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OBECNÍK 2014 
                                             Občasník vydávaný obecním úřadem v Dlouhém, 

tentokrát koncem roku 2014, ročník 16. 

 

Vážení spoluobčané, 
Rok 2014 se blíží ke svému konci a tak nám opět dovolte vstoupit do Vašich 
domácností a shrnout tak trochu celoroční dění v naší malé vesničce. A že toho 
letos bylo. Jsme si jisti, že nejspíš neobsáhneme vše, co se v obci událo, ale 
budeme se o to snažit.  
Úvodem nám však dovolte poděkovat bývalému místostarostovi obce, Jaromíru 
Karáskovi, který již nekandidoval ze zdravotních důvodů do zastupitelstva, za      
24 let obětavé práce pro obec. Pan Karásek byl od počátku u osamostatnění naší 
obce v roce 1990, kdy se museli se starostou obce naučit jak obec řídit, byť sami 
s tím neměli žádné zkušenosti. Byl a je podporovatelem především kulturního dění 
v obci, kdy se sám zasadil o obnovení ochotnického divadla a o vydávání publikací 
o obci. Také byl každoročně prvním, který připravoval koncept Obecníku, který 
jsme pak společně sestavovali do konečné podoby, což nám v letošním roce 
obzvlášť chybělo. Ještě jednou děkujeme a doufáme, že i nadále můžeme počítat 
s jeho pomocí.  
V letošním roce vládl v naší obci nebývalý stavební ruch, o čemž se dozvíte na 
dalších řádcích. Věříme, že nově zbudované stavby, ať už jde o nové cesty, hřiště, 
rybník na Podvesnicích, či nové výletiště za Pávkovi, přispějí po jejich úplném 
dokončení k obohacení života v naší obci.  
Přejeme Vám klidné a radostné prožití Vánočních svátků a do roku 2015 zejména 
hodně zdraví, štěstí, lásky a sousedského porozumění.  
 

SVOZ ODPADU O VÁČNOČNÍCH SVÁTCÍCH 
místo 25. 12. 2014 bude svoz v sobotu 27. 12. 2014 

místo 1. 1. 2015 bude svoz v pátek 2. 1. 2015 

 
 A CO NÁM ROK 2014 POSTUPNĚ PŘINESL? To se dozvíte na následujících řádcích. 
  

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA  
Tříkrálová sbírka proběhla v naší obci a v Račicích 4. ledna 2014.  Opět byl výtěžek sbírky 

vyšší jak v předchozím roce, celkem se „vykoledovalo“ 17.571,- Kč. Všem koledníkům a 

dárcům upřímně děkujeme. Současně Vás můžeme letos informovat, že pro rok 2015 je 

Tříkrálová sbírka naplánovaná na sobotu 3. ledna 2015.  
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DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ DON QUIJOTE DE LA ANCHA 
24. ledna 2014 jsme měli v naší obci příležitost zhlédnout komedii Don Quijote de la Ancha, 

sehranou profesionály z Brna (divadlo Klaunika). Byl to takový první pokus pozvat i jiné 

divadelníky. Někteří z nás se i na chvíli stali „herci“. Bylo to veselé představení plné 

překvapení.      

 

HASIČSKÝ PLES 
Dne 1. 2. 2014 uspořádali hasiči tradiční ples. K tanci a poslechu hrála kapela YXILON 

(PIKARDI KIDS).  

 

DĚTSKÝ KARNEVAL 
Na neděli 23. 2. 2014 se těšily zejména děti, konal se dětský karneval, který opět uspořádaly 

maminky. K tanci a poslechu hráli Ivo a Vít Peňázovi ze Zubří spolu s panem Josefem 

Tulisem, který po letech oprášil bicí soupravu. Masky si užily jak soutěže, tak bohatou 

tombolu, či výborné hranolky nebo párek v rohlíku.  Všem dárcům do tomboly, a nejen do ní, 

děkujeme.  

 

MASOPUST 
Je dobrým zvykem v naší obci, že o poslední sobotě před „postem“ se sejdou občané z obce a 

zorganizují masopustní průvod po obci. Letos se uskutečnil 1. 3. 2014, tentokrát po stopách 

úspěšné soutěže o vesnici roku. Navštívené domy zůstaly ještě spoustu měsíců opentleny 

oranžovými stužkami.   

 

STAVĚNÍ MÁJKY – JAK TO BYLO LETOS S MÁJKOU? 
I letos v podvečer před „Prvním májem“, mládenci z Dlouhého za pomoci ostatních občanů 

postavili na návsi májku. Letos mládežníci špatně upevnili ozdobný kruh a jeden drát se utrhl, 

proto muselo být okolí uzavřeno mobilním plotem. Tak příště lépe!! Jinak počasí přálo a i 

májku uhlídali.  

 

LAMPIONOVÝ PRŮVOD 
Lampiónový průvod po obci se jako každoročně konal 7. května 2014, v předvečer svátku 

osvobození republiky, za hojné účasti dětí i rodičů.  

 

SLAVNOST K SV. FLORIÁNOVI A OSLAVA SVÁTKU MATEK 
Po vydařených loňských oslavách 120. výročí založení SDH Dlouhé přišel starosta obce 

s nápadem, uspořádat u nás pouťovou mši svatou u kapličky. Patronem naší kapličky je         

Sv. Florián, jehož svátek připadá na 4. května, což byla zrovna neděle, ale protože farář P.Vít 

Fatěna byl mimo farnost, byla slavnost posunuta na neděli 11. 5. 2014 a zároveň jsme tak 

mohli oslavit svátek matek, který připadá na druhou neděli v květnu. Společně s obecním 

úřadem se organizace ochotně ujali členové Sboru dobrovolných hasičů, kteří se postarali o 

přípravu a občerstvení – postavili stany, nachystali lavičky, zajistili občerstvení. Osobně se pak 

účastnili mše svaté ve slavnostních uniformách, čímž podtrhli slavnostní atmosféru mše svaté. 

Samotná slavnost byla zahájena ve 14 hodin mší svatou slouženou za živé i zemřelé občany 

obce, kdy na úvod byl položen věnec k pomníku padlých. Během mše svaté bylo vybráno 

6 000,- Kč na potřeby farnosti Bobrová. Následně jsme se přesunuli do kulturního domu, kde 

připravily maminky s dětmi pásmo básniček a písniček k svátku matek. Každá žena obdržela 
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od dětí perníkové srdíčko. K příjemnému posezení napekly místní ženy mnoho dobrého, hasiči 

udili klobásky a děti potěšily zejména hamburgery. Příjemné odpoledne doplnil hrou na 

harmoniku Ivo Peňáz ze Zubří. Přesto, že počasí příliš nepřálo (před námi bylo období tří 

zmrzlých), bylo to příjemné odpoledne, které jsme mohli prožít společně se svými sousedy a 

spoluobyvateli. Na příští rok počítáme, že bychom akci zopakovali, předběžný termín poutě je 

neděle 3. května 2015. Opět bychom slavnost rádi spojili s oslavou svátku matek.  

 

ČÁPI  
Koncem května si na komíně prodejny Jednota začal chystat hnízdo párek čápů bílých. 

Bohužel moc příznivců neměli. Dvakrát se je snažili vystrnadit, ale čápi se nedali a stavěli dál. 

