
OBECNÍK 2021
Občasník vydávaný obecním úřadem v Dlouhém, tentokrát koncem roku 2021,

ročník 23.

Vážení spoluobčané,
rok je pryč a my se opět scházíme u našeho tradičního obecníku. Pojďme si
tedy celý tento rok shrnout do několika stránek. Už to je více než rok a půl,
co jsme všichni začali bojovat se zákeřným virem COVID-19. Zvláště první
polovina roku byla touto pandemií velice poznamenaná a my všichni jsme
žili tak nějak napůl. Začátek roku byl pro nás všechny náročný, opět nebylo
možné pořádat žádné společenské akce, život v obci na dlouhou dobu
utichl. Vláda přitvrdila a my se museli znovu přizpůsobit novým nařízením.
Přišly příkazy a zákazy, pandemie se zhoršovala a postupně zase
ustupovala. Po několika měsíční on-line výuce se koncem května děti
vrátily do škol a nutno říct, že spousta z nich s radostí. Došlo k
postupnému rozvolnění protiepidemických opatření. Protože jsme v době
těchto přísných opatření museli, stejně jako loni, oželet téměř všechen
společenský život v obci, po rozvolnění jsme se do něj pustili s ještě větším
nadšením. O tom se dozvíte na následujících stránkách u jednotlivých akcí.
Ale jak se říká, nejen zábavou živ je člověk, a tak jsme ani letos nezaháleli a
v obci se pracovalo, budovalo, opravovalo i upravovalo. Na přelomu roku
2020–2021 započala plánovaná rekonstrukce dámských záchodů v KD.
Opravila se cesta do kopce od čísla domu 108 k přehrázkám. Dokončil se
záložní vrt na pitnou vodu a připravil projekt na jeho přivedení do
vodojemu. Došlo k vyčištění pomníku padlým i k opravě okolního plůtku, k
vyčištění a opravě herních prvků na dětském hřišti. A toto je jen malá
ochutnávka, pokud budete číst dále, dozvíte se více.

PROSBA – PYROTECHNIKA NA ZÁVĚR ROKU
Moc bychom Vás chtěli poprosit o vzájemnou ohleduplnost v závěru roku a
na Silvestra. Zejména bychom Vás chtěli požádat, abyste nepoužívali na
veřejném prostranství extrémně hlučné petardy bez světelných projevů,
které, když to člověk nečeká, mohou způsobit velký úlek i možné zdravotní
následky. Loni jsme obdrželi několik stížností na toto chování. Zabývalo se
tím i zastupitelstvo obce, ale shodli jsme se, že bychom neradi vydávali
Obecně závaznou vyhlášku, která by to zakazovala. Proto jsme se rozhodli
napsat upozornění do obecníku a vyhlásit ho v místním rozhlase.

BUĎME OHLEDUPLNÍ.    RODIČE, POUČTE DĚTI!    DĚKUJEME.
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A CO NÁM ROK 2021 POSTUPNĚ PŘINESL?

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
I Tříkrálová sbírka byla pandemií ovlivněna a proběhla v naší obci trochu jinak, než
bývá zvykem. Od 11. ledna 2021 byly zapečetěné pokladničky umístěny na
obecním úřadě a v místní prodejně COOP. Dobrovolné příspěvky bylo možné do
pokladniček darovat až do 22. ledna 2021. I přes tuto ztíženou situaci se
„vykoledovalo“ 15 285,- Kč. Všem koledníkům i dárcům upřímně děkujeme.
Samostatně pak dobrovolníci obešli domy v Dlouhém a označili je K+M+B 2021.
Pro rok 2022 jsme předběžně s organizátorkou naplánovali Tříkrálovou sbírku na
sobotu 8. ledna 2022 za dodržování všech nutných opatření. Pokud bude situace
nepříznivá, proběhne sbírka obdobným způsobem jako letos, budeme Vás o tom
včas informovat místním rozhlasem. Snad se zadaří a konečně budeme moci na
prahu našich domovů znovu přivítat koledující krále i jejich pážata.

SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍHO SNĚHULÁKA
Protože jsme přišli o spoustu zábavy a na začátku roku to nevypadalo, že by se to
mělo zlepšit, rozhodli jsme se, že dětem i dospělým zpestříme začátek roku.
Vymysleli jsme on-line soutěž o nejkrásnějšího sněhuláka. Kdo chtěl, postavil
sněhuláka, kterého vyfotografoval a poslal na obecní MSG. Všechny sněhuláky
jsme 25. 1. 2021 zveřejnili na facebookových stránkách (FB) obce a sněhulák, který
posbíral nejvíce „To se mi líbí“, zvítězil. Vítěze jsme vyhlásili 1. 2. 2021 a všechny
stavitele odměnili. O tom, že sněhuláci zaujali malé i velké, svědčí i to, že se
zúčastnilo 18 opravdu vydařených sněhových bytostí, které nasbíraly celkem 868
lajků.

PÁRKOVÉ ZÁVODY
V letošním roce se bohužel párkové závody uspořádat nepodařilo, a to nejen pro
nepřízeň počasí, ale také kvůli vládním opatřením týkajících se pandemie Covid-19.

HASIČSKÝ PLES
Vládní nařízení se v roce 2021 dotkla i hasičského plesu, který nebylo možné
pořádat. O konání plesu v roce 2022 se rozhodne podle vývoje
protiepidemiologické situace. Pokud se však zadaří, můžeme se konečně těšit na
společné setkání v zrekonstruovaném sále, který dosud nebylo možné na žádné
větší akci otestovat.

MASOPUST
Tak jako všechny zimní a jarní akce bylo v letošním roce nutné oželet i masopust.
Snad tedy v roce nadcházejícím? Napřesrok? Těžko říct.

VESNICKÝ KVÍZ
V roce 2021 se bohužel nepořádal ani žádný vesnický kvíz. Budeme doufat,
že se situace uklidní a kvízy, stejně jako další společenské akce, u nás budou
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pokračovat. Výborná pověst dloužského vesnického kvízu je známá široko daleko a
bylo by škoda, kdybychom o ni přišli.

DĚTSKÝ KARNEVAL
Dětský karneval, běžně pořádaný v zimních měsících, se neuskutečnil, ale
maminky dětí, aby své ratolesti nepřipravily o tolik oblíbenou akci, ho přesunuly na
25. července a uspořádaly letní veselí ve znamení havajského léta. V grilbaru hbitě
obsluhovali dva havajští barmani ve slaměných širácích a tanečnice hula-hula
vytrvale připravovaly zábavu i soutěže pro děti. K tanci i poslechu pouštěli
reprodukovanou hudbu kluci Janíčkovi. Obecní hospoda se opět postarala o pitný
režim malých i větších návštěvníků. Masky vyhrávaly v bohaté tombole a
spokojenost vládla na všech stranách. Srdečně děkujeme všem dárcům do tomboly i
za další příspěvky na karneval a samozřejmě pořadatelkám a pořadatelům z řad
maminek a tatínků dětí za organizaci.

SETKÁVÁNÍ SENIORŮ KLAS (klub aktivních seniorů)
a LETNÍ ŠKOLA SENIORŮ

Na faře v Bobrové, stejně jako v předešlých letech, mělo pokračovat setkávání
seniorů, ale z důvodu zhoršené epidemiologické situace se senioři sešli pouze asi
třikrát. V červnu ukončili setkávání před prázdninami společným posezením na
farní zahradě a plánovali, že po proočkování na podzim už bude situace lepší a
zahájí další ročník. Zahájit se podařilo, ale situace se rychle zhoršovala a po asi 2
setkáních musel být klub přerušen. I za ně doufáme, že se tato záslužná činnost
obnoví a setkávání seniorů bude pokračovat.
Protože situace byla, jaká byla, využili jsme nabídky Kraje Vysočina a na obecním
úřadě jsme pro naše seniory po několik prázdninových čtvrtků poskytli zázemí pro
ON-LINE Letní školu seniorů. Kraj Vysočina přichystal sérii asi 2hodinových
přednášek na různá témata (turistika, bezpečnost, včelaření apod.). O tuto aktivitu
pro starší generaci byl z řad našich spoluobčanů, tedy spíše spoluobčanek, docela
velký zájem. Takže pokud budeme moci navázat nějakou podobnou akcí v příštím
roce, tak toho určitě využijeme.

VELIKONOČNÍ HRKÁNÍ
Jako každý rok, tak i letos, se děti těšily na tradiční velikonoční hrkání, aby nám
nahradily hlasy zvonů, které na Zelený čtvrtek utichají, protože odlétají do Říma.
Letos velikonoční svátky začaly ve čtvrtek 1. 4. 2021, poslední hrkání mělo být v
sobotu 3. 4. 2021 v 15 hodin. Ale protože nás, stejně jako loni, stále ohrožovala
pandemie koronaviru, nebylo možné, aby děti chodily po vesnici. Nicméně když
jsme si s tímto poradili loni, tak letos stačilo zkušenosti oprášit a děti, které měly
zájem, hrkaly doma na zahradě. A aby si i ostatní občané připomněli, že se blíží
velikonoční svátky, tak, stejně jako minulý rok, v určené hodiny zahajovala hrkání
místostarostka místním rozhlasem s písničkou „My hrkání zvoníme“, kterou jsme
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byli zvyklí zpívat při pochůzce obcí a máme ji právě pro tuto příležitost schovanou.
Znovu jsme na obecním Facebooku (FB) zveřejňovali fotografie obdržené od
maminek hrkajících dětí. Také jsme si jarní svátky zpříjemnili velikonoční výstavou
v oknech OÚ, se kterou nám pomohly místní děti.
Další příjemnou velikonoční tradici, jež je posezení u zeleného piva, jsme i letos
museli oželet.
Pro potěšení dětí, možná i dospělých či kolemjdoucích, se na náves pod lípu vrátil
velikonoční zajíc. Dělal nám znovu radost téměř celý měsíc, nutno ovšem
podotknout, že zub času na něm hlodá, a pokud ho budeme chtít ještě spatřit, bude
muset projít důkladnou rekonstrukcí. Však si to také letos dostatečně odpracoval,
když se stal při další velikonoční akci naším maskotem. Touto akcí bylo Putování
za velikonočním králíčkem, které uspořádaly maminky malých dětí pro širokou
veřejnost. Účastníků byla spousta, a to nejen z řad našich občanů a občánků, ale
zabloudila k nám i spousta přespolních. Putování mělo velký úspěch a my tímto
organizátorkám moc děkujeme.

