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OBECNÍK 2019 

Občasník vydávaný obecním úřadem v Dlouhém, tentokrát koncem roku 2019,                                              

ročník 21. 
 

Vážení spoluobčané, 
opět je rok za námi a Vy se můžete začíst do našeho tradičního obecníku, 
kde jsme pro Vás shrnuli dění v naší obci, tak jak se každoročně snažíme. 
Ačkoliv to vypadá, že jsme letošní rok, po loňském velmi aktivním a 
náročném roce, mírně zvolnili, určitě tomu tak není. 
Stále se  pokračovalo s drobnými pracemi na  budově bývalé školy. Škola 
už má celý nový kabátek, zbývá pouze dořešit sokl a terénní úpravy. 
Začalo se pracovat na dlouho očekávané přístavbě KD. Proběhlo 
prodloužení vodovodu, oprava potrubí „pod kaštany“ a spousta dalších 
akcí. Také společenský život  byl opět rušný. Mimo tradičních akcí (párkové 

závody, masopust, karneval, besídky apod.) jsme pořádali i akce nové (pohádková 

stezka pro děti).   

Tolik tady v kostce a na dalších řádcích se dozvíte více podrobností. 
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Letos jsme měli velké štěstí, že se můžeme opět po roce všichni sejít, protože v naší 
obci nikdo nezemřel. Chtěli bychom Vám do nadcházejícího roku 2020, tak jako 
každý rok, popřát hlavně zdraví a spokojenost. Ať  následující Vánoční čas i celý 
příští rok prožijete v klidu a v pohodě. Ať máte kolem sebe lidi, kterým na Vás záleží 
a podporují Vás . 
 

SVOZ ODPADU O VÁČNOČNÍCH SVÁTCÍCH 
místo 26. 12. 2019 bude svoz v pátek 27. 12. 2019 

 
 

 A CO NÁM ROK 2019 POSTUPNĚ PŘINESL? To se dozvíte na následujících řádcích. 
  

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 

Tříkrálová sbírka proběhla v naší obci a v Račicích v sobotu 5. ledna 2019.  

Celkem se „vykoledovalo“ 20 345,- Kč. Všem koledníkům a dárcům upřímně 

děkujeme. Současně Vás můžeme informovat, že pro rok 2020 je Tříkrálová sbírka 

naplánovaná na sobotu 11. ledna 2020. Prosíme opět o vlídné přijetí koledníků.  

PÁRKOVÉ ZÁVODY 

Po krátké odmlce se v letošním roce podařilo opět uspořádat párkové závody. 

Konaly se 13. ledna 2019. Počasí nám tak úplně nepřálo, potýkali jsme se s deštěm, 

ale nikoho to neodradilo a všichni statečně bojovali až do cíle. Za odměnu měly 
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pořadatelky, z řad mladších maminek, pro soutěžící samozřejmě připraveny párky, 

jak se na tradiční párkové závody sluší. Vítězové dostali medaile i něco na zub. 

Také obecní hospoda byla připravena a zajistila občerstvení pro malé i velké. Stopy 

najel Petr Balabán se svým zimním speciálem. Abychom si připadali jako na 

opravdových závodech, k tomu přispěl svým vybavením Leoš Škorpík.  

HASIČSKÝ PLES 

Dne 26. 1. 2019 uspořádali hasiči tradiční ples. K tanci a poslechu hrála kapela 

M.E.Š. Hasičský ples se bude s největší pravděpodobností konat i v roce 2020 i 

přes  stavební úpravy KD. Naplánovaný je na sobotu 25. ledna 2020. Tentokrát nás 

potěší kapela MAYDAY. Všechny občany i jejich známé a kamarády srdečně 

zveme. 

MASOPUST 

Dne 2. 3. 2019 do našich obydlí opět zavítala masopustní chasa doprovázená 

harmonikáři a bubeníkem. Letošním tématem se stal zdravý životní styl. Zavítali 

k Vám lékařky, kuchaři a řezníci propagující české maso a také spousta sportovců, 

ale především s nimi dorazila dobrá nálada. Tímto bychom chtěli všem 

masopustníkům poděkovat, protože víme, že je pro ně rok od roku těžší dát 

dohromady dostatek účastníků. Vám všem děkujeme, že jste je pustili do svých 

obydlí. V sobotu 2.11.2019 pak uspořádali masopustní posezení v sále U Pávku, 

kde byli vítáni nejen účastníci, ale i příznivci masopustu. Jestli se toto posezení 

stalo také rekrutačním střediskem, uvidíme při příští masopustní veselici. 

DĚTSKÝ KARNEVAL 

Dětský karneval uspořádaly maminky dětí v neděli 3. 3. 2019.  K tanci i poslechu 

pouštěli reprodukovanou hudbu kluci Janíčkovi.  Masky si mohly zasoutěžit, něco 

vyhrát v bohaté tombole, či si dát výborné hranolky nebo párek v rohlíku.  Srdečně 

děkujeme všem dárcům do tomboly i za další příspěvky na karneval.  

ZDRAVOPŘEDNÁŠKA 

8. 3. 2019 SDH Dlouhé ve spolupráci s obcí uspořádali v sále U Pávku přednášku 

na téma „Poskytování první pomoci“, což se každému z nás může někdy v životě 

hodit.  

VESNICKÝ KVÍZ 

V roce 2019 navázala 16. 3. 2019 třetím Vesnickým kvízem Dloužská  mládež na 

velmi dobře rozjetou akci, opět v čele s  Jaroslavem Stupkou ml. Následoval  i 

čtvrtý, zatím poslední kvíz, který proběhl 5. 10. 2019 v sále kulturního domu. O 

velkém úspěchu kvízu vypovídá i to, že do každého dalšího se hlásí více a více 

družstev s prapodivnými názvy. Soutěží se v různorodých tématech, každý si určitě 

vybere svůj šálek kávy, a protože výherci se střídají, je vidět, že témata jsou 

opravdu rozmanitá.  Výkon moderátora (Jardy Stupky ml.), který dodává svým 

komentářem celé soutěži říz, byl opět obdivuhodný. Občerstvení během soutěže si 

vzala na starosti Obecní hospoda, takže nikdo nestrádal. Vzhledem k tomu, že 

máme přislíbený další kvíz, budeme se těšit na další zajímavosti. 
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SETKÁVÁNÍ SENIORŮ KLAS (klub aktivních seniorů) 

Na faře v Bobrové, stejně jako v předešlých letech, pokračuje setkávání seniorů. 

Stále se koná jedenkrát za čtrnáct dní a to v  úterý od 15 do 17 hodin. Z naší obce 

se také účastní několik aktivních seniorů, kteří si tato setkávání pochvalují. V 

případě zájmu dalších občanů, je mezi sebou rádi přivítají. Bližší informace podá 

paní  Danuše Balabánová. 

VELIKONOČNÍ HRKÁNÍ 

Jako každý rok, tak ani letos nezahálely děti doma, ale vyrazily tradičně s hrkači, 

aby nám nahradily hlasy zvonů, které na Zelený čtvrtek utichají, protože odlétají do 

Říma. Letos připadly Velikonoční svátky na nejpozdější možný termín, hrkat se 

začínalo ve čtvrtek 18. 4. 2019 v 16.30 hodin a poslední hrkání bylo v sobotu 20. 4. 

2019 v 15hodin. 

Další příjemnou velikonoční tradicí se u nás začíná stávat posezení u zeleného piva, 

které se konalo jak jinak než na Zelený čtvrtek v sále kulturního domu U Pávku. 

Přišla spousta lidí, místních i přespolních. Tentokrát zajistila zelené pivo obecní 

hospoda a tak si mohla po několika předešlých  letech u zeleného piva posedět i 

mládež, která tuto tradici založila. 

