
1 

 

 

          OBECNÍK 2011 
                                     Občasník vydávaný obecním úřadem v Dlouhém, tentokrát koncem roku 2011 

 

 

Vážení spoluobčané, 
 

opět jsme se ocitli na konci roku a to roku 2011. Rok nám opět prolétl a my 
zase zjišťujeme a bilancujeme, co jsme nestihli udělat. Doba adventní je 
doba očekávání, zamyšlení a především přípravou na vánoční svátky. V tuto 
dobu víc než dříve myslíme na své blízké, neboť přemýšlíme, jakým dárkem 
bychom je letos překvapili. Měli bychom též myslet na soužití s ostatními 
lidmi, vždyť dobré mezilidské vztahy se v poslední době zhoršují, mění se v 
neúctu, lhostejnost a sobectví. Vycházet dobře se svými blízkými, sousedy a 
spoluobčany by mělo být normální, také neničit a nedevastovat cizí či obecní 
majetek.  
Chtěli bychom vám popřát, aby doba adventní i vánoční byla pro vás dobou 
pohody, kterou prožijete v lásce a ve zdraví. Do Nového roku Vám přejeme 
právě tu změnu vědomí k lepšímu, abychom vždy měli milý úsměv a dobré 
slovo pro každého. 
 
 
 
 
 
 
 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA  
Jak uţ bývá zvykem nejen v naší obci, ale i jinde, i letos proběhla 8. ledna 2011 

tříkrálová sbírka společně v Dlouhém a Račicích, kdy se vybralo 15.102,- Kč. 

Kaţdému, kdo přispěl, vřele děkujeme. 

 

DĚTSKÝ KARNEVAL 
V neděli 13. 2. 2011 se konal dětský karneval. K tanci hráli Ivo a Vít Peňázovi ze 

Zubří a pan Růţička z Olešné. Karnevalem provázel klaun s čarodějnicí a s beruškou. 

Návštěvníků v maskách, ze kterých přecházely oči, se sešlo velké mnoţství, ţe se do 

našeho sálu „U Pávků“ tak, tak všichni vešli. Děti si karnevalu určitě uţili, tombola 

byla bohatá a i rodiče z toho měli radost.  

 

 

 

Hlášení obecního úřadu je zájemcům zasíláno i na e-mail. Tato sluţba trvá něco přes 

rok a setkala se se zájmem ze strany občanů. Proto, kdo z občanů by měl ještě zájem 

o zasílání hlášení na e-mail, stačí nahlásit e-mailovou adresu na obecní úřad: 

obec.dlouhe @seznam.cz. 



2 

 

MASOPUST 
5. 3. se po obci uskutečnil masopustní průvod. Všem organizátorům a účastníkům 

patří poděkování, je to kaţdoročně velký záţitek jak pro děti, tak pro všechny občany 

obce, kteří jsou vtaţeni do masopustního reje. Letos do jednotlivých domů tématicky 

zavítali sčítací komisaři, doktorka „Cajthaimlová“ – specialistka na zdravou výţivu, 

kdy jsme mohli okusit i něco ze zdravé výţivy, došlo k převáţení doktorským triem, 

přiletěli UFOni, nechybělo několik vězňů (těţko říci, odkud utekli). Na zdárný 

průběh dohlíţel policejní dohled. Ze zahraničí dorazili i Ivánek a Nastěnka. Do kroku 

jim hráli Josef Hlavatý a Josef Tulis na harmoniky a Václav Tulis na buben. Jen tak 

dál!!! 
   

SČÍTÁNÍ LIDU, DOMU A BYTŦ 
V březnu 2011 proběhlo po deseti letech opět sčítání lidu, domů a bytů. Rozhodným 

okamţikem byla půlnoc z 25. na 26. března 2011. Konečné výsledky nebyly ještě 

zveřejněny, ale předběţné jsou jiţ na www.scitani.cz, kde najdete i další tabulky. 

Předběţně má ČR 10 562 214 obyvatel, z toho 5 188 188 muţŧ a 5 374 026 ţen. 

V ČR je 6 251 obcí, z toho 1 482 do 199 obyvatel,  2 021 od 200 – 499 obyvatel, 

1 346 od 500 – 999 obyvatel, 731 od 1000 – 1999 obyvatel, 397 od 2000-4999 

obyvatel, 142 od 5000 – 9999 obyvatel, 69 od 10000-19999 obyvatel, 42 od 20000-

49999 obyvatel, 15 od 50000-99999 obyvatel, 6 nad 100000 obyvatel. 
 