VESNICE ROKU
A tak jako se přesunula do virtuálního světa spousta akcí, přesunula se tam i známá,
námi oblíbená, soutěž Vesnice roku. Pod názvem „Rok života v obcích Kraje
Vysočina“ byla vyhlášena v březnu tohoto roku. My jsme vyplnili přihlášku a naši
šikovní mládežníci odvedli tu nejdůležitější práci. Vytvořili opravdu povedené
video, se kterým jsme se utkali s dalšími třiadvaceti obcemi o výhru. Tímto
děkujeme Jaroslavu Stupkovi ml. za scénář, Liboru Janíčkovi ml. za kameru a střih
a Karolíně Hlavaté za to, že spolu s Jardou propůjčila medailonku svůj hlas. O tom,
že bylo video opravdu povedené, se přesvědčila starostka s místostarostkou na
krajském úřadě v Jihlavě, kde přebíraly cenu a kde náš medailonek vzbudil opravdu
velký ohlas. Svědčí o tom i fakt, že naše obec vyhrála první místo v kategorii
hlasování veřejnosti. Sice to byly nervy do poslední chvíle a trochu nás mrzelo
nastavení způsobu hlasování Krajem Vysočina, ale vše dobře dopadlo. Získali jsme
nejen první místo, ale také odměnu 50 000 Kč, kterou jsme po domluvě se
zastupiteli i s aktéry našeho videa použili k částečnému zafinancování screenových
žaluzií na pergolu u obecní hospody. Všem zúčastněným, ale také všem hlasujícím
ještě jednou děkujeme. Video si můžete kdykoliv připomenout, je umístěno na
webových stránkách obce ve videogalerii.

STAVĚNÍ MÁJKY
I když to letos vypadalo, že májový symbol budeme muset oželet, mládež se
nakonec domluvila a májku postavila i přesto, že nebylo možné si to užít tak jako
jiné roky a pod májkou posedět.
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SLAVNOST K SV. FLORIÁNOVI A OSLAVA SVÁTKU MATEK
Stejně jako loni byla i letos nuceně zrušena slavnost sv. Floriána a oslava svátku
matek. Přesto ale udělali radost ženám v Dlouhém dva „odvážní“ zastupitelé, kteří
loni natrénovali a opět letos předali perníkové srdíčko. Trochu nás mrzí, že ne
všude byli přijati s radostí, ale možná za to mohla špatná nálada ve společnosti
spojená s covidem.

LAMPIONOVÝ PRŮVOD
Vypadalo to, že všemi oblíbený lampionový průvod budeme muset v letošním roce
opět oželet. Letos jsme se ho neodvážili ani organizovat, ale zafungovaly zde
sociální sítě a na konci obce již byl průvod tak bohatý, že neměl konkurenci v
porovnání  s jinými „normálními“ roky.

TANEČNÍ VÝLET
Sbor dobrovolných hasičů 19. 6. 2021 uspořádal první taneční zábavu (výlet).
K tanci hrála tradičně skupina Liquid Face. Počasí nám opravdu přálo, hasiči byli
na všechno připraveni, a protože jako loni byl tento výlet jeden z prvních po
nuceném uzavření společnosti, byla návštěvnost opět vysoká. Další ze tří
uspořádaných výletů byl se skupinou Black Jack 10. 7. 2021, účast opět vzorná, až
nečekaná. Třetí výlet se skupinou ACCORT se uskutečnil 21. 8. 2021, ale bohužel
se nevyznačoval tak velkou návštěvností, k čemuž určitě dopomohly zábavy
v okolních obcích. I přesto si ho určitě všichni užili a spokojenost vládla jak na
straně návštěvníků, tak i na straně pořadatelů. Všem, kteří pomáhali a pomáhají při
hasičských či obecních akcích, patří velké poděkování.

SWINGOVÁ TANČÍRNA
Na začátku července jsme dostali nabídku uspořádat tančírnu v rytmu houpavé
taneční hudby. I tato akce se setkala se zájmem nejen u místních, ale také u
přespolních. Naši pánové se zúčastnili spíše v roli zvědavého publika, dámy byly
samozřejmě odvážnější a tanec si užily na vlastní kůži. Tančírna se konala hned
třikrát - 15. 7., 22. 7. a 19. 8. 2021.

SOPTÍCI V DLOUHÉM
Jako v loňském roce, tak i letos, ovlivnila pandemie koronaviru také akce hasičské.
Soptík v Dlouhém se tentokrát nekonal. Tři podzimní samostatná kola proběhla
v jiných obcích.

ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI  S DLOUHÁNSKÝM
KAMÍNKOBRANÍM

Poslední víkend o prázdninách se nám naskytla nabídka skákacího hradu pro děti,
který pro ně zajistila rodina Tlustošova. Rozhodli jsme se proto uspořádat
rozloučení s prázdninami. Protože jsme zrovna v této době všichni, a to doslova
všichni (malí i velcí), hledali pomalované kamínky, kterých bylo po Dlouhém a
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v okolí Dlouhého rozdáno 500, propojili jsme tyto dvě akce, kde si každý vybral to
svoje. Kamínků se nám vrátilo 485 a děti s nimi osázely kamenná koryta, která byla
vystěhována z bývalého chléva, vyčištěna a usazena u vchodu do sálu KD. Osázely
nám je místní ženy rostlinkami ze svých zahrádek. A jestli všechno dobře dopadne,
můžete se na jaře těšit na návsi na malé překvapení.
Děti si zde také mohly vyzkoušet různé výtvarné dovednosti, skládání puzzle a
další aktivity. Děkujeme všem, kdo pomohl s organizací, a děkujeme za zajištění a
pomoc při občerstvení pro děti Jiřímu Hublovi. A kdo že nám namaloval a roznesl
většinu kamínku? No přece naše paní starostka. Děkujeme.

SOUSEDSKÉ POSEZENÍ
Dne 25. 9. 2021 jsme opět uspořádali sousedské posezení. Letošní posezení se
neslo v duchu ekovýchovy, ale nebyla nouze ani o tradiční sportovní výkony, na
které se všichni těšili. Děti, ale i dospělí si mohli vyzkoušet třídění odpadků, učili
se šetřit vodou, s místním kovářem likvidovali plechovky, naučili se „štěpkovat“ a
také se pokusili porazit velmistra v ekopexesu nebo nám dokázali, že znají barvy
kontejnerů na různý odpad. Nakonec si mohli v ekodílničkách z recyklovatelného
materiálu vyrobit něco na památku. Po splnění všech disciplín dostaly děti balónek
s heliem a komu neuletěl, ten si mohl vyzkoušet, jak mluví šmoulové. Děti měly
možnost se nechat zkrášlit malováním na obličej, takže navečer nám po areálu
běhalo spoustu zvířátek, příšerek, motýlků a bůhví čeho všeho ještě. Občerstvení
bylo zajištěno, připraveny byly pro děti oblíbené hranolky, maso na grilu a
samozřejmě nechyběla ani pizza Giovanni z pece a utopenci z Trpína. Nutno
podotknout, že vše se podávalo v ekomističkách a kelímcích. O pitný režim se
malým i velkým starala obecní hospoda. Místní ženy napekly něco dobrého k
zakousnutí a že se nám toho sešlo... A všem nám bylo dobře. Vrcholem dne bylo
opět přetahování horního a dolního konce Dlouhého. Přetahování bylo stejně jako
loni rozdělené do tří kategorií: ženy, muži a děti. Všichni dělali, co mohli i nemohli.
V kategorii žen vyhrál dolní konec, tentokrát opravdu s velkou převahou, ale ženy z
horního konce se určitě do příštího roku pochlapí, natrénují a porážku dolnímu
konci vrátí. V kategorii mužů vyhrál, po opravdu tvrdém souboji, konec horní a děti
si to letos prohodily a vyhrál konec dolní. Celý den jsme opět důstojně završili
fotbalovým zápasem svobodných proti zadaným. Tady se ukázalo, o koho je lépe
pečováno. Vyhráli ti zadaní.
Po celé odpoledne jsme si mohli vychutnávat cukrovou vatu, kterou zajistila firma
Quantum, a.s. (vlastník plynovodu v obci), která také rozdávala balonky a křížovky
pro děti. Navíc podpořila tuto akci finanční částkou 3 tis. Kč.
Akci ozvučili chlapi Janíčkovi, kterým tímto děkujeme za jejich tradiční
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 s
přípravou a organizací sousedského posezení pomáhali.
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DRAKIÁDA
Další, pro naši obec novou, akcí pro děti byla drakiáda. Tuto uspořádala 10. října
2021 Kateřina Hublová se svými pomocníky, za což jim všem ještě dodatečně
děkujeme. Sice nám počasí úplně nepřálo a bylo téměř bezvětří, ale i přes malé
problémy se nad Dlouhým vznášelo hned více než dvacet draků, kteří se utkali
v několika kategoriích. Všichni „drakoletci“ byli odměněni diplomy a také
nějakými dobrotami. Pro malé i velké bylo nachystáno občerstvení a vypadá to, že
je zaděláno na další příjemnou tradici.

SČÍTÁNÍ LIDU
Na jaře letošního roku proběhlo po deseti letech v České republice Sčítání lidu,
domu a bytů. Termín sčítání byl od 27. 3. do 11. 5. 2021. Možnost sečíst se byla
zejména elektronicky, ale nebyl problém odevzdat formulář v papírové podobě.
Pokud někdo potřeboval, mohl se o pomoc obrátit na pracovníky našeho obecního
úřadu. I toto bylo využito.

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR
Ve dnech 8. a 9. října 2021 proběhly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR . Voleb se v Dlouhém zúčastnilo 143 voličů, tj. 74% volební účast.
Platných hlasů bylo 143.
Výsledky:
1. SPOLU-ODS, KDU-ČSL, TOP 09 49 hlasů, tj. 34,3 %
2. ANO 2011 33 hlasů, tj. 23,1 %
3. PIRÁTI A STAROSTOVÉ 25 hlasů, tj. 17,5 %
4. ČSSD 11 hlasů, tj. 7,7 %
5. SPD 7 hlasů, tj. 4,9 %
6. PŘÍSAHA 7 hlasy, tj. 4,9 %
7. Otevřeme Česko normálnímu životu 4 hlasy, tj. 2,8 %
8. KSČM 3 hlasy, tj. 2,1 %
9. Trikolora Svobodní Soukromníci 2 hlasy, tj. 1,4 %
10. VOLNÝ blok 1 hlas, tj. 0,7 %
11. Moravané 1 hlas, tj. 0,7 %

BRIGÁDY OBECNÍ  I  HASIČSKÉ
V letošním roce nás jako v letech předešlých trápil kůrovec, bylo tedy nutné nechat
vytěžit některé lokality v obecním lese a poté ho vyčistit, nachystat k sázení,
zpracovat a srovnat dřevo. V březnu jsme s mládeží, která byla ochotna pomoci,
začali čistit paseku u Skalníkovy boudy, ale počasí nám nedovolilo tuto práci
dodělat a k dočištění došlo až 1. dubna, kdy mládežníci obětovali prázdninový den
před Velikonocemi a paseku dočistili. Také jsme s mládeží uklidili vykácený lesík u
silnice na Novou Ves. Tímto samozřejmě práce v lese nekončí a určitě nás několik
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dalších let čeká spousta starostí. Na jaře jsme museli nechat vytěžit část lesa na
Kříštici. Část dřeva nechali místní hasiči odvézt na katr na pořezání. Poté ho
srovnali k rybníku Haléři a bude použito na opravu střechy na hasičce. Obecní
pracovníci srovnali část dřeva ke KD a je nachystané na podlahu půdy nad
hospodou. Všem pomocníkům, kterých bylo opravdu hodně, moc děkujeme.

