OBECNÍK 2018
Občasník vydávaný obecním úřadem v Dlouhém, tentokrát koncem roku 2018,
ročník 20.

Vážení spoluobčané,
Zase je rok za námi, utekl jako voda, a vy se můžete začíst do našeho
obecníku, kde jsme se pro Vás opět snažili shrnout dění v naší obci.
Letošní rok se nesl ve znamení oslav 100 let vzniku republiky, naše obec
nikterak nezaostávala. Uspořádali jsme velkolepou oslavu se sázením lip a
při té příležitosti jsme navázali přátelství s občany z Račic. Také jsme se
opět úspěšně zúčastnili soutěže o vesnici roku.
Celý rok se pokračovalo s pracemi na opravě budovy bývalé školy, která
už opravdu začíná důstojně reprezentovat naši obec a to nejen zevnitř,
ale i zvenčí. Škola dostává nový kabátek, kterým jsme se chtěli co nejvíce
přiblížit originální podobě.
Když už jsme si mysleli, že celý rok bychom mohli všichni prožít ve zdraví,
opustili nás ke konci roku tři spoluobčané. Vzpomeňme na ně tichou
vzpomínkou.
Zároveň bychom Vám chtěli do nadcházejícího roku 2019 popřát hlavně to zdraví.
Ať v klidu a pohodě prožijete následující Vánoční čas i celý příští rok. Ať máte kolem
sebe lidi, kteří Vás mají rádi a podporují.
A CO NÁM ROK 2018 POSTUPNĚ PŘINESL? To se dozvíte na následujících řádcích.
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Tříkrálová sbírka proběhla v naší obci a v Račicích v sobotu 6. ledna 2018.
Celkem se „vykoledovalo“ 19 960,- Kč. Všem koledníkům a dárcům upřímně
děkujeme. Současně Vás můžeme informovat, že pro rok 2019 je Tříkrálová sbírka
naplánovaná na sobotu 5. ledna 2019. Prosíme opět o vlídné přijetí koledníků.
HASIČSKÝ PLES
Dne 27. 1. 2018 uspořádali hasiči tradiční ples. K tanci a poslechu hrála kapela
M.E.Š. V roce 2019 se hasičský ples bude konat v sobotu 26. ledna 2019. Všechny
občany i jejich známé a kamarády srdečně zveme.
VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY
Ve dnech 12. a 13. ledna 2018 proběhlo první kolo historicky druhé přímé volby
prezidenta ČR. Voleb se zúčastnilo 9 kandidátů. V naší obci skončilo první kolo
voleb s těmito výsledky:
Prvního kola voleb se zúčastnilo 146 voličů, tj. 76 % volební účast.
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Miloš Zeman
Jiří Drahoš
Pavel Fišer
Hilšer Marek
Horáček Michal
Topolánek Mirek
Hynek Jiří
Hannig Petr
Kulhánek Vratislav

57 hlasů
44 hlasů
30 hlasů
8 hlasů
5 hlasů
1 hlas
0 hlasů
0 hlasů
0 hlasů

39,31 %
30,35 %
20,69 %
5,53 %
3,45 %
0,67 %

Druhé kolo voleb proběhlo 26. a 27. ledna 2018, kdy se mezi sebou utkali Miloš
Zeman, který v naší obci získal 80 hlasů (50,96 %) a Jiří Drahoš, který získal 77
hlasů. Voleb se zúčastnilo 158 voličů, tj. 82 % volební účast. Výsledek
korespondoval s výsledky voleb ČR a prezidentem republiky se stal Miloš Zeman.
MASOPUST
Dne 10. 2. 2018 do našich obydlí zavítala masopustní chasa doprovázená
harmonikáři a bubeníkem. Letos na téma spolky a řemesla. Zavítali k Vám hasiči,
kováři, řezníci, rybáři, kde jste si mohli ulovit nějakou tu rybičku, a pak Vás
„místní drbny“ roznesly po obci. Děkujeme, že jste je pustili do svých obydlí, určitě
nás pobavili a my jsme je pohostili. Těšíme se na příště.
DĚTSKÝ KARNEVAL
Dětský karneval uspořádaly maminky v neděli 11. 2. 2018. Organizoval kolektiv
mladých maminek (paní Řehořová Magdaléna, Řehořová Lenka, Šmídková
Kateřina, Urbancová Sylva a Vondrušková Lucie). K tanci pouštěli
reprodukovanou hudbu kluci Janíčkovi. Karnevalové soutěže provázela Sněhurka a
její trpaslíci, za které se převlékly maminky. Masky si užily jak soutěže, tak
bohatou tombolu, či výborné hranolky nebo párek v rohlíku. Všem dárcům do
tomboly, a nejen do ní, děkujeme.