Bylo vyvoláno jednání s Ing. Hlaváčem z Agentury ochrany přírody a krajiny, zástupci   

Jednoty s.d. Velké Meziříčí a starostou obce. Obec byla požádaná, zda by nebyla možnost 

přesunout hnízdo na jiné místo v blízkosti Jednoty a byla podaná žádost o projednání 

v zastupitelstvu obce. Obec samozřejmě chápe i stanovisko Jednoty, s.d., že z hygienického 

hlediska není vhodné, aby na budově prodejny hnízdili čápi. Na zastupitelstvu obce 25.9.2014 

bylo rozhodnuto, že obec vybuduje hnízdiště sama v brzkých jarních měsících roku 2015 vedle     

č.p. 6 na pozemku obce p.č. 69. Rudolf Janíček nabídl 10 m sloup.  Tulis Josef, kovář, zhotoví 

kovovou konstrukci podložky pro uhnízdění. Uvidíme, zda se čápi na jaře vrátí a připravené 

hnízdiště využijí a osídlí. Je nám jasné, že v blízkosti hnízdiště bývá nepořádek, ale snad se 

nám podaří s tímto chráněným tvorem sžít, vždyť již v srpnu čápi zase odlétají do teplých 

krajin. 

 

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 
Volby se konaly ve dnech 23. a 24. května 2014.  

K volbám přišlo 53 voličů z 201, volební účast 27,4 %. 

Výsledky voleb:                                                          
1. KDU-ČSL  .............................  28 hlasů - 52,8 %       

2. TOP 09 a Starostové  .............  8 hlasů - 15,1 % 

3. ANO 2011 ..............................  6 hlasů - 11,3 %         

4. ODS ........................................  3 hlasy - 5,7 %                                                

5. KSČM.....................................  2 hlasy - 3,8 %                                                       

Po jednom hlase (tj. 1,9 % ) získalo dalších šest politických stran a seskupení: 

- Strana zdravého rozumu 

- Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury 

- Strana svobodných občanů 

- Komunistická strana Československa 

- Česká pirátská strana 

- Občané 2011                  

 

SOPTÍCI V DLOUHÉM 
V neděli 25. 5. 2014, organizoval místní Sbor dobrovolných hasičů na návsi soutěž třetího 

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 i krásným 

počasím a několika stovkami návštěvníků. Pořádání soutěže letos finančně podpořila i 

Všeobecná zdravotní pojišťovna, jejíž pracovnice zde měly stánek, kde si občané mohli nechat 
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změřit krevní tlak, tuk a dozvědět se něco o zdravém životním stylu. Bylo to takové zpestření a 

bylo vidět, že stánek byl hojně navštěvován, tak jako stánek s občerstvením.     

 

DIVADELNÍ SPOLEK INFORMUJE 
Jako každý rok, i letos jsme si připravily pro spoluobčany dvě divadelní představení. V létě 

jsme hrály pohádku Kašpárek a loupežníci, která se konala 7. a 8. června 2014. Představení 

bylo o hodném kašpárkovi, který nedopustil, aby království padlo do rukou zlých loupežníků a 

Felix mohl zaslouženě dostat princeznu za ženu. Z minulého roku jsme si vzaly příklad a na 

podzim jsme opět nacvičily melodramatické představení plné zvratů a ponaučení s názvem 

Sonáta padajícího listí. Představení jsme sehrály 15. a 16. listopadu 2014. Na prosbu jsme 

toto divadlo zahrály i v Jiříkovicích, kde sklidilo velký úspěch.  Bohužel se s námi touto hrou 

rozloučila jedna dlouholetá členka souboru, Markéta Michalová z Račic, které tímto chceme 

poděkovat. Na příští rok již plánujeme další představení, které se, jak doufáme, divákům opět 

zalíbí a přijdou se na nás podívat. Jménem členů divadelního spolku děkujeme za přízeň a 

podporu a přejeme všem veselé Vánoce a mnoho úspěchů v novém roce. 

M. Burešová, A. Janíčková 

Obec Dlouhé děkuje našim divadelníkům za příjemně strávené chvíle a opět se těšíme na 

příště.  

 

TANEČNÍ VÝLET NA NÁVSI 
Sbor dobrovolných hasičů 14. 6. 2014 uspořádat taneční zábavu (výlet). K tanci hrála skupina 

ACCORT.  Počasí se vydařilo, účast byla výborná. Vše proběhlo ke spokojenosti pořadatelů. 

Jen někteří účastníci výletu si při odchodu z obce chtěli něco „odnést“, tak poškodili plot u 

zahrady Chalupových a odnesli si dopravní značení označující začátek obce Dlouhé na 

„Skalkách“. Vše bylo opraveno.  

 

NOVÝ OBVODNÍ LÉKAŘ V BOBROVÉ  
K 30. červnu 2014 skončila nečekaně výkon své praxe paní MUDr. Anna Filipenká, která 

působila jako obvodní lékař pro dospělé v Bobrové. Na její místo nastoupil Dr. Lukáš Koutný 

z Nového Města na Moravě. V Bobrové ordinuje v pondělí od 14.00 do 18.00 hodin, ve čtvrtek 

od 7.00 do 12.00 hodin a v pátek od 13.00 do 16.00 hodin. V případě potřeby ho mohou 

pacienti navštívit i v ordinaci v Novém Městě na Moravě.  

 

VÝLET DĚTÍ  
13. září 2014 se uskutečnil výlet dětí a rodičů do Planetária v Brně a do nejnovějšího 

aquaparku v České republice – Aqualand Moravia Pasohlávky. Výlet byl odměnou pro děti, 

které vystupovaly na besídkách v letech 2011 – 2014, které měly tento výlet zcela zdarma (byl 

zaplacen z dobrovolného vstupného na besídky.).  

Výlet naplánovali rodiče spolu s dětmi, dle jejich přání, na začátku července na společné 

schůzce. Již při přihlašování dětí, které vystupovaly na besídkách, jsme bojovali s kapacitou 

autobusu. Nakonec jsme se rozhodli pro dva autobusy a jejich kapacitu jsme zcela naplnili 

(volná místa byla nabídnuta i ostatním občanům či známým).  Poděkování patří zastupitelům 

obce Dlouhé, kteří odsouhlasili uhrazení jednoho autobusu z rozpočtu obce. Druhý autobus si 

účastníci zaplatili sami.   

První zastavení nás čekalo v Brně na Kraví Hoře, kde se před a v prostorách Planetária zrovna 

tento den konal Festival vědy s RWE. Jednalo se o stánky, kde byly předváděny různé 

fyzikální a chemické pokusy.  Ve stanu před hvězdárnou jsme zhlédli představení Příběh 
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žárovky a Pokusy s kapalným dusíkem. Program byl zdarma a bylo to velice zajímavé a 

poučné nejen pro děti, ale i pro nás dospělé. Trochu nás zklamalo počasí, kdy nám nad hlavami 

přecházely přeháňky a také to, že nebyla možnost vstupu do planetária ke sledování oblohy. O 

to více jsme se těšili, a zejména děti, do aquaparku, kam jsme dorazili v 15 hodin podle plánu. 

V aquaparku jsme se zdrželi 4 hodiny. Čas utekl jako voda. Byl to krásný den prožitý s dětmi, 

které si ho opravdu užily, a to byl účel.  

 

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE 
Volby do zastupitelstva obce Dlouhé se konaly ve dnech 10. a 11. října 2014. Voliči mohli 

vybírat z 3 volebních stran – Dlouháni, KDU-ČSL a Sdružení nezávislých kandidátů obce 

Dlouhé. Zastupitelstvo obce je 9 členné. K volbám přišlo 152 voličů z 203, volební účast     

74,9 %. 