PILATES
I v letošním roce se začalo cvičit, tentokrát ale až v září. A jak jinak než pod
dohledem zdatné cvičitelky Milady Kuželové, která své svěřenkyně opět vůbec
nešetřila. Budeme doufat, že máme nejhorší za sebou a žádná další přerušení
cvičení už se konat nebudou.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU A VÁNOČNÍ BESÍDKA
Rozsvícení vánočního stromu bylo naplánované na první adventní neděli
28.11.2021. Ve čtvrtek však byl nařízením vlády vyhlášen nouzový stav, od pátku
26.11. od 18 hodin byl vydán zákaz pití alkoholu na veřejnosti a další podobná
omezení. Nezbývalo nám než se rychle rozhodnout, co s tím dělat. A protože jsme
vesnička přizpůsobivá a zrušení rozsvěcování by mrzelo nejen nás, ale hlavně děti,
které měly nachystaný doprovodný program, tak jsme asi v půl hodině všechno
přehodnotili a stromeček se rozhodli rozsvítit v pátek v 17 hodin. Zahřály nás nejen
hořící špalky, které nám nachystal Tomáš Šrámek, ale i teplý svařáček, výborný
dětský punč i horká medovina od Martina Křivánka a všem nám bylo dobře. O
zdobení stromečku včetně opravy hvězdy, která nám loni vyhasla, se postaral již
tradičně náš elektrikář Jiří Šrámek za pomoci pracovníka obce i těžké techniky,
která je vyzvedla do výšky. Děkujeme.

ČERTOVSKÁ BANDA
V neděli 5.12.2021 zase po roce ovládla náves čertovská banda s pojízdným
peklem, aby zkontrolovala, že všechny děti se chovají tak, jak mají. Protože v době
čertů byla velká část dětí v izolaci, leckde probíhalo strašení tak trochu on-line, na
dálku, ale protože se v pondělí neukázaly žádné ztráty na straně dětí ani čertů,
vypadá to, že tento rok byli všichni vzorní.

VÁNOČNÍ STEZKA
Po opatřeních, která přišla před adventem, jsme se s maminkami domluvili, že
tradiční vánoční besídka také letos neproběhne (původně jsme plánovali venkovní
akci v areálu U Pávků, ale situaci jsme přehodnotili a maminky zase vymyslely
super adventní stezku, na které se nemusíme potkat a která zabaví děti, ale i dospělé
při procházce obcí. Od 2.12.2021 bylo připraveno 6 zastavení a každou další neděli
přibývalo dalších 6 a to do 19.12.2021. Celkem tedy měla stezka 24 úkolů. Na
jednotlivých zastaveních jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací o době
adventní a vánoční. Děti mohly samozřejmě plnit úkoly. Hrací kartičky a začátek
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stezky byl v autobusové čekárně. Vyplněné hrací kartičky pak děti vyměnily na
obecním úřadě za něco sladkého na zub a krásnou háčkovanou vločku, která
odkazovala na název stezky “Co viděla první vločka”. Akce pokračuje do
31.12.2021, takže je stále možné se zapojit. Vločky pro tuto příležitost vyrobila
Veronika Holá.
Děkujeme maminkám, že se nenechaly otrávit epidemiologickou situací a stále pro
děti něco připravují. Zejména děkujeme Magdě Řehořové a Lucii Vondruškové za
organizaci Velikonoční a Vánoční stezky.
Tradicí Vánoc u nás v obci zůstane betlémské světlo v kapličce. O tom, kdy si pro
něj můžete přijít, se dočtete na poslední stránce tohoto obecníku.

A než se posunem k jednotlivým akcím v roce, připomeňme si ještě:
Pokračující boj s koronavirem

Po jarním nařízení vlády, o nutnosti používat místo roušek pouze respirátory, jsme
využili nabídky Mikroregionu Novoměstsko na společný nákup nanorespirátorů
Spurtex pro opakované použití a dezinfekci na tyto respirátory. Občané měli a stále
mají možnost si je zakoupit za zvýhodněnou cenu 25,- za kus. V případě potřeby je
také možné vyzvednout si dezinfekci.

Rok jsme proběhli a nyní podrobněji k jednotlivým akcím
uskutečněným v roce 2021

KULTURNÍ DŮM - REKONSTRUKCE DÁMSKÝCH ZÁCHODŮ V KD,
POSEZENÍ POD PERGOLOU, SCREENOVÉ ROLETY

Od prosince loňského roku probíhaly práce na rekonstrukci (rozšíření) dámských
záchodů v kulturním domě. Nejdříve hasiči bývalý chlév vyklidili, pak vykopali
podlahu a nachystali drenáže a zaštěrkovali. Následovalo probourání otvoru ze
stávajících záchodů do chléva a vybourání otvoru pro dveře v zadní části budovy
pro samostatný vstup od víceúčelového hřiště. Na tyto práce navázala stavební
firma Romana Večeři z Bobrové s partou jeho spolupracovníků, se kterou jsme byli
opravdu nadmíru spokojeni. V rámci stavebních prací nám také položili dlažbu
v grilbaru a v nových půdních prostorách, zapravili zdi a podlahy po instalatérech,
zrekonstruovali úklidovou místnost a nakonec také tzv. „sešili“ prasklinu v podlaze
půdy, která se tam objevila po rekonstrukci sálu. Probouráním do bývalého chléva
vznikly další čtyři kabinky a zároveň zbytek chléva slouží jako sklad. Nové
záchody byly rozděleny uzamykatelnými dveřmi, aby zadní část mohla sloužit pro
návštěvníky multifunkčního hřiště. Veškeré instalatérské práce zajistila firma
Tomáše Vondrušky, která také namontovala nové radiátory v přístavbě sálu KD.
Elektroinstalace na záchodech i v ostatních prostorách kulturního domu, včetně
přívodu elektřiny k roletám v pergole, opět provedla firma Pavla Šoustara. Schodky
ke dveřím na záchody od hřiště a větrací mříž do štítu vyrobil kovář Josef Tulis,
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vymaloval Zdeněk Havíř. Všem brigádníkům i řemeslníkům tímto moc děkujeme.
Poděkování patří také Jiřímu Hublovi a jeho dceři Nikole za nakreslení projektu.
Jiřímu také za bourací práce, které nebyly lehké. Za otlučení stropu musíme také
poděkovat Richardu Stupkovi.
Veškeré práce na stavebních úpravách v KD činily 570 tis. Kč. Ke snížení nákladů
jsme využili dotaci z Kraje Vysočina – Programu obnovy venkova Vysočiny, která
činila 100 tis. Kč.
Díky schválené dotaci ze Státního zemědělského intervenčního fondu přes MAS
Zubří zemi jsme si mohli nechat také vyrobit na míru masivní nábytek pod pergolu
u kulturního domu (6 stolů a 12 lavic). Úkolu se výborně zhostil dloužský truhlář,
Radek Tlustoš, a vyrobil nám opravdu krásný pevný masivní nábytek. A protože je
to na veřejném místě, nechali jsme na budovu kulturního domu namontovat
kameru, která sleduje pohyb v celém areálu před kulturním domem, abychom
obecní majetek chránili před možnými vandaly. Místo je označené samolepkou a
kamerový systém prošel kontrolou pověřence pro ochranu osobních údajů.
Doufáme, že nebudeme muset službu kamerového záznamu nikdy využít.
S výběrem a instalací nám pomohli opět naši „ajťáci“ Ing. Josef Hlavatý a Ing.
Libor Janíček, kteří také v kulturním domě zřídili veřejnou Wifi síť pro příjem
internetu k využití při různých kulturních či sportovních akcích.
Náklady na výrobu lavic činily 165 300,- Kč, dotace z MAS Zubří země byla
120 000,- Kč.
Na podzim ještě zastupitelstvo odsouhlasilo zakoupení 4 ks rolet na pergolu, tak
aby mohla být částečně krytá a pořízený nábytek zde mohl zůstat přes zimu. Rolety
chrání před větrem, deštěm a myslíme si, že jsou estetické a praktické, i když cena
nebyla nejnižší a museli jsme také upravit zadní část pergoly tak, aby bylo
technicky možné roletu namontovat. Tohoto nelehkého úkolu se ujal opět Radek
Tlustoš a společně s obecními pracovníky upravili zadní část pergoly a obložili
vrchní trojúhelník palubkami. Nejnižší nabídka na rolety byla od firmy Zachrla,
s.r.o. z Bezděkova u Velké Bíteše a společně s truhlářskou úpravou a
elektroinstalací vyšly rolety na celkovou částku 136 140,- Kč.
Velkou radost máme také ze znaku, který nám na budovu kulturního domu
vlastnoručně namaloval Roman Tulis. Ze své týdenní dovolené nám věnoval každý
den kousek svého volného času. Moc si toho vážíme a děkujeme.

OBECNÍ HOSPODA
I letošní rok byl provoz místní hospody pod záštitou obecního úřadu s provozem
od čtvrtka do neděle. Nyní v zimě jsme museli přistoupit ke zkrácení pouze na
pátek a sobotu, protože návštěvnost od října hodně poklesla. V první polovině roku,
až do poloviny května, byla hospoda nuceně uzavřená na základě vládních opatření.
Stále se snažíme, aby si na sebe hospoda vydělala a udržela přijatelné ceny pro
občany; to je pro nás stále nejdůležitější. V srpnu jsme uzavřeli smlouvu s firmou
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Pizza Giovanni z Lanškrouna, která nám dodala pizza pec a ručně dělanou pizzu
v mnoha příchutích, a začali jsme v naší hospodě péct. Tato aktivita se setkala
s velkým zájmem u všech návštěvníků. Pizzu si lze také odnést domů a spousta
zákazníků tuto službu využívá. Udržet provoz se nám daří díky ochotě lidí, kteří
s provozem hospody pomáhají, za což jim patří velké poděkování, a také díky
různým kulturním, společenským i soukromým akcím (těchto bylo v letošním roce
opravdu hodně) a tímto děkujeme občanům za to, že na obecní akce chodí a tím
nepřímo podporují i provoz hospody a i samotnou obec.

PROVOZ O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH
Čtvrtek 23. 12. 2021 – 17.00 – 22.00 hod
Čtvrtek 30. 12. 2021 – 18.00 – 22.00 hod

HASIČSKÁ ZBROJNICE
Po odstěhování obecního úřadu v listopadu loňského roku do opravené budovy
bývalé školy byla budova přenechána k užívání hasičům. Jak zásahové jednotce,
tak Sboru dobrovolných hasičů jako spolku. Hasiči si bývalou kancelář upravili na
klubovnu - vymalovali a vybavili starším nábytkem, stěny vyzdobili fotografiemi
z činnosti sboru, vystavili získané poháry.
V hasičské zbrojnici probourali otvor do bývalé čítárny, kam odstěhovali z dílny
bývalé školy koňskou stříkačku, Stratílka i požární skříň. Během léta se pokusili
opravit problém se zatékáním vody do bývalého skladu. Jestli se zadařilo, uvidíme
až po zimě, co udělá tající sníh.
Na podzim pracovník obce vyklidil i zadní sklad, kam hasiči převezli stany, aby
byly uschovány v suchu.
Již na jaře proběhla schůzka s projektantem panem Jiřím Vrbkou z Bukova ohledně
záměru na vypracování projektu na stavební úpravy hasičské zbrojnice. Zástupci
hasičů vysvětlili projektantovi záměr na přestavbu. Chtěli by, aby se prostor požární
zbrojnice co nejvíce využil, zejména přízemí, aby sloužilo jako garáž a sklad.
K další schůzce došlo na začátku prosince, kdy proběhla diskuse nad návrhem od
projektanta. Projekt se bude postupně tvořit a získávat konečný tvar. S prvními
návrhy bylo seznámeno zastupitelstvo obce na poslední schůzi zastupitelstva
16.12.2021. Zatím je vše opravdu na začátku.