SETKÁVÁNÍ SENIORŮ KLAS (klub aktivních seniorů)
Na faře v Bobrové pokračuje setkávání seniorů. Koná se jedenkrát za čtrnáct dní,
vždy v úterý od 15 do 17 hodin a i z naší obce se účastní několik aktivních
seniorů, kteří si tato setkávání pochvalují. Pokud by se chtěl někdo další účastnit,
rádi ho mezi sebou přivítají. Bližší informace podá Danuše Balabánová.
VELIKONOČNÍ HRKÁNÍ S ČESKÝM ROZHLASEM
Dlouholetou tradicí je u nás chození hrkáčů, kteří nahrazují hlasy zvonů, které na
Zelený čtvrtek utichají, říká se, že odletěly do Říma. Letos nás v pátek 30. 3. 2018
v 15 hodin navštívila reportérka Českého rozhlasu Vysočina z Jihlavy, Irena
Šarounová, a natočila s námi krátkou reportáž, protože jak říkala, je už jen velice
málo míst, kde se tento zvyk udržuje. Prošla s námi celou obec a děti i my jsme si
to užili.
Zde je odkaz na video i text z reportáže: https://vysocina.rozhlas.cz/zvony-odletelydo-rima-a-nahradilo-je-hrkani-starou-tradici-udrzuji-v-dlouhem-na-7110079
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I letos pozvala mládež z Dlouhého spoluobčany na posezení u Zeleného piva do
kulturního domu, které se konalo na Zelený čtvrtek. Přišlo tolik lidí, že sál
kulturního domu se zaplnil do posledního místečka. Pozvání přijali i starosta a
místostarosta z Račic s rodinami a tak začala naše „družba“.
STAVĚNÍ MÁJKY
Opět v podvečer před „Prvním májem“, mládenci z Dlouhého za pomoci ostatních
občanů postavili na návsi májku. Letos šlo vše jak po drátkách, podařilo se ji i
uhlídat. Téměř letní počasí přilákalo mnoho spoluobčanů a tak jsme si mohli
pospolu opéct párek, vypít něco piva a zazpívat si u harmoniky a kytary.
SLAVNOST K SV. FLORIÁNOVI A OSLAVA SVÁTKU MATEK
V letošním roce jsme spolu se Sborem dobrovolných hasičů v Dlouhém
a maminkami uspořádali pátou pouť k sv. Floriánovi a oslavu svátku matek. Sbor
dobrovolných hasičů si připomněl 125. výročí založení místního Sboru. Slavnost
proběhla v neděli 6. května 2018 za hojné účasti občanů i jejich rodinných
příslušníků. Po loňských zkušenostech při oslavách rodáků, jsme přesunuli mši
svatou do parku pod kaštany, kde je příjemný stín a pěkná atmosféra. Slavnostním
průvodem členů SDH Dlouhé v historických i slavnostních uniformách a položením
věnce k pomníku padlých jsme zahájili ve 14 hodin mši svatou, kterou sloužil P.
Vít Fatěna. Mši doprovodily zpěvem děti z Dlouhého. Během mše svaté bylo
vybráno 6 130,- Kč. Peníze byly použity na ozvučení mše a na potřeby farnosti
Bobrová. Po mši rozdaly děti maminkám perníková srdíčka.
Poté jsme se přesunuli do kulturního domu, kde už byly připravené děti
s divadelním představením. Děti sehrály pohádky O smutné sani a Čertodějnice
(kamerovýzáznam je na www.obecdlouhe.cz na záložce videogalerie). Hasiči se
opět postarali o přípravu – postavili stany, nachystali lavičky, zajistili občerstvení.
Nesmíme zapomenout s poděkováním na místní ženy, které napekly mnoho
dobrého a maminkám, které obětavě s dětmi nacvičovaly divadelní představení.
Bylo to příjemné odpoledne, které jsme mohli prožít společně se svými sousedy a
budeme se těšit na příště.
Předběžný termín příští poutě je neděle 5. května 2019.
LAMPIONOVÝ PRŮVOD
Lampiónový průvod se v naší obci konává pravidelně v předvečer svátku
osvobození republiky 7. května 2018. Účastnilo se ho opět spousty dětí i rodičů.
