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OBECNÍK 2022 

Občasník vydávaný obecním úřadem v Dlouhém, tentokrát koncem roku 2022,                                              

ročník 24. 
 

Vážení spoluobčané,   
po roce k Vám v tomto předvánočním čase opět přicházíme s naším 
zpravodajem, ve kterém bychom Vás rádi informovali a shrnuli dění v roce 
2022 v naší vesničce. Byl to opět rok plný práce, ale i kulturních akcí, kdy 
jsme se mohli konečně po dvou letech, kdy to nebylo tak jednoduché, opět 
začít scházet.  
Pojďme si tedy celý tento rok shrnout do několika stránek.  Už to budou 
skoro tři roky, co jsme všichni začali bojovat s nákazou zákeřným virem 
COVID-19. Sotva jsme si mysleli, že to nejhorší snad máme za sebou a s 
tímto virem se pomalu učíme žít, tak nás všechny 24. února překvapila 
zpráva, že Rusko zaútočilo na Ukrajinu. Byl to šok a zase jsme se všichni 
museli nové situaci přizpůsobit. Není to lehké, roztočila se inflační spirála, 
vše se zdražuje. Přesto jsme se po COVIDu snažili vrátit život v obci, alespoň 
ten kulturní, do starých kolejí.   
Jak je u nás v Dlouhém zvykem, tak ani v roce 2022 jsme nezaháleli. 
Největší akcí u nás bezesporu bylo propojení nového vodovodu do 
vodojemu a zakoupení nového komunálního traktoru s mulčovačem. Také 
se pokračovalo v těžbě, kůrovcem zasažených, obecních lesů, které se 
postupně uklízejí a zalesňují. Dále proběhla spousta dalších pracovních i 
kulturních akcí, o kterých se dočtete na následujících stránkách. 
 
 

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. Několik 
posledních let dostáváme stížnosti na toto chování.  
BUĎME OHLEDUPLNÍ. RODIČE POUČTE DĚTI! DĚKUJEME.  
O PŮLNOCI NA SILVESTRA SE BUDEME TĚŠIT NA SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NA NÁVSI. 
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A CO NÁM ROK 2022 POSTUPNĚ PŘINESL?  
  

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 

Letošní Tříkrálová sbírka konečně po dvou letech pandemie proběhla v naší obci 

klasickým způsobem. U nás a v Račicích se uskutečnila v sobotu 8. ledna 2022. 

Celkem se „vykoledovalo“ 24 520,- Kč.  Všem koledníkům i dárcům upřímně 

děkujeme.  Pro rok 2023 jsme předběžně s organizátorkou naplánovali Tříkrálovou 

sbírku na sobotu 7. ledna 2023. Prosíme opět o vlídné přijetí koledníků.  

Pro zajímavost uvádíme statistiku Tříkrálových sbírek za posledních 16 let v naší 

obci a v Račicích. 

Rok 2007 - 11 816,-  Rok 2015 - 19 305,- 

Rok 2008 - 12 190,-  Rok 2016 - 20 790,- 

Rok 2009 - 12 547,-  Rok 2017 - 19 198,- 

Rok 2010 - 14 105,-  Rok 2018 - 19 960,- 

Rok 2011 - 15 102,-  Rok 2019 - 20 345,- 

Rok 2012 - 14 387,-  Rok 2020 - 23 060,- 

Rok 2013- 15 011,-  Rok 2021 - 15 285,-  ( kvůli epidemii koronaviru se vybíralo na OÚ a v COOPu ) 

Rok 2014 - 17 571,-  Rok 2022 - 24 520,- 

V neděli 16. 1. 2022 v 17 hodin uspořádala Žďárská charita jako poděkování všem 

koledníkům i dárcům XV. Tříkrálový koncert, kde vystoupila Horácká muzika 

a který byl přenášen on-line. Pro naše občany jsme uspořádali společné promítání 

tohoto koncertu v zasedací místnosti OÚ. 

VÁLKA NA UKRAJINĚ - POMOC NAŠICH OBČANŮ 

Jak jsme psali výše, dne 24. února 2022 nás všechny překvapila zpráva v televizi, 

kdy Putin oznamoval zahájení ruské invaze na Ukrajinu. Tímto započal ozbrojený 

konflikt, rusko-ukrajinská válka, která byla vyvrcholením rusko-ukrajinské krize. 

Ženy a děti začaly prchat do sousedních států, s vlnou uprchlíků se potýkala i naše 

země. Nálady ve společnosti byly rozporuplné. Invazi odsoudila řada států. Společně 

s Evropskou unií a USA došlo k uvalení mezinárodních sankcí proti Rusku. 

Z globálního pohledu vedly invaze a související sankce k omezení mezinárodního 

obchodu a prudkému nárůstu cen některých komodit, zejména plynu, elektřiny, 

potravin, oceli,... 

I my jsme se ihned po vyhlášení sbírek pro Ukrajinu zapojili do materiální sbírky. 

Dne 4. 3. 2022 jsme odvezli vybrané věci hasičským autem na sběrné místo žďárské 

charity a alespoň malým dílem pomohli, i když to byla jen kapka v moři. Přesto všem, 

kteří se zapojili, ještě jednou děkujeme. S odstupem času již víme, že válka hned tak 

neskončí.  

PÁRKOVÉ ZÁVODY 

V letošním roce se opět bohužel párkové závody uspořádat nepodařilo, a to nejen pro 

nepřízeň počasí, ale stále ještě kvůli vládním opatřením ohledně pandemie Covid-19.  

HASIČSKÝ PLES 

Vládní nařízení na začátku roku 2022 se opět dotkla také hasičského plesu, který 

nebylo možné uspořádat.  O to více se však určitě všichni těšíme na ples v roce 2023, 
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který se snad již podaří zorganizovat.  Konečně bude příležitost se společně setkat 

v zrekonstruovaném sále, který dosud nebylo možné na žádné větší akci otestovat. 

Ples je naplánovaný na sobotu 28. 1. 2023. 

MASOPUST 

Tak jako v loňském roce, bylo i letos nutné oželet masopust. Snad tedy v roce 

2023??? Pevně věříme, že ano. Tak jako se těšíme my, určitě jsou nedočkaví i naši 

masopustníci. 

VESNICKÝ KVÍZ 

Dne 26. 3. 2022 navázala dalším Vesnickým kvízem dloužská mládež na velmi dobře 

rozjetou akci, kterou v loňském roce zbrzdila pandemie koronaviru. V čele kvízu stál 

opět Jaroslav Stupka ml., kterému zdárně sekundovali Karolína Hlavatá a Libor 

Janíček ml. Letos máme slíbený ještě další kvíz, ten je naplánovaný na 30. 12. 2022 

v sále kulturního domu. O velkém úspěchu kvízu vypovídá i to, že do každého 

dalšího se hlásí více a více družstev s nápaditými názvy a že sami soutěžící 

pokračování kvízu vyžadují. Soutěží se utkávají v různorodých tématech, každý 

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

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

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

vzala na starosti obecní hospoda, takže nikdo nestrádal. Všichni se už těšíme na další 

zajímavosti, kterými bude jistě nabitý i další kvíz.  

DĚTSKÝ KARNEVAL 

Dětský karneval uspořádaly maminky dětí v neděli 3. 4. 2022. K tanci i poslechu 

pouštěli hudbu kluci Janíčkovi. Masky si mohly zasoutěžit, něco vyhrát v bohaté 

tombole či si dát výborné hranolky nebo párek v rohlíku. Srdečně děkujeme všem 

dárcům do tomboly a také za další příspěvky na karneval.  

SETKÁVÁNÍ SENIORŮ KLAS (KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ)  

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

vzhledem k omezení v minulých dvou letech se stále ještě nepodařilo navázat 

na pravidelný provoz. Doufáme, že se tato záslužná činnost obnoví a setkávání 

seniorů bude pokračovat.  

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 14. 4. 2022, poslední hrkání bylo v sobotu 

16. 4. 2022 v 11 hodin. S hrkači, klepači a písničkou „My hrkání zvoníme“ chodily 

děti nadšeně po vesnici a užívaly si toho, co jim bylo minulé dva roky zapovězeno.   

Další příjemnou velikonoční tradici, jež je posezení u zeleného piva, jsme letos 

po dvou letech oprášili a na Zelený čtvrtek 14. 4. 2022 jsme se sešli v naší obecní 

hospodě. K dispozici byly hospoda i sál. K pivu byla k zakousnutí pizza Giovanni 

a utopenci z Trpína. Akce byla vydařená a všichni vypadali spokojeně. 
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Pro potěšení dětí a možná i dospělých či kolemjdoucích se na náves pod lípu vrátil 

po opravdu důkladné rekonstrukci velikonoční zajíc. Dělal nám znovu radost téměř 

celý měsíc, poté byl znovu uschován na obvyklé místo. 

STAVĚNÍ MÁJKY 

Letos byl májový symbol konečně opět postavený oficiálně a za vydatné podpory 

občanů. Po dvou letech, kdy mladí muži máj oficiálně postavili a děvčata ji ozdobila, 

bylo možné pod májkou také posedět, čehož bylo hojně využito, a akce byla 

zakončena nad ránem, kdy se na silnici před spoustou domů objevily po letech 

i nápisy. Nutno podotknout, že tentokrát byly opravdu výstižné, vtipné, ale zároveň 

si udržely úroveň. Jak je vidět, jde to i se slušností. 

KNIHOVNA 

V obci funguje místní knihovna, protože ale víme, že návštěvnost je velmi malá, 

snažíme se ji podpořit jinými vhodnými akcemi a rádi bychom v tom do budoucna 

pokračovali. V sobotu 23. 4. 2022 se uskutečnilo v naší knihovně háčkování 

pro všechny věkové kategorie, a protože naše knihovnice, paní Veronika Holá, 

je zdatná háčkulinka, akce byla jistě podařená. Děvčata se dokonce domluvila, že se 

znovu sejdou, a i když to zatím nevyšlo, věříme, že k tomu jednou dojde.  