STAVĚNÍ MÁJKY 
I kdyţ počastí zrovna moc nepřálo, postavili chlapci opět v podvečer 1. Máje, 30. 

dubna, děvčatům májku. Na stavění májky se kvůli špatnému počasí nepřišlo podívat 

ani tolik občanů jak jiné roky, ale hlídače to neodradilo a hlídali májku jako kaţdý 

rok a hlídali dobře, i kdyţ měla namále. Křídeláci si na ni brousili zuby hned ten den, 

kdy byla postavena, ale bdělost hlídačů jim přetrhala plány. Bylo jim zabaveno 

nářadí (motorová pila), a jim tak nezbylo nic jiného, neţ si ji hezky, za nějaký ten 

litránek něčeho ostřejšího, zase vykoupit zpátky. Spokojenost byla na obou stranách, 

obsah lahvinek vypili všichni společně a Křídeláci a ostatní si příště dají pozor, aby 

nedopadli, jako letos – anebo nedají? 
 

LAMPIONOVÝ PRŦVOD 
I letos se konal, k radosti všech dětí, v podvečer 7.5. lampionový průvod na počest 

padlých občanů Dlouhého v obou světových válkách. Děti byly vybaveny 

různobarevnými lampióny a v doprovodu maminek, tatínků i babiček prošli celou 

vesnicí. Na závěr u Pomníku Padlých byla vyslechnuta státní hymna. Stále je třeba si 

připomínat události světových válek a na padlé vzpomínat. Za tento počin patří všem, 

kteří se podíleli na přípravě poděkovat. 
 

 

http://www.scitani.cz/
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SVÁTEK MATEK  
V neděli 8. 5. 2011 zase maminky z obce pod vedením Jaroslavy Hlavaté a Jitky 

Stupkové připravily oslavu svátku „Dne matek“.  Nejmenší děti nacvičili pohádku 

Sněhurka a sedm trpaslíků. Pohádka se dětem moc povedla. Poté děti rozdali všem 

maminkám, babičkám a tetám přáníčka, ze kterých měly všechny určitě radost.  
 

DIVADLO  
Dne 18. a 19. 6. 2011 odehrála mládeţ divadelní hru s názvem Hloupé Království. 

Tuto pohádku si sama zreţírovala, přichystala a také předvedla. Pro velký úspěch se 

pohádka hrála i pro Mateřskou školu a 1. stupeň Základní školy z Bobrové. Na rok 

2012 dlouţská mládeţ opět chystá secvičení divadelní hry, jejíţ premiéra bude 

pravděpodobně začátkem května roku 2012.                  
 

VÝLET DĚTÍ 
3. 9 2011 se uskutečnil výlet dětí z Dlouhého s rodiči do největšího aqvaparku 

v České republice do Prahy a na bobovou dráhu do Kutné Hory. Výlet byl odměnou 

pro děti, které vystupovali na besídkách v letech 2009 a 2010, které měly tento výlet 

zcela zdarma (byl zaplacen z dobrovolného vstupného na besídky). Volná místa byla 

nabídnuta i ostatním, kteří si vstupné zaplatili. Výlet naplánovali rodiče spolu 

s dětmi, dle jejich přání, v polovině srpna na společné schůzce. Za finanční příspěvek 

na autobus a vstupné patří díky obecnímu úřadu a Sboru dobrovolných hasičů.  

V Aquapalace Praha Čestlice  bylo k dispozici 6 tobogánů, 3 skluzavky, dravá divoká 

řeka, bazén s umělým vlnobitím, který v pravidelných intervalech navozuje pocit 

opravdových mořských vln, bazén s akváriem, kde bylo moţno sledovat podmořský 

ţivot (hvězdice, korály, ...). Dále byl k dispozici, plavecký bazén, vířivky. Pro malé 

návštěvníky zase vodní hřiště se skluzavkami, brouzdaliště a dětský bazén s vrakem 

pirátské lodi. Počasí vyšlo na výbornou, takţe jsme mohli vyuţít jak vnitřní prostory, 

tak i venkovní. 

Na zpáteční cestě jsme ještě zavítali do Kutné Hory na bobovou dráhu. Jedná se o 

nejdelší bobovou dráhu v ČR a druhou v Evropě s délkou 1.565 m s převýšením 42 

m. Jedná se o jízdu v nerezovém korytě v jedno nebo dvojmístném bobu, kdy 

rychlost si řídí kaţdý sám pomocí brzdy. Byl to krásný adrenalinový záţitek pro malé 

i velké!  
 