STAVĚNÍ MÁJKY 

V podvečer před „Prvním májem“, mládenci z Dlouhého za pomoci ostatních 

občanů postavili na návsi májku. Jako vždy měli všichni možnost si opéct párky a 

dát pivo. Všechno šlo jak po drátkách, hlídka zdárně vartovala až do rána a pak 

přišlo něco, co nikdo nečekal. Poté co odešli poslední stateční strážci, tak někdy 

kolem sedmé hodiny ranní se přiřítili mládenci ze sousední vesnice a naši májku 

podřízli. Protože všichni víme, že takovéto chování je proti dobrým mravům a 

májka se prostě za světla nekácí, rozhodli se naši hoši pro odvetu, ale předtím ještě 

májku znovu postavili, zabezpečili a postavili k ní hlídku. Brzy se našim podařilo 

májku sousedům porazit a korunu tomu nasadili tím, že ji rozřezali a odvezli. No 

zkrátka byla to taková žabomyší válka, která skončila společnou dohodou a 

dočasným smírem. Budeme doufat, že se nám v příštím roce podobné nepříjemnosti 

vyhnou. 

SLAVNOST K SV. FLORIÁNOVI A OSLAVA SVÁTKU MATEK 

I v letošním roce jsme spolu se Sborem dobrovolných hasičů v Dlouhém 

a maminkami uspořádali pouť k sv. Floriánovi a oslavu svátku matek, tato pouť 

byla již šestá v pořadí.  Slavnost proběhla v neděli 5. května 2019 za hojné účasti 

občanů i jejich rodinných příslušníků. Slavnost byla zahájena  ve 14 hodin 

průvodem hasičů ve slavnostních uniformách a položením věnce k pomníku 

padlých. Vzhledem k tomu, že jsme se obávali deště, kterým nám vyhrožovali v 

předpovědi počasí, proběhla mše svatá ve víceúčelové budově v areálu U Pávku, 

kde hasiči postavili stany, které posloužily jako improvizovaný chrám. Poprvé jsme 

u nás přivítali našeho nového duchovního, P. Michaela Macka.  Přestože jsme měli 

z počasí zprvu strach, vše dopadlo na výbornou a  všichni byli spokojení. 

Bohoslužbu doprovodily zpěvem děti z Dlouhého. Během mše svaté bylo vybráno  
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5 100,- Kč. Peníze byly použity na ozvučení mše a 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 O králi , který měl rýmu a  

Království Zlo(zvyků). 

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

občerstvení. 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 a budeme se těšit na příště.  

Termín příští poutě je naplánovaný na  neděli 10. května 2020, srdečně Vás už nyní 

zveme.  

LAMPIONOVÝ PRŮVOD 

Lampiónový průvod se v naší obci konává pravidelně v předvečer svátku 

osvobození republiky 7. května 2019, nejinak tomu bylo i letos a zase se  

zúčastnila  spousta dětí i rodičů.  

ZKOUŠKY VLOH  

Sobotu 11. 5. 2019 si Myslivecký spolek Zátoky – Nová Ves (spolek sdružuje členy 

z obcí Nová Ves u NMNM, Křídla, Radešínská Svratka a Dlouhé) vybral naši obec 

k pořádání zkoušek vloh ohařů a ostatních plemen. Do katastru obce zavítalo 16 

ohařů a 20 ostatních plemen psů s doprovodem vůdců a plnili stanovené úkoly. 

Rozhodčí i vůdci psů ocenili a vyzdvihli dobrou organizaci jak zkoušek, tak i 

zázemí U Pávků a občerstvení. Myslivecký spolek tímto děkuje za pomoc ze strany 

hasičů i obce. 

SOPTÍCI V DLOUHÉM 

Na neděli 12. 5. 2019 připravoval místní Sbor dobrovolných hasičů na návsi 

zahajovací soutěž osmého ročníku dětských závodů o Novoměstský pohár Soptíků.  

Bohužel z důvodu deštivého počasí muselo dojít k přeložení na 26. 5. 2019. Opět 

měli naši hasiči pro družstva na „bedně“ připravené krásné originální ceny, čímž 

jsme se už stali výjimečnými  – tentokrát to byly ručně kované hasičské terče, které 

vyrobil náš kovář, Josef Tulis. Jsme rádi, že se účastníkům závodů u nás líbí a to 

nejen díky výborně zajištěnému občerstvení. 

Bylo to příjemné odpoledne, počasí se umoudřilo a i družstvu našich mladších 

hasičů  se doma zadařilo získat 3. respektive 2. místo (po pozdější diskvalifikaci 

jednoho z družstev).  

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

Ve dnech 24. a 25. května 2019 proběhly volby do Evropského parlamentu. 

K volbám přišlo 76 voličů ze 194, tj. volební účast 39 %. Hlasy obdržely tyto 

strany: KDU-ČSL 24 hlasů, ANO 2011 obdrželo 17 hlasů, Česká pirátská strana 11 

hlasů. Starostové a TOP 09 obdrželi 10 hlasů, strana Hlas 5 hlasů, ČSSD a KSČM 

2 hlasy. Po jednom hlase získaly strany ODS, Rozumní a Národní demokracie, 

Volte pravý blok-Cibulka, Vědci pro ČR, Svobodní a Radostné Česko. 
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TANEČNÍ VÝLET 

Sbor dobrovolných hasičů 22. 6. 2019 uspořádal taneční zábavu (výlet). K tanci 

hrála skupina Liquid Face. Letos už nám nepršelo, takže zábava probíhala na 

výbornou do chvíle, než jsme druhý den zjistili, že někdo z návštěvníků pobořil plot 

u soukromého domu. Hasiči po dohodě s majitelem plot opravili. Při druhém výletu 

se skupinou ACCORT 9. 8. 2019 už jsme žádný takový průšvih nemuseli řešit. 

Účast byla nad míru výborná, takže všem, kteří pomáhali a pomáhají jak při 

hasičských či obecních akcích patří velké poděkování.  

NÁVŠTĚVA Z AMERIKY 

V květnu 2019 se nám telefonicky nahlásila návštěva z Ameriky, jednalo se o 

potomky z domu č.p. 3, kteří měli zájem vidět rodný dům svých předků. Navštívili 

nás 8. 7. 2019, prohlédli si celou obec a po vzájemném rozhovoru jsme zjistili, že 

dům, ze kterého nakonec odešli jejich poslední předci byl dům č.p. 40. Někteří 

členové rodu také pobývali na čísle 34. Bohužel se cesty nemohla z důvodu nemoci 

zúčastnit maminka, pro kterou cestu plánovali, a protože se jim zde moc líbilo, je 

možné, že přijedou ještě někdy v budoucnu.   

FIREMNÍ DEN FARMET 

10. 9. 2019 se na okraji naší obce směrem na Bobrovou (pole pod spojovací cestou 

do družstva) uskutečnil Firemní den Farmet. Jednalo se o výstavní a předváděcí 

akci zemědělských strojů od českého výrobce Farmet ve spolupráci s prodejcem 

firmou Sochor Trade s.r.o. s praktickými ukázkami, které zajišťovali zaměstnanci 

firmy Proagro Radešínská Svratka, a.s.  

VÝLET DĚTÍ DO VIDA PARKU A DINOPARKU 

Na 14. 9. 2019 připravily mladé maminky pro děti výlet. Tentokrát se účastníci 

vydali nejdříve do VIDA Parku do Brna. (Na ploše přes šest tisíc metrů čtverečních 

je pro návštěvníky připraveno přes 175 interaktivních exponátů, díky kterým 

mohou lépe porozumět světu kolem nás, a které přibližují základní principy 

přírodních jevů, např. zemětřesná deska, rentgenové oči, oceán v lahvi, kolo na 

laně, rotující místnost, simulátor povodně….). Dotýkat se exponátů  tu bylo více 

než doporučeno a děti si to užily. Po asi třech hodinách se výprava Dlouhánů 

přesunula do Dinoparku do Vyškova, kde vstoupila do časů pravěku a na procházce 

lesoparkem mohla narazit na modely pravěkých dinosaurů v životních velikostech. 

Někteří si prohlédli modely dinosaurů i z ptačí perspektivy, kdy se na šlapacím kole 

projeli po visuté lanové dráze. Vstup do DinoParku je přes ZOOpark, který si prošli 

na závěr dne, před odjezdem domů, a který je zaměřený na domácí domestikovaná 

zvířata. Byl to opět krásný společný výlet. Obec zaplatila autobus. Vstupné dětem, 

které se aktivně účastní kulturních akcí v obci, zaplatily maminky z dobrovolného 

vstupného, které se vybírá na dětských kult. akcích. Děti mají výlet jako odměnu.  