 

Do zastupitelstva obce Dlouhé byli zvoleni:                                                          
1. Tulis Pavel  ...................... 102 hlasů – 67,1% ....................... KDU-ČSL      

2. Tulis Josef  ........................ 84 hlasů – 55,3 % ...................... KDU-ČSL 

3. Janíček Rudolf ................... 81 hlasů – 53,3 % ...................... KDU-ČSL         

4. Janíček Libor ..................... 72 hlasů – 47,4 % ...................... KDU-ČSL                                                

5. Petera Roman .................... 67 hlasů – 44,1 % ...................... Dlouháni 

6. Hubl Jiří ............................. 65 hlasů – 42,8 % ...................... Dlouháni 

7. Ing. Cikryt Jiří ................... 56 hlasů – 36,8 % ...................... SNK obce Dlouhé 

8. Krejsek Jan ........................ 55 hlasů – 36,2 % ...................... Dlouháni 

9. Bureš Luboš ...................... 47 hlasů – 30,9 % ...................... SNK obce Dlouhé 

Ustavující schůze zastupitelstva obce se konala 6.11.2014. Starostou obce byl zvolen Tulis 

Pavel, místostarostou obce Hubl Jiří.  

V prosinci obdržel starosta obce od Libora Janíčka rezignaci na člena zastupitelstva obce. 

Novým členem zastupitelstva se stala Jaroslava Hlavatá (první náhradník), která složila slib na 

jednání zastupitelstva obce 11.12.2014.  

Během roku jste všichni srdečně zváni na jednání zastupitelstva obce. Všechna 

zastupitelstva jsou veřejná a konají se zpravidla 3. čtvrtek v sudém měsíci, v případě potřeby 

častěji. Pozvánka bývá vyvěšována 7 dnů předem na úřední desce obce i na elektronické – 

www.obecdlouhe.cz - na záložce - Obecní úřad/Úřední deska, kde také najdete veškeré 

písemnosti, které musí být ze zákona zveřejňovány.  

Mimo povinné zveřejnění na úřední desce zveme prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, 

které je také zasíláno na e-mailové adresy. Kdo z občanů by měl zájem o zasílání hlášení, stačí 

poslat žádost e-mailem na adresu: obec.dlouhe@seznam.cz, což je oficiální e-mail používaný 

obecním úřadem. 

 

VOLBY DO 1/3 SENÁTU PARLAMENTU ČR 
První kolo voleb se konalo společně s volbami do zastupitelstva obce Dlouhé 10. a 11. října 

2014. Voleb se zúčastnilo 113 z 203 voličů, tj. volební účast 55,67 %. Počet odevzdaných 

platných hlasů bylo 105.  

Výsledky voleb:    
1. Bradáč František ..................  39 hlasů – 37,1 %       

2. Zvěřinová Dagmar  ..............  20 hlasů - 19 % 

3. Fendrych Josef .......................  15 hlasů - 14,3 %         

4. Havlíček Jiří ...........................  8 hlasů – 7,6 %    

mailto:obec.dlouhe@seznam.cz
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5. Ptáček Jaroslav .......................  7 hlasů – 6,7 % 

5. Novák Petr ..............................  7 hlasů – 6,7 % 

7. Stoček Petr .............................  4 hlasy – 3,8 % 

8. Nekovář Jiří ............................  3 hlasy – 2,9 % 
                                             

Druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR proběhlo 17. a 18. října 2014. K volbám přišlo 51 

z 203 voličů, volební účast 25,12 %. 

Výsledky voleb:    
1. Bradáč František ..................  41 hlasů – 80,4 %       

2. Zvěřinová Dagmar  ................  10 hlasů – 19,6 % 
 

SPOLUPRÁCE S DIAKONIÍ BROUMOV A FIN. POMOC POTŘEBNÝM 
14. a 16. října 2014 proběhla opět sbírka použitých věcí ve spolupráci s Diakonií Broumov.  
 

OPRAVA BUDOVY JEDNOTY 
Koncem letošního roku se dočkala stavebních úprav i budova prodejny Jednota v centru naší 

obce. Majitel budovy, Jednota, spotřební družstvo Velké Meziříčí, nechal provést výměnu 

topného systému z tuhých paliv na plynové vytápění. Dále byla budova zateplena a opatřena 

novou fasádou.  

 

PILATES 
I v tomto roce pokračovalo v sále u Pávků cvičení „Pilates“.  Pod vedením Milady Kuželové 

z Nové Vsi u Nového Města na Moravě se cvičilo do Velikonoc, poté paní Kuželová 

nastoupila mateřskou dovolenou a v květnu se jí narodil syn. Cvičit se však nepřestalo a 

některé ženy se scházejí i nadále každou středu od 19.30 – 20.30 v sále u Pávků. Od listopadu 

každou první středu v měsíci opět jezdí cvičitelka, aby nás zkontrolovala, zda cvičíme správně. 

Pokud by se chtěl někdo další připojit, stačí přijít ve středu v 19.30 k Pávkům (podložku na 

cvičení sebou).  
(Pilates je unikátní cvičební systém propojující tělo a mysl. Pilates se soustředí na protažení celého těla a 

zároveň posílení vnitřního svalstva.)  

 

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

21. 12. 2014. 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. 

Jak recitací básniček, zpíváním koled a hrou na hudební nástroje. Letos nás děti potěšily dvěma 

scénkami. Mladší děti sehrály pohádku O pejskovi, kočičce a vlkovi, starší děti kousek 

z pohádky Anděl Páně. Aby vánoční pohoda byla dokonalá, nechybí dobré cukroví od 

maminek dětí. Letošní besídku připravily Jaroslava Hlavatá, Jitka Stupková, Pavlína Tulisová a 

MUDr. Květoslava Pejchalová, které děkujeme především za hudební přípravu 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. Dále 

tímto děkujeme všem, kteří přispěli, ať už finančním příspěvkem, nebo dárkem pro děti. 

Dobrovolné vstupné bude opět použito na výlet dětí. 
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Rok jsme proběhli a nyní podrobněji k jednotlivým akcím uskutečněným 
v roce 2014 

 

ZKVALITNĚNÍ ŽIVOTA NA VENKOVĚ 
To je název celého projektu, který byl vypracován v roce 2009 – 2010 a který měl a má řešit 

celý prostor kolem kulturního domu. Vzhledem k tomu, že se nám opětovně nepodařilo získat 

finanční prostředky na celý projekt, rozhodla se obec rozdělit akci na etapy a budovat 

postupně. V letošním roce bylo požádáno na Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) o dotaci 

600 000,- Kč na výstavbu víceúčelového hřiště, což je odměna za získanou oranžovou stuhu 

v soutěži Vesnice roku, kterou jsme získali v roce 2013. O spoluúčast na výstavbu 

víceúčelového hřiště jsme požádali ještě Kraj Vysočina, dotační program Sportoviště 2014, kde 

máme přislíbenou dotaci 100 000,- Kč, ale kterou obdržíme až v následujícím roce vzhledem 

k termínu dokončení a vyúčtování akce. Dále jsme podali na MMR žádost o max. dotaci 

400 000,- Kč na vybudování opěrné stěny u pozemku paní Strachoňové a travnatého hřiště 

v sousedství víceúčelového hřiště. Tato dotace nám nebyla schválena. V rámci dotačního titulu 

Program obnovy venkova Vysočiny jsme v letošním roce postavili víceúčelovou budovu pro 

pořádání hudebních produkcí. Nyní blíže k jednotlivých akcím: 

 

V Í C E Ú Č E L O V É    H Ř I Š T Ě 

Přípravu žádosti o dotaci jsme zahájili už na konci roku 2013, kdy bylo potřeba pro žádost o 

dotaci projekt vyčlenit z celkového projektu. 14.2.2014 byla podaná žádost o dotaci (i na 

travnaté hřiště a opěrnou stěnu). V dubnu proběhlo výběrové řízení na dodavatele staveb - jak 

víceúčelového hřiště, tak travnatého (až do května jsme nevěděli, zda nám bude dotace 

schválená). Provedením výběrového řízení jsme pověřili Ing. Hanu Veselou, ze Žďáru nad 

Sázavou, vzhledem ke složitosti zákona o zadávání veřejných zakázek. Bylo osloveno 5 firem. 