OPRAVA ÚČELOVÉ KOMUNIKACE OD Č.P. 108 K PŘEHRÁZKÁM
V loňském roce byla společně s opravou cesty k chatě č.1 naplánována oprava
komunikace do kopce k přehrázkám. Vzhledem k tomu, že jsme se v polovině
loňského června dozvěděli, že bylo pozemkovým úřadem odsouhlaseno realizovat
protipovodňové opatření v severovýchodní části obce, a z důvodu, že bude cesta
namáhaná při stavbě těžkou technikou, bylo rozhodnuto přesunout tuto akci
na letošní rok. Ke stavbě došlo v září 2021. Předtím bylo potřeba udělat podél
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břehu po levé straně cesty odvodnění (voda tam téměř celoročně vytékala na
komunikaci). Práce se ujala firma Františka Šandery a v rámci oprav byly na cestu
do kopce instalovány dvě srážky, které byly svedeny do struhy na pravé straně a
následně do kanalizace podél domu č.p. 69. Po přívalových deštích 28. července
bylo také přistoupeno ke zkapacitnění propustku, kdy bylo zjištěno, že průměr
nestačí pojmout vodu nahromaděnou ve struze. Rouru o průměru cca 300 mm
nahradily dvě ocelové roury o průměru 500 mm. Původně bylo odsouhlaseno
opravit cestu pouze po křižovatku, ale protože se upravoval ještě propustek, bylo
rozhodnuto opravu cesty protáhnout za zatáčku nad přehrázky. Nový nástřik
povrchu provedla firma COLAS.CZ. Při těchto pracích byly vybudovány vjezdy
k domům č. 69 a 108, které si financovali majitelé těchto nemovitostí. Náklady na
opravu cesty činily 391 358,15 Kč.
Na jaře soukromí zemědělci pokračovali také se zpevněním pokračování polní cesty
za chatou č.p. 1. Zemní práce i materiál byly v jejich režii. Bohužel se práce
nepodařilo úplně dotáhnout do konce, a to i z důvodu, že jsme měli přislíbenou
frézovanou, ale k dodání bohužel nedošlo, tak snad na jaře.

RETENČNÍ PŘEHRÁZKY A MOKŘADNÍ TŮNĚ
Stavbu přehrážek nám Státní pozemkový úřad předal 3. 2. 2021 v hodnotě
3 267 806,37 Kč, z toho 94 250,- Kč uhradila obec v minulosti ze svého za
vypracování projektu. Na jaře nám místní zemědělci pomohli s osetím plochy
kolem tůní a hrází, za což jim mockrát děkujeme. Také jim děkujeme, že nám
pomáhají s udržováním plochy sečením velkých ploch. „Zbytek“ pak zůstával na
práci našich zaměstnancům a že si letos opravdu mákli a celé jaro, léto i podzim se
v sečení nezastavili. Díky dostatečným srážkám tráva rostla jak o život. Také
bychom jim tímto chtěli poděkovat, protože odvedli kus dobré práce. Na obci byli z
úřadu práce na veřejně prospěšné práce zaměstnáni letos 2 pracovníci, jeden na
plný úvazek, druhý na poloviční.
I zde jsme se potýkali s problémy. Jakmile v létě přestal stálý přítok do tůní, klesla
hladina vody v horní i spodní tůni. Ve spodní tůni bylo dokonce pouze minimum
vody. Stavbu jsme reklamovali a koncem srpna firma EKOSTAVBY provedla
úpravu na spodní tůni. Situace se zlepšila, ale horní tůň stále není na stanovené
výšce hladiny vody. Budeme řešit znovu v příštím roce, záruka je 5 let od
dokončení díla.
Stavbu také prověřil přívalový déšť 28. července, kdy během tři čtvrtě hodiny
spadlo cca 65 mm vody na m². Ze začátku to vypadalo dobře, ale jakmile se
naplnily tůně a zůstal z přehrázek velký průtok okny v přehrázkách a voda přitékala
do tůní také přímo z plochy kopce Stráže a voda ze strouhy na opačné straně od se
díky malé kapacitě propustku valila pod hráz do tůně a ne do poldru, který by vodu
zadržel(tato závada byla v rámci opravy cesty odstraněna a doufáme že vše už
bude fungovat jak má) bylo té vody najednou tolik, že odtokový kanál mezi č.p. 82
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a 69 vodu nepobral a voda tekla vrchem. I tak se voda zpomalila a na Podvesnice
dotekla se zpožděním. Víme, že podle projektu by měl být odtokový kanál dvakrát
tak velký, ale finanční náklady jsou v řádech milionů a bohužel tuto část
v intravilánu obce bychom si už museli hradit sami a to zatím není možné
realizovat.

CESTA DO DRUŽSTVA  A  SILNICE DO RAČIC
V červenci letošního roku došlo k probagrování koryta kanálu vedoucího ze sadu
do nově instalovaných rour pod silnicí do družstva. Původně se mělo upravovat
ještě na druhé straně, směrem do otevřeného koryta vedoucího do rybníka na
Podvesnicích, ale protože louka na této straně je využívána soukromými zemědělci
a vzhledem k dotaci ji nebylo možné narušit, bylo toto odloženo. Ještě tentýž měsíc
otestovala vybagrovanou strouhu velká voda a vypadá to, že by mohla fungovat.

Na jaře letošního roku jsme se dozvěděli, že by mělo dojít k opravě silnice z
Dlouhého do Račic, a to od nultého kilometru, což znamená od prodejny COOP na
začátek Račic. Naše naděje rychle pohasly po setkání se zástupci krajské správy a
údržby silnic a zástupců kraje. Proběhlo několik jednání, řešena byla i možnost
opravy komunikace v obci. Zástupci kraje a KSÚS se odvolávají na problémy
v místě ohradní zdi a s odvodem vod. Dále upozorňují, že obec nemá vyřešeny
odpadní vody (kanály). Přestože jsme se snažili, aby se oprava uskutečnila i v obci,
tak bylo rozhodnuto, že se provede oprava jen po značku Dlouhého. Nakonec se
alespoň prosadit úpravu křižovatky u posledního domu v obci a odbočky do areálu
družstva a bylo dohodnuto, že oslovíme kraj, aby zahájil práce na projektu
rekonstrukce vozovky v obci.

ZELEŇ A PÉČE O VZHLED OBCE
Vzhledem k loňským úsporným opatřením, týkajícím se obnovy zeleně na návsi,
dochází pouze k úpravám zeleně svépomocí. Za kontejnery na tříděný odpad jsme
svépomocí vysázeli pás z habrů, místy byly pro zpestření vysázeny sazenice
dřišťálu. Tuto akci si vzal na starosti Ing. Jiří Cikryt, který zajistil stromky, a
s manželkou pomohli obecním zaměstnancům s výsadbou. Ing. Cikryt také během
roku zajistil zastřižení stromků na přehrázkách a provedl opravu ochranných kůlů
ve větrolamu u cesty do Branišova. Tam na podzim zaměstnanci za pomoci chlapů
Janíčkových rozvezli zeminu v místech hrbů tak, aby se v příštím roce lépe seklo.
Upraveny byly i krajnice podél cesty do Branišova jak po přívalovém dešti, tak na
podzim, po průjezdech těžké techniky, zejména při odvážení vytěženého dříví od
jednotlivých vlastníků.
Došlo k vyřezání stromů v rohu návsi za hasičkou, vytrhání kořenů, úklidu
zarostlých desek, zastřižení keřů okolo horní části nádrže, pročištění cesty za
Pávkovy od větví zasahujících do cesty a další běžné údržbě zeleně, jako je
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především sečení trávy od jara do podzimu a následný úklid spadaného listí. A že
toho letos bylo.
I zde bychom chtěli poděkovat našim soukromým zemědělcům i firmě Proagro,
a.s., že nám bez nároku na odměnu pomáhají s údržbou zeleně, zejména kolem
polních cest či kolem rybníků nebo jen tím, že posečenou trávu můžeme odvést
k nim na hnůj.

HOSPODAŘENÍ V LESE
V letošním roce probíhaly v lese opět udržovací práce, a pak zejména boj
s kůrovcem. Po připravení paseky brigádníky, jak jsme již zmínili výše, se na jaře u
Skalníkovy boudy pan Rudolf Vopršal, pan Jiří Laštovička a jejich dva pomocníci
pustili do stavby oplocenky a výsadby stromků. Bylo jich vysázeno 2 000 ks, z toho
1 200 ks smrků, 450 ks jedlí, 150 ks modřínů. Dále jako opakovaná výsadba bylo
vysázeno na 100 ks smrků a 100 ks olší. V letních měsících byl proveden postřik
proti klikorohovi a na podzim pak nátěr stromků proti okusu a v oplocenkách ožin
mezi stromky. Přestože to v první polovině roku vypadalo, že je kůrovec trochu na
ústupu, tak na podzim to propuklo v plné síle. Kůrovec zasáhl další část vzrostlého
lesa na Kříštici také směrem ke Kamenci. Vzhledem k rozsahu těžby musel být
pozván i harvestor. Těžit museli i soukromí vlastníci po celém katastru obce. Bylo a
stále je to těžké období, kdy vidíme mizet naše lesy před očima. Příští rok budeme
muset pokračovat v obnově pasek, takže práce nás čeká zase hodně. Budeme moc
rádi, když nám zase pomůžete a zúčastníte se některé z brigád.
Obec vlastní také kousek lesa v k.ú. Račice u Dlouhého u vodárenského vrtu, kde
byly stromy také napadeny kůrovcem. I zde došlo v listopadu k vytěžení. Obecní
zaměstnanci již stihli místo uklidit a klest spálit.
Díky lepším cenám za dřevo a dotacím na obnovu lesa či vyrovnání ceny
kůrovcového dřeva těženého v roce 2020 bylo lesní hospodářství v zisku asi 772 tis.
Kč. Peníze však musíme pošetřit pro obnovu v dalších letech.