SOUSEDSKÉ POSEZENÍ 

Dne 28. 9. 2019 jsme opět uspořádali sousedské posezení, tentokrát jsme ho dětem 

zpestřili pohádkovou stezkou, na které mohly potkat různé pohádkové bytosti. 

Nejprve se děti nahlásily v perníkové chaloupce, kterou ovládli dvě čarodějnice a 
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houbový dědek, odtud pokračovaly ke Karkulce s vlkem, která je poslala za Bobem  

a Bobkem. Potom si děti vyzkoušely Popelčin střevíček a předvedly svoji šikovnost 

u Pata a Mata. Hned nato je čekal velký sportovní výkon u Asterixe a Obelixe, 

odkud se vydaly ukrást poklad loupežníkům. A aby neměly po cestě hlad, ulovily si 

u rybáře zlatou rybku, se kterou vyrazily do školy za Machem a Šebestovou, kde 

předvedly své vědomosti. Po cestě navštívily Statečného kováře, který je naučil 

něco ze svého řemesla a poslal je vyzkoušet si mušku za rodinou Rumcajse z 

Řáholce. Pohádkovou výpravu ukončili Mimoni, kterým pomohly děti najít 

ztracené banány. Když děti obešly všechna stanoviště, vrátily se do perníkové 

chaloupky, kde dostaly zaslouženou odměnu v podobě výborného perníčku ve 

tvoru chaloupky, které nám upekla a krásně nazdobila Ivana Smetanová. 

Pohádkové stezky se zúčastnilo 45 dětí. Poté i s rodiči mohli využít pohoštění, o 

které se postarali hasiči s obecním úřadem.  

Dalším důležitým bodem letošního posezení bylo symbolické předání klíčků od 

nového hasičského auta. Klíčky předal starosta obce Pavel Tulis, starostovi hasičů 

Josefu Hlavatému a veliteli hasičů Rudolfu Janíčkovi. 

Akci ozvučili a dronem natočili chlapi Janíčkovi, kterým tímto děkujeme za 

celoroční pomoc při všech obecních i soukromých akcích, kdy se s ochotou jim 

vlastní zapojují do všeho, co obec pořádá. Poděkování patří také všem, kteří 

pohádkovou stezku připravili, byli jsme rádi, jak si jednotlivá stanoviště krásně 

všichni připravili a myslíme si, že si odpoledne užili jak organizátoři, tak účastníci.  

PILATES 

Od 30. 9. 2019 se začalo cvičit ve třídě bývalé školy, znovu pod dohledem 

cvičitelky Milady Kuželové, která „odpočatá“ po mateřské dovolené, začala své 

svěřenkyně důkladně protahovat. Cvičí se každé pondělí  v 19.15 hodin. 

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 
V neděli 1. 12. 2019 uspořádal obecní úřad čtvrté společné rozsvícení vánočního 

stromu v Dlouhém. Osvětlení  stromku si vzal na starost pan Jiří Šrámek, který zavčas 

světelný řetěz poupravil  a ještě namontoval světelné rampouchy na stříšku čekárny. 

Po zkušenostech z předešlých let, jsme se opět dobře připravili a uvařili 20 litrů 

svařáku a 20 litrů vánočního dětského punče. Tentokrát jsme pro jistotu ohřáli ještě 5 

litrů medoviny, kterou nám věnoval pan Martin Křivánek. Ženy přispěly napečenými 

dobrotami. Rozsvícení stromu zpestřily děti básničkami a písničkami, které nacvičily s 

maminkami. A protože  nám počasí opravdu přálo, sešli jsme se opět v hojném počtu. 

VÁNOČNÍ BESÍDKA 

I letos, přestože jsme si mysleli, že ji budeme muset oželet kvůli přestavbě KD, se 

konala Vánoční besídka. Společně jsme se sešli poslední adventní neděli               

22. 12. 2019 a potěšili se vystoupením našich dětí, popovídali se sousedy a v tom 

vánočním shonu se trochu zastavili. Besídku pro vás letos, po roční přestávce, 

připravil tým mladších maminek, kterým už loni narozené děti malinko odrostly a 

tak se mohly přípravě besídky věnovat. Vánoční stromeček byl krásně 

nazdobený, cukroví bylo výborné a tak se nám ani nechtělo jít domů.  
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S časem Vánočním dostáváme do svých domovů i k nám na úřad přáníčka. 

Jedno takové jsme dostali domů i my a protože mě oslovilo, tak bych se 

chtěla s Vámi o něj podělit. Je tam psáno: 

„Sláva na výsostech Bohu, a na zemi pokoj, lidem dobrá vůle.“  
(Bible, Lukášovo evangelium 2,14) 

Betlémští pastýři byli svědky ojedinělého zázraku. Nad naší zemí se 

otevřela nebesa a množství andělů takto chválilo Boha: „Sláva na 

výsostech Bohu, a na zemi pokoj, lidem dobrá vůle.“ Byla to chvála 

Stvořiteli nebe a země a zároveň přání, aby na zemi zavládl pokoj. Bez 

pokoje a klidu nemůže člověk prožívat radost ani štěstí. Pokoj je 

základním kamenem šťastného života. V každodenním životě potřebujeme 

také dobrou vůli. Bez ní nejsme schopni se na ničem rozumném domluvit. 

Přijměme proto pro svůj život tuto andělskou zvěst. Šiřme s Boží pomocí 

pokoj mezi lidmi a mějme dobrou vůli vůči svým bližním.     

        Tulisová Pavlína, místostarostka 
 

A než se posunem k jednotlivým akcím v roce, připomeňme si ještě: 

Medaile za záchranu života 
Celkem sedm dobrovolných hasičů se v pátek 7. června stalo nositeli 
medaile „Za odvahu a statečnost“ a „Za záchranu života“. Medaile převzali z 
rukou starosty SH ČMS Jana Slámečky na zámku v Přibyslavi v sídle 
Centra hasičského hnutí, jako výraz ocenění hrdinství, které prokázali při 
mimořádné situaci. Nejblíže do Přibyslavi to měl Libor Janíček z SDH 
Dlouhé v okrese Žďár nad Sázavou. V noční tmě na nefrekventované silnici 
mezi vesnicemi Strážek a Moravec postřehl dohasínající světla již dlouho 
havarovaného automobilu. S přítelkyní z něho vytáhli těžce zraněného 
řidiče a podle telefonické instruktáže operátora integrovaného záchranného 
systému ho drželi při životě až do příjezdu zdravotnických záchranářů. 
Zdroj: Zásahy hasičů za měsíc červen, Zprávy hasičů HZS Kraje Vysočina, územní odbor Žďár 
nad Sázavou  

Kováři z Vysočiny ve velké evropské soutěži vyhráli 

6.9.2019 

Třebíč - Čtveřici kovářů z Vysočiny se podařil husarský kousek. Zvítězila v jedné 

ze čtyř kategorií na zřejmě největší soutěžní akci svého druhu v Evropě, která se 

před několika dny uskutečnila v italském městě Stia. Jejich stylizovaná loď ve 

vlnách s názvem Fortitudo (v překladu odvaha, statečnost) se porotě třiadvacátého 

evropského bienále v  kovářském umění, na téma „Leonardo da Vinci“ líbila nejvíc. 