Další akce proběhla v sobotu 10. 12. 2022, kdy se uskutečnilo čtení dětem s paní 

spisovatelkou Zdeňkou Šiborovou, kterou nám domluvila a celou akci pomohla 

zorganizovat paní Jitka Stupková, za což jí děkujeme. Děti prožily malé 

dobrodružství se sovou Soničkou, dozvěděly se spoustu zajímavostí o přírodě 

a zvířátkách. Poté si mohly děti ze šišek taková zvířátka, ale třeba i andělíčky vyrobit. 

Všichni zúčastnění vypadali spokojeně a podle ohlasů snad i byli. Pár 

nejodvážnějších dětí zůstalo na obecním úřadě i přes noc, povečeřeli jsme párky 

v rohlíku, promítli několik pohádek, zahráli si pár společenských her a ráno posilněni 

palačinkami vyrazili k domovu.  Vzhledem k tomu, že při odchodu děti prohlásily, 

že příště je tu potřeba zůstat celý víkend, tak se jim zde určitě líbilo. 

LAMPIONOVÝ PRŮVOD 

V sobotu 7. května proběhl v Dlouhém tradiční lampionový průvod na připomenutí 

ukončení 2. světové války. Děkujeme maminkám, že si vzaly organizaci na starosti. 

SLAVNOST K SV. FLORIÁNOVI A OSLAVA SVÁTKU MATEK 

Také slavnost sv. Floriána a oslavu Dne matek bylo letos možné po delší odmlce 

konečně zase uspořádat.  Oslavy začaly v neděli 8. 5. 2022 položením věnce 

k pomníku padlých a mší svatou pod kaštany vedle naší kapličky sv. Floriána během 

níž bylo požehnáno dopravní vozidlo FIAT DUCATO a renovovaná motorová 

stříkačka DS16 našich hasičů. Poté jsme se přesunuli do sálu KD, kde pro nás měly 

připravené představení děti z Dlouhého pod vedením maminek v čele s paní Magdou 

Řehořovou a Lucií Vondruškovou. Následovalo vystoupení souboru ZUŠáci (velký 

dechový soubor při ZUŠ Jana Štursy Nové Město na Moravě). Naše šikovné ženy 

napekly něco sladkého na zub, hasiči se ve spolupráci s obecní hospodou postarali 

o občerstvení. Počasí nám přálo a akce byla opravdu vydařená. V roce 2023 je 

slavnost k sv. Floriánovi plánovaná na neděli 7. 5. 2023. 
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VESNICE ROKU 

Předloni byla, známá námi oblíbená soutěž, Vesnice roku zrušena a loni, jak všichni 

víme, se přesunula do virtuálního světa. V letošním roce 2022 se konečně opět vrátila 

ve své původní podobě. Nějaký čas jsme váhali zda se přihlásit, vždyť ono je s tím 

spoustu práce. Nakonec jsme přihlášku vyplnili a čekali, kdy se nám ozvou. Dnem D 

bylo pro naši obec 18. 5. 2022, kdy do naší obce zavítala desetičlenná komise. Jako 

tradičně jsme měli vypracovaný přesný časový scénář. Do prezentace obce se zapojili 

téměř všichni zastupitelé a spousta našich spoluobčanů. Opravdu jsme moc vděčni 

všem, kteří jsou ochotni věnovat svůj čas a třeba si vzít i dovolenou. Tahle soutěž je 

hlavně o lidech, o tom, jak spoluobčané dokáží podpořit v soutěžení obec, jak dokáží 

spolu v obci žít. Vyhlášení výsledků proběhlo hned druhý den 19. 5. 2022 v obci 

Sobíňov (vítěz krajského kola z roku 2019), kde komise měla zpracované prezentace 

z návštěv všech zúčastněných obcí. Jak prezentace probíhala, tak jsme si v duchu 

říkali, že konkurence je opravdu velká, všechny obce byly perfektně připravené.  

I tentokrát si myslíme, že jsme komisi zaujali, a i když to letos nevyšlo na stuhu, 

velice nás potěšil diplom za vzorné vedení kroniky, z čehož měla velkou radost i naše 

“nová” kronikářka Liduška Musilová. Diplom jsme pak všichni řádně oslavili 

v místní hospůdce. Slavnostní vyhlášení proběhlo ve vítězné obci Kraje Vysočina, 

v obci Třeštice, v polovině srpna, kde jsme si převzali diplom. 

TANEČNÍ VÝLET 

Sbor dobrovolných hasičů uspořádal v sobotu 18. 6. 2022 letošní první taneční 

zábavu (výlet). K tanci hrála tradičně skupina Liquid Face.  Další ze tří 

uspořádaných výletů byl se skupinou Black Jack 9. 7. 2022, účast opět vzorná. Třetí 

výlet se skupinou MAYDAY se uskutečnil 13. 8. 2022.  Všichni si zábavy u nás jistě 

užili a spokojenost vládla jak na straně návštěvníků, tak i na straně pořadatelů, i když 

se to opět neobešlo bez menších škod. Bohužel někteří příchozí, posílení alkoholem 

neví, co činí. Náhrada zničeného stromu u cesty do Branišova je stále ještě 

nedořešená a hasiči strom vysadí v příštím roce, jak slíbili. Všem, kteří pomáhali 

a pomáhají jak při hasičských, tak obecních akcích, patří velké poděkování.  

SOPTÍCI V DLOUHÉM 

V neděli 22. 5. 2022 u nás proběhlo zahajovací kolo soutěže v požárním sportu 

o Novoměstský pohár Soptíků. Počasí přálo, a i když jsme skončili těsně pod stupni 

vítězů v kategorii mladších, odpoledne jsme si užili. Skvělá akce. Úžasný 

komentátorský výkon Míši Knížkové a opět originální trofeje pro vítěze od našeho 

kováře Pepy Tulise ve tvaru hasičských žebříků. 

SOUSEDSKÉ POSEZENÍ 

Dne 1. 10. 2022 jsme uspořádali sousedské posezení. Tentokrát jsme sportovní 

výkony vyměnili za pohádkovou vesničku. Těsně po poledni se začala ze všech stran 

Dlouhého trousit prapodivná stvoření. Nezasvěcený pozorovatel mohl nabýt dojmu, 

že se ocitl v říši pohádek, ale vysvětlení bylo mnohem jednodušší. Na třicet nadšenců 

z naší obce a pár našich skalních pomocníků z okolí se rozhodlo každoroční 

sousedské posezení zpestřit dětem a vlastně i dospělým pohádkovou vesničkou. 

Putování začalo v jeskyni u dvou jezinek, jejichž rolí se ujaly starostka 
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s místostarostkou. Zde byli všichni účastníci pečlivě zváženi a změřeni, zda dosahují 

dostatečných rozměrů, aby mohly být stejně jako Smolíček Pacholíček připraveni 

k večeři. Protože všem nějaké to deko chybělo, byli vysláni do víru pohádkové 

vesničky, kde za splněné úkoly získávali nejen sladkosti, ale také další zajímavé 

odměny. První zastávkou byla čertovská pohádka s peklem plným čertů a čertic 

v budově (sklepě) obecního úřadu (nutno podotknout, že ne všichni tuto návštěvu 

zvládli). Přes Pipi Dlouhou punčochu a její třídění ponožek se účastníci dostali 

k Alchymistovi, který je naučil různá kouzla a taje, třeba jak vyrobit zubní pastu pro 

slona. Dále dorazili do krásně vyzdobené pařezové chaloupky, kde je vyzkoušeli 

Křemílek s Vochomůrkou z poznávání stromů a jejich plodů. Odtud vyrazili 

za krtkem a myškou, kteří jim vysvětlili, co všechno vidí krtek pod zemí a vyzkoušeli 

si, jestli jsou šikovní jako on a dokázali by žít v naprosté tmě. Pokračovali 

do Vodnických pohádek, kde si zarybařili s rybářem a krásné vodnice je vyzkoušely, 

jak dobře znají různé ryby. 

Poté navštívili nejpočetnější pohádku, a sice Sněhurku s jejími sedmi trpaslíky. Tady 

dostali za úkol spící Sněhurku za vydatné asistence trpaslíků probudit. A protože 

Sněhurka byla vousatá krasavice s chlupatýma nohama, měly z ní děti, a myslím, 

že i dospělí nefalšovanou radost. Pokračovali ke včelce Máje, kde je pilné včeličky 

naučily nosit pyl do úlu a odměnily je medovými bonbóny a medovým nektarem. 

Předposlední zastávkou byl statečný kovář se svým učedníkem, kteří s dětmi razili 

dloužské dukáty. A protože si všichni u kováře vysloužili odměnu, mohli s ní vyrazit 

na poslední stanoviště, kterým byla pohádka Tři zlaté vlasy děda Vševěda u rybníka 

Halíře. Zde už na ně čekal Plaváček s převozníkem, kteří je po zaplacení dukátem 

převezli na druhý břeh, a po získání tří zlatých vlasů, se všichni vrátili do jeskyně, 

kde po opětovném zvážení dostali od našich již známých jezinek slíbenou odměnu. 

Ztráty na životech nebyly žádné, a protože ne všichni měli dodatečnou váhu, bylo 

nutno toto napravit. Všichni si pochutnali na občerstvení, o které se postarali místní 

hasiči ve spolupráci s obecní hospodou. Připraveny byly pro děti oblíbené hranolky, 

maso na grilu a také zeleninové saláty (za tyto děkujeme Katce Šmídkové a Zuzce 

Horké) a samozřejmě nechyběla ani pizza Giovanni z pece a utopenci z Trpína. 

Místní ženy upekly něco dobrého k zakousnutí a že se nám toho zase sešlo... A všem 

nám bylo dobře.  

Navečer nám po sále běhalo spoustu zvířátek, příšerek, motýlků a bůhví čeho všeho 

ještě. Protože tak jako již v předešlých letech jsme rádi přijali nabídku paní Mirky 

Havířové, která předvedla svoji parádní disciplínu – malování na obličej.  Bohužel 

jsme přišli o naši oblíbenou a všemi očekávanou atrakci, a sice přetahování horního 

a dolního konce Dlouhého, kterou nám zhatil déšť. Zbytek dne jsme si však pokazit 

nedali, celou akci přestěhovali pod pergolu a do sálu a vesele pokračovali dál. 