Dne 17.4.2014 proběhlo otevírání obálek, kdy s nejnižší nabídkovou cenou zvítězila firma 

STAREDO s.r.o. z Nového Města na Moravě. Staveniště bylo předáno 30.5.2014. Hned na 

začátku stavby jsme se potýkali s problémy, muselo být upraveno koryto výpusti z rybníka 

Halíře a v jihozápadní části budoucího hřiště musela být postavena opěrná stěna, aby 

nedocházelo k hroucení svahu pod cestou a v budoucnu nedocházelo k znečišťování umělého 

povrchu hřiště. Stavební práce, jako bylo urovnání a zhutnění terénu, odvodnění plochy hřiště, 

navezení vrstev kameniva dle skladby dané projektem, přesun výjezdu, probíhaly až do září. 

V září byl položen umělý trávník III. generace české výroby a provedeno oplocení hřiště ze sítí 

a plastových mantinelů. Stavba byla předána 30.9.2014 a součástí dodávky bylo i mobilní 

vybavení – sloupky pro volejbal, tenis, nohejbal, branky na lední hokej a florbal, síť na tenis, 

volejbal a nohejbal. Na údržbu trávníku byla zakoupena 2 speciální košťata. V říjnu 

brigádnicky členové místního sboru dobrovolných hasičů dokončili prodloužení opěrné stěny. 

K tomu použili gabionovou klec, kterou vyrovnali kamením z místa stavby. Ještě před 

dosypáním okolí hřiště zeminou byla okolo hřiště položena chránička pro kabeláž osvětlení 

hřiště. Hřiště bylo zkolaudováno dne 11.11.2014 bez závad. Vstup na hřiště je dvířky 

v brankách, preferován je vstup pod cestou. Vzhledem k pěknému počasí bylo dokončené 

hřiště ještě do nedávna využíváno k hraní florbalu, volejbalu i tenisu. Rádi bychom touto 

cestou upozornili na základní pravidla užívání hřiště, které tvoří přílohu tohoto Obecníku, 

aby se s nimi mohl každý seznámit a hřiště dlouho zůstalo v dobrém stavu. V příštím roce bude 

zastupitelstvo schvalovat provozní řád, zejména systém rezervací, zda hřiště uzamykat, či ne. 

Dále se bude v příštím roce pracovat na úpravě okolí a komplexním osvětlení, plánujeme 
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vybudovat chodník ke vstupu na hřiště a instalaci osvětlení hřiště čtyřmi sloupy, aby mohlo být 

hřiště hodnotně využíváno v podzimním a zimním období (původní projekt povolený 

stavebním úřadem řešil pouze jedním sloupem veřejného osvětlení v blízkosti hřiště, což se 

ukázalo jako nedostatečné a bylo od tohoto řešení upuštěno).  
 

Celkové investiční výdaje akce: 2.555.877,- Kč 

Dotace z MMR (oranžová stuha): 600.000,- Kč 

Dotace z Kraje Vysočina (program Sportoviště): 100 000,- Kč  

Vlastní finanční prostředky: 1.855.877,- Kč (částečně kryto úvěrem od ČS a částečně přebytkem 

min.let) 

Náklady podle jednotlivých druhů: 

- Stavební práce……… ...............................................  2.415.406,- Kč 

- Provedení výběrového řízení ...................................  7.500,- Kč 

- Stavební dozor……………………………………… ....  24.200,- Kč 

- Materiál na gabionovou síť,kamenivo a nopová fólie 15.801,- Kč 

- Zaměření………… ....................................................  3.630,- Kč 

- Náklady na projekt a stavební řízení .......................  88.140,- Kč  

 

Ostatní výdaje související s výstavbou hřiště:  

Práce na zatrubnění odtoku z rybníka Halíř  ..................................................... 203.730,- Kč 

Mobiliář (branky na hokej,florbal,mobil.sloupky pro volejbal,tenis,nohejbal, síť na tenis, 

volejbal,nohejbal, košťata na zametání) .............................................................. 84.610,- Kč 

Chránička el.en. ..................................................................................................... 2.415,- Kč 

 

V Í C E Ú Č E L O V Á   B U D O V A   P R O   M U Z I K A N T Y  

Víceméně na místě bývalého sklípku byla nově postavena budova, která bude sloužit jako 

přístřešek pro muzikanty při pořádání kulturních akcí. Na začátku června provedli zaměstnanci 

obce a brigádníci rozebrání střechy a krovu. 21. června 2014 se uskutečnila první brigáda 

občanů obce, organizovaná Sborem dobrovolných hasičů Dlouhé, na bourání sklípku. Obec 

uhradila práce strojem JCB a občané, zejména členové SDH Dlouhé, pak brigádnicky po 

několik sobot pracovali na rozebrání sklípku a přípravě staveniště. Občerstvení během brigád 

zajišťovali hasiči na své náklady. Hlavní stavební práce byly zahájeny na začátku července a 

provedla je firma Tulis Zdeněk z Radňovic. Elektroinstalaci provedl Pavel Šoustar z Moravce, 

revizi Jiří Šrámek z Dlouhého, rolovací vrata dodala firma Seidler, s.r.o. ze Žďáru nad 

Sázavou, zábradlí vyrobil Josef Tulis z Dlouhého.  Kolaudace proběhla 11.11.2014 bez závad.  
 

Celkové investiční výdaje: 667.977,- Kč. 

Dotace z POV Kraje Vysočina: 106.000,- Kč 

Vlastní fin. prostředky akce : 561.977,- Kč 

Podstatnou položkou nákladů byla instalace rolovacích vrat v hodnotě 73.152,- Kč, což je 

částka vysoká, ale z možných alternativ se jevila jako nejpraktičtější, protože nejméně zasahuje 

do prostoru stavby.  
 

Před započetím stavby budovy byla postavena opěrná stěna na hranici pozemku, která by měla 

následně navazovat na bývalý kamenný plot, který byl rozebrán a hlína odbagrovaná. Výdaje 

za zemní práce a postavení opěrné stěny za budovou stály 116.541,- Kč. 
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T R A V N A T É   H Ř I Š T Ě 

Do konce března byly pokáceny jasany, které se nacházely na hranici pozemku v blízkosti 

rozpadající se kamenné zdi, tak aby mohly během roku začít práce na stavbě. Jak již bylo výše 

zmíněno, v dubnu proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby. Bylo osloveno také 5 

stavebních firem. Vítězem se stala Stavební firma Černý – JCZ, s.r.o., z Maršovic s cenou 

1 342 151,12 Kč, což byla pro obec částka neúnosná a vzhledem k tomu, že obec nezískala na 

tuto akci dotaci, rozhodlo zastupitelstvo obce, že toto výběrové řízení bude zrušeno a projekt 

byl přehodnocen. Původní projekt uvažoval s opěrnou stěnou až do výše cca 2,5 m v nejvyšším 

bodě pod cestou a šířkou cca 40 cm. Od tohoto záměru bylo upuštěno s tím, že opěrná stěna se 

postaví pouze do úrovně sousedního terénu a následně na této opěrné stěně bude postaven plot 

z betonových dílů. Vzhledem k deštivému počasí, kdy od srpna neustále pršelo, nemohla být 

celá akce dokončena. V říjnu členové SDH brigádnici dorozebrali původní kamennou zeď a 

v listopadu byl svah odbagrován na hranici pozemku. Pokračovat se bude v jarních měsících 

příštího roku. Tímto děkujeme vlastníkovi sousedního pozemku za vstřícnost a pochopení.  