Členové týmu - Václav Noha a Luboš Jan z Třebíče,  Jiří Ondráček z Radostína 

nad Oslavou a Josef Tulis z obce Dlouhé u Nového Města na Moravě.  
Zdroj: https://trebicsky.denik.cz/zpravy_region/ 

https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=93565&idc=6873785&ids=503&idp=87666&url=http%3A%2F%2Fwww.fruko.cz
https://trebicsky.denik.cz/zpravy_region/
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Rok jsme proběhli a nyní podrobněji k jednotlivým akcím 
uskutečněným v roce 2019 

 

NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY OBCE 

Na přelomu roku 2018/2019 proběhla schůzka s tvůrcem našich webových 

stránek, panem Juránkem, který doporučil stránky modernizovat a přesunout na 

novou platformu. Původní umístění začalo vynechávat, nebylo možné se někdy 

na stránky přihlásit a také vzhled neodpovídal moderním trendům, aby bylo 

možné stránky prohlížet i na mobilních telefonech. Pan Juránek se nám o webové 

stránky stará již spoustu let, někdy od roku 2005 a jsme s jeho službami 

spokojeni. Nejdříve jsme vybrali šablonu vzhledu nového webu a během ledna 

až března jsme společně pracovali na jeho naplnění a převodu dat z původního 

webu. Webové stránky zůstaly na původní adrese, jak jsme byli všichni zvyklí – 

www.obecdlouhe.cz, ale došlo ke změně hlavní e-mailové adresy, která je 

propojena na hlavní doménu a je zabezpečená. Nově tedy využívejte e-mail: 

obec@obecdlouhe.cz. Původní adresa – obec.dlouhe@seznam.cz zůstává dále 

funkční, ale chtěli bychom ji postupně opustit. 

Další změnou byl způsob zasílání hlášení místního rozhlasu na e-maily 

občanů, který je nyní zasílán přímo z webových stránek, kde také najdete 

všechna zaslaná hlášení místního rozhlasu. Pokud jste si ještě nezměnili způsob 

zasílání hlášení, můžete tak učinit kdykoliv zaregistrováním se přímo na 

webových stránkách, v dolní části (patě), kde zadáte svoji e-mailovou adresu, na 

kterou chcete posílat hlášení. Následně se pak přihlásíte do svého e-mailu, kam 

Vám přijde odkaz, který je potřeba potvrdit. Poté budete vyzváni k vyplnění 

kontaktních údajů, které doplníte a je hotovo.  

Do spodní lišty stránek jsme „nenápadně“ zakomponovali ikonky s odkazem na 

www stránky našich hasičů (červené kolečko s plamínkem) a farnost Bobrová 

(žluté kolečko s kostelem).  

Věříme, že se Vám naše webové stránky líbí a dobře se na nich orientujete. Stále 

se snažíme je mít aktuální a obsah postupně doplňujeme. Budeme také rádi za 

jakékoliv návrhy na zlepšení či náměty, co byste ještě chtěli na stránkách najít. 

OPRAVY V BUDOVĚ BÝVALÉ ŠKOLY 

Během zimních měsíců dokončil Jiří Hubl práce v plánované dílně. Natřel 

podlahu, vymaloval, namontoval regály. Během léta na dvoře bývalé školy bylo 

provedeno napojení okapů z plechové boudy na dešťovou kanalizaci, provedena 

příprava na svod hromosvodu a odizolování a zaštěrkování zadního štítu budovy. 

Byly namontovány okapy a svody firmou Svoboda. Josef a Pavlína Tulisovi 

během července namalovali na šambránu původní nápis „BOHU A VLASTI“, 

který byl odkryt při otloukání zdi v minulém roce. Nápis byl překreslen v téměř 

původní podobě, kterou nám doložily fotografie. Šablony pro nápis zajistil přes 

grafika Jiří Hubl. Nápis pak do štítu nainstalovali zedníci – Firma Sýkora Josef 

http://www.obecdlouhe.cz/
mailto:obec@obecdlouhe.cz
mailto:obec.dlouhe@seznam.cz
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z Bobrůvky, kteří pak následně dodělali fasádu i na chybějící části budovy 

(vstupní chodbě).  

Na podzim pan Polnický v bývalé třídě opravil parkety, následně je přebrousil, 

zalištoval a znovu přelakoval. Koncem roku firma Tomáše Vondrušky 

namontovala do chodby a šatny poslední chybějící radiátory.  

Plánovali jsme, že se v roce 2019 do budovy bývalé školy přesune sídlo 

obecního úřadu, to se nám bohužel nepodařilo a tyto plány zůstávají na rok 2020, 

tak jako úprava vstupu do budovy a obložení soklu školy cetrisovými deskami. 

Pro změnu sídla obecního úřadu je nutné na budově provést tzv. rekolaudaci, 

změnu v užívání stavby, a dle požadavků stavebního úřadu je potřebná stavební 

dokumentace a revize zařízení. Zpracování dokumentace je zadáno již delší 

dobu, ale ze zdravotních důvodů projektanta zatím nebylo dokončeno a nemohli 

jsme proto pokračovat.  

V letošním roce bylo do oprav investováno asi 110 tis. Kč. 

Od jara je také dřevník za školou využíván jako místo pro uskladnění žlutých 

pytlů na sběr plastů v obci. Dřevěná ohrada U Pávků byla zrušena a místo 

vyklizeno.  

PŘÍSTAVBA KULTURNÍHO DOMU 

Po ocenění modrou stuhou v soutěži Vesnice roku 2018 jsme se rozhodli odměnu 

použít na přístavbu kulturního domu. Během podzimu 2018 jsme zpracovávali 

projekt a 5.2.2019 jsme požádali o stavební povolení a zpracovali žádost o dotaci 

z Ministerstva pro místní rozvoj. Plánovali jsme, že začneme co nejdříve, nejlépe 

hned po Floriánovi, ale bohužel se nám nedařilo sehnat stavební firmu. To trvalo 

až do léta, kdy jsme zde měli několik firem, ale z kapacitních a časových důvodů 

do toho nikdo nechtěl jít, protože podmínkou bylo zahájení prací v roce 2019. 

Nakonec se nám podařilo vysoutěžit firmu Antálek – stavební firma s.r.o. ze 

Sněžného, která zahájila práce koncem září. Nyní je hrubá přístavba hotová a 

zazimovaná. Práce budou podle dohody pokračovat v únoru, po dětském 

karnevalu. Chtěli jsme, aby se v sále mohla konat ještě Vánoční besídka, 

hasičský ples i maškarní. 

Na jaře nás také překvapila v chodbě KD vypouklá dlažba, důvod jsme nezjistili, 

ale díky Pavlovi Ježovi se ji podařilo opravit.  

Také nás v průběhu tanečních výletu trápil zápach, který se objevil při větším 

počtu lidí a to zrovna v místech šenku nad jímkou. I toto jsme se snažili řešit do 

dalšího výletu v srpnu, kdy jsme udělali na WC odvětrání a mysleli si, že to 

pomůže, ale nepomohlo. Na podzim jsme jímku odkryli a zjistili, že je vše dobře 

udělané, tak zaměstnanec obce jílem utěsnil betonové skruže a nahoru jsme 

koupili kanalizační kryty. Zakrytí bude řešeno na jaře, během prací na 

přístavbě KD.  

Před topnou sezónou se stihly ještě probourat dveře z místnosti, která je 

využívána jako gril-bar, do dřevníku, aby se v zimě nemuselo pro dřevo ven. 
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OBECNÍ HOSPODA 

Celý letošní rok jsme testovali provoz místní hospody pod záštitou obecního 

úřadu,  s provozem od čtvrtka do neděle, zimní provoz zkrácený, pátek až neděle. 

Snahou je, aby si hospoda na sebe vydělala a ceny udržet pro občany přijatelné 

tak, aby si lidé do hospody rádi přišli  posedět a popovídat. To se nám snad daří, 

a to i díky ochotě lidí, kteří s provozem hospody pomáhají, za což jim patří 

obrovské díky. Udržet provoz se nám také daří díky různým kulturním, 

společenským i soukromým akcím a tímto děkujeme občanům za to, že na tyto 

akce chodí a tím nepřímo podporují i provoz hospody a i samotnou obec. To, že 

je hospoda obecní, má své nevýhody (časově náročné zajistit chod, dělat nákupy, 

úklid, další účetnictví...), ale i výhody (obecní akce se lépe organizují, nejsme na 

nikom závislí…).  

V létě nám Roman Petera a Jiří Šmídek v hospodě vyčistili a zrenovovali kamna, 

za což jim děkujeme. Hasičům děkujeme za nařezání a přípravu dřeva na zimu. 

K 20.12.2019 je roční zisk z provozu hospody cca 26 tis. Kč. 

