

  rozhodně ano 25 26,60 

  spíše ano 43 45,74 

  spíše ne 18 19,15 

  rozhodně ne 2 2,13 



15 

 

  nedovedu posoudit 6 6,38 

        

13 

Jste spokojen s možnostmi 

sportovního využití 89 

% 

z odevzdaných 

odpovědí 

  rozhodně ano 19 21,35 

  spíše ano 60 67,42 

  spíše ne 6 6,74 

  rozhodně ne 0 0,00 

  nedovedu posoudit 4 4,49 

14 

Jaké kulturní akce Vám v obci chybí? 

(seřazeno podle nejvíce bodů) 

  

Zábavy, více využívat nové výletiště, dětský den 

(mimo 1.6.), akce pro malé děti, grilování – 

opékání, sportovní turnaje, krojáci, pokračování 

ochotnického divadla, posezení s harmonikou, 

zábavné akce, jsou dostatečné 

15 Jste? 91 % 

  muž 43 47,25 

  žena 48 52,75 

16 Váš věk? 90 % 

  15-29 17 18,89 

  30-49 34 37,78 

  50-64 18 20,00 

  65 a více 21 23,33 

17 Vaše vzdělání?     

  základní 12   

  střední odborné 32   

  Střední odborné s mat. 27   

  vyšší odborné 7   

  vysokoškolské 10   

18 V obci 91 % 

  žiji od narození 54 59,34 

  

přistěhoval jsem se v dětství s 

rodiči 2 2,20 

  

přistěhoval jsem se v 

dospělosti před více než pěti 

lety 33 36,26 

  

přistěhoval jsem se v 

dospělosti v posledních pěti 

letech 2 2,20 

19 Typ Vaší domácnosti 87 % 

  domácnost bez dětí 30 34,48 

  

domácnost s nezaopatř.dětmi 

(do 18 let) 31 35,63 

  jiné 26 29,89 

20 

Vaše náměty, připomínky, komentáře 

(seřazeno podle nejvíce bodů) 

  

Zlepšit chod pohostinství -pracovní doba, 

připravit stavební parcely, častěji upravovat 

povrch na dětském hřišti, upravit okolí kolotoče - 

kořeny působí úrazy, rekonstrukce, u pohostinství 

či v okolí sport.areálu pořídit i nějaké vyžití pro 

malé děti - herní prvky (pískoviště, kolotoč, 

houpačka), nová Silnice Dlouhé – Račice, upravit 

cestu v okolí sportovního areálu, úprava cesty do 

kopce (nevyhovující štěrk), nově vybudovaná 

přírodní čistička odpadních vod na Podvesnicích 

je špatná investice. Myslím, že celé dílo 

nefunguje, upravit vývoz popelnic - i v létě každý 

týden, Neustálé rozorávání mezí u polí a luk, 

obnova zeleně na návsi, zprůhlednit náves, úklid 

obce po zemědělské činnosti, rezervační systém 

na hřiště, zákaz vjezdu od RS pro velká vozidla, 

ať jezdí kolem JZD, odpadkové koše k hospodě a 

k lavičce u sportovního areálu, kontrola 

kanalizace, zlepšení ovzduší, řádné řízení a 

využití obecních pracovníků, zajistit klid-vyhláška 

o pyrotechnice, zajistit, aby po obci nejezdila 

neodpovídající vozidla, chybí zpomal. pruhy ve 

vedlejších ulicích, kde je pohyb dětí, značky 30 

km/h nestačí, zpívání koled u stromečku, větší 

kaple, hlučnost popelářů v ranních .hodinách, 

přestěhování čapího hnízda na lepší místo, 

rekonstrukce silnice od Smetanů na Bobrovou, 

zákaz volného pohybu psů+úklid, parkování 

podél místních komunikací - omezení 

průjezdnosti, aby na sobotu byl kontejner 

prázdný, nevzhledná garáž na návsi s 

pneumatikami na střeše, šeříky v zatáčce snižují 

přehled u transformátoru  

 

 