 

ELEKTRONICKÉ ZABEZPEČENÍ HASIČSKÉ ZBROJNICE 
Během září došlo k rozšíření elektronického zabezpečení v budově obecního úřadu. Byla 

zabezpečena  hasičská zbrojnice, která se nachází v budově obce č.p. 72 elektronickým 

zabezpečovacím systémem od firmy PATROL group s.r.o.   

Celkové náklady akce: 31.449,- Kč 

Dotace z Kraje Vysočiny: 15.724,- Kč 

Vlastní finanční prostředky: 15.725,- Kč 

Mimo jiné byla v lednu letošního roku pro zásahovou jednotku hasičů zakoupena starší 

motorová stříkačka PMS 12 R1 v hodnotě 33 000,- Kč. 
 

PRACOVNÍCI NA VEŘEJNĚPROSPĚŠNÉ PRÁCE OD ÚŘADU PRÁCE 
V roce 2014 zaměstnáni 2 zaměstnanci na VPP, a to: 

- od 1. 4. 2014 – 30. 11. 2014 – tj. 8 měsíců 

Dotace od Úřadu práce Žďár nad Sázavou činila dle dohody 11.390,- Kč za měsíc na jedno 

pracovní místo. 

Obě pracovní místa byla dotována z Evropského sociálního fondu, operační program Lidské 

zdroje a zaměstnanost.  

V lednu 2014 obdržela obec dotaci za prosinec 2013 ve výši 10.720,- Kč.  

 

Celkem v roce 2014 dotace z Úřadu práce (včetně dot.za listopad)  182.240,- Kč 

Mzdové výdaje související s dotací včetně plateb zaměstnavatele  200.825,- Kč 

Vlastní prostředky obce v roce         18.585,- Kč 
 

REALIZACE POLNÍCH CEST PO KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVĚ 
Označení (názvy) projektů: 

1. HPC 2 - hlavní polní cesta Dlouhé – Branišov 

2. HPC 23 - hlavní polní cesta z Dlouhého – na konec katastru směrem do Radešínské 

Svratky 

3. VPC 10 - vedlejší polní cesta – cesta do Čekánovce 

Přesto, že KPÚ (komplexní pozemková úprava) skončila v roce 2009, realizace tří polních cest 

se uskutečnila až v letošním roce. Projektová dokumentace byla vypracovaná již před 13 roky a 

ještě před dokončením komplexních pozemkových úprav. To následně přineslo komplikace. 
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Během let se změnil i pohled na stavební postupy. Ještě před zahájením prací se musela řešit 

změna projektů, nebylo kam uložit přebytečnou zeminu, proto bylo přistoupeno k vybudování 

vsakovacích drenáží. Během výstavby musel investor stavby – Státní pozemkový úřad (SPÚ), 

řešit množství problémů. Jen díky vedoucímu pobočky SPÚ Žďár nad Sázavou, Ing. 

Klusáčkovi, byly všechny cesty dokončeny. Velmi rychle a ochotně řešil nastalé problémy a 

komplikace. Navíc po celou dobu výstavby cest nám nepřálo počasí, které bylo v letošním 

roce, dá se říci až extrémní, kdy od začátku srpna s malými přestávkami stále pršelo. Přes 

všechny problémy, které nás doprovázely, se cesty dokončily, i když na cestě do Branišova se 

vše nezdařilo podle našich představ a ne se vším jsme spokojeni, ale útěchou nám může být 50 

měsíční záruční doba. Také jsme nemuseli mít nic.  

Povrch HPC je zhotoven z balené asfaltové směsi, povrch VPC je zhotoven asfaltovým 

nástřikem. Stavby byly financovány Státním pozemkovým úřadem za tyto ceny:  

HPC 2 – do Branišova           5.872.620,- Kč s DPH          zhotovitel Berger Bohemia a.s. Plzeň 

délka 2,04 km, šíře 4 m včetně 0,5 m krajnic po obou stranách 

HPC 23 – do Rad.Svratky     6.225.949,- Kč s DPH          zhotovitel SILNICE CZ s.r.o. Krnov 

Délka 1,15 km, šíře 4,5 m včetně 0,5 m krajnic po obou stranách 

VPC 10 – do Čekánovce       4.024.484,- Kč s DPH          zhotovitel SILNICE CZ s.r.o. Krnov 

Délka 1,13 km, šíře 4 m včetně 0,5 m krajnic po obou stranách 

Stavbou cest byli dotčeni i občané obce, zvýšil se provoz těžkých vozidel, prašnost. Tímto 

děkujeme občanům za pochopení a schovívavost. Kolaudace proběhne v příštím roce. 

V následujícím roce budou také stavby předány do majetku obce. Žádáme tímto všechny 

uživatele přilehlých pozemků, aby pro sjíždění na pole využívali vybudované sjezdy a 

nesjížděli mimo ně. 

 

INTERAKČNÍ PRVEK „PODVESNICE“ 
Na tuto akci, jak jsme informovali již v minulém Obecníku, získala obec dotaci ve výši 80 % 

uznatelných nákladů stavby. V únoru proběhlo výběrové řízení, které připravila a provedla 

firma Stavona Jihlava, spol. s.r.o. Soutěž vyhrála firma Kavyl, spol. s.r.o. z Mohelna s částkou 

4 011  728,00 s DPH. Smlouva s uvedenou firmou byla podepsaná  12. března 2014 a            

27. března 2014 byla smlouva doručena na SFŽP. Po zdlouhavém řízení na SFŽP, které bylo 

ukončeno podepsáním smlouvy o dotaci 30.6.2014, byla stavba zahájena. Po započetí stavby 

nám přestalo přát počasí, často pršelo. A jak jsme se již zmiňovali u výstavby cest, bylo počasí 

až extrémní. U výstavby rybníka je to o to horší, že stavba se provádí v nejnižším bodě a ne na 

kopečku. Přes všechny nepřízně počasí je stavba před dokončením. Menší terénní úpravy se 

však budou muset doladit na jaře. 

 

Výdaje do roku 2014……………………………………………………………..205.190,- Kč 
 – projekt, správní poplatky, projekt pro výběr.řízení, posudky, …. 

Výdaje v roce 2014……………………………………………………………..4.132.428,- Kč 
- výběrové řízení, stavební práce, technický dozor, administrace dotace     

CELKEM………………………………………………………………………4.337.618,- Kč 

Obdržená dotace celkem (cca 78 % celkových výdajů)...…………………...3.391.782,38 Kč 

Z toho - 75 % z ERDF – 3.179.795,99 Kč 

  5 % ze SFŽP – 211.986,39 Kč 

Vlastní finanční prostředky……………………………………………… 945.835,62 Kč 
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PROTIPOVODŇOVÉ OPATŘENÍ V SEVEROVÝCHODNÍ ČÁSTI OBCE 
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. Na základě jednání se 

Státním pozemkovým úřadem a firmou Agroprojekt Brno se bude jednat o vybudování 

kaskády dvou přehrázek, které by splnily stejný účel, jako poldr, ale nevzniklo by nebezpečí 

při nahromadění velkého množství vody, jako v poldru, a dále o vybudování protipovodňového 

valu nad č. p. 28 až 58. V roce 2013 se situace zásadně změnila. V rámci komplexních 

pozemkových úprav bude moci být řešena pouze kaskáda dvou přehrázek (stát dá peníze pouze 

na pozemky v extravilánu obce). Odvod vod z této lokality přes obec na Podvesnice bude 

muset obec řešit sama a sama si zajistit finanční prostředky (případnou dotaci). Navíc nebyl 

dán souhlas vlastníka pozemku, kde měl být vybudován protipovodňový val nad č. p. 28 až 58, 

proto v žádosti o stavební povolení bude tato část projektu prozatím vypuštěna. V roce 2014 

došlo projektantem k rozdělení projektu na jednotlivé části pro stavební řízení. Na vyřizování 

tohoto projektu se bude pokračovat v příštím roce.  