 

PROVOZ HOSPODY O VÁNOCÍCH   

neděle       22.12.2019                od 13 hodin (Vánoční besídka) 

pondělí  23.12.2019  od 18 hodin – 21 hodin 

úterý 24.12.2019  zavřeno (Štědrý den ) 

středa 25.12.2019  zavřeno (první svátek vánoční ) 

čtvrtek 26.12.2019  od 19 hodin – 21 hodin (druhý svátek vánoční ) 

pátek 27.12.2019  od 19 hodin – 21 hodin 

sobota 28.12.2019  od 18 hodin (v sále výroční schůze SDH) 

neděle     29.12.2019  od 18 hodin 

pondělí   30.12.2019  zavřeno 

úterý       31.12.2019  zavřeno – tradiční SILVESTR v KD pro 

všechny, kdo by se chtěli pobavit společně, těšíme se na Vás, pití, jídlo 

a dobrou náladu s sebou. O půlnoci se sejdeme všichni na návsi. 

 
 

 

DOPRAVNÍ AUTO S NÁKLADNÍM PŘÍVĚSEM PRO JEDNOTKU 

SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 

Na podzim roku 2018 jsme se dozvěděli, že obec uspěla s žádostí o dotaci na 

nákup dopravního auta s nákladním přívěsem pro hasiče. Nejdříve se musely 

zpracovat technické podmínky – tzn. co by mělo auto mít - něco bylo povinné, 

něco volitelné. Přípravy se ujal Rudolf Janíček, velitel SDH, za což mu 

děkujeme. Následovalo jejich schválení Hasičským záchranným sborem Kraje 

Vysočina. Poté proběhlo výběrové řízení na dodavatele. Zakoupen byl vůz FIAT 
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Ducato Light Combi s přívěsným vozíkem TITBIT od firmy AGROTEC, a.s., 

který nám byl koncem srpna předán a zaregistrován.  

Náklady na pořízení činily celkem 967 585,- Kč, z toho pořizovací cena 

dopravního automobilu činila 903 923,- Kč, pořizovací cena přívěsného vozíku 

byla 63 662,- Kč. Dotace činily celkem 750 000,- Kč, z toho 450 000,- Kč 

přispělo Ministerstvo vnitra a 300 000,- Kč poskytl Kraj Vysočina. Obec 

zaplatila z rozpočtu obce 217 585,- Kč. Dále vozidlo havarijně pojistila u 

Hasičské vzájemné pojišťovny.  

Přejeme našim hasičům, aby jim auto dobře sloužilo a pomáhalo při jejich 

rozmanité činnosti, jak závodní, dobrovolnické či kulturní. Je to po dlouhé době 

pro sbor nový automobil, který vystřídal desítky let vyřazenou a prodanou Tatru 

805.  

Přestože technické podmínky byly připravovány i s důrazem na rozměry 

hasičské zbrojnice, již nyní se připravuje (diskutuje) projekt na stavební úpravy 

hasičské zbrojnice po odstěhování obecního úřadu. Zatím jsme ve fázi hledání 

optimálního řešení a určitě nás čeká ještě několik sezení nad projektem.  Velké 

díky patří Jiřímu Hublovi a Rudolfovi Janíčkovi, kteří připravili několik 

možných dispozičních řešení.  

ZELEŇ A PÉČE O VZHLED OBCE – PROJEKT „ NÁVRH SADOVÝCH 

ÚPRAV VEŘEJNÉHO PROSTRASTVÍ V OBCI DLOUHÉ“ 

Již od začátku roku byl připravován projekt na obnovu zeleně na návsi. Během 

února-března byla provedena analýza a první koncept. Odbornou firmou byly 

vytipovány stromy, které bylo potřeba odstranit. Díky pomoci místních občanů 

byly přerostlé stromy a nefunkční keře (šeříky podél silnice, jeden tis u nádrže) 

vykáceny a prostor upraven. Větší lípa na hrázi musela být pokácena odborníkem 

na rizikové kácení, provedl Petr Kostelecký ze Zvole. Pařez, který už zarůstal do 

silnice byl odfrézován a místo po pařezu zasypáno a upraveno. Byl pokácen i 

smrk u č.p. 35 a na ploše blíže obecnímu úřadu. Děkujeme všem, kteří pomáhali 

s likvidací všech vytipovaných stromů a jejich kořenů. 

Poté následovalo několik schůzek zastupitelů s projektantkou, kde se upravoval 

postupně koncept do současné podoby, kterou si můžou zájemci prohlédnout na 

webových stránkách obce, v sekci Obecní úřad – Projekty obce. V rámci 

projektu bylo hlavní myšlenkou zapojit do nové zeleně i zeleň stávající, která je 

ještě funkční. Vzniknou tak skupinové výsadby různých kombinací, například 

solitérní strom se skupinou keřů, skupina stromů s podsadbou trvalek či 

cibuloviny v trávníku u silnice. Dalším prvkem, který je v daném území řešen je 

workoutové hřiště, které by jako samostatný projekt mohlo vzniknout v místech 

bývalé hasičské dřevěné boudy, uvidíme, zda uspějeme s žádostí o dotaci z Kraje 

Vysočina. Ke hřišti je navržena přístupová pěšina ve formě mlatového povrchu a 

dále kamenných nášlapů. Pohodlnější pobyt u hřiště zajistí lavičky, ke kterým 

bude možné se dostat opět po nášlapech z kamene. Dále by mělo dojít k výsadbě 
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u autobusové zastávky a tím ke zvýšení estetické stránky tohoto prostoru. Dalším 

prvkem je živý plot, který vytváří clonu pro kontejnery na tříděný odpad.  

Projekt je připraven pro podání o dotaci přes Místní akční skupinu Zubří země – 

do programu Sídelní zeleň, uvidíme, zda uspějeme. Výše dotace by měla činit   

60 %. Předpokládané náklady téměř 600 tis. Kč.     
 

Během letních měsíců se zaměstnanci obce starali o zálivku vysazených stromků 

u polní cesty do Branišova. Děkujeme panu Cikrytovi, že se postaral o opravu 

ukotvení stromků a pravidelně je kontroluje, opravil i kotvení u jeřábů na návsi. 

Zalévali jsme i lípy na Podvesnicích.  

HOSPODAŘENÍ V LESE 

V letošním roce probíhaly v lese opět pouze udržovací práce a boj s kůrovcem. 

Pan Rudolf Vopršal na jaře dosázel chybějící stromky – 550 smrků, 100 olší a 

jedle v oplocence. V zimním období probíhala těžba polomů a kůrovcového 

dřeva, který se objevil kromě Kříštice i na Babáku. Do boje s kůrovcem se na 

podzim zapojili i občané a hasiči, za což jim moc a moc děkujeme.  V sobotu 

30.11.2019 proběhla brigáda na zpracování vytěženého dřeva  v obecním lese 

pod Polňákem. Sešlo se zde opravdu spousta dobrovolníků, kteří během této 

soboty dokázali zpracovat celou těžbu, za což jim patří náš veliký dík. V sobotu 

21.12.2019 potom pokračovala práce na štípání a srovnání tohoto dřeva do rázů. 

Dřevo bude použito na topení do kulturního domu. Kůrovec se opravdu šíří 

z Třebíčska a Jihlavska do vyšších poloh. V listopadu proběhla velká těžba na 

Kříštici a díky ochotě pana Potockého, se kterým obec dlouhodobě spolupracuje, 

se podařilo dřevo prodat v částce asi 150 tis. Kč za asi 550 m3. Nyní se snaží 

zaměstnanec obce paseku uklidit, aby bylo nachystáno na jaro na oplocenku a 

sázení. Samozřejmě se těžko shánějí jak sazenice, tak pletivo. Je to smutné, ale 

musíme bojovat všichni vlastníci lesa, abychom nedovolili masivnímu šíření. 

Lesní hospodář majitele lesů v Dlouhém celkově chválí, že se snaží, i když 

výjimky mezi nimi také jsou.  

Koncem listopadu spustil Kraj příjem žádostí poskytování dotace na zmírnění 

dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2018. 

Žádost jsme také podali, a zde musím poděkovat Ing. Jiřímu Laštovičkovi, 

lesnímu hospodářovi, za pomoc s vyplněním žádosti i za účast při předběžné 

kontrole 13. 12. 2019 zaměstnanci Kraje Vysočina. Kontrola proběhla v pořádku 

a obec obdržela vyrovnávací platbu (dotaci) ve výši 128 628,- Kč. 