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - OBECNÍ VODOVOD, ZÁLOŽNÍ VRT,
ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

VODOVOD
V letošním roce jsme bohužel řešili několik problémů na obecním vodovodu.
Naštěstí se většina poruch včas zjistila a opravila. Hned v lednu jsme řešili poruchu
na spínači nízké hladiny vody. Naštěstí po upozornění obyvatel na nízký tlak vody
v síti byl problém hned řešen a porouchaný spínač opraven. Podobný problém se
zamrznutím kladky na spínači nízké hladiny ve vrtu jsme řešili i o měsíc později
v polovině února. I zde se podařilo poruchu včas opravit a nedošlo k vyčerpání
vodojemu, což by způsobilo velký problém ve vodovodní síti. Větší problém na síti
jsme zaznamenali v červenci, kdy začala postupně stoupat spotřeba. Po neúspěšném
hledání poruchy či protékajících toalet či úniků vody v domácnostech, kdy jsme
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Vás dokonce žádali o nahlášení stavu vodoměru, abychom zjistili, jestli u někoho
není nějaký problém na přípojce. Po doporučení Vodárenské akciové společnosti,
a.s. (dále jen VAS a.s.), kdy ani jejich pracovník odposlechem nezjistil, kde by
mohlo k únikům docházet, jsme na 2.8.2021 naplánovali noční revizi vodovodu. Na
vodoměr ve vodojemu byl umístěn přístroj, který zaznamenával spotřebu vody
v čase. Noční revize proběhla od 0:30 do 4:00 hod, kdy místostarostka
s pracovníkem obce a za dobrovolné pomoci kluků Janíčkových postupně
v patnácti minutových intervalech uzavírali jednotlivé úseky v obci, až byla
uzavřena celá obec, a následně tyto úseky znovu otvírali. Při otevírání se rozdělili,
kluci Janíčkovi sledovali vodoměr ve vodojemu a pracovník obce s místostarostkou
otvírali jednotlivé úseky, zároveň byli v kontaktu s kluky ve vodojemu a mohli si
tak předávat informace, jak se spotřeba mění. Na konci revize jsme si byli téměř
jisti, kde voda uniká. Ráno přijel technik z VAS, a.s. a po vyhodnocení z přístroje a
z našich informací byli povoláni pracovníci VAS, a.s. s technikou. Dle zjištění
k úniku docházelo někde kolem šachty, kde je napojení vodovodu pro sousední
obec Račice. V těchto místech jsme hledali i před noční revizí, protože se nám
nezdálo (a to i po upozornění některých občanů), že pod hřbitovem vytéká v malém
množství voda na silnici. Bohužel však zrovna v této době zasáhl naši obec
přívalový déšť, zemina byla nasáklá vodou, a nebylo tak možné objevit poruchu
dříve. Navíc je zde vysoký břeh a voda se mohla v těchto místech vsakovat delší
dobu, aniž bychom to zjistili.
Při výkopových pracích bylo zjištěno, že došlo k prasknutí těsně u napojení na
vstup armatury do šachty za hřbitovem, a protože to byla porucha související
s dodáním vody pro obec Račice, nemusela naštěstí obec náklady na opravu hradit
z rozpočtu, ale zaplatila ji VAS, a.s. Byli jsme rádi, že se porucha našla, a všichni
jsme si oddechli. Zároveň jsme prověřili funkčnost všech šoupat a naštěstí i zde
bylo vše v pořádku.
O to horší bylo zjištění 17.8.2021 ráno, kdy místostarostka prováděla odečet
elektřiny pro vodovod a zjistila, že za 24 hodin byly natočeny asi jen 3 kW, což je
málo oproti běžné denní spotřebě. Okamžitě kontaktovala pana Jiřího Šrámka, který
zjistil, že ve vodojemu je snížená hladina téměř na hranici nízké hladiny, a začali
jsme poruchu řešit. Jak to tak bývá, pracovník provozu VAS, a.s., který má naši
obec na starosti, měl zrovna dovolenou a museli jsme problém řešit přes dispečink,
kdy už jsme měli předem domluvené doplnění vodojemu cisternou, aby nedošlo k
jeho vyčerpání, protože to bylo zjištěno před ranní špičkou odběru vody. Mezi tím
zjistil pan Šrámek, že došlo k poruše na hlavním jističi a hned kontaktoval firmu
E.ON s nahlášením poruchy, protože se jednalo o záležitost, kterou jsme nemohli
řešit sami. Naštěstí pracovníci E.ON přijeli velice brzy a hlavní jistič vyměnili.
Nemuseli jsme tedy vodu do vodojemu dovážet cisternou.
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V listopadu bylo zjištěno při pravidelném rozboru vody mírné zvýšené množství
železa. Odběr vzorku proběhl v krátkém čase po odkalování vodovodní sítě, které
probíhalo na začátku listopadu a které trvalo dlouho z důvodu velkého množství
usazenin, téměř celý den a vyčerpáno bylo asi 90 m³ vody. Následný rozbor ale
ukázal, že se hladina železa na 3 odběrných místech již pohybovala v normě.
Toto byla v roce 2021 zatím poslední porucha a doufáme, že nebudeme muset
dlouho nic řešit.
V polovině listopadu provedl pracovník obce výměnu domovních vodoměrů. Jsme
rádi, že máme takového šikovného pracovníka, který je schopný tuto práci vykonat,
a nemusíme tyto služby objednávat u firmy.
Po roce jsme museli také přistoupit ke zvýšení ceny vodného, a to nejen z důvodu,
že se obec stává od 1.1.2022 plátcem DPH z důvodu překročení limitu obratu
způsobeného zejména tržbou za prodej kůrovcového dřeva, ale i zvyšujících se
nákladů. Překročení obratu nám hrozilo už dříve, ale snažili jsme se to oddálit na co
nejpozději.

Výše vodného pro příští rok byla projednávaná na jednání zastupitelstva obce 16.
12. 2021. Po apelu některých členů zastupitelstva, kteří poukazují na dlouhodobou
ztrátovost a nutnost dotování vodního hospodářství, a také vzhledem k tomu, že do
budoucna nás čekají opravy a zřejmě i výstavba nové kanalizace a čistírny
odpadních vod, je potřeba snížit ztrátovost z vodního hospodářství. Nová cena
vodného byla schválena po kompromisu na 25,- Kč/m3 včetně DPH (bez DPH
10 % je to částka 22,72 Kč.). Uvědomujeme si, že je to velký nárůst, ale náklady
stále rostou. Kalkulovaná cena 1 m³ vody podle nákladů vychází na částku 54,39
Kč pro rok 2022. V příštím roce je očekávaný růst el. energie až o 50 %, a když si
uvědomíme, že položka spotřeby elektřiny pro čerpání vody z vrtu se v letošním
roce pohybovala na částce mírně přes 88 tis. Kč, tak jen náklady na odběr 1 m³
vody vychází zhruba na 8,50 Kč. Zdražují se i služby za provoz vodovodu ze strany
VAS, a.s., kdy v příštím roce budeme platit částku 120 tis. Kč, tj. náklad na 1 m³ ve
výši 11,60 Kč. Mezi další náklady patří poplatek státu za čerpání podzemních vod
ve výši 2,- Kč za 1 m³ vody. Jen při součtu těchto tří významných položek jsme již
na částce 22,10 Kč a to nejsou zahrnuty další provozní náklady jako například
různé opravy, revize, čisticí prostředek na čištění vodojemu atd. Za rok 2021
předpokládáme provozní ztrátu ve výši asi 70 tis. Kč (viz níže). I přes zvýšení ceny
bude obec cenu dotovat.
Výnosy 229.589,- Kč
v tom
− účtované vodné občanům obce za rok 2021 193 559,- Kč
− vodné od VAS za obec Račice 1-3 Q/2021+odhad 4.Q 36.030,- Kč
Spotřeba za rok 2021 dle odpočtů vodoměrů – 10 318 m³ (tj. o 604 m³ více oproti roku
předchozímu).
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Běžné náklady – včetně předpokládaných v prosinci 299.076,- Kč
v tom:
− elektřina 87 647,- Kč
− platby VAS za správu vodovodu 100 646,- Kč
− elektroopravy, opravy, revize, za služby navíc 26.846,- Kč
− výměna vodoměrů v domácnostech 44 088,- Kč
− materiálové výdaje 10 848,- Kč
- poplatky FÚ za čerpání podzemní vody 24 000,- Kč
Běžné provozní náklady na 1 m3 fakturované vody jsou cca 29,- Kč.
Předpokládaná ZTRÁTA 69 487,-  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 a byla období, kdy jsme cenu vodného drželi i 10 let
na stejné částce.
Na fondu vodovodu, který byl založen v roce 2013, bude k 31. 12. 2021 částka 180 000,00 Kč.