CVIČENÍ  
Od poloviny září cvičí asi 10 ţen z obce kaţdou středu v kulturním domě „Pilátes“ 

pod vedením paní Milady Kuţelové z Nové Vsi u Nového Města na Moravě. Pilates 

je unikátní cvičební systém propojující tělo a mysl. Pilates se soustředí na protaţení 

celého těla a zároveň posílení vnitřního svalstva. 
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VÁNOČNÍ BESÍDKA 
18. 12. 2011 se v kulturním domě u Pávků opět uskutečnila vánoční besídka dětí pro 

všechny občany obce. Letos jich přišlo opravdu hodně. Maminky dětí napekly 

cukroví, děti zazpívaly koledy, přednesly vánoční básničky a zahráli na flétny, 

harmoniku i housle, takţe k vánoční atmosféře nic nechybělo. Všechny děti byly 

odměněny nakonec malými balíčky. Za finanční i věcné dary všem dárcům srdečně 

děkujeme.  
  

OPRAVA ŠKOLY 
Během července a v srpnu proběhla oprava střechy školy, byl opraven krov, komíny 

a vyměněna eternitová střešní krytina za plechovou. Zde se pochlapili členové SDH, 

kteří velkou měrou pomáhali. Firma Petra Polnického z Nové Vsi provedla opravu 

krovu před výměnou střešní krytiny. Komíny opravili zaměstnanci obce, odbornou 

zednickou práci provedl pan Novotný z Račic. Pokrývačské a klempířské práce 

provedla firma Pohledecká střešní spol.s.r.o. 

Celkové výdaje: 423.102,- Kč . 

Dotace z Kraje Vysočina: 111.000,- Kč  

Vlastní fin.prostředky: 312.102,- Kč 
 

PRODLOUŢENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 
V měsíci srpnu došlo k prodlouţení veřejného osvětlení k domu č.p. 82. Prodlouţení 

bylo napojeno na sloup u č.p. 69. Současně bylo prodlouţeno veřejné osvětlení 

k novostavbě Jiřího Šrámka od č.p. 16. Práce provedla firma E.mont, s.r.o. z Nového 

Města na Moravě. Celkové výdaje činily 24.282,- Kč. 
 

OSVĚTLENÍ POŢÁRNÍ NÁDRŢE 
Na základě ţádosti Sboru dobrovolných hasičů Dlouhé bylo provedeno osvětlení 

poţární nádrţe pro případ večerního zásahu. Ţádost byla schválena zastupitelstvem 

obce 20.10.2011. Ze strany od č.p. 54 byly osazeny u nádrţe 2 sloupy se světelnými 

reflektory. Materiál dodala firma E.mont, s.r.o. z Nového Města na Moravě, 

výkopové a pomocné práce provedli členové SDH a zaměstnanci obce. 

Elektroinstalaci pan Jiří Šrámek.  

Celkové výdaje k dnešnímu dni jsou 37.067,- Kč. 

Poţární nádrţ není podle zákona určena ke koupání ani k bruslení, proto na oba 

vstupy budou namontovány cedule „Vstup na vlastní nebezpečí“, jak bylo 

rozhodnuto zastupitelstvem. Pro rozhodnutí zastupitelstva přispělo zejména vyjádření 

odboru dozoru ministerstva vnitra ohledně odpovědnosti obce za úraz. Pokud někdo 

vstoupí na poţární nádrţ, tak to bude na jeho vlastní nebezpečí. Vzhledem k velké 

hloubce apelujeme na rodiče, aby na děti dohlíţeli. 

Na podzim byl zaměstnanci obce obnoven nátěr na zábradlí okolo poţární nádrţe. 
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VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE. 
Jak jiţ bývá v naší obci zvykem, i letos bylo vytvořeno několik míst veřejně 

prospěšných prací pro občany, kteří nemohou sehnat práci, prostřednictvím úřadu 

práce. Jedná se o pomocné a úklidové práce pro obec, na jaře a v létě zejména práce 

v lese, sázení stromků, vyţínání apod. Byl zaměstnán pan Bohumil Řehoř, Vladimír 

Stupka a na kratší dobu i paní Ilona Šoustarová. Dotace od Úřadu práce Ţďár nad 

Sázavou činila dle dohody 8.000,- Kč za měsíc na jedno pracovní místo. První 

pracovní místo byla dotována z Českého programu Aktivní politiky zaměstnanosti a 

ostatní z Evropského sociálního fondu, operační program Lidské zdroje a 

zaměstnanost (OP LZZ).  

Mzdové výdaje v roce 2011 činily 142.615,- Kč, Dotace z úřadu práce byla 104.000,- 

Kč, vlastní prostředky 38.615,- Kč. 
 