Zároveň máme nyní požádáno o dotaci na oplocenku vzniklé paseky na Kříštici. 

OBECNÍ VODOVOD - PRODLOUŽENÍ VODOVODNÍHO ŘADU – 

ZAOKRUHOVÁNÍ, ZÁLOŽNÍ VRT 

Jsme rádi, že v letošním roce nás nečekaly velké opravy a nestala se žádná porucha. 

Proto jsme se mohli věnovat investicím. V loňském roce byl připraven projekt a 

vydáno stavební povolení na prodloužení vodovodu přes zemědělský areál k č.p. 

103 a jeho zaokruhování. Výkopové práce byly zahájeny 25. 3. 2019 a dokončeny 
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6. 4. 2019. Zemní práce prováděla firma Petra Hořínka z Račic, samotné položení 

vodovodního řadu provedli zaměstnanci firmy Vodárenská akciová společnost, a.s., 

provoz Nové Město na Moravě. Celkové náklady včetně projektové dokumentace 

na vybudování činily 742 tis. Kč. Na akci jsme využili dotaci z Programu obnovy 

Venkova od Kraje Vysočina ve výši 127 tis. Kč. Na podzim se nám podařilo, i díky 

některým občanům obce, opravit cestu po výkopových pracích frézovanou 

obalovanou drtí. Koncem roku byla s majiteli dotčených pozemků uzavřena 

smlouva o služebnosti (věcném břemeni). Všichni majitelé vyšli obci vstříc a za 

uzavření věcného břemene nepožadovali žádné finanční plnění, za což jim velice 

děkujeme.  

Na jaře jsme pokračovali v hledání vhodného místa pro vybudování záložního 

zdroje (vrtu) pitné vody, abychom nebyli v budoucnu závislí pouze na jednom 

zdroji. Odbornou firmou byla vytipována lokalita, kde by mohlo proběhnout 

geofyzikální měření. Bylo stanoveno předpokládané místo pro nový vrt a 

zpracována dokumentace včetně souhlasu majitelů pozemku a podána žádost o 

dotaci. Po doložení dalších potřebných dokumentů byla žádost přijata na Státní 

fond životního prostředí. Nyní se čeká na výsledek a dále nás čeká práce na 

zajištění napojení budoucího vrtu na vodojem, což spočívá ve vypracování projektu 

a dohodu s majiteli dotčených pozemků.  
 

Výše vodného zůstává 15,- Kč/m3. Ke zvýšení ceny došlo v loňském roce ze 12,- 

Kč na 15,- Kč. Náklady stále rostou, ale snahou je držet cenu na úměrné výši. 

Dotovanou cenu vody mají pouze občané naší obce, sousední obci Račice, 

respektive Vodárenské akciové společnosti, je účtována cena kalkulovaná.  
Výnosy          194 604,- Kč 

v tom 

 účtované vodné občanům obce za rok 2019   160 390,- Kč  

 vodné od VAS za obec Račice 1-3 Q/2019+odhad 4.Q    34 214,- Kč  

Spotřeba za rok 2019 dle odpočtů vodoměrů –10 304  m3 (tj. o 1 724 m3 méně jak 

v předchozím roce).  

Běžné náklady - včetně předpokládaných v prosinci  224 863,- Kč  

v tom: 

 elektřina        71.304,- Kč  

 platby VAS za správu vodovodu    95 656,- Kč   

 elektroopravy, revize….     8 550,- Kč   

 služby - rozbory vody – coli, geom.plány, tel.popl.… 19 353,- Kč 

- poplatky FÚ za čerpání podzemní vody   30 000,- Kč  

Běžné náklady na 1 m3 fakturované vody jsou cca 22,08 Kč.   

Předpokládaná ZTRÁTA    30 259,-  Kč.  

Je to částka bez investic, které obec hradí navíc ze svého rozpočtu, nejsou 

zohledněny ani odpisy majetku, takže si uvědomme, že cena vody v naší obci je 

opravdu na nízké úrovni. Obec se takto snaží občanům trochu kompenzovat to, že 

žijí na vesnici. Rádi bychom zde hlavně udrželi mladé lidi, aby nám neodcházeli do 

měst a protože jim nemůžeme nabídnou stavební parcely, tak se snažíme nutné 

poplatky a ceny služeb držet na nízké a pro lidi únosné výši.  
Na fondu vodovodu, který byl založen v roce 2013, bude k 31.12.2019 částka 140 000,00 Kč. 
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OPRAVA PŘÍTOKU DO NÁDRŽE 

Během posledních dvou let docházelo k častému ucpávání přítoků do nádrže 

v místech pod kaštany, kdy do vedení prorůstaly kořeny a malé vlásečnice 

dokázaly úplně potrubí ucpat. Pak bylo náročné místo najít, vyčistit a znovu 

zalepit tak, aby se tam nic nedostalo. Během léta brigádník vykopal staré potrubí 

a firma Tomáše Vondrušky pak položila nové, svařované, tak snad bude několik 

let klid. Zároveň bylo na přívod u výpusti pod rybníkem Halířem namontováno 

šoupě pro regulaci (uzavření) přítoku do nádrže v zimním období nebo v případě 

potřeby. 

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

Od příštího roku Technické služby Bystřice nad Pernštejnem zdražují své služby. 

Zvyšuje se cena za odvoz 1 popelnice o 18,- Kč na částku 754,- Kč. Cena 

zahrnuje 39 svozů v roce (v zimním období 1. 10. – 31. 3.  svoz každý týden, 

v letním období 1. 4. – 30. 9. svoz jednou za čtrnáct dní, vždy v sudý týden).  

Cena za uložení odpadu na skládku pro rok 2020 zůstává na stávající částce 

1 050,- Kč bez DPH. Další změnou pro letošní rok  bylo, že, že obec platí za 

počet odvezených žlutých pytlů s plasty a to 12,65 Kč včetně DPH za 1 ks. Dříve 

byl roční paušál, platili jsme 18 225,20 Kč za rok za odvoz a likvidaci plastů. Ke 

konci listopadu činila účtovaná částka 21 379,- Kč a odvezeno bylo 1 690 ks 

pytlů. Proto apelujeme na občany, aby dobře sešlapovali plastový odpad a 

tím naplnily méně pytlů (sešlapuje, mačkejte). Děkujeme.   
Pro rok 2020 zachováváme stávající systém svozů. Pro obec vzniká od roku 2020 

zákonná povinnost sběru BIO odpadu celoročně a sběru jedlých tuků a olejů. 

Protože si myslíme, že v zimním období se v našich domácnostech BIO odpad 

nenachází, zajistili jsme tuto povinnost tak, že na sběrném místě před prodejnou 

COOP bude umístěna zelená popelnice o objemu 240 l pro případnou potřebu, 

ale věříme, že nebude ani využita. Na sběrném místě je také popelnice na jedlé 

tuky a oleje, které se vyhazují v uzavřených PET lahvích. Za tuto službu bude 

obec od roku 2020 platit 500,- Kč roční poplatek. Dříve byl svoz zdarma, ale 

občané v některých obcích vhazovali do těchto popelnic i jiné odpady, které 

musela firma následně likvidovat, proto se přistoupilo ke zpoplatnění u všech 

obcí.  

Z důvodu změny jak zákona o odpadech, tak i zákona o místních poplatcích, 

musela obec přistoupit ke schválení nového znění všech obecně závazných 

vyhlášek týkajících se místních poplatků. Obecně závazné vyhlášky schválilo 

zastupitelstvo 12.12.2019 a jsou zveřejněny na úřední desce obce s nabytím 

účinnosti od 1.1.2020. Základní sazby všech poplatků shrneme v dalším textu.  
 

Sazbu poplatku jsme ponechali pro rok 2020 ve stejné výši, tj. 380,- Kč za 

poplatníka a rok. I tak bude odpadové hospodářství z velké části obec dotovat, 

v roce 2019 to bylo částkou téměř 45 000,- Kč. V porovnání s okolními obcemi 

stále držíme sazbu poplatku na jedné z nejnižších sazeb. Aktuální znění obecně 
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závazné vyhlášky    č. 2/2019 o místním poplatku týkající se odpadů naleznete na 

elektronické úřední desce obce.  