SOPTÍCI V DLOUHÉM
V neděli 20. 5. 2018 organizoval místní Sbor dobrovolných hasičů na návsi
zahajovací soutěž sedmého ročníku dětských závodů o Novoměstský pohár
Soptíků. Jak říká velitel mládeže: “Doma se nám nedaří“, přesto nutno podotknout,
že 4. místo družstva mladých bylo výborným umístěním. Opět měli naši hasiči pro
družstva na „bedně“ připravené krásné originální ceny (poháry) – Soptíky, které
měly u vítězných týmů velký úspěch. Poděkování patří zejména Rudolfu Janíčkovi
za nápad, který realizoval společně s Radkem Tlustošem (věnoval dřevěné
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podstavce). Paní Veronika Holá uháčkovala krásného Soptíka, který je talismanem
našich mladých hasičů a patří jí také poděkování.
Bylo to příjemně strávené odpoledne, počasí nám opět přálo. Hasiči připravili
mnoho dobrého k jídlu i pití, takže byla radost posedět a podívat se, jak se děti a
mládež snaží o co nejlepší výsledky.
NÁVŠTĚNA SENÁTORA FRANTIŠKA BRADÁČE
31. 5. 2018 navštívil starostu obce, Pavla Tulise, pan senátor Ing. František Bradáč,
aby mu předal pamětní list Senátu Parlamentu ČR za více jak 20 let ve funkci
starosty obce (slavnostní předávání v Senátu proběhlo v březnu, ale pan starosta se
bohužel nemohl ze zdravotních důvodů zúčastnit). Konkrétně to letos je 28 let, co
stojí v čele naší obce. Bylo to velmi příjemné, asi dvouhodinové setkání, kdy jsme
ho provedli po obci, ukázali hřiště, kulturní dům, opravenou školu, fotografie
z obecních akcí. Pan senátor byl udiven, co všechno se v tak malé obci děje a jak se
rozvíjí. Obdobnou návštěvou nás 16. května 2018 poctil i poslanec MUDr. Vít
Kaňkovský za KDÚ-ČSL.
TANEČNÍ VÝLET
Sbor dobrovolných hasičů 23. 6. 2018 uspořádal taneční zábavu (výlet). K tanci
hrála skupina Liquid Face. Snad poprvé, co pamatujeme, pršelo, jen se lilo. Bylo
milé, že Dlouháni nezklamali a přišli i přes nepřízeň počasí. Přišli i někteří ze
sousedních obcí, přestože organizátor taneční zábavy v sousední Nové Vsi na naši
akci strhával plakáty. Hasiči nad parketem postavili velký stan, uvařili svařené víno
a tak muzikanti hráli až do konce akce. Účastí i počasím si hasiči polepšili druhým
tanečním výletem, který uspořádali 3. srpna 2018 se skupinou Airback. Všem,
kteří pomáhají při organizaci a s průběhem hasičských akcí patří velké poděkování.
SOUTĚŽ VESNICE ROKU – MODRÁ JE DOBRÁ!
Po pěti letech jsme se odvážili znovu přihlásit do soutěže o Vesnici roku, kterou
pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj spolu se Spolkem pro obnovu venkova od
roku 1996. Věřili jsme, že jsme za uplynulých 5 let udělali kus práce a že máme co
ukázat. Avšak příprava na takovou soutěž obnáší spoustu práce. Nejdříve musíme
obec do 30. dubna přihlásit a zpracovat charakteristiku obce, podle přesně
stanovených bodů, tzn. že jsme na dvaceti stránkách popisovali historii a
současnost obce, rozvojové dokumenty, rozpočet obce, společenský život v obci
(tradice, svátky, obyčeje, spolkovou a publikační činnost, kroniku, knihovnu…),
zapojení dětí a občanů do života ve vesnici, podnikání v obci (zemědělské i
nezemědělské) a jejich vzájemnou spolupráci s obcí, péči o stavební fond a obraz
vesnice, občanskou vybavenost (inženýrské sítě, opravy, rekonstrukce budov,
odpadové hospodářství, informační technologie….), péči o veřejné prostranství,
přírodní prvky, zeleň v obci a krajinu. Jak sami čtete, není to vůbec jednoduché a
jakmile toto splníme, je potřeba se připravit na příjezd desetičlenné krajské
hodnotitelské komise tak, aby jim obec připravila dvouhodinový program, který
obsáhne vše o obci a lidech, kteří v ní žijí.