OBECNÍ VODOVOD 
V letošním roce došlo k dvěma poruchám. Za prvé, za dobu 10-ti let provozu 

vodovodu, doslouţilo u vrtu původní ponorné čerpadlo „Nautila“. V rezervě jsme 

měli záloţní čerpadlo, které jsme nechali vyměnit Vodárenskou společností VAS, 

která na základě smlouvy pro nás provozuje některé sluţby spojené s provozem 

obecního vodovodu. Původní čerpadlo jsme nechali opravit firmou „Pumpa“ Brno. 

Generální oprava čerpadla, včetně přívodního kabelu v délce cca 35 m, činila 9.454,- 

Kč. Cena nového čerpadla by byla asi 37000 aţ 40000,- Kč.   

Za druhé se porouchal hlásič poruch ve vodojemu a u vrtu. Bohuţel se jiţ nedá 

sehnat náhradní díl a jiné podobné zařízení má na stejné frekvenci malý dosah a 

nepřenáší signál do hlásiče poruch. Proto bylo navrţeno zařízení se SIM kartou a 

poruchy jsou hlášeny formou SMS na telefon starosty. Za SIM kartu se neplatí ţádný 

paušál, jenom za kaţdou odeslanou SMS se platí 1,50 Kč. Celé zařízení stálo 

13.548,- Kč. 

Od loňského roku odebírá vodu z obecního vodovodu i sousední obec Račice, 

prostřednictvím Vodárenské akciové společnosti, a.s. Ţďár nad Sázavou. Do konce 

listopadu odebraly v roce 2011 Račice 1282 m3 pitné vody. Za 1 m3 vody účtuje 

obec firmě VAS, a.s. 21,36 Kč za 1 m3 vody na základě zpracované kalkulace panem 

Staňkem, ve které jsou započítány provozní náklady, náklady na vybudování 

vodovodního řadu od vrtu po odběrné místo u evangelického hřbitova i přiměřený 

zisk. Občanům naší obce nejsou účtovány ve 12,- Kč/m3 ani náklady na provoz, jak 

je vidět z následujícího vyčíslení příjmů a výdajů.  

 

Spotřeba v naší obci dle odpočtů vodoměrů za rok 2011 (říjen 2010 – říjen 2011) 

byla 10.388 m3 (tj. o 538 m3 více jak v předchozím roce) mínus – 90,5 m3 spotřeba 

OÚ, KD, škola, hřbitov tj. k fakturaci 10.297,50 m3  

 

 



6 

 

Účtováno konečným spotřebitelŧm: 

- vodné občané obce (říjen 2010-říjen 2011) – 10.297,5 m3 x 12,- Kč = 123.570,- Kč + 

6.900,- (paušální poplatek na odběrné místo)  = 130.470,- Kč.  

- vodné pro obec Račice (10/2010 - 9/2011): 28.602,- Kč  

-  

Příjmy ....................................................................................... 171.934,- Kč 
v tom 

– vybrané vodné za rok 2011 126.406,- Kč  

– zaplacené vodné od VAS za obec Račice  10/2010-9/2011 28.602,- Kč 

-   vratka poplatku za čerpání podz. vod za rok 2010   16.926,- Kč 

 

 

 

Výdaje ....................................................................................... 189.468,60 Kč  
v tom: 

– elektřina 31.627,- Kč 

– platby VAS za správu vodovodu,zprac.evidence 84.111,- Kč   

– opravy 25.402,- Kč 

- v tom oprava čerpadla 9.454,- Kč 

- montáž GSM modulu 13.548,- Kč 

– poplatky FÚ za čerpání podzemní vody 40.996,- Kč 

– materiálové výdaje na opravy, čistící prostředky do vodojemu 7.121,60 Kč 

– telefonní poplatky (SMS hlásič)  211,- Kč 

 

ZTRÁTA   .............................................................................. 17.534,60 Kč  
 

Provozní výdaje na 1 m3 fakturované vody pro občany naší obce jsou cca 18,40 Kč. V této ceně 

nejsou započteny náklady na výstavbu vodovodu, které se dle metodiky stanovené vyhláškou 

ministerstva zemědělství běţně započítávají do ceny vodného, ale jsou započteny do ceny pro 

obec Račice (podíl). 

Pokud bychom do ceny promítli náklady na výstavbu vodovodního řadu v naší obci, náklady na 1 

m3 vody by se zvedl cca na 28 – 30,- Kč.   

Pro rok 2012 zŧstává cena vodného na stejné výši, tj. 12,- Kč/m3. 
    