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

životnímu prostředí. TŘÍDIT MÁ SMYSL. 
 

Výnosy          133 320,- Kč   
v tom: 

 místní poplatek za „odpady“ za rok 2019 (380,- Kč na poplatníka)  99 560,- Kč  

 od podnikatelů za rok 2019 vybráno      6 153,- Kč 

 finanční bonus za třídění odpadů EKO-KOMU     27 607,- Kč 
 

Náklady (včetně odhadu za prosinec)     191 701,- Kč 
v tom: 

 svoz komunálního odpadu – popelnice – odvezeno cca 50 tun   112 485,- Kč 

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

 12 kontejnerů se sklem        31 236,- Kč 

 odvoz bioodpadů – pouze doprava + podíl za drcení     18 611,- Kč 

 igelitové pytle na plast – 1 500 ks       3 026,- Kč  

 svoz nebezpečných odpadů, objemných odpadů apod.-sběrný dvůr Bobrová 26 343,- Kč 

+ kontejner na objemný odpad  

ZTRÁTA          58 381,- Kč 
Tj. cca 223,- Kč ztráta na poplatníka (osobu s trvalým pobytem, chalupáře). Touto částkou každému 

občanu obec přispívá na likvidaci odpadu. Je to rozdíl mezi skutečnými náklady a tím, co obec vybere na 

místním poplatku. 
 

DERATIZACE 

Letošní rok byl na potkany opět úrodný. Obec nechala provést deratizaci 

centrálních kanálů po obci na jaře a na podzim a vynaložila částku téměř 7 tis. 

Kč. Vyzýváme zejména soukromé zemědělce, aby tento problém nepodceňovali 

a sami se také zapojili do hubení. Je potřeba, aby se zapojili všichni.  

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 lidi v nouzi. V minulých dvou letech jsme sbírku uspořádali v jarních 

měsících a plánujeme podobný termín i v roce 2020. 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 2019 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 dětské oddělení pro Nemocnici v NMNM 

3 500,- Kč, na provoz Linky bezpečí 500,- Kč. 

Na provoz hřbitova v Městysi Bobrová jsme přispěli částkou 20 698,- Kč, kdy 

tato částka byla asi trojnásobek částky minulých let. Ve výdajích byla 

rozpočítána i částka na opravu parkoviště u hřbitova na Dolní Bobrové. Propočet 

se dělá dle počtu hrobů, které mají pronajati občané naší obce.  
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OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY OBCE 

SCHVÁLENÉ 12. 12. 2019 A PLATNÉ OD  1. 1. 2020 

- Obecně závazná vyhláška obce Dlouhé č. 1/2019, o stanovení systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce 

Dlouhé – vyhláška řeší způsob jak a kam odkládat odpady vzniklé na území obce, 

jak vyžaduje zákon o obcích. Změnou oproti minulé vyhlášce je, že BIO odpad 

musí obec třídit celoročně, proto bylo stanoveno, že v období duben – říjen  se sbírá 

BIO odpad do velkoobjemového kontejneru pod čapím hnízdem a  v zimním 

období, v měsících listopad – březen, je možné využít pro odložení BIO odpadu 

zelenou popelnici umístěnou na sběrném místě u kontejnerů naproti prodejně 

COOP. Jedlé tuky a oleje mohou občané odkládat do černé popelnice v uzavřených 

PET lahvích již od roku 2019. Připomínáme, že stavební odpad si každý občan 

musí vyřešit sám. Obecní úřad může poskytnout kontakt na svozovou firmu. 

- Obecně závazná vyhláška obce Dlouhé č. 2/2019, o místním poplatku za 

provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů – pouze kosmetické úpravy vyhlášky, sazba 

poplatku se nemění, zůstává na částce 380,- Kč za osobu přihlášenou v obci a za 

dům určený k individuální rekreaci, kde není přihlášená žádná osoba. Splatnost 

poplatku zůstává také stejná tj. do 30 června, případně do 31. října u domácností 

s 5ti a více členy. 

- Obecně závazná vyhláška obce Dlouhé č. 3/2019, o místním poplatku ze psů – 

malé zvýšení na částku 80,- Kč za prvního psa, 100,- Kč za druhého a dalšího 

psa. Splatnost poplatku zůstala stejná tj. do 30. května. 

Obecně závazná vyhláška obce Dlouhé č. 4/2019, o místním poplatku z pobytu 

– poplatek, který nahrazuje dřívější poplatek za rekreační a lázeňský pobyt a 

poplatek z ubytovací kapacity. Tento poplatek sloučen do jednoho a to do poplatku 

z pobytu. V naší obci byl zaveden rekreační poplatek v loňském roce.  

Poplatek platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají na území obce. 

Nevztahuje se na osoby mladší 18 let či osoby zdravotně postižené. Platí jak 

fyzické, tak právnické osoby, které ubytovávají za úplatu. Sazba poplatku byla 

schválena ve výši 10,- Kč za každý i započatý den pobytu. Poplatek se platí 

obecnímu úřadu zpětně, poplatník (tj. ubytovatel) poplatek vypočítá a pošle na účet 

obce nebo zaplatí do pokladny vždy do 15 dne po ukončení pololetí daného roku. 

Tento místní poplatek se tedy týká jen těch občanů, kteří ve svých nemovitostech 

ubytovávají za úplatu. 

EVIDENCE OBYVATEL 

K 22. 12. 2019 má obec 257 obyvatel, z toho 127 mužů a 130 žen. Narodily se   

4 děti, nikdo nezemřel ani se neodstěhoval ani nepřistěhoval.   

Připomínáme, že v obci pracuje již mnoho let Sbor pro občanské záležitosti, 

který navštěvuje naše jubilanty a jménem obce jim od roku 2017 předává květinu 

a dárkový poukaz v hodnotě 300,- Kč na nákup v místní prodejně COOP dle 
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vlastního výběru. Podle schválených pravidel navštěvují jubilanty ve věku 70, 75 

let a pak každý následující rok. Jak víme z ohlasů, jsou zástupkyně SPOZ (paní 

Olga Tulisová a Květoslava Šoustarová) přijímány u většiny jubilantů s radostí a 

potěšením.  

Narozeným občánkům obce pak zástupkyně SPOZ přináší věcný dárek a na 

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

Na závěr shrnutí důležitých informací pro občany: 

- Od 1.1.2020 zvolena neuvolněnou starostkou obce Jaroslava Hlavatá 
- Místní poplatek za odpad – 380,- Kč za rok a za osobu s trvalým pobytem 