ZÁLOŽNÍ VRT
Dne 5. února nám firma Envirex, s.r.o. z Nového Města na Moravě předala nový
vrt, včetně závěrečné zprávy. Rozbory vody vychází dobře, dokonce i u železa a
manganu, kde máme problém u současného vrtu. Vrt je hluboký 103 metrů a
čerpadlo je doporučeno umístit do hloubky 68–73 metrů nebo 88–93 m. Ověřená
vydatnost je výborná – vrt dává 2,6 l/s, tj. 224,64 m³ za 24 hodin. Pro potřeby naší
obce a sousedních Račic potřebujeme denně průměrně cca 33 m³ vody (v letních
měsících více, v zimních méně).
Vyvrtání nového vrtu stálo 553 870,- Kč. Od Státního fondu životního prostředí
jsme získali dotaci 332 322,- Kč, tj. 60 % nákladů a z vlastních prostředků jsme
zaplatili 221 548,- Kč.
Následně jsme požádali projektanta Ing. Jiráka o zpracování projektu napojení
nového vrtu na vodojem. Na jaře jsme také kontaktovali zástupce firmy Vodaservis,
s.r.o. ze Žďáru nad Sázavou ohledně nabídky na filtr na odstranění železa a
manganu. Tato technologie by měla být součástí projektu. Projekt byl zpracován a
v termínu do 30.6.2021 jsme stihli podat žádost o dotaci na tuto akci opět na SFŽP.
Předpokládané náklady byly v rozpočtu spočítány téměř na 3 700 tis. Kč. Dotace by
měla pokrýt 80 % nákladů, ale uvidíme, jakou výši se nám podaří vysoutěžit,
protože od července šly stavební práce i materiál hodně nahoru a rozpočet byl
počítán dříve. Naši žádost o dotaci Státní fond životního prostředí akceptoval a
během příštího roku bychom chtěli projekt realizovat. Na akci nám bylo koncem
listopadu vydáno stavební povolení a na začátku roku budeme připravovat
výběrové řízení na dodavatele stavby.
Během roku se také řešil odkup a směna přístupové cesty k vrtu na katastru Račic
včetně uzavření souhlasů se vstupem na dotčené pozemky a budoucí služebnost. To
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se podařilo díky vstřícnosti majitelů a na začátku října byla společná smlouva
uzavřena.
Dosavadní náklady na zpracování projektu, zaměření, odborný posudek pro žádost
o dotaci, stavební povolení, vynětí z části pozemku z lesního pozemku činily
142 880,- Kč.
ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
Jak jsme psali v minulém roce, naše obec se nyní dostává do hledáčku kontrolních
orgánů ohledně způsobu čištění odpadních vod. Do konce roku 2022 máme
povolení pro vypouštění odpadních vod do jednotné kanalizace a do té doby
musíme vyřešit způsob, jak budeme odpadní vody řešit a zpracovat studii, projekt.
Tato akce je časově velmi náročná na přípravu. Již v únoru 2020 proběhla první
schůzka v Jihlavě s projektantem, Ing. Josefem Novotným z firmy Aqua Clean, a se
starostou sousední obce Račice ohledně přípravných prací pro zpracování
variantních řešení pro nakládání s odpadními vodami. Práce se pak pozastavily
kvůli zaneprázdněnosti projektanta a informační schůzka se zastupiteli proběhla
10. 12. 2020 na jednání zastupitelstva, kde byly nastíněny možnosti k zamyšlení,
ale zatím žádný konkrétní návrh na řešení. Diskutovány byly výhody i nevýhody
centralizovaného (ČOV) či decentralizovaného čištění (domovní čističky odpadních
vod).
Problematice kolem čištění odpadních vod v naší obci jsme se věnovali během
celého roku, dost to komplikovala i situace s COVID-19. Diskutováno bylo několik
variant, vybudovat oddělenou kanalizaci v obci a vlastní ČOV, napojit se
přivaděčem do některé ze sousedních obcí (v úvahu připadaly obce Bobrová nebo
Radešínská Svratka), či zachovat/opravit jednotnou kanalizaci a vybudovat
kořenovou čističku pod obcí. Diskutovány byly i domovní čističky, ale ty projektant
zavrhl pro velikost naší obce už na začátku diskusí. Všechny varianty mají svá pro
a proti. Vlastní ČOV nese pro velikost naší obce vysoké náklady na pořízení a do
budoucna vysoké provozní náklady na provoz včetně vysoké administrativní zátěže
ohledně rozborů vod, různých hlášení apod. Napojení do sousedních obcí zase
problém v jejich kapacitě, a hlavně délce přivaděče, kde je nutnost zajistit, aby
odpadní vody dlouho nestály, muselo by se přečerpávat – náklady na čerpadla,
elektrickou energii apod. S tím také mnoho dotčených vlastníků pozemků.
Kořenovou čističku projektant také nedoporučuje, prý není příliš účinná a navíc se
k nim staví odmítavě i Povodní Moravy, které musí dát k zahájení prací na projektu
souhlas. Tak jsme v jakémsi kruhu, ze kterého moc nevíme, kudy kam. Schůzek
během roku proběhlo několik, navíc proběhly schůzky v městysi Bobrová také se
zástupci okolních obcí a bylo diskutováno, jak společně řešit problém kalového
hospodářství, tzn. likvidace kalu vzniklého provozem ČOV. Od roku 2023 jsou
obce povinny kal hygienizovat, a na to není zatím žádná čistička připravená. Pro
obce to jsou další nutné náklady v milionových částkách, které musí vynaložit, aby
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splnily legislativu. Proto se hledá obec, která by byla ochotná a měla vůbec
kapacitu kal z malých čističek přijímat a hygienizovat a následně kal aplikovat na
zemědělskou půdu. Legislativa hází obcím a vlastníkům ČOV klacky pod nohy,
stále zpřísňuje limity pro vyčištěnou vodu a podmínky, kdy je možné ukládat na
zemědělskou půdu. Je to velice složitá problematika a v diskusi budeme pokračovat
i během příštího roku. Zatím nemáme od projektanta ani studii, která by
ekonomicky vyčíslila možné varianty.
Navíc od 1.1.2019 platí novela vodního zákona č. 113/2018 Sb., kdy je vlastník
bezodtokové jímky na vyvážení (žumpy) povinen zajišťovat zneškodňování
odpadních vod odvozem na čistírnu odpadních vod a na výzvu vodoprávního úřadu
nebo České inspekce životního prostředí předložit doklady o odvozu odpadních vod
za předchozí 2 roky. Bohužel ale čističek, které by umožnily tuto službu sousedním
obcím, je málo. V našem regionu nejsou.
Takže do budoucna se určitě nikdo z nás problému s likvidací odpadních vod
nevyhne. Je před námi nelehký úkol.
Díky bakalářské práci studentky naší obce se během prvního pololetí podařilo
vypracovat pasport stávající jednotné kanalizace, včetně geodetického zaměření
jednotlivých šachet. Velmi jí děkujeme, protože pořízení takového dokumentu,
který bychom potřebovali pro vypracování projektu na jednotnou kanalizaci, by stál
obec řádově 200 tis. Kč. Díky její dobrovolné práci nás to stálo pouze zlomek, a to
geodetické zaměření a kamerové náhledy do asi 10 šachet. Zároveň jsme zjistili, že
některé poklopy šachet jsou zasypány a v některých místech je kanalizace narušená,
někde i prasklá, někde jsou nemovitosti nevhodně napojené. Problematickými
místy se budeme určitě zabývat v dalším období.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Technické služby Bystřice nad Pernštejnem pro příští rok navyšují ceny služeb asi o
5 %. Zvyšuje se také cena za skládkování z 1.242,- Kč na 1.587,- Kč za tunu
odpadu. Cena za svoz jedné popelnice nyní činí letos 754,- Kč, v roce 2022 bude
800,- 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).
Za odvoz 1 ks žlutého pytle s plasty platí obce 17,66 Kč. K 30. 11. 2021 bylo
odvezeno 1 694 ks (o 81 pytlů měně jak v předešlém roce). Náklady na svoz činily
29 915,- Kč. Děkujeme, že dobře třídíte a sešlapujete plastový odpad do pytlů.
Pro rok 2021 zachováváme stávající systém svozů. Sběrné místo před prodejnou –
kontejnery na papír, barevné a bílé sklo, drobné kovy, jedlé tuky (vyhazovat
v uzavřených PET lahvích) a v zimním období popelnice na BIO odpad.
Tak jako v loňském roce, tak v některých měsících roku byl problém na trhu
s odpadním papírem a obec musela platit za tuny odevzdaného papíru (dříve jsme
hradili pouze vysypání a odvoz odpadu). Nebylo tomu tak ale po celý rok. Obdobná
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situace nastala i s plastovým odpadem a my jsme museli platit za tunu vytříděného
plastu. Celkem bylo do 30.11.2021 odvezeno 3,354 tuny plastového odpadu.
Na jaře a na podzim jsme také pro občany uspořádali svoz objemného odpadu.
Celkem byly odvezeny 4 kontejnery. Na jaře na Bukov odcestovali a z kontejneru
nám zamávali dva plyšáci. Jsme rádi, že jsme letos nemuseli řešit problém
s nevhodným odpadem odloženým do kontejneru tak, jak tomu bylo v minulých
letech. Za to bychom Vám chtěli poděkovat. Také u odpadu, který vyhazujete do
kontejneru na BIO odpad kromě 1 případu, kdy tam byl vyhozen plastový pytel
různorodého odpadu, nám nikdy svozová firma nevolala, že by byl po vysypání
problém, jak tomu často bývá v jiných obcích. Věříme, že i díky rozdaným
kompostérům do domácností dojde v příštích letech ke snížení nákladů na BIO
odpad. Kompostéry byly pořízeny z dotace přes Mikroregion Novoměstsko a byly
rozdány do domácností v dubnu. Rozdáno bylo 50 ks kompostérů. Občané uzavřeli
s mikroregionem smlouvu o pronájmu kompostéru a po uplynutí pěti let přejdou
bezúplatně do jejich vlastnictví. Obec zaplatila za těchto padesát kompostérů
doplatek 7.185,- Kč.
V průběhu roku jsme pořídili přes firmu EKOKOM plastové pytle na drobné
kovové odpady, zejména plechovice a také velké tašky pro tento druh odpadu, ve
kterých můžete odpad odnést do velkoobjemového kontejneru na návsi. My určitě
preferujeme shromažďování do pytlů, které lze také odložit ke svým popelnicím ve
dny svozů popelnic (ve čtvrtek) a které budou pracovníkem obce svezeny spolu se
žlutými pytli. Dále je možnost odnést pytel na sběrné místo za obecní úřad, kde je
k tomu vyhrazený prostor. Za obecní úřad je také možné odložit elektroodpad, a to
na označené místo. Drobný elektroodpad můžete vhodit do železného sudu nebo
připraveného bigbagu či do sběrné nádoby v chodbě obecního úřadu, kde je možné
vyhodit i baterie či úsporné žárovky. Na tomto místě bych chtěla poděkovat
pracovníkovi obce za to, že místo sběru za obecním úřadem srovnal a upravil tak,
že je možné zde spotřebiče rovnat, a zároveň si je tam třídí pro lepší manipulaci při
nakládce svozovou firmou. Odvoz elektroodpadu proběhl ve čtvrtek 16.12.2021.
Za obecní úřad je možné vyhodit i středně velký kovový odpad, a to do beden na
označené místo. Svoz velkého odpadu z domácností zajišťuje sbor dobrovolných
hasičů a proběhl na jaře letošního roku.
Dále bychom Vám chtěli připomenout, že obec hradí za občany odpady odevzdané
na sběrném dvoře v Bobrové, ale netýká se to stavebního odpadu, který jsou občané
povinni si likvidovat sami na své náklady. Pokud se stane, že je tento druh odpadu
obci naúčtován, obec ho přefakturuje osobě, která je uvedena v zaslaném seznamu.
Pokud byste někdo řešil potřebu likvidace stavebního odpadu, nejdříve
kontaktujte TS města Bystřice nad Pernštejnem případně jinou firmu a
zjistěte si, kolik účtují za přistavení kontejneru, denní nájem kontejneru a pak
za uložení na skládku. Ceny jsou různé. Je potřeba se také domluvit, jaký
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odpad nesmí ve stavebním odpadu být. Zde uvádíme číslo na TS města
Bystřice nad Pern., pana Pečínku – 606 770 110, které můžete využít v případě
potřeby.
Rok 2021 byl také rokem změn v legislativě. Od 1.1.2021 začal platit nový tzv.
odpadový balíček, přesněji zákon o odpadech, o obalech, o výrobcích s ukončenou
životností, a tzv. zákon, který řeší poplatky za likvidaci odpadu v obcích (jen pro
informaci, tak zákon vyšel ve sbírce zákonů 23.12.2020 a začal platit od 1.1.2021.
Asi největší změnou je, že obec je vždy v roli poplatníka zákonného poplatku za
ukládání na skládku, přestože to za ni provádí např. svozová firma. Na základě
zákona o odpadech si může obec na základě žádosti uplatnit slevu za komunální
odpad. Celkové množství odpadů, k nimž je možné uplatnit slevu, stanovuje zákon
pro rok 2021 na 200 kg na jednoho obyvatele (pro rok 2022 je to 190 kg a
v následujících letech se množství dále snižuje). My jsme si o slevu také požádali a
v roce 2021 nám sleva pokryje produkci odpadu za celý rok. Hůře jsou na tom
obce, kde mají hodně rekreačních objektů. Tam víme, že některé obce tento limit
vyčerpají třeba během několika málo měsíců.
Z důvodu změn v legislativě musela obec také schválit v průběhu roku novou
Obecně závaznou vyhlášku, jakým způsobem bude nadále poplatky vybírat. Zákon
umožňuje paušální platbu až do výše 1 200,- Kč/občana/rok nebo platbu dle
množství vyprodukovaného odpadu. Vzhledem k tomu, že svozová firma nemá
techniku, aby mohla vážit jednotlivé popelnice (váží se pouze celé auto po svozu
v obci), a také k administrativní náročnosti vyúčtování ponechala obec Obecně
závaznou vyhlášku víceméně ve stejném režimu jako doposud, jen ze zákona
dochází k menším změnám, celé znění OZV najdete na webu obce
http://www.obecdlouhe.cz/obecne-zavazne-vyhlasky/. Zastupitelstvem byla
schválená 11.11.2021 a sazba poplatku byla stanovena na 480,- Kč za
poplatníka a rok.
I tak bude odpadové hospodářství z velké části obec dotovat, v roce 2020 to bylo
částkou 68 142,- Kč, náklad na 1 poplatníka činil 803,- Kč. K 30.11.2021 vychází
ztráta zatím na 60 174,- Kč, náklad na 1 poplatníka 809,- Kč, takže ztráta bude
určitě zase vyšší než v roce 2020.
Děkujeme všem občanům, kteří poctivě třídí, a tak přispívají k lepšímu
životnímu prostředí. TŘÍDIT MÁ SMYSL.
Výnosy 150 687,50 Kč
v tom:
− místní poplatek za „odpady“ za rok 2021 (380,- Kč na poplatníka) 99.878,- Kč
− od podnikatelů za rok 2021 vybráno 7.056,- Kč
− finanční bonus za třídění odpadů EKO-KOMU 43.753,50 Kč