Naplánované bylo také posezení s živou hudbou, ale vzhledem k tomu, že, i když už 

si to nechceme moc připouštět, covid je tu stále s námi, toto nám znemožnil. Ale aby 

nám to nebylo líto, zavítal mezi nás pan Ivo Peňáz se svojí harmonikou a večer nám 

zpříjemnil. Moc mu za to děkujeme. Poděkování patří také všem, kteří s přípravou a 

organizací sousedského posezení pomáhali.   
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DRAKIÁDA 

Protože vloni měla tato akce velký úspěch, tak ji Kateřina a Nikola Hublovy se svými 

pomocníky 16. října 2022 opět uspořádaly. Za toto jim všem ještě dodatečně 

děkujeme. Počasí nám úplně nepřálo a bylo stejně jako vloni téměř bezvětří, takže to 

vypadá, že se to u nás stane tradicí. I přes počáteční problémy se však nad Dlouhém 

vznášelo hned více než dvacet draků, kteří se utkali v několika kategoriích. Všichni 

„drakoletci“ byli odměněni diplomy a také nějakými dobrotami. K vyhlášení 

výsledků se všichni sešli u obecní hospody, kde bylo pro malé i velké účastníky 

nachystáno občerstvení v podobě opékaných špekáčků a kde mohli všichni využít 

služeb obecní hospody. 

VOLBY DO  ZASTUPITELSTVA OBCE 

Ve dnech 23. a 24. září 2022 proběhly volby do Zastupitelstev obcí ČR.  

Voleb se v Dlouhém zúčastnilo 142 voličů z 203, tj. 70 % volební účast.  

Zájem o volby byl v naší obci velký, postaveny byly 4 kandidátky po 9 osobách, což 

určitě vypovídá o zájmu o dění v obci. Jsme rádi, že do toho šli i naši mladí 

“JUNIOŘI”, určitě je dobré postupně předávat starost o fungování obce těm 

mladším. Do zastupitelstva se však mohlo dostat pouze 9 členů. Ustavující schůze 

zastupitelstva proběhla 20.10.2022 a neuvolněnou starostkou obce byla opět zvolena 

Jaroslava Hlavatá, uvolněnou místostarostkou Pavlína Tulisová.  

Výsledky voleb v obci Dlouhé 24. 9. 2022 podle počtu obdržených hlasů  

1. Hlavatá Jaroslava - 96 hlasů – KDU-ČSL – člen zastupitelstva 

2. Tulisová Pavlína - 91 hlasů – KDU-ČSL – člen zastupitelstva 

3. Hubl Jiří - 66 hlasů – Dlouháni – člen zastupitelstva 

4. Krejsek Jan                           - 64 hlasů – Dlouháni– člen zastupitelstva 

5. Petera Roman                       - 53 hlasů – Dlouháni – člen zastupitelstva 

6. Tulis Josef                            - 52 hlasů –KDU-ČSL – člen zastupitelstva 

7. Stupka Jaroslav ml.                 - 51 hlasů– SNK obce Dlouhé – člen zastupitelstva 

8. Janíček Libor ml.  - 50 hlasů – Dlouháni 

9. Šmídek Jiří - 49 hlasů – KDU-ČSL 

10. Hlavatý Josef ml.                - 48 hlasů– JUNIOŘI – člen zastupitelstva 

11. Bureš Luboš                         - 48 hlasů – SNK obce Dlouhé 

12. Cikryt Jiří                              - 41 hlasů – SNK obce Dlouhé 

13. Křepela Petr                         - 40 hlasů – KDU-ČSL 

14. Janíček Rudolf                     - 39 hlasů – KDU-ČSL 

15. Musilová Ludmila                 - 38 hlasů– KDU-ČSL – člen zastupitelstva 

16. Janíček Jaroslav                   - 37 hlasů – JUNIOŘI 

17. Vondruška Tomáš                 - 37 hlasů – Dlouháni 

18. Knížková Michaela               - 31 hlasů - Dlouháni 

19. Pejchal Pavel                        - 31 hlasů – KDU-ČSL 

20. Řehoř Jan                             - 28 hlasů - Dlouháni 

21. Tulis Pavel                            - 27 hlasů – KDU-ČSL 

22. Řehoř Michal                        - 23 hlasů - Dlouháni 

23. Křepela Luboš                      - 18 hlasů – SNK obce Dlouhé 

24. Křepela Lukáš                      - 18 hlasů – JUNIOŘI 

25. Čuhel Bohdan                      - 17 hlasů – Dlouháni 
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26. Křivánek Martin                    - 17 hlasů – SNK obce Dlouhé 

27. Smetanová Lucie                 - 17 hlasů - JUNIOŘI 

28. Hlavatý David                      - 16 hlasů – JUNIOŘI 

29. Hublová Kateřina                 - 14 hlasů - JUNIOŘI 

30. Zahrádka Jaromír                - 14 hlasů – SNK obce Dlouhé 

31. Pavlovský Josef                   - 13 hlasů – SNK obce Dlouhé 

32. Stupka Richard                    - 13 hlasů – JUNIOŘI 

33. Smetana Vojtěch                  - 12 hlasů - JUNIOŘI 

34. Musil Pavel                          - 10 hlasů – SNK obce Dlouhé 

35. Holý Petr                               - 8 hlasů – SNK obce Dlouhé 

36. Čuhel Radek                         - 4 hlasy – JUNIOŘI 

PILATES 

I v letošním roce se u nás na sále cvičí, a to jako vždy pod dohledem zdatné cvičitelky 

Milady Kuželové. Zájem je opravdu velký a přístavba sálu se nám hodí. 

VÝLOV OBECNÍHO RYBNÍKA HALÍŘE 

V sobotu 5. 11. 2022 proběhl historicky první výlov obecního rybníka Halíře, který 

si vzali na starosti dobrovolníci z řad zastupitelů. Za vydatné pomoci zkušených 

občanů – rybářů se zadařilo a i když úlovky nebyly úplně triumfální, výlov měl velký 

úspěch. Připravena byla ovarová polévka, pečená kolena a žebra. O pitný režim 

se postarala obecní hospoda a nikdo jistě nestrádal. Dokonce došlo i na sázky ohledně 

velikosti vylovených ryb. Skvěle se bavili dospělí i děti, které musely maminky večer 

odbahnit, očistit a usušit, aby si je mohly odvést domů. Tímto děkujeme za organizaci 

Janu Krejskovi, Jiřímu Hublovi a jejich pomocníkům. Výhledově bychom chtěli 

rybník vyčistit, dát do něj násady ryb a za rok, za dva si výlov případně zopakovat, 

zda se to podaří, ukáže čas. Do jara necháme rybník vypuštěný a pokusíme 

se svépomocí vyčistit zanesené dno rybníka, a to hlavně v místech u čepu. 

 SPOLEČNÉ TVOŘENÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ, ROZSVÍCENÍ 

VÁNOČNÍHO STROMU A VÁNOČNÍ BESÍDKA 

Abychom toho neměli na konec roku málo, tak jsme na pátek 25. 11. 2022 připravili 

v sále U Pávků první společné tvoření adventních věnců. Až nás mile překvapilo, 

kolik se nás sešlo a jaká krásná díla se podařilo vyrobit. Nezapomněli jsme si 

vyzdobit ani hospodu a kancelář obecního úřadu. Určitě to chystání věcí stálo za to. 

U práce jsme si pochutnali i na svařáčku, jednohubkách a sladké buchtě.  

Rozsvícení vánočního stromu proběhlo první adventní neděli 27. 11. 2022. Děti si 

pro nás pod vedením maminek a paní Květoslavy Pejchalové připravily program, 

který se jim moc vydařil.  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. Nazdobení borovičky na návsi, která 

nahradila smrček, který bohužel podlehl kůrovcové kalamitě, si vzal na starost již 

tradičně náš elektrikář, pan Jiří Šrámek, za pomoci pracovníků obce pod vedením 

Jiřího Šmídka a těžké techniky, která je vyzvedla do výšky. Oběma moc děkujeme, 

věříme, že ten náš stromeček je stejně nejkrásnější. A protože jak víte, musíme mít 

vždycky něco navíc, ukoval nám náš místní kovář, pan Josef Tulis, velký adventní 
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věnec, který jsme ozdobili a na kterém jsme po všechny adventní neděle postupně 

rozsvěcovali za zpěvu vánočních písniček svíce. Třetí adventní neděli si Kateřina 

Hublová připravila před rozsvícením 3. svíce pro děti překvapení ve formě cesty 

za pokladem. Za toto patří velké díky.  

Vánoční besídka proběhla tradičně 4. adventní neděli v sále u Pávků. Děti nás 

potěšily pásmem básniček, příběhem o narození Ježíška, zpíváním koled i hrou na 

hudební nástroje. Opět to bylo příjemně prožité odpoledne ve společnosti sousedů 

a přátel a nazdobený stromeček nás už naladil na blížící se vánoční svátky.   

ČERTOVSKÁ BANDA 

V pondělí 5. 12. 2022 zase po roce ovládla náves čertovská banda, aby zkontrolovala, 

že se všechny děti chovají tak, jak mají, a protože se v úterý neukázaly žádné ztráty 

na straně dětí ani čertů, vypadá to, že tento rok byli všichni opět vzorní. Děkujeme 

mládežníkům za udržování prastaré tradice. 

Tradicí Vánoc u nás v obci zůstává betlémské světlo v kapličce, o tom, kdy si pro něj 

můžete přijít, se dočtete na poslední stránce tohoto obecníku. 

Rok jsme proběhli a nyní podrobněji k jednotlivým akcím 
uskutečněným v roce 2022 

 

KULTURNÍ DŮM 

V kulturním domě letos nedošlo k žádným velkým zásahům. Mohl tak sloužit svému 

účelu – kulturním a společenským akcím. Společně s hasiči jsme vybavili Grill bar 

kuchyňskou linkou, lednicí s mrazákem a kontaktním grilem. Dále bylo zakoupeno 

přenosné výčepní zařízení. Kuchyňku jsme vybavili jednotným nádobím pro 

cca 100 osob (talíře, skleničky, příbory, mísy apod.). Byly zakoupeny bílé ubrusy.  

Za výrobu nábytku patří velké díky Michalu Řehořovi, který věnoval vlastní práci 

(platili jsme pouze materiál).   