 

HOSPODAŘENÍ V OBECNÍM LESE 

Příjmy – prodej dřeva     351.367,- Kč …316,37 m3 

(jiţ čistý příjem po zaplacení práce za těţbu) 

 

Výdaje         13.518,- Kč 
v tom: 

– práce lesní frézou      2.400,- Kč 

– za sazenice       8.228,- Kč (1.100 ks smrku) 

– ostatní mater.náklady (např. nátěry stromků)     2.890,- Kč 

 

ZISK ..................................................................... 337.849,- Kč 
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ  
Místní poplatek pro rok 2012 zůstává ve stejné výši 300,- Kč na osobu s trvalým 

pobytem v obci a 1 chalupu určenou k rekreaci.  

 
Příjmy          83.147,- Kč   

v tom: 

– místní poplatek za „odpady“ včetně nedopl.z předch.let 79.275,- Kč  

(pohledávka na rok 2011-80.775,- Kč, poplatek na rok 2011 – 300,- Kč, tj.cca 269 poplatníků – záleží 

na délce pobytu,úmrtí,narození apod.).  

- od Jednoty a Proagra za rok 2011  vybráno 3.872,- Kč 

 

Výdaje           118.132,- Kč 

v tom: 

- svoz komunálního odpadu  

(výdaje jsou sníženy o fin.bonus od EKOKOMU 14.746,-Kč,zápočet) 92.807,- Kč  

- svoz plastového odpadu, skla, papíru      20.341,- Kč 

- igelitové pytle na plast         2.520,- Kč  

- svoz nebezpečných odpadů       2.464,- 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          34.985,- Kč  

Náklady na 1 obyvatele (chalupu)     439,- Kč 
 

Malé (drobné) elektrospotřebiče a nově i pouţité baterie je moţné odloţit do sběrné 

nádoby umístěné v zádveří obecního úřadu a to v úřední hodiny. 
             

NEINVESTIČNÍ NÁKLADY NA ŢÁKY 

 
  1. pol. 2011-6 měsíců 2. pol. 2011-4 měsíce Celkem  

  
počet 

ţáků celkem v Kč 

počet 

ţáků celkem v Kč 
za rok 

Roční 

náklady 

na 1 ţáka 

ZŠ Nové Město n/M 2 10060 1 3353 13413 8383 

ZŠ Bobrová 23 123786 25 89700 213486 8970 

MŠ Bobrová 11 67518 9 36828 104346 10230 

ZŠ Velké Meziříčí 1 5315 1 3543 8858 8858 

     
340103  

 

 

Neinvestiční výdaje na ţáky kaţdoročně rostou, letos obec zaplatila zase zhruba o 18.000,- Kč 

více jak loni. 
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NOVÝ CHODNÍK 
Na jednání zastupitelstva obce 16.6.2011 byl projednán a schválen návrh na 

vybudování chodníku od autobusové zastávky (čekárny) po Jednotu, do místa, kde 

stála telefonní budka, a který by dále pokračoval vedle Jednoty kolem dětského hřiště 

směrem na Bobrovou na konec oploceného dětského hřiště. Za tímto účelem byl 

zpracován projekt, odkoupen pozemek p. č. 67 vedle Jednoty a projednána výstavba 

s vlastníky sousedních parcel. Správa a údrţba silnic, potaţmo Krajský úřad ani 

Jednota, spotřební druţstvo nemají proti stavbě námitek a obdrţeli jsme od nich 

souhlas s provedení stavby, který je třeba k ţádosti o stavební povolení. Nyní se 

připravuje ţádost pro rozhodnutí o umístění stavby a následně stavební povolení. 

Obec bude ţádat o dotaci z Programu obnovy venkova Kraj Vysočina.  Akce by se 

měla uskutečnit v příštím roce. Předběţně Kraj na rok 2012 přislíbil na akce z tohoto 

programu dotace ve stejné výši jako v letošním roce, tj. 111.000,-  Kč. Současně by 

mělo být vyrobeno nové dřevěné oplocení kolem dětského hřiště.  
 

INTERAKČNÍ PRVEK PODVESNICE 
V loňském roce byl zpracován projekt nazvaný „Interakční prvek Podvesnice. Jedná 

se o krajinnou úpravu na Podvesnicích, kde by se mělo odkrýt koryto potoka a níţe 

by vznikl rybník. Projekt vypracoval Ing. Martin Beneš z Brna. V červenci 2011 jsme 

podali ţádost o dotaci z Evropských fondů prostřednictvím Státního fondu ţivotního 

prostředí, ale dodnes nevíme výsledek. Pouze máme potvrzení o zaregistrování 

ţádosti. 
 