 

HOSPODAŘENÍ V LESE 
Výnosy– prodej dřeva     425.422,- Kč ………….286,43 m3 

(již čistý příjem po zaplacení práce za těžbu) 

Náklady       24.252,- Kč 
v tom: 

– za sazenice .................................................................. 18.722,- Kč (2.200 ks smrku) 

– ostatní náklady (např. nátěry stromků, rukavice) ...........  730,- Kč 

– za prořezávk .................................................................. 8.400,- Kč 

– poradenská činnost v lesním hospodářství ..................  4.800,- Kč 

ZISK       401.170,- Kč 

 

OBECNÍ VODOVOD A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 
V letošním roce byla provedena po 3 letech provozu opět výměna ponorného čerpadla ve vrtu. 

První čerpadlo bylo v provozu 11 let. Pátrali jsme po příčině, tak rychlého opotřebení a 

zejména zvýšení spotřeby elektrické energie na elektroměru pro vodovod. Podle odborníků je 

příčinou nejspíš zanesený vodní zdroj (vrt), který je z roku 1992. Pro příští rok je proto 

naplánováno vyčištění vrtu, který je hluboký asi 80 m. Předpokládá se, že čištění bude probíhat 

asi 2 dny, kdy Vás budeme prosit o co nejmenší spotřebu vody. Vodu budeme do vodojemu 

doplňovat z cisterny. Předpokládané náklady na vyčištění se budou pohybovat v částce kolem 

100 000,- Kč. V příštím roce také plánujeme výměnu vodoměrů v domácnostech.  

 

Spotřeba za rok 2014 dle odpočtů vodoměrů – 10.819  m3, tj. o 139 m3 méně jak v předchozím 

roce. Obci Račice bylo fakturováno v roce 2014 za období říjen 2013 až září 2014 celkem 

1 077 m3.  

 
Výnosy        166 132,- Kč 

v tom 

– vodné od občanů obce za rok 2014    136.132,- Kč  

– vodné od VAS za obec Račice 1-3 Q/2014+odhad 4.Q  30.000,- Kč + (za 4.Q předpoklad cca 7.000,- Kč) 
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Náklady        238.478,- Kč  

v tom: 

– elektřina       61.169,- Kč 

– platby VAS za správu vodovodu,zprac.evidence cca  91.000,- Kč   

– opravy a služby (výměna čerpadla ve vrtu+elektroopravy) 33.900,- Kč   

– poplatky FÚ za čerpání podzemní vody   52.000,- Kč  

- telefonní poplatky           409,- Kč 

 

Výdaje na 1 m3 fakturované vody jsou cca 22,16 Kč. 

    

Předpokládaná ZTRÁTA      72.346,-  Kč   

Na fondu vodovodu, který byl založen v loňském roce je k 31.12.2014 částka 40 000,00 Kč. 

 

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ  
Dne 11.11.2014 byla v obci provedena kontrola ze strany firmy EKO-KOM, a.s., se kterou má 

obec uzavřenou smlouvu na odevzdávání vytříděných komodit odpadu, jako je papír, sklo, 

plasty, železo. Za vytříděný a odevzdaný odpad obec získává finanční náhradu – viz částka ve 

výnosech. Kontrola se zaměřila zejména na způsob třídění odpadů, stav kontejnerů a evidenci.   
 

Výnosy          103.845,- Kč   
v tom: 

– místní poplatek za „odpady“ za rok 2014 (300,- Kč na poplatníka)  80.425,- Kč  

– od Jednoty a Proagra za rok 2014 vybráno     3.888,- Kč 

– finanční bonus za třídění odpadů EKOKOMU     19.532,- Kč 

 

Náklady            149.173,- Kč 
v tom: 

– svoz komunálního odpadu včetně kontejnerů       108.520,- Kč  

– svoz plastového odpadu, skla, papíru      20.707,50 Kč 

– igelitové pytle na plast         2.542,- Kč  

– svoz nebezpečných odpadů,objemných odpadů apod.    17.403,50 Kč  

(pouze odpad odložený na sběrný dvůr do Bobrové. Putující kontejner byl pro obec zdarma prostřednictvím 

Mikroregionu Novoměstsko)   

 

Předpokládaná ZTRÁTA       45.328,- Kč 
Tj. cca 169,- Kč ztráta na poplatníka (osobu s trvalým pobytem, chalupáře) 

Za rok 2014 bylo vyprodukováno na území obce necelých 50 tun komunálního odpadu.  
 

Malé (drobné) elektrospotřebiče a použité baterie je možné odložit do sběrné nádoby 

umístěné v zádveří obecního úřadu a to v úřední hodiny. 
 

Tímto opět žádáme občany, když už platí za odpad, aby využívali možnosti ukládat 

odpad na sběrný dvůr v Bobrové a nevyváželi nebezpečný či plastový odpad, jako např. 

sítě od balíků, plachty, kanystry od postřiků apod. na kopec „Stráže“ a neničili životní 

prostředí. Opět jsme na „Strážích“ o čarodějnicích mohli vidět mnoho takovéhoto 

odpadu. Tak už se konečně poučte!! Vždyť pak to, co vyletí do vzduchu, spadne zpátky 

na pole, louky, zahrady a koloběhem se nám vrátí do našich žaludků.    

Na toto by měli myslet i všichni ostatní, kteří jdou přiložit do svých kotlů ne zrovna 

ekologickým palivem, což je ve večerních hodinách zcela zřejmé. Je jasné, že asi celkový 

stav životního prostředí na planetě nezlepšíme, ale alespoň se neúčastněme jeho ničení 

v našem nejbližším okolí.        Děkujeme 
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EVANGELICKÝ HŘBITOV V DLOUHÉM 
Dne 19.11.2014 bylo podepsáno s Farním sborem Českobratrské církve evangelické v Novém 

Městě na Moravě, což je nástupnická organizace Soukromého konfesního českobratrského 

hřbitova v Dlouhém, kterému byly pozemky prodány manželi Josefem a Antonií Dudovými 

v roce 1929, souhlasné prohlášení k odstranění duplicity vlastnictví, kde u pozemků pod 

evangelickým hřbitovem je zapsáno duplicitní vlastnictví pro obec Dlouhé na straně jedné a 

pro Soukromý konfesionální českobratrský hřbitov v Dlouhém na straně druhé. Zrušení 

duplicitního zápisu provedl katastrální úřad 21.11.2014. Souhlasnému prohlášení předcházelo 

v loňském roce převedení vlastnictví z MNV Bobrová a Státu ČR na Obec Dlouhé. Následně 

bylo dohodnuto, že Farní sbor ČCE po zrušení duplicitního vlastnictví k pozemkům daruje 

obci pozemek p.č. 240, což je ve skutečnosti nyní místní komunikace.   