A protože zájem o zapůjčení prostor kulturního domu stoupal, rozhodlo 

zastupitelstvo nastavit pravidla a schválilo 25. 6. 2022 podmínky krátkodobého 

pronájmu prostor a zařízení. Na webových stránkách obce v záložce Obec Dlouhé – 

Kulturní dům jsou zveřejněny schválený ceník a podmínky pronájmu. Zásadní 

podmínkou je, že obecní prostory jsou pronajímány pouze pro občany naší obce, 

spolky, případně firmy, které mají sídlo v obci. Cizím/přespolním nepůjčujeme. 

V případě zájmu o pronájem kontaktujte obecní úřad, kde Vám budou poskytnuty 

bližší informace.  

POŘÍZENÍ KOMUNÁLNÍHO TRAKTORU  

Na podzim roku 2021 padlo rozhodnutí začít vybírat nový traktor pro údržbu v obci. 

Mezi priority patřilo to, aby ho bylo možné využít pro co nejvíce činností, a také 

dostupný servis. A tak začalo několikaměsíční zjišťování informací. Obvolali jsme a 

navštívili několik obcí i firem ohledně referencí. S nabídkami a radami postupně 

přicházeli i soukromí zemědělci v obci. Zastupitelé 24. 2. 2022 posuzovali nabídky 

a rozhodli zakoupit traktor KIOTI DK6020 s čelním nakladačem a mulčovačem z 
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důvodu sečení velkých ploch. Dále byl objednán traktorový nosič s kontejnerem 

místo klasického valníku, protože pro účely obce je lepší kontejner. Ten je možné 

složit, převézt v něm traktůrek na sečení, může být používán i na drobnou suť, je 

využitelnější než jen vůz, přestože cena je vyšší. Vše bylo objednáno u firmy P&L, 

spol. s.r.o. ve Velkém Meziříčí s termínem dodání do 15. srpna, kdy nám však bylo 

slibováno, že to bude určitě dříve, ale nakonec jsme se museli smířit s dodáním až 

12. 10. 2022 a u mulčovače dokonce až 25. 10. 2022. I přesto stihl Jirka Šmídek s 

traktorem za tu krátkou dobu nadělat spoustu práce. Traktorový nosič s kontejnerem 

bude dodán na začátku ledna 2023.  

Spolu s rozhodnutím zakoupit nový traktor jsme začali řešit, kde ho zaparkujeme. 

Když už se blížil srpen a my stále nevěděli kam s ním, přišel nápad zvednout 

a podezdít plechovou boudu za obecním úřadem. Byla to rychlovka – 20. 7. 2022 

jsme svolali asi 20 chlapů z dědiny a ti nejdříve plechovou boudu přenesli mimo 

základovou desku, Jiří Šmídek během několika dnů vystavěl podezdívku 

a 26. 7. 2022 proběhla opětovně akce kulový blesk, kdy se plechová bouda vracela 

na místo, pouze o cca 50 cm výše. Vše se podařilo. Kovář Josef Tulis upravil 

(prodloužil) vrata, plechy naohýbali chlapi na Pamě a Jirka Šmídek si vrata upravil. 

S oplechováním pomohl pan Jaroslav Musil a Tomáš Strachoň. Všem pomocníkům 

děkujeme. Jednoduché a levné řešení. A kolik nás to všechno stálo? 

Traktor KIOTI s čelním nakladačem a mulčovačem stál 1 462 890,- Kč. Na pořízení 

byla využita dotace z Programu obnovy Vysočiny z Kraje Vysočina ve výši 127 000,- 

Kč. Za traktorový nosič s kontejnerem zaplatíme 309 760,- Kč. Materiál 

na podezdění plechové boudy stál 16 029,- Kč. Nakonec byla do plechové boudy 

dotažena elektřina. Chtěli bychom poděkovat klukům Janíčkovým za zakopání 

kabelu a panu Jiřímu Šrámkovi za elektropráce. Elektropřípojka vyšla 

na 17 313,- Kč.   

OBECNÍ HOSPODA 

I letošní rok byl provoz místní hospody pod záštitou obecního úřadu s provozem 

od čtvrtka do neděle. Zimní provoz zkrácený na čtvrtek, pátek a sobotu, nyní již 

pouze pátek a sobota.  Snaha o to, aby si na sebe hospoda vydělala a udržela přijatelné 

ceny pro občany, je pro nás stále nejdůležitější. Stále prodáváme pizzu Giovanni 

z Lanškrouna, která 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 provoz hospody a také samotnou obec. Ale 

mladé hospodské nám postupně odcházejí do svých stálých zaměstnání, mají jiné 

aktivity a brigády a máme stále větší problém obsluhu v hospodě zajistit. Proto 

bychom rádi touto cestou oslovili případné zájemce, kteří by chtěli v naší obecní 

hospodě obsluhovat, aby se nám ozvali na obecní úřad. Podmínky jsou: věk nad 

16 let, práce s pokladním systémem (zaškolíme), smysl pro pořádek, slušné 

chování, vstřícnost a ochota pracovat s lidmi. 
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PROVOZ OBECNÍ HOSPODY O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH 

čtvrtek 22.12.2022  od 19 hodin 

pátek 23.12.2022 od 19 hodin 

čtvrtek 29.12.2022 od 19 hodin 

pátek 30.12.2022 od 19 hodin 
 

HASIČSKÁ ZBROJNICE 

Po připomínkách jak ze strany hasičů, tak zastupitelů obce se blíží do finále 

rozhodnutí o zadání zpracování projektu pro stavební povolení na stavební úpravy 

hasičské zbrojnice. Prvotní studie je zpracovaná. Někdy na začátku příštího roku 

bychom chtěli projekt představit zájemcům z řad veřejnosti. Určitě bude hodně 

záležet, zda na rekonstrukci seženeme peníze. Dřevo na vazbu mají hasiči připravené. 

SPOJOVACÍ POLNÍ CESTA NAD OBCÍ  

Koncem léta jsme zjistili, že majitelé/uživatelé jednoho pozemku pod cestou navezli 

podél cesty val z hlíny, ale z velké části hlínu navezli i na obecní cestu, kterou zúžili 

natolik, že se tam nedalo projet. Do obecní cesty zasahovaly i železniční panely. 

Hranice cesty jsme nechali vytyčit. Pro rozšíření cesty, aby byla průjezdná a vedla 

po obecním zajistila obec odbagrování části meze nad cestou ve spolupráci 

se soukromými zemědělci. Starostka s místostarostkou jednaly s tímto vlastníkem, 

aby hlínu z obecní cesty odklidil, částečně to udělal, val nechal, zdůvodňoval to, že 

mu voda z pole nad cestou teče do dvora. Zastupitelé se sešli na místě 12. 9. 2022 

i  s  dotčenými vlastníky a řešilo se co dál, zda jsou ochotni věnovat aspoň 2 vozy 

polního kamene na zpevnění odbagrované části. Prohlásili, že oni kamení nemají, 

že pokud posbírají na poli pod cestou, že ho tam dají. Myslíme si, že by všem v této 

lokalitě, kteří cestu využívají, mělo záležet na tom, aby zůstala průjezdná a nedělat 

si vzájemně naschvály. V prosinci jsme na část cesty nechali navézt balenou a obecní 

pracovník ji rozhrnul. Část cesty spravili soukromí zemědělci na své náklady.   

RETENČNÍ PŘEHRÁZKY A MOKŘADNÍ TŮNĚ 

Po loňské reklamaci a opravě spodní tůně docházelo stále k úbytku vody v horní tůni, 

proto jsme stavbu opět reklamovali. V září přijela firma EKOSTAVBY a provedla 

opravu i na horní hrázi, kde vykopali rýhu 1 metr pod dno tůně, našli nepřerušené 

drenáže, kterými voda odtékala pod tůň a jílem je ucpali. Během výkopových prací 

se narazilo na vedení starého vodovodu ze Šebílky, a protože voda do obce již několik 

let neteče, pro jistotu byly trubky pod hrází přerušeny a ve starém vodojemu 

provedeny úpravy, aby se mohly vodou ze Šebílky zásobovat tůně. Vše vypadalo, 

že se oprava zdařila, avšak druhý den po odjezdu bagru jsme zjistili, že pod spodní 

tůní je také asi prasklý vodovod a nasává vodu ze spodní tůně. Abychom tomu 

zamezili, požádali jsme Janíčkovy, aby nám pomohli s bagrem a pracovník obce 

s nimi provedl opravu. Nyní se zdá, že byl problém vyřešen.  

ZELEŇ A PÉČE O VZHLED OBCE  

Již loni jsme pozorovali prosychání smrků na návsi. Koncem léta už bylo zřejmé, 

že jsou některé stromy uschlé a už nepůjdou zachránit. Nejvíc nám bylo líto našeho 

vánočního smrku, ale jak víte, tak máme vedle vysazený už náhradní, ale zatím není 
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dost velký. Dne 18. 8. 2022 šly k zemi smrky u chodníku a smrky na dětském hřišti. 

Děkujeme za precizně odvedenou práci Tomáši Šrámkovi. Dne 14. 9. 2022 pak 

přijela firma, která zbylé pařezy odfrézovala, a pracovník obce terén upravil. 

V příštím roce bychom rádi vysadili na dětském hřišti dva nové stromy, už plánujeme 

jaký druh. 

Během léta pracovníci obce obnovili nátěr na vývěskách obce, plotu kolem dětského 

hřiště, kolotoče i houpačky, u níž došlo i na výměnu poškozené fošny. Byla 

dokončena oprava dřevěného plotu kolem pomníku padlých. Menší opravou prošla 

i kaplička, u které nám Martin Čuhel zdarma opravil ztrouchnivělý práh a také vrchní 

desku oltáře, za což mu děkujeme. Pracovnice obce provedla nátěr dveří. Zde musel 

přijít se svou troškou do mlýna i kovář, kované mříže a panty očistil a natřel nově 

kovářskou barvou.  

Větší oprava proběhla také na víceúčelovém hřišti, kde díky získané dotaci 

z Kraje Vysočina, programu Sportoviště byla vyčištěna celá plocha hřiště. Byly 

vyměněny potrhané sítě v obou brankách, opravena bedna a informační vývěska 

(šindel na střeše byl nahrazen plechem). Do bedny byla zakoupena nová volejbalová 

síť, 2 ks míčů na volejbal a 2 ks na fotbal. Celkové náklady činily 70 964,- Kč. Dotace 

z Kraje Vysočina činila 34 235,- Kč.  