PROJEKT ZKVALITNĚNÍ ŢIVOTA NA VENKOVĚ 
Jak jsme Vás loni i předloni informovali, obec nechala vypracovat projekt, se kterým 

jsme se ucházeli loni o evropské peníze, protoţe ale stát neměl na dofinancování, 

byla naše ţádost odmítnuta. Další kolo mělo proběhnout v únoru 2011, ale bylo 

zrušeno a následující kolo přijímání ţádostí proběhlo nyní v říjnu. Ţádost je 

zaregistrována na Státním zemědělském intervenčním fondu, ale zda na Evropské 

peníze dosáhneme, je otázkou. 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.  
 

PROTIPOVODŇOVÉ OPATŘENÍ V SEVEROVÝCHODNÍ ČÁSTI OBCE 

Dne 20.10. proběhlo na zastupitelstvu obce projednání protipovodňového opatření v 

SV části obce za účasti zástupců Agroprojektu Brno a Pozemkového úřadu Ţďár nad 

Sázavou – jedná se o opatření proti vodě po bouřkách, která trápí občany od č. 28 aţ 

po č. 96, respektive 61 a 84. Jiţ v létě proběhlo jednání na místě samém, ze kterého 

vyplynulo, ţe plánovaný poldr není v tomto místě techniky proveditelný, nebyla by 
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kam odvést 100 letá voda. Projektanti navrhli jiné řešení, které zastupitelstvo obce 

schválilo. Jedná se o variantu technických protierozních opatření (přehráţky) a jiných 

technických opatřeních v lokalitě Tratě a Stráţe. To znamená vybudování kaskády 

přehráţek, které by splnily stejný účel, jako poldr, ale nevzniklo by nebezpečí při 

nahromadění velkého mnoţství vody, jako v poldru. Zastupitelstvo souhlasilo s 

pouţitím parcely č. 2319, ostatní plocha a 2448, trvalý travní porost pro pouţití k 

tomuto opatření. I tak se jiţ situace mírně zlepšila tím, ţe pan Krejsek pozemky nad 

zahradami zmíněných domů zatravnil. Vypracování projektu a následně i výstavbu 

by měl realizovat Pozemkový úřad v rámci Komplexních pozemkových úprav, které 

proběhly v naší obci. Dle tel. sdělení by měl projekt být vypracován do konce měsíce 

března 2012. Vše ale záleţí na penězích. Zde bychom chtěli poprosit, aby se sousedé 

k sobě chovali ohleduplně a navzájem si neškodili.  
 

POLNÍ CESTY PO KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVĚ 
Další akcí, na které spolupracujeme s Pozemkovým úřadem, je cesta do Čekánovce, 

Radešínské Svratky a do Branišova. Pozemkový úřad má rovněţ omezené finanční 

prostředky na plnění opatření a úkolů, které vyplývají z KPÚ. Stavební povolení je 

vydáno na všechny 3 cesty, ale z nedostatku finančních prostředků bylo moţno 

zařadit ţádost o dotaci pouze na jednu cestu. Pozemkový úřad navrhnul, ţe dle 

zadaných podmínek pro přiznání dotace má cesta do Branišova největší naději na 

splnění zadaných podmínek. Na tuto cestu byla Pozemkovým úřadem podána ţádost 

o dotaci. Dále upozorňujeme vlastníky a nájemce půdy, ţe ve většině případů byly 

geodety vyměřené a osádované cesty. U některých uţivatelů ale nebylo toto vytyčení 

označené sády dost dobře pochopeno a při orbě jsou jiţ tyto sády odstraněny. Proto 

upozorňujeme, ţe pokud bude muset být toto vytyčení provedeno znovu, bude to na 

náklady toho, kdo vytyčení poškodil. Dokázání asi nebude sloţité, oráči na kaţdém 

pozemku jsou všeobecně známí. 
.  

EVANGELICKÝ HŘBITOV 
V letošním roce byly zahájeny kroky k převodu pozemků pod evangelickým 

hřbitovem v Dlouhém na Českobratrskou církev Evangelickou a to prostřednictvím 

obce. Nyní jsou pozemky ve společném vlastnictví České Repubiky, MNV Bobrová 

a Konfesionálního českobratrského hřbitova v Dlouhém.  
 

HŘBITOV BOBROVÁ 
Městys Bobrová poţádal okolní obce, které vyuţívají jejich hřbitov a jejich občané 

tam pohřbívají, o příspěvek 20,- Kč na jednoho občana z kaţdé obce, na jeho 

udrţování. Nájemné z hrobových míst, které platí občané, nestačí na jeho údrţbu. 