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Když jsem se dozvěděla o tom, že komise bude letos jezdit autobusem, hned mě
napadla myšlenka na náš masopustní autobus a Karla a Karla a s tímto záměrem
jsem začala připravovat program. Připomeňme si, jak to celé probíhalo.
8. června 2018 – 10:45 – 12:45 - nás tedy navštívila komise, jejímiž členy je vždy
starosta vítězné obce z roku předchozího a předpředchozího, odborníci na
knihovnu, kroniku, krajinu, zástupce ministerstva zemědělství, ministerstva pro
místní rozvoj, Svazu měst a obcí a Kraje Vysočina. Společně jsme je očekávali u
váhy a čekali, že přijedou od Bobrové, ale navigace je přivedla polní cestou od
Radešínské Svratky . „Svět je malý a o náhody tu není nouze“.
Po přivítání písničkou, koláčky, obecní vodou a úvodních slovech jsme se s Karlem
a Karlem (Lubošem Burešem a Václavem Tulisem) vydali na jízdu naší obcí se
zastávkami u dětského hřiště, na návsi, u obecního úřadu, kde proběhla v hasičské
zbrojnici prezentace hasičů, v čítárně prezentace knihovny, kroniky a publikační
činnosti obce, u kapličky (ukázka dětí s hrkačkami), v parku pod kaštany
(masopustní ochotnice s naší krávou Jitkou), u bývalé školy (výstava fotografií
obce a kulturních akcí, ruční práce občanů obce, ochutnávka sirupů a pomazánek),
u kulturního centra u Pávku (ukázka mladých hasičů, pěvecké vystoupení dětí, na
hřišti ukázka obecní techniky, na hrázi rybníka ukázka hasičů s koňkou, masopustní
rybáři). Následoval přesun podle přesného časového harmonogramu do kulturního
domu (vcházeli jsme se zvoněním kapličky), kde na komisi čekali včelaři
s ochutnávkou medovníku, medoviny či medovice a v sále pak byla připravena
výstava fotografií z přestavby kulturního domu a z kulturních akcí, které se zde
konávají. Komisi jsme pozvali na oběd, který připravily ženy. Jako hlavní chod
byla králičí roláda (připravila a věnovala paní Marie Karásková) s bramborovým
salátem od místních žen. Dále si komisaři mohli pochutnat na králičích klobáskách
s domácím křenem (maso věnovala farma Karáskovi, vyudilo Řeznictví v Bobrové)
a domácím chlebem (upekly místní ženy). Ke kafíčku jsme jim pak nabídli cukroví,
které také napekly naše ženy. A protože nebylo času nazbyt, využili jsme času
oběda k sehrání pohádky Čertodějnice, při které jsme museli trochu
zaimprovizovat, protože některé děti (4., 5. a 9. třída) byly na školním výletě.
Hlavní roli Čertodějnice s přehledem převzala Karolína Hlavatá, která se roli rychle
naučila a můžeme říci, že nikdo nepoznal rozdíl („ani věkový“). Po obědě jsme
ještě komisi odvezli do kovárny, kde si mohli zakovat a to i na klice pro kapli do
sousední obce Nová Ves, kam komise zamířila hned po nás. Celou prezentaci
ukončil zvuk stopek předsedy komise, který nám odměřoval dvouhodinový
soutěžní čas. Vše jsme stihli a nezbývalo než čekat, jak to vše dopadne. Dojmy ze
soutěžního dne jsme pak společně se všemi, kteří se do prezentace obce zapojili,
hodnotili v kulturním domě, a to až do pozdních večerních hodin.
Dne 11. 6. 2018 kolem 17 hodiny byl starosta telefonicky informován, že naše obec
byla v soutěži Vesnice roku oceněna modrou stuhou, kterou je hodnocena obec za
společenský život.
Děkujeme ještě jednou všem, kteří se jakkoli zapojili do přípravy a zúčastnili se i
samotné soutěže. Děkujeme i těm, kteří se prezentace zúčastnit nemohli, ale
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celoročně pomáhají při všech společenských akcích. Pevně věřím, že toto ocenění
nás ještě více povzbudí do další práce a utuží naše společné soužití.
Ocenění je spojeno s finančním darem od Kraje Vysočina ve výši 50 tis. Kč a
nárokem na dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 600 tis. Kč.