Během celého roku pracovníci obce velice dobře pracovali na údržbě zeleně, sečení 

trávy jak na návsi, tak hlavně kolem rybníků, přehrázek a tůní, kolem vodojemu 

a u vrtu. Na podzim je zase čekalo hrabání spadaného listí. A že té trávy i listí letos 

bylo. Tímto děkujeme také soukromým zemědělcům za výpomoc a možnost 

odvážení trávy na jejich hnojiště.  

Poděkování patří také Ing. Cikrytovi, že pečuje o stromy vysázené k Branišovu 

i u Přehrázek.  

V příštím roce by měl být podpořen ze SFŽP projekt Výsadby dřevin na 

Podvesnicích ve spolupráci se spolkem Natura Verde. Projekt by měl být ze 100 % 

uhrazen z dotace, ale na výsadbě by se měli podílet také občané obce svou 

dobrovolnickou činností. Vysadit by se mělo asi 56 stromů.  Jak budeme mít bližší 

informace, budeme informovat. Návrh osázení můžete najít na webových stránkách 

obce v sekci Obecní úřad - Projekty obce.     

Nakonec stojí za připomenutí, že nám na jaře v zeleném pásu kolem silnice krásně 

rozkvetly tulipány, které jsme vysadily loni na podzim s paní Ing. Cikrytovou. 

Za cibulky ještě jednou děkujeme paní Miladě Drdlové.  

Od 1. 12. 2022 přistoupila obec k úspornému opatření a mezi 23.15 – 4.00 hod 

se vypíná veřejné osvětlení.  

HOSPODAŘENÍ V LESE 

V letošním roce pokračoval boj s kůrovcem. Byly připraveny a vysázeny dvě 

oplocenky. Jedna na Kříštici, druhá pod Polňákem. Zejména pod Polňákem byl les 

hodně zarostlý bezem. Dřevo pod Polňákem bylo nabídnuto k prodeji. Po vyčištění 

a připravení oplocenky si výsadbu vzali na starost Rudolf Vopršal s Jiřím 

Laštovičkou. Celkem bylo vysázeno na obou místech 2 250 ks smrků, 600 modřínů, 

605 jedlí, 1 350 dubů. V letních měsících byl proveden postřik proti klikorohovi a na 
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podzim pak nátěr stromků proti okusu a v oplocenkách ožin a ošlap mezi stromky. 

Také se opravovaly oplocenky. Na podzim se těžební práce přesunuly na Kamenec 

a směrem ke Křídlům, i tam musel být pozván harvestor. K drobné těžbě došlo kolem 

starého vrtu a v Čekánovci. Kůrovec stále odolává. Těžit museli také soukromí 

vlastníci po celém katastru obce. Bylo a stále pokračuje to těžké období, kdy vidíme 

mizet naše lesy před očima. Obec vytěžila v roce 2022 asi 750 m3 dřeva. 

Díky lepším cenám za dřevo a dotacím na obnovu lesa či vyrovnání ceny 

kůrovcového dřeva těženého v roce 2022 bylo lesní hospodářství v zisku  

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - OBECNÍ VODOVOD, PŘIPOJENÍ NOVÉHO 

VRTU NA VODOJEM, ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 

VODOVOD - PŘIPOJENÍ NOVÉHO VRTU 

Letošní rok byl ve znamení realizace projektu Připojení nového vrtu na vodojem. 

Naštěstí jiné poruchy jsme v tomto roce nemuseli řešit, ale i tak jsme měli starostí 

dost. Během února a března bylo připravováno výběrové řízení na dodavatele. 

Vítězem výběrového řízení se stala firma VHS Žďár nad Sázavou, spol. s r.o. 

s nejnižší nabídkovou cenou 3 687 605,- Kč bez DPH (vzhledem k tomu, že se obec 

stala od 1. 1. 2022 povinně plátcem DPH, jsou i náklady na výstavbu bez DPH, 

v tomto případě pro obec dobře, jinak by se stavba díky nárůstu stavebních prací 

oproti původnímu rozpočtu prodražila asi o 800 tis. Kč na DPH). Stavební práce byly 

zahájeny na začátku července zemními pracemi, které probíhaly víceméně bez 

problémů. Větší problémy začaly až při instalaci technologie ve vodojemu. 

Dne 18. 8. 2022 byl proveden hlavní zásah do vodojemu, kdy byly namontovány 

nové rozvody, nainstalován filtr na odbourávání manganu a železa, namontovány 

odpočtové vodoměry. Během tohoto dne byla voda doplňována do vodovodního řádu 

přes hydrant z cisterny. Během instalace jsme nechali vyčistit obě komory vodojemu 

a odradonovací věž. Další práce probíhaly na elektroinstalaci a dálkovém přenosu 

dat jak na dispečink VAS, tak na náš mobil a počítač. Zdálo se, že vše bude v 

pořádku. Bohužel však koncem září došlo k poruše na dávkovacím zařízení 

manganistanu (snímač otáček na vodoměru), který slouží k odbourávání železa 

a manganu na filtru, a navíc došlo k lidské chybě pracovníků Vodaservisu, kdy místo 

toho, aby udělali proplach filtru do kanálu, propláchli filtr do vodojemu 

a manganistan vodu zbarvil do fialovo růžova. Reagovali jsme ihned, jak jsme 

to zjistili. Bohužel ale voda již odtékala do obce. Technicky není možné zcela 

zastavit odtok z vodojemu, hrozilo by zavzdušnění řádu a pak by cca 14 dnů mohly 

být některé domácnosti bez vody z důvodu nízkého tlaku. Trochu nás mrzela reakce 

některých lidí, ale opravdu jsme se snažili situaci vyřešit co nejdříve. Místostarostka 

situaci řešila po telefonu, protože byla zrovna s otcem na vyšetření u lékaře. Starostka 

přijela z práce vyhlásit rozhlasem, že došlo k problémům, objednala se cisterna 

pro náhradní zásobování pitnou vodou. Telefonicky s firmou Vodaservis 

místostarostka domluvila, že se na jejich náklady vypustí kontaminovaná voda 

z vodojemu a postupně z celého řádu. Tyto práce probíhaly téměř celý den. Bylo 

dovezeno 5 cisteren pitné vody (cca 64 m3), aby se mohl vyčistit i celý vodovodní 

řád. Zajímavé je, že do některých domácností růžová voda nedorazila, do některých 
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naopak koncentrovaně. Za to se omlouváme, ale nebylo možné tomu z naší strany 

zabránit. Další problémy následovaly v přenosu dat na mobil, neustále systém 

nefungoval, opakovaly se výpadky. Na systém nebylo spolehnutí. Pan Jiří Šrámek 

jezdil na vodojem několikrát za den, aby fyzicky kontroloval stav vody ve vodojemu. 

Několikrát zasahoval v okamžiku, kdy byla nízká hladina a systém nedal informaci 

k čerpání vody z vrtu. Tímto mu moc děkujeme za veškerou starost a práci spojenou 

se zprovozněním nového vrtu, bylo to hodin a hodin ve dne a někdy i v noci. Dost 

už stěžování, nyní už jsou snad všechny problémy téměř vyřešeny a čekáme 

na kolaudaci, která proběhne někdy na začátku příštího roku. Nyní se pracuje 

na novém provozním řádu, který musí schválit hygiena, a na vypracování 

ochranných pásem. Rozbory vody ukazují, že kvalita vody z nového vrtu je dobrá - 

nízké hodnoty železa i manganu, trochu zvýšené dusičnany, vše ale v limitu pro 

pitnou vodu.  

Doposud bylo na projekt v tomto roce vynaloženo 3 854 822,10 Kč, v roce 2021 to 

bylo 142 880,- Kč (Projekt a výdaje spojené se stavbou). V příštím roce očekáváme 

výdaje cca 100 000,- Kč za technický dozor stavby, provozní řád, stanovení 

ochranných pásem, odkup pozemku pod vrtem apod. Dotace ze SFŽP (Státní fond 

životního prostředí) činí 2 958 901,- Kč a je již z velké části na účtu obce. Vlastní 

prostředky obce vychází na částku 1 138 801,- Kč. Myslíme si, že i přes počáteční 

problémy je voda z nového vrtu kvalitnější, křišťálovější a že časem ocení tuto 

investici i občané. 

 

Výše vodného pro příští rok byla projednávána na jednání zastupitelstva obce 

15. 12. 2022. Kalkulovaná cena vodného dle neinvestičních nákladů roku 2022 

vychází na částku 59,83 Kč.  Nová cena vodného byla schválena na 30,- Kč/m3 

včetně DPH (bez DPH 10 % je to částka 27,27 Kč). Zároveň byl zvýšen roční 

paušální na přípojku/vodoměr ze 110,- Kč na 220,- Kč včetně DPH. To znamená, 

že na každý m3 vody, který odeberete Vám obec přispívá téměř 30,- Kč. Je 

potřeba si uvědomit, že vodovod je ekonomickou činností obce a měl by si na svůj 

provoz vydělat i s přiměřeným ziskem, a navíc bychom měli vytvářet prostředky 

obnovy, tzn. abychom si dokázali našetřit na jeho budoucí obnovu. Dále stojí za 

zmínku, že cena vody je v porovnání s ostatními obcemi na nižší úrovni a stále ji 

občanům obec dotuje ze zhruba 50 %. Jsou to peníze, které bychom mohli investovat 

jinde.  
Výnosy          254 641,- Kč 

v tom 

− účtované vodné občanům obce za rok 2022   219 823,- Kč  

− vodné od VAS za obec Račice 1-3 Q/2022+odhad 4.Q    34 818,- Kč  

Spotřeba za rok 2022 dle odpočtů vodoměrů – 9 402 m3 (tj. o 916 m3 méně oproti roku 

předchozímu). 