Náklady (včetně odhadu za prosinec) 221 776,42 Kč
v tom:
− svoz komunálního odpadu – popelnice – odvezeno cca 45 tun 115.260,35 Kč
− svoz plastového odpadu, skla, papíru 38.228,31 Kč

21

http://www.obecdlouhe.cz/obecne-zavazne-vyhlasky/


− odvoz bioodpadů – pouze doprava a nakládka kontejneru+drcení 32.377,06 Kč
− igelitové pytle na plast + tašky na kov 1 500 ks 3.726,80 Kč
− svoz nebezpečných odpadů, objemných odpadů apod.-sběrný dvůr Bobrová 32.183,90 Kč

+ kontejner na objemný odpad
ZTRÁTA (včetně odhadu za prosinec) 73.174,- Kč
Tj. cca 280,- 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.

ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ OBCE
V druhé polovině předchozího roku 2020 probíhalo řízení o vymezení hranice
zastavěného území, jak jsme Vás loni informovali. Toto řízení vede MěÚ Nové
Město a Moravě, odbor územního plánování. O vymezení hranice zastavěného
území požádala obec z důvodu, že k 31.12.2020 skončila dle stavebního zákona
možnost umisťovat stavby rodinných domů a průmyslových staveb (netýká se
zemědělských staveb) na pozemcích v nezastavěném území. Nyní je zastavěné
území z roku 1966 a neodpovídá současné zastavěnosti. Vzhledem k tomu, že obec
nemá pozemky, které by mohla nabídnout zájemcům o stavbu, byla snaha rozšířit
zastavěné území o možné pozemky, které by pak mohli využít obyvatelé ke stavbě
rodinných domů po dohodě s vlastníky těchto pozemků. V letošním roce mělo
proběhnout veřejné projednávání, ale situace se zkomplikovala hned po Novém
roce, kdy jeden z vlastníků podal na MěÚ nesouhlas se začleněním jeho pozemků
do zastavěného území obce. Přestože mu na osobní schůzce úřednice vysvětlila, že
zahrnutím pozemků do zastavěného území nepřichází o vlastnická práva a že,
pokud by se chtěla na pozemcích realizovat výstavba, musel by s tím souhlasit, tak i
přesto námitku nestáhl a s největší pravděpodobností tyto pozemky budou ze
zastavěného území vyškrtnuty. Veřejné projednávání pak bylo plánováno na září
2021, ale k tomu bohužel nedošlo z důvodu nemocnosti a vytížení úředníků na
MěÚ.

DERATIZACE
Letošní rok byl opět úrodný na výskyt potkanů. Obec proto nechala na jaře a na
podzim provést deratizaci centrálních kanálů po obci a vynaložila částku něco
přes 8 tis. Kč. Vyzýváme všechny občany, aby tento problém nepodceňovali a sami
se také zapojili do hubení. Je potřeba, aby se zapojili opravdu všichni.

SPOLUPRÁCE S DIAKONIÍ BROUMOV A FIN. POMOC POTŘEBNÝM
Jak už se stalo dobrým zvykem, i letos jsme spolupracovali s Diakonií Broumov,
sociálním družstvem. Každoročně ve spolupráci organizujeme sbírku použitých
věcí, zejména oblečení pro lidi v nouzi. Sbírka letos proběhla v měsíci květnu, a
když vše dobře půjde, určitě plánujeme podobný termín i v roce 2022. Termín
oznámíme vyvěšením na úřední desce a vyhlásíme rozhlasem (kdo odebírá hlášení
na e-mail, bude také informován). Děkujeme všem dárcům.
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Z rozpočtu se snaží obec každoročně finančně podpořit i činnost regionálních
či celorepublikových organizací. V roce 2021 obec podpořila finančními dary:
Centrum Zdislava v Novém Městě na Mor. částkou 20 000,- Kč, Diakonii Broumov
1 000,- Kč na dopravu, Domácí hospic Vysočina 2 000,- Kč, Centrum zdravotně
postižených 1 000,- Kč, na babybox přispěla 1 000,- Kč, na provoz Linky bezpečí
500,- Kč, na stavbu Domova Pomněnka v Novém Městě na Moravě 5 000,- Kč.
Pomněnku staví Českobratrská církev evangelická pro lidi z Novoměstska a
Žďárska, kteří jsou postiženy Alzheimerovou nemocí a nemohou již žít doma.
Pomněnka by měla otevřít své brány nejpozději v únoru 2024 a nabídnout domov
30 lidem nad padesát let).
Všichni máme ještě určitě v živé paměti datum 24.6.2021, kdy se jižní Moravou
prohnalo ničivé tornádo. Tento den se zrovna konalo zastupitelstvo obce a až po
jeho skončení jsme zjistili, co se stalo.
Hned druhý den jsme se zapojili do hmotné pomoci ve spolupráci s městysem
Bobrová, která do postižené oblasti vysílala své hasiče a organizovala ve spolupráci
s Římskokatolickou farností Moravská Nová Ves humanitární sbírku. V prvních
dnech byly potřeba hlavně plachty na zakrytí poškozených domů, trvanlivé
potraviny a pitná voda. Děkujeme občanům za solidaritu. Plné auto věcí, které jste
nám donesli, jsme v Bobrové předali.
Finančně jsme pak jako obec přispěli formou finančního daru 15 000,- Kč na
společný účet Sdružení místních samospráv ČR (dále jen SMS ČR), jehož jsme
členem, v rámci podpory OBEC - OBCI. Rozhodnutí, kam finanční pomoc půjde,
do které obce, jsme ponechali na představenstvu SMS, které má lepší informace o
potřebnosti.
V rámci konkrétní rychlé pomoci někomu potřebnému jsme se rozhodli veškeré
dobrovolné vstupné z letních kin věnovat samoživitelce z Moravské Nové Vsi,
která přišla o střechu nad hlavou. Místostarostka odeslala částku 15 000,- Kč.
Stejnou částkou 15 000,- Kč přispěla obec majitelce domu v Albrechticích u
Rozsoch, které v noci z 15. na 16. srpna 2021 vyhořel po úderu blesku rodinný dům
s hospodářským stavením. Shořel celý dům s veškerým nábytkem, vybavením
domácnosti, osobními věcmi i dvěma osobními automobily.
Ani Dlouhému se letos nevyhnuly požáry, naštěstí byly včas zjištěny a
zlikvidovány bez velkých škod. První nahlášený požár nastal 27. 3. 2021, kdy
hořelo v lese v Čekánovci (hasiče si přivolal vlastník lesa sám). Druhý požár byl
zjištěn brzy ráno 21. 6. 2021, kdy chytil od probíjejícího ohradníku přístřešek pro
dobytek. Díky včasné reakci Jana Krejska, který zpozoroval plameny při ranním
úklidu, nedošlo k rozšíření na sousední stavení. I zde byl požár rychle zlikvidován
místními hasiči ještě před příjezdem záchranných složek z Bobrové, Nového Města
na Moravě a Žďáru nad Sázavou, kteří požár už jen dohasili.
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Dalším dobrým počinem od místních občanů bylo zakoupení kvalitní kávy pro
zdravotnický personál oddělení dlouhodobě nemocných v Novém Městě na
Moravě. Poukaz v hodnotě 6 000,- Kč jsme předali primářce a vrchním sestrám
spolu s Miroslavem Peňázem, který dar zdvojnásobil a sám věnoval kávu v hodnotě
dalších 6 000,- Kč. Chtěli jsme ocenit těžkou práci zdravotních sester a
zdravotnického personálu, a to zejména v těžké kovidové době.
Všem dárcům upřímně ze srdce děkujeme a tímto posíláme i poděkování od všech
obdarovaných, které jsme obdrželi.
V letošním roce jsme nemuseli hradit ztrátu z provozu prodejny COOP za rok 2020.
Prodejna skončila v mírném zisku. Určitě tomu pomohla kovidová doba, kdy jsme
více nakupovali v naší prodejně. Přáli bychom si, aby tomu bylo tak i letos. Vždyť
záleží jen na nás, máme velice šikovnou a ochotnou paní prodavačku, která se snaží
vycházet vstříc přáním občanů. I my na obci se snažíme prodejnu podporovat např.
nákupy dárkových poukazů pro jubilanty, nákupy drogistického zboží či zbožím na
kulturní akce pořádané obcí. Záleží jen na nás. Tak uvidíme, jak dopadne
hospodaření prodejny za rok 2021.
Na provoz hřbitova v městysi Bobrová jsme přispěli částkou 12 720,- Kč.
Propočet se dělá dle počtu hrobů, které mají pronajati občané naší obce.

KRONIKÁŘKA
Jak jsme informovali již v minulém obecníku, od loňského roku máme novou
kronikářku. Po dlouhé době, kdy tuto záslužnou práci pro obec vykonával pan
Václav Tulis st., ho vystřídala Ludmila Musilová ml.. Ukázalo se, že jsme měli ve
výběru šťastnou ruku a svými precizními zápisy, které jsme již měli možnost
zhlédnout, nám určitě ostudu neudělá.