Peníze se zastupitelstvo obce rozhodlo využít v duchu ocenění a zkusíme podat
žádost o dotaci na přístavbu kulturního domu. Jedná se o rozšíření sálu o šířku
chodníku. Stavebními úpravami bychom se zbavili poslední vlhké zdi v sále a dojde
k rozšíření sálu o šířku chodby – přísálí. Během letních a podzimních měsíců se
zastupitelstvo několikrát sešlo nad třemi návrhy projektu. Nyní už je zpracováván
konečný projekt pro stavební řízení. Návrh je občanům k nahlédnutí v kanceláři
obecního úřadu.
V pátek 3. srpna 2018 jsme se zúčastnili slavnostního vyhlášení „Vesnice Kraje
Vysočina roku 2018“, které se konalo ve vítězné obci, kterou se pro rok 2018 stal
Vepříkov. Dne 12. 12. 2018 jsme byli pozváni spolu s ostatními zástupci všech
oceněných obcí do Senátu Parlamentu ČR, kde nám byl předán pamětní list a mohli
jsme si vyměnit zkušenosti s ostatními oceněnými. Jak jsme zjistili, bez ochotných
občanů to nefunguje nikde, takže velké díky a možná jednou dosáhneme i na tu
nejcennější zlatou stuhu, chybí už jen krůček.
ZMĚNA FARÁŘE VE FARNOSTI
Koncem června oznámil P. Vít Fatěna, že byl biskupem brněnským přeložen do
jiné farnosti. Jen neradi jsme se s touto myšlenkou smiřovali. V neděli 5. 8. 2018
sloužil poslední mši svatou a odpoledne se konalo požehnání pro všechny farníky a
rozloučení na farní zahradě. Hned poté jsme přivítali nového faráře P. Michaela
Macka, který k nám přišel z Rousínovské farnosti. Pan farář byl umístěn na faru na
Moravci a bude administrovat farnosti Moravce, Bobrová a Strážek. Přejeme mu,
aby se mu u nás líbilo. P. Vít Fatěna nyní působí ve farnosti Křepice u Hustopečí u
Brna a zúčastnil se ještě biřmování v naší farnosti, které se konalo 28. 9. 2018 za
účasti brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho.
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE
Na konec prázdnin 1. září 2018 připravily maminky pro všechny věkové kategorie
Sportovní odpoledne v areálu u Pávku. Chvíli to vypadalo, že sportovní odpoledne
bude muset být zrušeno nebo přesunuto jen pro děti do kulturního domu, protože od
rána pršelo a pršelo a nevypadlo to, že přestane. Když už jsme během dopoledne
přepracovali všechny soutěže, tak se sluníčko začalo ukazovat a tak nakonec
sportovní odpoledne mohlo proběhnout tak, jak bylo naplánované. Soutěžilo se
v deseti kategoriích od malých až po dospělé a nakonec vše proběhlo k plné
spokojenosti všech. Jezdilo se na koloběžce, skákalo se přes různé překážky,
zatloukaly se hřebíky, skládaly se dětské kostičky, přenášely se kyblíky s pískem po
kladině, přeskakovala švédská bedna či házelo kovářským kladivem. Šikovným se
podařilo dát gól Petru Čechovi, to vše na čas. Na konci si soutěžící polepšili nebo
pohoršili, když lovili v tajemných slizových nádobách míček s penalizací či
bonusem času. Do soutěžení se zapojilo více jak 60 lidí + 1 družstvo „siamských
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dvojčat“, které nás pobavilo humorným pojetím soutěžení. Bylo vidět, že divadelní
zkušenosti tam jsou.
Kdo už měl odsoutěženo, mohl si zastřílet vzduchovkou nebo si dát v hospodě něco
dobrého na zub. A než se spočítaly výsledky, tak si účastníci zahráli na
víceúčelovém hřišti pěkný fotbálek. Počasí vydrželo téměř až do konce, jen na
rozdávání fidorkových medailí se pomalu rozpršelo, ale to už nám nevadilo. Celý
areál perfektně ozvučili kluci Janíčkovi se svou aparaturou, takže komentáře
k jednotlivým disciplínám mohli slyšet všichni. Sportovní nářadí a vzduchovky
zdarma zapůjčil Leoš Škorpík z Radešínské Svratky.
SOUSEDSKÉ POSEZENÍ SPOJENÉ SE VZPOMÍNKOU 100. VÝROČÍ
VZNIKU REPUBLIKY A VYSAZENÍ LIP PŘÁTELSTVÍ
Dne 28. 9. 2018, na den státnosti, jsme společně se sousední obcí Račice a naším
Sborem dobrovolných hasičů připravili společnou akci, při které jsme se rozhodli
připomenout 100. výročí vzniku Československé republiky a 125. výročí založení
Sboru dobrovolných hasičů v Dlouhém.