 

DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ PRO PLYNOFIKACI OBLASTI 

BOBROVÁ - LIVIDACE  
V říjnu 2012 uběhla desetiletá letá lhůta od ukončení plynofikace všech členských obcí 

(Bobrová, Bohdalec, Dlouhé, Podolí, Račice, Radešín, Radešínská Svratka, Řečice). Po toto 

období byla dle smlouvy se Státním fondem životního prostředí podmínka vlastnit STL 

plynovod dobrovolným svazkem. Od roku 2013 bylo členskými obcemi řešeno zrušení svazku 

a prodej STL plynovodu. Byl osloven nájemce RWE GasNet, který měl dle smlouvy o nájmu 

předkupní právo. Dle dopisu z konce dubna se RWE GasNet předkupního práva vzdalo. Před 

vstupem do likvidace byly STL plynovody převedeny na základě smlouvy o bezúplatném 

převodu do majetku členských obcí ve výši jejich podílů na výstavbě a k 1.5.2014 vstoupil 

DSO pro plynofikaci oblasti Bobrová, na základě rozhodnutí členské schůze do likvidace. 

Jako likvidátor byla jmenována Pavlína Tulisová, účetní obce Dlouhé. 

V průběhu likvidace byly uhrazeny veškeré pohledávky i závazky, ukončeny smluvní vztahy, 

podána daňová přiznání atd. Likvidace probíhala postupně až do 19.9.2014, kdy členská 

schůze schválila rozdělení likvidačního zůstatku mezi členské obce. K 10.11.2014 svazek se 

souhlasem Krajského úřadu Kraje Vysočina oficiálně zanikl a byl vymazán z registru 

dobrovolných svazků a registru osob. 

Jednotlivé obce schválili prodej STL plynovodů firmě QUANTUM, a.s. z Vyškova a na 

začátku června byly podepsané kupní smlouvy. Obec Dlouhé získala prodejem částku 

213 600,- Kč. 

V listopadu pak navštívil zástupce firmy QUANTUM, a.s. z Vyškova, jako nový vlastník 

plynovodu, domácnosti se smlouvou o připojení k lokální distribuční soustavě. Občanům byla 

od této firmy nabídnuta i možnost dodávky plynu. Toho mohli občané využít nebo mohli zůstat 

u svého původního dodavatele plynu.   

 

EVIDENCE OBYVATEL 
K 30. 11. 2014 má obec 264 obyvatel, z toho 132 mužů a 132 žen. Narodily se 4 děti 

(Řehořová Zuzana, Čuhel Filip, Řehoř Josef, Řehořová Nela), zemřeli 2 lidé (Řehořová 

Ludmila, Vondruška Jindřich), 1 se přistěhoval a 1 odstěhoval. V obci byly 3 sňatky. 
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V roce 2014 obec poskytla následující finanční příspěvky – dary: 

1) Finanční dar Centru Zdislava 7.000,00 Kč 

2) Finanční dar Diakonii Broumov (zajišťuje sbírky pro potřebné) 1.000,00 Kč 

3) Finanční dar Hospicovému hnutí Vysočina 2.000,00 Kč 

4) Finanční dar Centru zdravotně postižených 1.000,00 Kč 

5) Finanční dar na Babybox 1.000,00 Kč 

6) Finanční dar na narozené dítě 12.000,00 Kč 

7) Fin.příspěvek pro Městys Bobrová na provoz hřbitovů 6.929,00 Kč  

8) Proplacení autobusu SDH, občanskému sdružení, na soutěž 1.392,00 Kč 

CELKEM V ROCE 2014 32.321,00 Kč 

 

 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ DLOUHÉ INFORMUJE 
 

Po roce 2013, který pro náš sbor hasičů byl rokem jubilejním ohledně oslav 120. výročí     
založení SDH přišel rok 2014, který je ve znamení voleb do výboru SDH na dalších 5 let, 
které budou 27.12.2014 na členské výroční schůzi sboru. 
V prvé řadě chci vyhodnotit uplynulý rok 2014. Rok 2014 jsme tradičně zahájili na lednové 
okrskové výroční schůzi v Bobrové. Schůze se zúčastnili 3 delegáti našeho sboru, proběhlo 
vyhodnocení činnosti okrsku v roce 2013 a plán na rok 2014. 
 
1.2.2014 - Uspořádali jsme tradiční Hasičský ples se skupinou YXILON. Kdo přišel, tak se dobře 
bavil, nasytil se výborným gulášem, vše zapil kvalitním pitím a o půlnoci byla bohatá tombola.  

16.3.2014 - V KD Nové Město na Moravě proběhlo shromáždění starostů okresu. Zde byly 
představeny a vyfoceny nové prapory SDH na okrese. Mezi představenými prapory byl i 
prapor našeho sboru, který s sebou přinesli starosta a místostarosta našeho sboru.  

29.3.2014 - Byl proveden sběr železného šrotu, v rámci jarního úklidu v obci Dlouhé. 

11.5.2014 - Spolupořádali jsme první oslavu Sv. Floriána, patrona všech hasičů. Součástí 
slavnosti byla mše svatá za živé a zemřelé občany obce. Věříme, že se tato akce stane 
každoroční tradicí.  

17.5.2014 - Okresní soutěž dorostu ve Velkém Meziříčí - první sportovní akce. Dorostenci 
obsadili 1. místo ve smíšených družstvech a v jednotlivcích Anna Janíčková obsadila také        
1. místo. 

25.5.2014 - Pořádali jsme první kolo třetího ročníku soutěže mladých hasičů Novoměstský 
Soptík v naší obci. Akce byla velice úspěšná díky krásnému počasí. 

31.5.2014 - SDH Bobrová pořádala okrskovou soutěž v hasičském útoku. Zde jsme se zúčastnili 
o síle 6 družstev, dovezli jsme 5 pohárů. Tuto soutěž náš sbor vyhodnotil jako úspěšnou. 

14.6.2014 - Uspořádali jsme taneční výlet na návsi se skupinou ACCORD. Tato akce se řadí 
mezi velmi vydařené díky pěknému počasí a hojné účasti návštěvníků z širokého okolí. 



15 

 

3.8.2014 - Náš sbor se zúčastnil oslavy 120. výročí založení sboru Branišov. Tento den se 
družstvo mužů také zúčastnilo soutěže v požárním útoku koňských stříkaček v Jamách s naší 
renovovanou koňkou. Zde získali historicky první místo. 

29. - 31.8.2014 - V Přibyslavi na letišti se konal Pyrocar. Je to celorepubliková výstava moderní 
i historické hasičské techniky. I my jsme se této akce zúčastnili a vystavili zde naši koňskou 
stříkačku SMEKAL a motorovou stříkačku Stratílek. Za účast jsme obdrželi děkovný dopis od 
starosty OSH. 

16.10.2014 - Zásahová jednotka obce se zúčastnila námětového cvičení (dálková doprava 
vody) v Bobrové. Poplach byl vyhlášen sirénou. Jednotka na místo určené dorazila na 5. místě. 

Velitel okrsku udělil zúčastněným jednotkám pochvalu za včasný příjezd a rychlé provedení 
útoku. 

 
Během roku 2014 jsme pořádali tyto brigády: 

 pořez topného dřeva do KD 

 zhotovili jsme polici do hasičárny na nářadí 

 terénní úpravy na sportovním areálu u Pávku (cca 300 hodin) 

 z hlediska prevence jsme provedli kontrolu 22 hydrantů po obci 
 
Od měsíce října se náš sbor připravuje na volby do výboru SDH na dalších 5 let. Věřím, že 
volby budou úspěšné a sbor bude nadále pokračovat v aktivní činnosti jako doposud. 
Při této příležitosti chci všem hasičům i občanům naší obce popřát hodně zdraví a úspěchů v 
další činnosti i osobním životě.  
 