Zastupitelstvo obce souhlasilo a to od příštího roku do roku 2013, kdy bude upraven 

nájem pro jednotlivé nájemníky hrobových míst Městysem.  
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ZPRÁVA O PROVEDENÉ KONTROLE ODBORU DOZORU MV 

PRACOVIŠTĚ JIHLAVA  
25. července 2011 navštívila obec paní JUDr. Hostomská z odboru dozoru 

Ministerstva vnitra, pracoviště Jihlava, za účelem provedení kontroly vedení spisové 

evidence, obecně závazných vyhlášek, vydaných obcí Dlouhé. Dále kontrolovala 

Poţární řád, dodrţování zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví – Řád veřejného 

pohřebiště. Při kontrole nebyly shledány ţádné nedostatky. 

 

DEŠŤOVÁ KANALIZACE OD Č.P 83 PO Č.P. 93 
15. prosince proběhla kolaudace - bez připomínek 
 

EVIDENCE OBYVATEL 
K 19. 12. 2011 má obec 257 obyvatel, z toho 128 muţŧ a 129 ţen. Narodili se       

2 děti, zemřeli 2 lidé, odstěhovalo se 6 lidí, 3 se přistěhovali. Proti loňskému roku 

úbytek 4 lidí. 3 sňatky. 
 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŦ 
Rok s rokem se sešel a my, hasiči v Dlouhém, chceme také přispět shrnutím naší 

činnosti v  roce 2011 do Obecníku. 

Začátek našeho hasičského roku jsme odstartovali 9.1.2011 účastí 3 delegátů na 

okrskové valné hromadě v Bobrové. Byla vyhodnocena činnost okrsku v r. 2010 a 

plán na r. 2011.  

5.2. jsme uspořádali tradiční hasičský ples s kapelou YXILON. Účast byla průměrná, 

tombola bohatá, výborný srnčí guláš a pití. Všichni přítomni se dobře bavili. 

11.2. proběhla v sále U Pávků beseda o prevenci poţárů a o Nařízení vlády o 

podmínkách poţární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv 

91/2010 Sb. s okrskovým preventistou bratrem Pokorným. Tato akce byla velice 

poučná nejen pro nás hasiče, ale i pro občany naší obce, kteří přišli v hojném počtu. 

5.3. se členové našeho sboru zúčastnili masopustního průvodu po obci. Průvod byl 

doprovázen skupinou ,,Šraml“z části tvořen hasiči. 

21.5. proběhlo v Novém Městě na Moravě, v areálu hotelu SKI, jarní okresní kolo 

,,Plamen“pro mladé hasiče. 

Náš sbor se zúčastnil s dvěma druţstvy:  A dr. obsadilo – 14. místo 

                                                                B dr. obsadilo – 25. místo 

- 28.5. se druţstvo dorostu  (smíšené) zúčastnilo okresní soutěţe ve Lhotkách. Zde 

obsadilo krásné 4 místo. Uţ mají stupně vítězů na dosah . 
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29.5. se konala okrsková soutěţ v Radešínské Svratce kde jsme se zúčastnili v síle 5 

druţstev. Ml.hasiči tvořící 2 druţstva se umístili:    A dr. – 2. místo 

                                                B dr. – 3. místo 

Dorost – 1. místo 

Muţi mladší – 6. místo   

Veteráni – 1. místo 

Od 20.6. do 30. 7. proběhly brigády na škole (oprava střechy) pod vedením velitele 

SDH Rudolfa Janíčka. Hasiči odpracovali 100 hodin. 

7.8. jsme oslavili spolu s obyvateli obce 70. výročí naší mot. stříkačky STRATÍLEK. 

Oslava byla velice dobře zorganizovaná i s ukázkami - ml. hasiči s PPS-12 a muţi 

s funkčním STRATÍLKEM. Škoda ţe nás opět zradilo počasí. 

4. 9. se druţstvo muţů zúčastnilo soutěţe ,,Memoriál J. Sokolíčka“ v Novém Městě 

na Moravě. Dosáhli na 6. místo. 

8.10. proběhlo v Bobrové podzimní okresní kolo hry ,,Plamen“. Náš sbor byl 

zastoupen 2 druţstvy mladých hasičů, kde:   A dr. obsadilo 10. místo 

                   B dr. obsadilo 23. místo  z 45 druţstev  

V říjnu jsme konečně dovezli po 17 letech koňskou potahovou stříkačku 

R.A.SMEKAL z r. 1899 ze stodoly SDH  Úsobí, kde tyto roky byla odloţena. 

Původně měla být zrestaurována a vystavena v Přibyslavském muzeu, ale nestalo se 

tak. Pátrali jsme 7 let, kde se nachází. Poslední 2 roky starosta a velitel SDH Dlouhé 

usilovali o vydání naší historické památky, coţ se nakonec povedlo. Svými silami ji 

opravíme, aby s námi hasiči a občany oslavila 120. výročí SDH Dlouhé, které se 

uskuteční v roce 2013. 