Zde trochu statistiky, kolik bylo dodáno m3 vody odběratelům v minulých letech: 

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

9402 10402 9775 10304 12029 10986 10613 12550 10822 10953 11077 10465 
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Běžné náklady – včetně předpokládaných v prosinci  284 928,- Kč  
v tom: 

− elektřina cca        75 000,- Kč  

− platby VAS za správu vodovodu    99 945,- Kč   

− elektroopravy, opravy, revize, za služby…   38 753,- Kč 

− vyčištění odrad.věže, zásobování pitnou vodou 

při výměně v armaturní komoře    21 159,- Kč   

− materiálové výdaje      1 071,- Kč 

- poplatky FÚ za čerpání podzemní vody cca  24 000,- Kč  

- roční mzdové náklady pracovníka na vodním hosp. 25 000,- Kč 

Běžné provozní roční náklady na 1 m3 fakturované vody jsou cca 30,- Kč. 
  

Předpokládaná ZTRÁTA    30.287,-  Kč.  

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

zohledněny ani odpisy majetku, které jsou ve výši 127 406,- Kč ročně, takže si 

uvědomme, že cena vody v naší obci je opravdu na nízké úrovni.  

Na fondu vodovodu, který byl založen v roce 2013, bude k 31. 12. 2022 částka 

cca 200 000,00 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. Na začátku prosince jsme 

podali žádost o prodloužení. Závazné stanovisko k naší žádosti vydává Povodí 

Moravy, kam naše obec místně přísluší. Po zaslání dopisu, ve kterém jsme popsali 

učiněné kroky od vydání minulého souhlasu před 5 lety, vydalo Povodí Moravy 

souhlasné stanovisko s těmito podmínkami: 

- platnost povolení: na dobu max. do 31. 12. 2027 

- změna kontroly vypouštěného množství odpadních vod cejchovanou nádobou na 

výusti 

- podmínky zpracování min. stupně dokumentace pro územní řízení + stavební 

povolení pro odkanalizování obce v souladu s Plánem rozvoje vodovodu a 

kanalizací Kraje Vysočina a to do termínu 31.12.2025. 

A abychom si připomněli, jak to bylo, uvádíme zde pár informací, jak šel čas: 

-  V roce 2018 bývalý starosta obce nechal vypracovat znalecký posudek pro ocenění jednotné 

kanalizace v obci pro posouzení stavu kanalizace a pro zaevidování do majetku obce. Koncem 

roku jsme začali hledat projektanta, který by zpracoval projektovou dokumentaci, jak je 

požadováno v rozhodnutí. Dostali jsme příslib od Ing. Cifra z Bystřice nad Pernštejnem, avšak 

přes opakované urgence docházelo stále k odkládání schůzky, až nám předal koncem roku 

2019 kontakt na Ing. Josefa Novotného z firmy Aqua Clean. Po osobní schůzce v Jihlavě i se 

starostou sousední malé obce Račice (úvaha řešit odpadní vody společně) došlo v květnu 2020 

k potvrzení objednávky na vypracování nejdříve technicko-ekonomické studie. Ing. Novotný 

několikrát navštívil zastupitelstvo, kde nám i přítomným občanům podával průběžně 

informace k možnostem odkanalizování obce naší velikosti (255 obyvatel). Samozřejmě jsme 

řešili i nutnost likvidace kalů. Práce na studii komplikovala i situace kolem pandemie COVID, 

vše se prodlužovalo. Proběhlo několik schůzek na Mikroregionu Novoměstsko i v sousedním 
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městysu Bobrová. Ohledně kalového hospodářství proběhla také schůzka okolních obcí na 

obecním úřadě v Radešínské Svratce s radním Kraje Vysočina, Ing. Pavlem Hájkem, a 

úředníkem Kraje Vysočina, Ing. Radkem Zvolánkem. Zvažovala se i varianta přečerpávání na 

ČOV do Bobrové nebo do Radešínské Svratky (kapacity těchto ČOV jsou na svém limitu). 

-    Abychom měli nějaké bližší informace ohledně přesnější trasy stávající jednotné kanalizace, 

hloubce šachet apod. (zaměření stávající kanalizace vyžadoval také Ing. Novotný jako 

podklad k vypracování studie), využili jsme nabídku studentky VUT v Brně, která zpracovala 

bakalářskou práci na téma Stavebně-technický stav kanalizace v obci a provedlo se geodetické 

zaměření.   

-    Na začátku letošního roku nám Ing. Novotný zaslal zpracovanou technicko-ekonomickou 

studii. Od té doby se zastupiteli řešíme, co by bylo pro naši obec nejvhodnější (v naší obci 

není žádný průmysl, žádná velká rekreační střediska…), a to jak z technického ale 

i ekonomického hlediska. Do cen výrazně zasáhlo zdražování materiálu a stavebních prací 

v druhé polovině loňského roku. Bez získání dotace nebudeme schopni stavbu realizovat. 

Všechny varianty jsou finančně velmi náročné na realizaci. Zvažujeme nyní i variantu 

kořenové čističky odpadních vod na toku Račického potoka, pokud by to bylo možné. Za tím 

účelem jsme na začátku listopadu navštívili kořenovou čističku v Bukově. Plánujeme také 

návštěvu na mechanicko-biologické ČOV. 

-   V současné době studentka VUT v Brně v rámci své diplomové práce dokončuje technicko-

ekonomickou studii, na čemž jsme se dohodli s doc. Ing. Petrem Hlúštikem, Ph.D. z Vysokého 

učení technického v Brně, fakulty stavební, Ústavu vodního hospodářství obcí, který je 

vedoucím diplomové práce naší studentky. Studii Ing. Novotného jsme mu dali k posouzení 

a byl také hostem na setkání se zastupiteli i občany naší obce v letošním roce.   

Dalším krokem obce bylo zavedení paušálního poplatku za připojení nemovitosti 

na jednotnou kanalizaci (stočného), kterou schválilo zastupitelstvo také 

15. 12. 2022, protože téměř celá obec je na kanalizaci napojena, a to buď přepady 

ze septiků, nebo dešťovými vodami. Aby si obec mohla u výdajů souvisejících 

s odpadními vodami (rozbory, projekty, deratizace, opravy…) uplatnit DPH 

na vstupu, musí mít z této činnosti také příjem. Pro rok 2023 byl schválen 

symbolický poplatek 110,- Kč včetně DPH na připojenou nemovitost, věříme, 

že zavedení poplatku přijmete s pochopením. Částka bude fakturována společně 

s vyúčtováním vodného v listopadu 2023. Do budoucna musíme počítat s tím, 

že vybudování nové kanalizace nás bude stát hodně peněz a je potřeba se na to 

připravit. 

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

Technické služby Bystřice nad Pernštejnem pro příští rok navyšují ceny služeb 

asi o 15 % (loni to bylo o 5 %). Zvyšuje se také cena za skládkování z 1 587,- Kč 

na 1 787,- Kč za tunu odpadu.  Cena za svoz jedné popelnice činí letos 800,- Kč, 

v roce 2022 bude 908,50 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). Takže ani na odpadovém hospodářství, přestože se nám daří 

dobře třídit odpady a komunálního odpadu postupně ubývá, se nám nedaří kvůli 

zvyšujícím se cenám snižovat náklady. Za odvoz 1 ks žlutého pytle s plasty platí obce 

18,88 Kč. K 30. 11. 2022 bylo odvezeno 1 614 ks (o 80 pytlů méně než v předešlém 
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roce). Náklady na svoz činily 30 472,- Kč. Děkujeme, že dobře třídíte a sešlapujete 

plastový odpad do pytlů.  

Z důvodu zdražování nakupovaných služeb muselo zastupitelstvo přistoupit také 

ke zvýšení místního poplatku za odpadové hospodářství. Zdražení kopíruje navýšení 

technických služeb o 15 %. Pro rok 2023 byl schválen poplatek 550,- Kč 

na poplatníka (osobu trvale bydlící v obci, vlastník nemovitosti určené k bydlení, 

kde není nikdo hlášen k trvalému pobytu - chalupáři).  Pokud bychom nechtěli být 

ztrátoví, vycházel by poplatek na částku 972,- Kč. Ze zákona by mohl poplatek 

činit až 1200,- Kč na poplatníka. Celé znění OZV najdete na webu obce 

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

na odpadovém hospodářství vychází téměř na 43 000,- Kč za rok 2022.  

Pro rok 2023 zachováváme stávající systém svozů. Sběrné místo před prodejnou – 

kontejnery na papír, barevné a bílé sklo, drobné kovy (plechovice), jedlé tuky 

(vyhazovat v uzavřených PET lahvích) a v zimním období popelnice na BIO odpad.  

Tak jako v loňském roce, tak v některých měsících letošního 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 situace nastala i s plastovým odpadem a my jsme museli platit za tunu 

vytříděného plastu. Celkem bylo do 30. 11. 2022 odvezeno 2,925 tuny (loni 

3,354 tuny) plastového odpadu.  

Na jaře a na podzim jsme pro občany uspořádali také svoz objemného odpadu, 

celkem byly odvezeny 4 kontejnery, za které obec zaplatila 12 840,- Kč. 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. I s odpadem, který vyhazujete do kontejneru na BIO odpad, nám děláte 

radost. Kromě jednoho případu jsme nemuseli nic řešit. Meziročně došlo ke snížení 

množství odvezeného odpadu. Že by zafungovaly domácí kompostéry a odvážení 

trávy na hnojiště? Osvědčil se nám také sběr drobných kovů, zejména plechovek 

od konzerv či nápojů do šedých pytlů, které si můžete zdarma na obci vyzvednout. 

Pytel můžete pak odložit k popelnici a společně se žlutými pytli je náš pracovník 

sveze. 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. Odvoz elektroodpadu proběhl v pondělí 

14. 11. 2022.  

Za obecní úřad je možné vyhodit i středně velký kovový odpad, a to do beden, místo 

je také označeno. Svoz velkého odpadu z domácností zajišťuje Sbor dobrovolných 

hasičů v Dlouhém a měl by proběhnout na jaře příštího 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.  