Starosta SDH Hlavatý Josef 
 

NA ZÁVĚR PÁR SLOV STAROSTY OBCE: 
 

Milí spoluobčané, 
dříve než začnete číst moje řádky, přijměte poděkování za důvěru, kterou 
jste mi dali a podpořili mě při nedávných komunálních volbách.  Je to pěkný 
pocit, ale také je to závazek, abych Vaši důvěru nezklamal. Pokud jste 
pozorně četli letošní Obecník, tak jste se dočetli, co všechno se událo v naší 
obci. Ve druhé polovině roku tu byl i na naši malou obec velký stavební 
ruch. Již jsem mimo jiné zaslechl, že jsme si dobře naplánovali volební 
agitaci. Mohu Vás ubezpečit, že to tak není. Je to shoda našeho snažení a 
postupu některých úředníků, kteří mají vždy dost času.  Pak se všechny 
projekty sejdou k realizaci v jeden čas a nám nezbývá, než se těmto 
okolnostem přizpůsobit tak, abychom mohli naše plány uskutečnit. Věřte, že 
i pro nás to bylo velmi náročné. Ale nebýt Vaší pomoci a hlavně zájmů všech 
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občanu, nebylo by naše snažení moc platné. Proto bych chtěl touto cestou 
poděkovat všem za dobrou spolupráci a za jakoukoli pomoc. Nemohu zde 
všechny vyjmenovat, protože při tom množství dobrých rukou bych mohl na 
někoho zapomenout, a to by mě opravdu mrzelo.  
Během roku jsme se mohli zúčastnit kulturních a společenských akcí, o 
jejichž pořádání se starají stále stejní lidé, za což jim patří dík a věřím, že 
tomu tak bude i v příštím roce. Organizačním duchem společenských akcí 
obecního úřadu je paní účetní, Pavlína Tulisová. Všem, kteří se přičinili při 
všech těchto akcích, ještě jednou mnohokrát děkuji a přeji Vám jménem svým 
i jménem zastupitelstva obce veselé prožití svátků Vánočních, mnoho dárků, 
milé překvapení pod stromečkem, hodně zdraví, štěstí a dostatek sil do 
Nového roku. 
    

A co ještě říci na závěr. Zde by se hodilo ještě jedno poděkování, které patří firmě 

E.ON, která nám věnovala 200 m úsporného LED osvětlení a hvězdu na náš 

VÁNOČNÍ STROM v nemalé hodnotě 33 033,- Kč. Vánoční strom byl rozsvícen 

tradičně 5. 12., v den, kdy děti navštěvuje Mikuláš, anděl a čerti. Můžeme se 

skromností nám vlastní říci, že máme určitě nejkrásnější vánoční stromeček 

v blízkém i dalekém okolí. Poděkování patří také našemu elektrikáři, Jiřímu 

Šrámkovi, který zajistil instalaci.  

 

 
 

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/
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 Základní pravidla pro užívání víceúčelového hřiště Dlouhé do doby 
schválení provozního řádu 

 

Smí být užíváno pouze ke sportovním  činnostem, pro které bylo vybudováno: 

nohejbal, volejbal, malá kopaná, tenis, basketbal a ostatní míčové hry.  

V zimním období, v případě ledování, bude možné vstupovat na hřiště pouze po 

oznámení obecním úřadem, kdy bude síla ledu minimálně 3 cm. 

Vstup je povolen pouze ve vhodné sportovní obuvi bez ostrých hrotů a znečištění 

vstupními dvířky zabudovanými v brankách (preferován vstup brankou pod 

cestou vedle opěrné stěny).  

Na víceúčelovém hřišti je přísně zakázáno: 

 vstupovat v nevhodné obuvi (kopačky, tretry, znečištěná obuv, obuv 
s podpatkem) 

 vjíždět dopravními prostředky (kola, koloběžky, kočárky, kolečkové brusle, 
skateboardy, apod. - vše s úzkým profilem kola) 

 vstupovat se psy a jinými zvířaty  

 žvýkání žvýkaček a jejich vyplivování 

 konzumace jídla všeho druhu a sladkého pití (Co-la, Sprite, džus apod.)  

 vnášení jakéhokoli nápoje ve skleněných lahvích a sklenicích 

 kouření, požívání alkoholických nápojů a omamných látek 

 odhazování odpadků  

 vstupovat osobám pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek 

 nosit ostré předměty do prostoru hřiště 

 jakýmkoliv způsobem ničit nebo poškozovat zařízení hřiště 

 manipulovat s otevřeným ohněm a zábavní pyrotechnikou  

 houpat se nebo neodborně manipulovat s přenosnými brankami 

 sedět na přenosných brankách 

 zavěšování se nebo lezení na hrazení (mantinely) a konstrukci oplocení  

 vstupovat na hřiště jako divák, divákům je vyhrazen prostor na hrázi 
rybníka Halíř 

 používat na úklid lupení ocelové a špičaté hrábky, povoleny pouze plastové 
 

- Na hřišti je možné použít malé přenosné branky se sítěmi pro florbal či hokej, 
sloupky a síť pro volejbal, nohejbal, tenis. Všechny pomůcky je nutné po 
ukončení vrátit na určená místa. Branky musí nosit nejméně dvě dospělé osoby a 
musí se opatrně pokládat. Je zakázáno branky posouvat bez zvednutí branky, 
dochází k poškození trávníku. Při použití sloupů pro volejbalovou síť je nutno tyto 
po skončení hry vyjmout a uklidit a pouzdro v hrací ploše zakrýt příslušným 
krytem. 

- Při nedodržení stanovených pravidel,  nevhodném chování a výtržnictví, mohou 
být účastníci sportovní činnosti ze hřiště vykázáni. O tomto nevhodném chování 
budou informováni rodiče nezletilých dětí. 
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- Provozovatel hřiště nenese odpovědnost za případné ztráty odložených  věcí a za 
škody na zdraví vzniklé při neorganizované sportovní činnosti, kterou zde 
návštěvníci vykonávají na vlastní nebezpečí. Je proto nutné, aby rodiče poučili 
své děti o bezpečném chování a seznámili je s tímto provozním řádem.  Každý 
návštěvník hřiště nese odpovědnost za jím způsobené škody na zařízení hřiště. 

- V případě zjištění poškození hřiště či jeho vybavení, je uživatel hřiště povinen 
toto nahlásit starostovi obce. 

- Za nepříznivého počasí může být hřiště z bezpečnostních důvodů uzavřeno. 

- Pro udržení hřiště v dobrém stavu stanovuje provozovatel závazně povinnost 
dodržovat v prostorách obecná morální pravidla slušnosti a vhodného sportovního 
chování a stanoví zákazy, jejichž porušení má za následek okamžité a 
bezpodmínečné vyloučení z prostor hřiště. 

 
Vstupem na víceúčelové hřiště uživatel stvrzuje, že se seznámil s podmínkami 
užívání hřiště. 

 

Údržba hřiště s umělým trávníkem se provádí (dle potřeby) následujícím způsobem (pokyny 
dodavatele umělého povrchu): 

a) denně: Na závěr provozní doby se plocha překartáčuje a odstraní se z ní případné nečistoty. 
b) měsíčně: Na konci každého měsíce se zkontroluje množství písku na ploše, v případě potřeby se 
provede jeho lokální doplnění a zapracování kartáčem do koberce z umělé trávy. Před tímto 
krokem je nutné pečlivě odstranit z hrací plochy veškeré i drobné nečistoty (listí, zbytky květů, 
atd.). 
c) ročně: Na závěr sezóny se provede dokonalá údržba povrchu z hlediska odstranění všech 
nečistot.  Před zimou a po zimě se doplní plochy novým křemičitým pískem spolu s jeho 
zapracováním. 
d) jedenkrát za 4 roky je nutné provést buď celkovou výměnu vsypaného křemičitého písku, nebo 
jeho úplné a důkladné vyčištění. 
 