Od 28.10 do 12.11 proběhla brigáda pod vedením starosty SDH na výkopu a 

betonování sloupů u poţární nádrţe k osvětlení pro případ nočního zásahu. 

Výbor SDH touto cestou vřele děkuje všem zúčastněným členům sboru za výborné 

výsledky na soutěţích, na nichţ reprezentují SDH i obec Dlouhé, a za účasti na 

brigádách. 

Celý rok 2011 jsme vyhodnotili na výroční schůzi 17. 12. 2011 a popřáli si mnoho sil 

a úspěchů v novém roce 2012. 

                                                   Podklady dodal starosta SDH, Josef Hlavatý          
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A také pár slov pana starosty: 

 

Váţení spoluobčané, 

 

opět jsou tu Vánoce a blíţící se Nový rok. Mnoho z nás si v mysli vybaví poslední Vánoce 

či oslavy Nového roku. Moţná si v duchu povzdychneme, ţe tento krásný čas trvá tak 

krátce. 

Ano, je to tak. Ţijeme v urychleném světě a i to potřebné pozastavení během Vánoc je 

jakési krátké, jako by to byl jen prodlouţený víkend, během, kterého jsme se snaţili 

zapomenout na kaţdodenní problémy, staré spory, anebo jsme se ve vzpomínkách obraceli 

na svoje blízké, kteří uţ nejsou mezi námi. Mnoho z nás se při pohledu na bezbranné Boţí 

dítě v jesličkách snaţí zahnat všechno zlé a nenávist, abychom do nového roku vstoupili 

s čistým štítem. O Vánocích jsme si bliţší neţ jindy i proto, neboť chceme být blízko sebe, 

zavzpomínat na naše dětské časy u vánočního stromku, nebo se ve vzpomínkách vrátit ke 

krásným okamţikům v našich ţivotech. Chceme si alespoň nyní připomenout, jaké to je, 

těšit se z radosti našich dětí, vnoučat, ale i dospělých. V tomto krásném čase se opět umíme 

těšit i z maličkostí a je nám dobře i z toho, ţe většina lidí okolo nás, naše rodina, přátelé, 

bliţší i vzdálenější známí, sousedé mají k sobě o něco blíţ neţ jindy. V upřímném úsměvu, 

ve vlídném slově nebo v lidském dotyku je velké tajemství a bohatství. A v kaţdém z nás 

to vyvolá pocit štěstí, pohody a sounáleţitosti. Kdyţ si nyní slíbíme, ţe nejen během 

přicházejících svátků, ale i v novém roce nebudeme šetřit na dotycích, upřímných stiscích 

rukou, teplých pohledech a milých gestech nebo pohlazeních, dáme svým blízkým a 

přátelům ten nejkrásnější dárek. 

Závěrem bych chtěl jménem svým i jménem zastupitelstva obce poděkovat všem, 

kteří se jakýmkoli zpŧsobem zapojují do dění v obci. Děkuji tímto hasičŧm, zejména 

za provedenou brigádu při opravách střechy a komínŧ u školy a také při výkopu rýhy 

pro osvětlení poţární nádrţe. Rovněţ děkuji i vedoucím mladých hasičŧ, ţe dobře 

reprezentují naši obec, jejich umístění se stále zlepšuje. Dále maminkám z Dlouhého, 

které se zase starají o rozvoj našich dětí po kulturní stránce. Poděkování patří za 

konání besídek a divadla, které sehrála naše mládeţ. Dále také chci poděkovat Sboru 

pro občanské záleţitosti, za návštěvy u našich seniorŧ. Je to jen hrstka lidí, téměř 

vţdy těch samých, kteří mají zásluhu na tom, ţe je ţivot v Dlouhém o něco pestřejší. 

Velice si jejich práce váţím a doufám, ţe budou pokračovat dál, anebo se najde někdo 

další, který převezme jejich štafetu.  
Poděkování si ale nezaslouţí Ti, kteří svou pomocí dělají obci škodu. Svou pílí nám např. 

přeřeţou kabely na vánočním osvětlení na obecním úřadě a také vyšroubovávají ţárovky 

na osvětlení vánočního stromu, abychom s tím neměli tolik práce. To je jen na závěr malé 

postesknutí.  

 

Krásné a veselé svátky vánoční, šťastný Nový rok a především co nejvíce zdraví. 

Pavel Tulis, starosta obce 
 

 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. Neprošlo jazykovou úpravou. 

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