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

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

životnímu prostředí. TŘÍDIT MÁ SMYSL. 
Výnosy          178 507,30 Kč   
v tom: 

− místní poplatek za „odpady“ za rok 2022 (480,- Kč na poplatníka)  126 140,- Kč  

− od podnikatelů za rok 2022 vybráno      5 965,30 Kč 

− finanční bonus za třídění odpadů EKO-KOMU     46 402,- Kč 
 

Náklady (včetně odhadu za prosinec)     219 848,04 Kč 
v tom: 

− svoz komunálního odpadu – popelnice – odvezeno cca 40 tun   119 406,28 Kč 

− svoz plastového odpadu, skla, papíru       35 743,62 Kč 

odvoz bioodpadů – pouze doprava a nakládka kontejneru + drcení  30 995,14 Kč 

− igelitové pytle na plast        3 726,80 Kč  

− svoz nebezpečných odpadů, objemných odpadů apod.-sběrný dvůr Bobrová 28 258,- Kč 

+ kontejner na objemný odpad  

ZTRÁTA (včetně odhadu za prosinec)     41.340,74 Kč  

To znamená, že obec přispívá každému občanu obce na likvidaci odpadů 

částkou cca 158,- Kč. Je to rozdíl mezi skutečnými náklady a tím, co obec vybere 

na místním poplatku. 

ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ OBCE 

V roce 2022 pokračovalo vymezování zastavěného území obce. Dne 21. 4. 2022 

proběhlo s občany veřejné projednávání. Občané mohli podávat připomínky 

do 16. 5. 2022. Na veřejném projednávání s občany bylo dohodnuto, že se počká, než 

si majitelé existující stavby zapíší do katastru nemovitostí. Hranice zastavěného 

území navrhuje odbor územního plánování MěÚ NMNM na žádost obce, ale na 

připomínky obce, kde by chtěla mít zastavěné území, není brán zřetel. MěÚ zpracuje, 

zastupitelstvo nemá moc velký prostor pro připomínky, musí buď schválit, nebo 

neschválit, může připomínkovat, ale, jak jsme se dozvěděli, bez většího úspěchu 

na zařazení některých pozemků do zastavěného území. Vymezení zastavěného území 

se vydává opatřením obecné povahy, které podepisuje starosta a místostarosta 

(vypadá to potom, že takto rozhodla obec a ne úředník z MěÚ, který ho vymezil). 

Na druhou stranu je lepší dostat do zastavěného území alespoň nějaké pozemky než 

ho ponechat ve stávajícím stavu z roku 1966. Může se stavět alespoň někde. 

Na veřejném projednávání proběhl od občanů i podnět, jestli nezahájit práce 

na zpracování územního plánu obce. Je to k diskuzi. Určitě by to bylo cca na 5 let 

práce a není jisté, jestli by to přineslo možnost nové výstavby. Přesto k tomuto tématu 

byla otevřena diskuse a zastupitelé byli vyzváni, aby o tom přemýšleli. A protože 

na odboru územního plánování došlo dvakrát ke změně úřednice, je vymezení 

zastavěného území posunuto na příští rok. 
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PŘÍPRAVA PARCEL PRO RODINNÉ DOMY NA PARCELE Č. 365 

Díky ochotě bývalého pana starosty, který prodal obci pozemek, se po mnoha letech 

podařilo získat místo vhodné pro stavební parcely. Pozemek jsme uklidili 

od navezené hlíny a kameniva (díky ochotě a pomoci některých místních 

zemědělců). Na zakoupeném pozemku proběhlo posouzení bonity, abychom 

vyhověli požadavkům odboru životního prostředí MěÚ NMNM (nyní čekáme 

na rozhodnutí).  Ing. arch. Ondřeji Novotnému jsme zadali zpracování územní studie 

pro tuto lokalitu včetně návrhu rozparcelování, zasíťování a napojení 

na infrastrukturu. Požádáno je již také o rozšíření sítě el. energie do této lokality.  

Na pozemku vzniknou 3 stavební parcely. Jsme moc rádi, že v obci budeme mít 

alespoň nějaké pozemky, které bychom pak mohli nabídnout mladým lidem z naší 

obce. Budeme se snažit, aby to bylo co nejdříve. Moc by nás mrzelo, kdyby v obci 

mladí nezůstali, vždyť pro obec a život v ní jsou důležitou hybnou silou a jsou 

budoucností obce. Bez nich a jejich dětí obec zestárne a bude hůř. Proto pokud by byl 

někdo z občanů nebo vlastníků pozemků v Dlouhém ochoten obci prodat pozemky 

vhodné pro výstavbu rodinných domů, byli bychom moc rádi.    

DERATIZACE 

Letošní rok byl opět úrodný na výskyt potkanů. Obec proto na jaře a na podzim 

nechala provést deratizaci centrálních kanálů v obci a vynaložila částku něco 

přes 9 tis. Kč. Vyzýváme všechny občany, aby tento problém nepodceňovali a také 

sami se 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 s nimi organizujeme sbírku 

použitých věcí, zejména oblečení pro lidi v nouzi. Sbírka letos proběhla v měsíci 

dubnu (19. 4.–26. 4. 2022), a když vše dobře půjde, určitě plánujeme podobný 

termín i v roce 2023. Termín oznámíme vyvěšením na úřední desce a vyhlásíme 

rozhlasem (kdo odebírá hlášení na e-mail, bude také informován). Děkujeme všem 

dárcům.  

Z rozpočtu se snaží obec každoročně finančně podpořit i činnost regionálních 

či celorepublikových organizací. V roce 2022 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 postiženi 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. Na provoz hřbitova v městysi Bobrová jsme přispěli 

částkou 6 642,- Kč. Propočet se dělá dle počtu hrobů, které mají pronajaté občané 

naší obce.  
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 PRODEJNA COOP  

V letošním roce jsme také nemuseli hradit ztrátu z provozu prodejny COOP za rok 

2021, prodejna skončila v mírném zisku. Na podzim tohoto roku nás, ale také ostatní 

obce oslovili zástupci COOP družstvo Velké Meziříčí se žádostí o nastavení 

podmínek spolupráce pro rok 2023, a to z důvodu mimořádného nárůstu nákladů 

za energie. Zjednodušeně řečeno, dostali jsme na výběr z několika variant, jak uhradit 

ztrátu prodejny v následujícím roce, respektive budoucích letech. Pokud obec 

nepřistoupí na jejich podmínky a prodejna bude ztrátová, družstvo COOP místní 

provozovnu uzavře. V úterý 29. 11. 2022 proběhlo jednání dotčených obcí 

Mikroregionu Novoměstsko, které byly stejně jako my osloveny zástupci COOP, 

a hledaly nějaké společné řešení, které by bylo akceptovatelné pro všechny strany. 

Jednání bohužel nepřineslo téměř žádný výsledek. Poté bylo ve čtvrtek 15. 12. 2022 

naplánováno další jednání, a to na odboru regionálního rozvoje na krajském úřadě 

v Jihlavě s paní náměstkyní Hejnovou, která se však z důvodu nemoci nezúčastnila, 

a jednání opět nemělo téměř žádný výsledek, pouze bylo dohodnuto, že krajský úřad 

svolá na 3. 1. 2023 schůzku se zástupci obcí i COOPu.  

Tuto problematiku jsme také řešili na jednání dvou zastupitelstev, 24. 11. a 15. 12., 

řešení je složité. Vzhledem k tomu, že podle výročních zpráv COOPu jsou jako celek 

dlouhodobě v zisku, nevidíme důvod, proč přistoupit na jejich trochu “vyděračský” 

návrh a dopředu podepsat smlouvu, kdy nevíme, jak velká ztráta bude vykázána. 

Samozřejmě se nebráníme, a na tom byla shoda celého zastupitelstva, udržet 

prodejnu v obci tím, že je přiměřeně finančně podpoříme, jak už jsme učinili 

v minulých letech.  

Přáli bychom si, aby ztráty byly co nejmenší, to také hodně záleží na nás, máme 

velice šikovnou a ochotnou paní prodavačku, která se snaží vycházet vstříc přáním 

občanů. Jak jsme psali již v loňském roce, i my na obci se snažíme prodejnu 

podporovat např. nákupy dárkových poukazů pro jubilanty, nákupy drogistického 

zboží či zboží na kulturní akce pořádané obcí. Tak uvidíme, jak dopadne hospodaření 

prodejny za rok 2022, resp. 2023. 

ZAMĚSTNANEC OBCE 

Od loňského dubna pracuje pro naši obec jako technicko-hospodářský pracovník pan 

Jiří Šmídek, který má na starosti veškeré údržbářské práce, sečení obecních ploch, 

údržbu a opravu obecní techniky a další činnosti spojené s chodem obce. Od jara do 

listopadu letošního roku pod jeho vedením na obci pracovali dva pracovníci z úřadu 

práce, přijatí v rámci VPP. Tímto mu za jeho velmi dobře odvedenou práci děkujeme 

a doufáme, že naše spolupráce bude pokračovat i nadále ke spokojenosti nás všech. 

EVIDENCE OBYVATEL 

K 23. 12. 2022 má obec 254 obyvatel, z toho 124 mužů a 130 žen. Narodily se 2 děti 

(Slováček Filip a Tatíček Damián), zemřela jedna naše spoluobčanka (paní Ludmila 

Musilová – 75 let). Odstěhovali se čtyři občané a jedna občanka, naopak dva občané 

a jedna občanka se přistěhovali.   

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 
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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 (zlatá 

svatba). 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.  

Na konci roku starostka s místostarostkou předávají rodičům nově narozených dětí 

knihu a finanční dar ve výši 5 000,- Kč. 

V letošním roce proběhly na katastru obce také dvě svatby, na kterých byl 

oddávajícím zástupce naší obce (starostka). Byly to první sňatky s tímto požadavkem 

v novodobé historii Dlouhého a my si důvěry obou párů novomanželů velmi vážíme. 