PŘIJETÍ NOVÉHO ZAMĚSTNANCE OBCE
Po odchodu našeho bývalého obecního pracovníka do důchodu ke konci loňského
roku jsme vyhlásili výběrové řízení na obsazení tohoto místa. Bohužel se nám
nedařilo nikoho najít během zimních měsíců, kdy bylo potřeba zajistit úklid sněhu a
posyp místních komunikací. Zimní údržbu a odhazování sněhu jsme museli v rámci
zastupitelstva řešit operativně a podle toho, jaké byly zrovna sněhové podmínky.
Nutno podotknout, že se všichni poctivě střídali a práci se nikdo nevyhýbal. Tímto
bychom chtěli zpětně poděkovat zejména zastupitelům Jiřímu Hublovi, Luboši
Burešovi i Romanu Peterovi, kteří se ochotně hlásili s pomocí, a také našim i jejich
rodinným příslušníkům, kteří vypomáhali, jak mohli. Nebylo to jednoduché období
a jsme rády, že se nakonec povedlo provozního pracovníka obce najít. Od dubna
nastoupil pan Jiří Šmídek. A jak se říká, kdo si počká, ten se dočká. Pan Šmídek se
ukázal během celého tohoto roku jako opravdu dobrá volba a my budeme doufat, že
spolupráce bude pokračovat ke spokojenosti nás všech do budoucna.
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EVIDENCE OBYVATEL
K 23. 12. 2021 má obec 255 obyvatel, z toho 124 mužů a 131 žen. Narodilo
se 1 dítě, zemřeli nám bohužel čtyři spoluobčané (Růžena Vocítková – 81 let,
Miroslav Šoustar – nedožitých 60 let, Drahomíra Šrámková – 62 let a Josef Drdla –
79 let). Odstěhoval se jeden občan, čtyři občanky se přistěhovaly.
Připomínáme, že v obci pracuje již mnoho let Sbor pro občanské záležitosti, který
navštěvuje naše jubilanty a jménem obce jim předává květinu a dárkový poukaz
v hodnotě 250,- Kč na nákup v místní prodejně COOP dle vlastního výběru. Podle
schválených pravidel sbor navštěvuje jubilanty ve věku 70, 75 let a pak každý
následující rok. Pokud se nám daří zjistit, rádi přejeme i k výročím sňatku, avšak
letos se nám nikdo neozval, ani se nám nepodařilo nikoho odhalit. Bohužel
tuto informaci nejsme schopni z veřejných rejstříků vyčíst, takže jsme odkázáni
na informace z lidu. Proto se nebojte, a pokud o někom víte, že se bude dožívat
takové události, přijďte nám to říct. Jak víme z ohlasů, jsou zástupkyně SPOZ (paní
Olga Tulisová a Květoslava Šoustarová) přijímány u většiny jubilantů s radostí
a potěšením. I když i letos musely někdy improvizovat, a to i z důvodů
protiepidemiologických. Občas proto vypomohla i paní Danuše Balabánová.
Na konci roku starostka předává rodičům nově narozených dětí finanční dar ve výši
5 000,- Kč. Od letošního roku nově také knihu “ZEMĚ ČESKÁ” s věnováním a
upustili jsme od drobného věcného daru.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ DLOUHÉ INFORMUJE
Rok 2021 jsme začali s přítomností Covid 19, a proto jsme museli zrušit
tradiční hasičský ples, který byl naplánován na sobotu 30. 1. 2021. Taktéž
jsme zrušili tradiční masopustní průvod obcí a slavnost sv. Floriána.
Jelikož nám hasičům obec předala celou budovu bývalé šupny, hasiči
nelenili. Velitel sboru od poloviny ledna svolával na pátky a soboty brigády
k úpravě hasičárny. Proběhlo probourání vjezdu do čítárny, umístění
překladů, omítka zdi, betonování podlahy a v klubovně oprava a
vymalování zdí, nastěhování nábytku a našich cen a nakonec úklid. Také
jsme kontaktovali projektanta, který nám vypracuje projekt na přestavbu
budovy. Vše je zatím v jednání.
- 29. 6. 2021 měla JPO-5 výjezd k odstranění padlých stromů přes silnici.
- 27. 3. 2021 byl vyhlášen požární poplach na zahoření lesa. Naše jednotka
byla připravena u nádrže pro případ potřeby čerpání vody do cisteren.
- 21. 6. 2021 byl vyhlášen druhý požární poplach při zahoření salaše u
domu č. 1. Tentokrát jsme se přímo účastnili zásahu.
- 29. 7. 2021 technická pomoc – 2x čerpání vody ze sklepa
- 24. 4. 2021 proběhl po dvou letech sběr železného šrotu po obci.
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- 22. 5. 2021 se Šmídková M. a Řehořová Z. zúčastnily jarního kola
„PLAMEN“ v Lavičkách za tým Radňovic.
- 19. 6. 2021 jsme uspořádali první taneční výlet s kapelou Liquid Face.
- 10. 7. 2021 proběhl druhý taneční výlet, tentokrát s kapelou Black Jack.
-16. 7. 2021 jsme organizovali brigádu na opravu střechy u hasičárny, kde
zatékalo kolem věže.
- 7. 8. 2021 proběhl 10. ročník soutěže koňských stříkaček v Jamách. Naše
družstvo obsadilo 1. místo.
- 21. 8. 2021 jsme uspořádali třetí taneční výlet s kapelou Accort.
- Během srpna nám v obecním lese nakáceli stromy na budoucí vazbu naší
hasičky. Kulatinu obec darovala a velitel sboru Jan Řehoř ml. zajistil odvoz,
pořez a převoz řeziva. Na vybraném místě bylo potřeba řezivo srovnat, a
tak proběhlo několik brigád na jeho rovnání a zastřešení. Touto cestou
chceme poděkovat Magdě Řehořové za přípravu občerstvení.
- 11. 9. 2021 družstvo mužů jelo reprezentovat náš sbor na okresní soutěž
Memoriál J. Dřínka a K. Herolda ve Žďáře nad Sázavou, kde skončili na
hezkém 8. místě.
- Letos proběhly 3 závody soutěže mladých hasičů „SOPTÍK“. 5. 9. 2021
v Odranci, 12. 9. 2021 v Zubří a 19. 9. 2021 v Maršovicích. Vždy nás
úspěšně reprezentovalo družstvo mladších i starších dětí.
- 9. 10. 2021 proběhlo podzimní kolo „PLAMEN“ v Otíně. Reprezentovali
nás mladší, starší i dorost. Touto cestou jim jejich vedoucí a trenéři moc
děkují.
- 25. 9. 2021 na obecním posezení jsme připomněli 80. výročí motorové
stříkačky Stratílek.
- 3. 10. 2021 v Novém Městě na Mor. proběhlo okresní shromáždění
starostů SDH, kde se zúčastnili starosta a zástupce velitele SDH.
- 19. 11. 2021 jsme na členské schůzi plánovali termín výroční schůze,
která měla být 27. 11. 2021. Vzhledem k současné situaci se nám ji již
nepodařilo uskutečnit.

Na závěr bych chtěl jménem svým i celého výboru SDH poděkovat všem
členům SDH, ale i všem ostatním občanům, kteří pomáhali při kulturních i
pracovních akcích našeho sboru, a hlavně také mladým hasičům za
reprezentování našeho sboru v hasičských soutěžích. Čekají nás nejhezčí
svátky v roce, a tak Vám všem chci touto cestou popřát šťastné a veselé
Vánoce a do nového roku 2022 hodně štěstí, pevné zdraví a hodně
trpělivosti při práci pro sbor.

Podklady dodal starosta SDH Josef Hlavatý
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Na závěr shrnutí důležitých informací pro občany:
- Místní poplatek za odpad – 480,- Kč za rok a za osobu s trvalým pobytem

nebo za neobydlenou nemovitost určenou k bydlení, rekreaci… (navýšení ceny
schváleno na zasedání zastupitelstva obce 11.11.2021)

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

- Místní poplatek za ubytování – 10,- Kč za každý započatý den pobytu
- Cena vodného – 25,- Kč/m³ včetně DPH (navýšení schváleno zastupitelstvem

obce 16.12.2021)

- Od listopadu do března hospoda otevřená v pátek a v sobotu (čtvrtek a
neděle zavřeno) - nebo dle nařízení vlády

- Od 1.1.2022 se stává obec plátcem DPH
- Během roku se snažíme dávat aktuální informace na naše webové stránky

www.obecdlouhe.cz a od loňského roku více využíváme i obecní
facebookovou stránku, kam dáváme i fotografie z brigád a dění v obci. Na
MSG vznikla skupina Přátelé Dlouhého, kde můžeme spolu rychle
komunikovat.

- Kdo nemáte ještě zaregistrován e-mail pro zasílání hlášení místního rozhlasu,
tak je stále možné si ho zaregistrovat na www.obecdlouhe.cz v dolní části
stránek (patě).

_______________________________________________________________

Vážení spoluobčané,

dovolte mi v tomto svátečním, předvánočním čase, který je však

stejně jako loni nepříjemně narušen celosvětovou koronavirovou

epidemií, napsat pár řádků.

Dovolím si tvrdit, že když jsme se loni loučili s předešlým rokem,

tak jsme všichni věřili, že máme nejhorší za sebou a že už bude lépe,

ale jak se říká, člověk míní… Momentálně se nacházíme ve stavu, kdy

nevíme, co můžeme čekat, a i když jsme již všichni hodně unavení ze

všech možných příkazů, nařízení, změn a všeho toho okolo nás, život

se nezastavil a jde dál, proto Vám všem přeji hodně sil a optimismu

do nadcházejících týdnů a možná i měsíců.

V našem obecníku jsme si připomněli, co všechno se v naší obci dělo

během celého letošního roku. A když to člověk vidí černé na bílém,

tak toho není úplně málo, ale nic z toho by nebylo možné realizovat

bez Vás, bez Vaší pomoci a podpory. Proto chci poděkovat všem,

komu není život v naší obci lhostejný, všem, kdo jsou ochotní pomoci.

A je jedno, jestli se jedná o děti, které tak rády vystupují pro naše

pobavení, nebo maminky, které s nimi vystoupení nacvičují a chystají
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pro ně různé akce, mládež pomáhající s brigádami, nebo naši

„ajťáci“, kteří nás v tom nikdy nenechají 😊, ženy, které tu jsou

vždycky, když je třeba naši obec trochu zvelebit, osázet a upravit.

Děkuji také Vám všem, kdo nás podporujete na obecních akcích, ať

už svojí účastí, nebo pochvalným slovem. Musím také poděkovat

našim zastupitelům, protože právě v letošním roce se ukázalo, jak

jsou důležití, a i když to někdy není navenek vidět, s prací pro obec

nám hodně pomáhají. Díky SDH, kteří jako jediný spolek v naší obci

mají možnost se do kulturního i praktického života u nás masivněji

zapojit, všem nám přece jde o jednu věc, o příjemný život v „našem

Dlouhém“.

Buďme proto prosím k sobě ohleduplní a tolerantní, ať se nám i

nadále daří. Vždyť dokud zde máme mladé aktivní lidi, o naši

budoucnost je postaráno.

Velkou oporu máme s místostarostkou v našich rodinách, i když oni

někdy s nadsázkou říkají, že když si s námi chtějí popovídat, musejí

přijít na úřad nebo do hospody.

Věřím, že pokud budeme všichni i nadále držet pospolu tak jako

doposud, zvládneme i ten následující rok. Závěrem si dovoluji

Vám všem jménem svým i jménem celého zastupitelstva obce

popřát hodně zdraví, štěstí, lásky, rodinné pohody a v novém

roce lepší časy.

Jaroslava Hlavatá, starostka

BETLÉMSKÉ SVĚTLO V DLOUHÉM

čtvrtek 23. prosince 2021 od 13 – 20 hod
pátek 24. prosince 2021 od 8 – 16 hod
sobota 25. prosince 2021 od 8 – 20 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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