nebo chalupu 

- Místní poplatek za psa – 80,- Kč za prvního, 100,- Kč za druhého a dalšího 

psa 

- Místní poplatek za ubytování – 10,- Kč za každý započatý den pobytu 

- Cena vodného – 15,- Kč/m3 

- Od prosince do března hospoda otevřená od pátku do neděle (čtvrtek 

zavřeno) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ DLOUHÉ INFORMUJE 
06.01.2019 nový rok jsme zahájili okrskovou výroční schůzí v Bobrové. 
Zúčastnili se tři členové sboru. 
20.01.2019 vedoucí mladých hasičů zajistili veřejné bruslení na zimním 
stadionu ve Žďáře nad Sázavou pro mladé hasiče i veřejnost naší obce.  
26.01.2019 jsme uspořádali tradiční hasičský ples se skupinou M.E.Š.. Kdo 
přišel, neprohloupil, výborně se bavil, ochutnal výborný hovězí guláš, který 
uvařila již tradičně Ivana Smetanová a každý měl možnost po půlnoci vyhrát 
krásné ceny v bohaté tombole. 
02.03.2019 členové našeho sboru společně s občany uspořádali Masopustní 
průvod obcí. Byli jsme velmi potěšeni hojnou účastí členů SDH a občanů naší 
obce. 
08.03.2019 profesionální zdravotnice proškolila zájemce ze zdravovědy a 
první pomoci. 
17.03.2019 v KD Nové Město na Moravě proběhlo shromáždění starostů 
okresu ZR. Byl vyhlášen sportovní výkon roku, také byli oceněni hasiči našeho 
okresu za záchranu života. Z našeho sboru převzal ocenění člen Libor Janíček 
ml. a byly představeny nové prapory SDH. 
30.03.2019 byla brigáda na pořez dřeva pro kulturní akce. 
06.04.2019 se konal sběr železného šrotu po dvou letech. 
04.05.2019 v Přibyslavi na zámku se konalo předání medaile za záchranu 
života Liborovi Janíčkovi ml. Slavnostního ceremoniálu se zúčastnil i starosta 
SDH a místostarosta SDH.  
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05.05.2019 jsme společně s obecním úřadem uspořádali šestou slavnost sv. 
Floriána. Součástí slavnosti byla na výletišti u Pávku mše svatá za živé a 
zemřelé hasiče a občany naší obce, kterou sloužil pan farář Michael Macek  
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.  
11.05.2019 proběhla okrsková soutěž v klasickém požárním útoku v Rad. 
Svratce. Z našeho sboru se zúčastnilo 6 družstev (2x mladí hasiči, 1x ženy a 3x 
muži). Družstva vybojovala celkem 5 pohárů a družstvo mladších mužů a ženy 
postoupily do okresního kola. Děkujeme obecnímu úřadu za zaplacení 
autobusu. 
26.05.2019 jsme uspořádali první kolo 8. ročníku soutěže mladých hasičů 
„Novoměstský Soptík“. Během roku se uskutečnilo dalších 5 soutěží, kterých 
se mladí hasiči účastnili. Mladší družstvo se umístilo celkově na 2. místě. Za to 
jim děkujeme. 
15.06.2019 proběhla okresní soutěž v klasickém útoku ve Věchnově za účasti i 
našich mužů a žen. Muži vybojovali 8. místo a ženy 11. místo. V tentýž den si 
již tradičně naši muži zahráli hasičský fotbal v Pohledci, kde skončili na 2. 
místě a poprvé si tuto hru vyzkoušely i ženy. 
22.06.2019 jsme pořádali první taneční výlet se skupinou Liquid Face. Počasí 
nám přálo, a tak se všichni zúčastnění dobře bavili. 
12.07.2019 se mladí hasiči rozhodli odměnit nejen děti, ale i dospělé a 
uspořádali zábavné odpoledne plné soutěží. Děkujeme! 
20.07.2019 se 9 členů našeho sboru zúčastnilo oslavy 140. výročí založení 
hasičského sboru v NMNM. Náš sbor přispěl k oslavám zapůjčením dvou 
historických stříkaček na výstavu (koňka a Stratílek). 
03.08.2019 proběhl již 9.ročník soutěže koňských stříkaček v Jamách, kde se 
výborným výkonem podařilo našemu dobře složenému teamu zvítězit.  
09.08.2019 jsme uspořádali druhý výlet, tentokrát se skupinou ACCORT. Tato 
akce byla velmi vydařená, protože nám přálo počasí a přišlo mnoho místních i 
návštěvníků z okolních obcí. 
28.08.2019 nám do obce zástupci firmy AGROTEC BRNO přivezli náš vysněný 
hasičský automobil značky FIAT + vozík. Finanční stránku tvořily dotace (70%) 
+ obec (30%). 
20.09.2019 bylo námětové cvičení našeho okrsku v Radešíně. Prověřovala se 
dálková doprava vody. 
28.09.2019 při obecním posezení předal starosta obce klíče od hasičské 
dodávky starostovi hasičů jako zástupci celého sboru. 
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08.12.2019 na první adventní neděli proběhlo rozsvěcování vánočního stromu 
s koledami, kde zpívali i mladí hasiči. 
22.12.2019 se uskutečnila  vánoční besídka, na které každoročně  přednáší 
někteří naši mladí hasiči básničky a koledy. 
28.12.2019 na výroční schůzi uzavřeme rok 2019 a tentokrát i celé pětileté 
období činnosti výboru SDH. Členové sboru si zvolí nové členy výboru na 
dalších pět let. 
Při této příležitosti chci jménem svým a výboru SDH poděkovat všem členům 
za odvedenou práci a reprezentaci SDH Dlouhé a popřát všem hasičům a 
občanům naší obce šťastné a veselé Vánoce a do Nového roku 2020 hodně 
štěstí, zdraví, ochoty a sil pro práci ve sboru a pro obec. 
        

      Podklady dodal starosta SDH Josef Hlavatý 
 

Vážení spoluobčané, 
neúprosně plynoucí čas nás opět posunul před práh nejhezčího období roku, 
Vánoc. Pro každého jiný pocit, jiná představa, jiná forma a způsob jejich 
trávení. Ale v každém z nás je vzpomínka, přání nebo předsevzetí. Je 
přirozené, že čas Vánoc nás vrací do minulosti, do let mládí a dětských časů, 
ale také si  jistě připomeneme ten letošní rok. Jak se nám dařilo uskutečňovat  
naše plány. S radostí mohu konstatovat, že i  v naší obci se uskutečnilo 
hodně kulturních akcí i  brigád, při kterých bylo vždy potřeba obětavosti celé 
řady občanů. Vždy se zapojují členové SDH a to již od těch nejmenších při 
soutěži Soptíků, i těch větších, jak při soutěžích, pořádání kulturních akcí i 
při brigádách. Dále to byly obě místostarostky a celé zastupitelstvo. Vždy 
dovedli svou iniciativou strhnout většinu občanů.  
Dále nemohu zapomenout na maminky, které s dětmi vždy nacvičily  k 
různým oslavám kulturní pásmo. Poděkování také patří ženám, které 
v komisi pro občanské záležitosti předávají  pozornosti při životních 
výročích a také panu kronikáři za pečlivé vedení obecní kroniky. Jak je vidět, 
tak společenský život v naší obci je bohatý, a tak se může stát, sice nerad, že 
na někoho zapomenu. 
Vážení spoluobčané, závěrem 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. 
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K tomu Vám všem přeji osobně i jménem zastupitelstva obce hodně zdraví, 
štěstí, lásky, hodně trpělivosti při řešení osobních problémů a při každodenní 
práci. 
Šťastný a úspěšný nový rok ! 
  
A ještě úplným závěrem  musím říci, že jako příspěvek starosty obce ,je tento 
v Obecníku již poslední. Jak jsem už před rokem slíbil, že ještě 1 rok se budu 
snažit tuto funkci vykonávat, tak ten rok  uplynul. Myslím, že těch 29 roků 
je dostatečně dost dlouhá doba, po kterou jsem funkci starosty zastával a je 
na čase předat mladším. Čas je neúprosný, roky přibývají a síly ubývají. 
Takový je už koloběh života.  
Funkci starosty jsem vždy bral jako službu a tak se mi podařilo zvládnout i 
některá nedorozumění, která se někdy přihodila, potom zase vysvitlo 
sluníčko a zase se dobrá nálada vrátila.   
          Pavel Tulis, starosta           

 
Jak bylo napsáno, Pavel Tulis ve funkci starosty k 31. 12. 2019 končí. Tímto mu za 

vše, co pro obec za ta dlouhá léta vykonal, děkujeme a přejeme mu hlavně hodně 

zdraví. 

Novou neuvolněnou starostkou obce od 1. 1. 2020 byla zvolena Jaroslava 

Hlavatá, která přebírá spolu s Pavlínou Tulisovou, uvolněnou místostarostkou, 

nelehký úkol pokračovat dál. Víme, že za pomoci Vás všech, kteří jste nám 

doposud pomáhali a pomáháte, to budeme mít zase o něco snazší.   

BETLÉMSKÉ SVĚTLO V DLOUHÉM 

neděle 22. prosince 2019 od 13 – 20 hod 
pondělí 23. prosince 2019  od 13 – 20 hod 

úterý 24. prosince 2019 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 

Tel. 566 673 536, 605 852 266, e-mail: obec@obecdlouhe.cz, www.obecdlouhe.cz 
Pro vlastní potřebu vydává Obecní úřad Dlouhé v nákladu 110 ks. Omluvte případné chyby. 
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