 
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ DLOUHÉ INFORMUJE 

Začátek roku 2022 opět ovlivnila přítomnost proticovidových vládních opatření, 
a tím pádem se neuskutečnil v pořadí již druhý hasičský ples a poté ani 
masopustní průvod vesnicí.  
17. 2. 2022  JPO5 měla dva výjezdy k odstranění padlých stromů přes silnici po 
vichřici. 
4. 3. 2022 se starosta a velitel našeho sboru zúčastnili výroční okrskové schůze 
v Bobrové. 
11. 3. 2022 jsme uspořádali členskou schůzi, na které jsme zhodnotili uplynulý rok 
2021 a přednesli se plány na následující rok 2022. Tato schůze nahradila 
zrušenou prosincovou výroční schůzi. 
19. 3. 2022 proběhla brigáda na opravu střechy nad řezivem, kterou nám odfoukla 
vichřice. Novou krytinu nám dodal pan Pavel Pejchal, za což vřele děkujeme. 
20. 3. 2022 bylo shromáždění starostů SDH okresu Žďár nad S., kterého se 
zúčastnil starosta SDH a předal dar 5000,- Kč na sbírku pro Ukrajinu (v této sbírce 
se vybralo 148 000,- Kč). 
29. 4. 2022 proběhlo doplňování cisterny vodou z nádrže při hašení lesního 
požáru a pomoc při dohašování požáru lesa. 
8. 5. 2022 se uskutečnila VII. pouť sv. Floriána a Den matek po dvouleté odmlce. 
Pan farář Michael Macek nám posvětil naši dodávku a zrenovovanou motorovou 
stříkačku DS-16, kterou přes zimu opravili naši hasiči. Za to jim celý výbor SDH 
moc děkuje. 
22. 5. 2022 jsme uspořádali zahajovací kolo IX. ročníku soutěže mladých hasičů 
SOPTÍK. Za náš sbor soutěžila čtyři družstva – 2x mladší žáci, 1x starší žáci 
a dorost (zde naše družstvo doplnily dvě dívky – Sklenářová Dominika z Bohdalce 
a Klementová Lenka z Radňovic. Ty s nimi absolvovaly i další čtyři závody. 
Děkujeme.) 
28. 5. 2022 nás reprezentovalo jedno družstvo mladších žáků na okresní soutěži 
PLAMEN ve Velké Losenici. 
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4. 6. 2022 proběhla okrsková soutěž v klasickém útoku v Řečici. Za náš sbor 
soutěžilo šest družstev – 3x mladí hasiči, 1x ženy, 2x muži. Byla to velice úspěšná 
akce, protože každé z družstev získalo pohár. 
5. 6. 2022 se naši mladí hasiči zúčastnili druhého závodu soutěže SOPTÍK v Nové 
Vsi se čtyřmi družstvy. 
18. 6. 2022 se družstvo mužů a žen zúčastnilo okresního kola soutěže v klasickém 
útoku v Jamách. I zde nás dobře reprezentovali (muži 8. místo, ženy 5. místo). 
Ve stejný den jsme pořádali první taneční výlet se skupinou LIQUID FACE, kde 
jsme společně úspěch oslavili. 
19. 6. 2022 se naši mladí hasiči zúčastnili třetího závodu soutěže SOPTÍK v Zubří 
(opět 4 družstva). 
3. 7. 2022 jsme se zúčastnili oslav 130. výročí založení SDH Rad. Svratka. 
9. 7. 2022 jsme uspořádali druhý taneční výlet se skupinou BLACK JACK. 
24. 7. 2022 se náš sbor zúčastnil oslav 140. výročí založení sboru v Bobrové. Náš 
sbor přispěl na výstavu veteránů zapůjčením Stratílka a koňky, se kterou naši 
chlapi provedli krásnou ukázku útoku na hořící domek. 
30. 7. 2022 se družstvo žen zúčastnilo soutěže v požárním sportu ZUBRCUP 
v Zubří, kde získaly 3. místo. 
6. 8. 2022 účast družstva mužů v historických uniformách na soutěži koňských 
stříkaček v Jamách. Opět byli úspěšní a radovali se z 3. místa. 
13. 8. 2022 třetí taneční výlet se skupinou MAYDAY. Všechny tři výlety se vydařily 
a všem lidem se na našem výletišti moc líbilo. 
11. 9. 2022 se naši mladí hasiči zúčastnili čtvrtého závodu soutěže SOPTÍK 
v Odranci (opět 4 družstva). 
18. 9. 2022 poslední závod SOPTÍK v Maršovicích se stejným počtem soutěžních 
družstev. 
7. 10. 2022 JPO5 vyjela do Rad. Svratky na námětové cvičení (požár budovy). 
15. 10. 2022 celkové vyhodnocení IX. ročníku soutěže SOPTÍK v KD Řečice – 
účast všech družstev MH. 
16. 12. 2022 proběhla výroční schůze SDH ke zhodnocení uplynulých tří období, 
kdy nám plány hatil covid-19. 
Jako každý rok pořádali hasiči spoustu brigád: odvoz dřeva z lesa, štípání a řezání 
dřeva, sběr železa, broušení, natírání laviček aj. 
Někteří naši členové pomáhají a také se aktivně účastní akcí pořádaných obcí. 
A tak bych tímto chtěl jménem celého výboru SDH všem členům sboru a ostatním 
občanům, kteří jakýmkoli způsobem přispívají při organizování akcí, poděkovat za 
jejich práci. Také moc děkuji všem hasičům, kteří nás reprezentovali na soutěžích 
v okrsku i okrese. 
Nakonec chci Vám všem za celý náš sbor popřát krásné prožití svátků 
vánočních a do nového roku 2023 hlavně hodně zdraví, štěstí, pohody 
a spokojenosti v osobním životě i v práci.  
      

 (podklady dodal starosta SDH Josef Hlavatý) 
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Na závěr shrnutí důležitých informací pro občany: 
- Místní poplatek za odpad – 550,- Kč za rok a za osobu s trvalým pobytem 

nebo za rekreační chalupu (navýšení ceny schváleno na zasedání zastupitelstva obce 

15. 12. 2022) 

- 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 – 30,- Kč/m3 včetně DPH + 220,- roční paušální poplatek za 

odběrné místo (navýšení ceny schváleno na zasedání zastupitelstva obce 15.12.2022) 

Do 5. 1. 2023 mohou občané zaslat vyfocený vodoměr a nahlásit tak spotřebu 
ke konci roku. Spotřebovaná voda za rok 2022 jim bude vyfakturována 
k 31. 12. 2022. Stav vodoměru můžete zaslat na obecní e-mail: 
obec@obecdlouhe.cz, MMSkou, na MSG či WhatsApp Pavlíny Tulisové. 
V ostatních případech bude vodné účtováno od posledního odečtu vodoměru. 

- Stočné – 110,- roční paušální poplatek na přípojku na jednotnou kanalizaci 
obce (nově schváleno na zasedání zastupitelstva obce 15. 12. 2022) 

- Od ledna do března bude hospoda pravděpodobně otevřena v pátek 
a v sobotu (čtvrtek a neděle zavřeno), v případě změn budeme informovat.   

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

www.obecdlouhe.cz a také využíváme obecní facebookovou stránku, kam 
dáváme i fotografie z dění v obci. Rychlé informace či prosby o pomoc dáváme 
do Přátel Dlouhého na Messengeru. 

- Kdo nemá ještě zaregistrovaný e-mail pro zasílání hlášení místního rozhlasu 
a měl by zájem, tak je stále možné si ho zaregistrovat na www.obecdlouhe.cz 
v dolní části stránek (patě). 

_______________________________________________________________ 

 
BETLÉMSKÉ SVĚTLO V DLOUHÉM 

        pátek 23. prosince 2022 od 17 – 21 hod 

     sobota 24. prosince 2022 od 8 – 16 hod 

     neděle 25. prosince 2022 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. 

http://www.obecdlouhe.cz/
http://www.obecdlouhe.cz/
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Milí spoluobčané, 

závěrem si dovolím, tak jak je u nás již od nepaměti zvykem, pár slov také já. Předem 

chci říct, že si velmi vážím důvěry Vás všech při letošních volbách a budu dělat 

všechno pro to, abych ji nezklamala. 

Základem fungování každé obce je v prvé řadě určitě soudržnost všech občanů. 

A i když to poslední roky nebylo vůbec jednoduché, ať již kvůli všem nařízením 

ohledně covidu, vzhledem k ekonomické i politické situaci u nás i v celém světě 

a v neposlední řadě také kvůli nárokům dnešní doby na nás na všechny, myslím, 

že v Dlouhém se s tímto vším společně pereme docela statečně. 

Na předešlých stránkách jsme si připomněli, co všechno se u nás v letošním roce 

udělalo, opravilo, uspořádalo a zorganizovalo. Určitě toho není málo, ale nic z toho 

by nebylo, nebýt Vás. Myslím, že je na místě poděkovat. Děkuji proto především Vám 

všem, kdo podporujete dění v obci, ať již činy nebo svou přítomností, děkuji dětem, 

které nám již od doby, kdy se začala psát novodobá historie Dlouhého, zpříjemňují 

všechny kulturní akce svými vystoupeními pod vedením maminek, které se tak nějak 

přirozeně vyměňují podle toho, jak děti odrůstají. Samozřejmě nemohu zapomenout 

na naše hasiče, kteří zaštiťují všechny větší akce. Velké poděkování patří také naší 

mládeži za jejich ochotu pomáhat vždy, když je třeba. V neposlední řadě děkuji také 

našim zastupitelům, bez kterých by to nešlo. A i když po letošních volbách došlo k 

výměně celé třetiny zastupitelstva, přesvědčili jsme se, že i zastupitelé, kteří 

nepokračují, jsou ochotni nám pomáhat slovem i činy, a také jim patří velký dík, a to 

i za celé předešlé volební období, ve kterém byli všichni opravdu aktivní. Jak se však 

říká, něco končí a něco nového začíná. Věřím, že nová mladá krev bude k prospěchu 

nám i celé obci. A teď myslím, že mohu mluvit za sebe i naši místostarostku, když 

si dovolím poděkovat našim rodinám, které to s námi určitě nemají jednoduché, a tak 

nějak to chytnou vždycky z první ruky, ať se jedná o naši nepřítomnost doma, 

problémy na obci nebo nutnou výpomoc, kterou mají tak trochu povinně. 😊 

Ale abychom skončili trošku optimističtěji, přeji Vám jménem svým i jménem 

celého zastupitelstva do toho příštího roku hodně štěstí, zdraví, lásky a rodinné 

pohody, ať je ten nový rok alespoň o kousek lepší než ten, který se chýlí 

ke konci. Snažme se být k sobě milí, tolerantní a ohleduplní, ať se nám všem 

daří. 

                                  Jaroslava Hlavatá-starostka obce 

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. 

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