Sešli jsme se společně s občany Račic na hranici našich katastrů na Podvesnicích.
Starostové obcí, Pavel Tulis a Jan Jež, připomněli důležitost okamžiku
osamostatnění státu, vzpomněli na prvního československého prezidenta Tomáše
Garrigue Masaryka i na legionáře. Mládež přečetla text z kroniky obce Dlouhé
z roku 1919, kde se píše o vysazení Lípy svobody na návsi naproti kapličce a pak
úryvek z roku 1924, kdy byl postaven pomník padlým v první světové válce.
Na upomínku slavnostního dne jsme pak společně vysadili tři stromy, první Lípu
přátelství na katastru obce Dlouhé, druhou lípu přesně na hranici katastrů obcí a
třetí lípu na katastru obce Račice. Všechny při silnici mezi našimi obcemi. Místo
zasazení lípy přátelství zdobí kovaná cedulka na přírodním kameni. Se zasazením
pomáhali všichni přítomní občané, kdy i děti si hodily lopatku hlíny ke kořenům.
Snad také jednou vzpomenou na tento den, jako my jsme vzpomněli na roky
předchozí.
Během programu na Podvesnicích potěšily přítomné zpěvem děti a mládež, došlo i
na písničku Ach synku, synku a na závěr společný zpěv hymny České republiky za
hudebního doprovodu dětí na klarinet a baskřídlovku.
V letošním roce oslavil 125. výročí založení i náš Sbor dobrovolných hasičů
Dlouhé. Jako poděkování za jejich vytrvalou práci pro obec jim zástupci obce
předali pamětní vyšívanou stuhu.
Akci ozvučili a dronem natočili kluci Janíčkovi, kterým tímto děkujeme za
celoroční pomoc při všech obecních i soukromých akcích, kdy se s ochotou jim
vlastní zapojují do všeho, co obec pořádá.
Společným průvodem jsme se pak vydali k pomníku padlých v Dlouhém, kde byl
položen věnec a uctěna památka padlých. Následoval přesun do sportovně
kulturního areálu U Pávků, kde na přítomné čekalo občerstvení, které připravili
hasiči a obecní hospoda. Večer jsme se sešli v sále kulturního domu u společného
sledování filmu Po strništi bos. Při sousedském posezení se pak lidé bavili až do
nočních hodin. Děti hojně využívaly skákací hrad i malování na obličej.
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VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE
Volby do zastupitelstva obce Dlouhé se konaly ve dnech 5. a 6. října 2018. Voliči mohli
vybírat z 3 volebních stran – Dlouháni, KDU-ČSL a Sdružení nezávislých kandidátů obce
Dlouhé. Zastupitelstvo obce je 9-ti členné. K volbám přišlo 146 voličů z 195, vol. účast 74,9 %.
Do zastupitelstva obce Dlouhé byli zvoleni:
1. Tulis Pavel ........................99 hlasů – 67,8 %...................... KDU-ČSL
2. Tulisová Pavlína ...............94 hlasů – 64,4 %...................... KDU-ČSL
3. Petera Roman .....................86 hlasů – 58,9 %...................... Dlouháni
4. Hubl Jiří .............................86 hlasů – 58,9 %...................... Dlouháni
5. Tulis Josef ..........................73 hlasů – 50 %......................... KDU-ČSL
6. Hlavatá Jaroslava ...............72 hlasů – 49,3 %...................... KDU-ČSL
7. Bureš Luboš .......................60 hlasů – 41,1 %...................... SNK obce Dlouhé
8. Krejsek Jan ........................51 hlasů – 34,9 %...................... Dlouháni
9. Ing. Cikryt Jiří....................45 hlasů – 30,8 %...................... SNK obce Dlouhé

Ustavující schůze zastupitelstva obce se konala 1. 11. 2018. Neuvolněným
starostou obce byl zvolen Tulis Pavel, uvolněnou místostarostkou Pavlína
Tulisová, neuvolněnou místostarostkou Jaroslava Hlavatá. S volbou starosty to
bylo letos složité. Stávající starosta oslovil zastupitele, zda by byl někdo ochotný
funkci starosty přijmout, protože jak on sám se vyjádřil, sil a zdraví ubývá a rád by
předal úřad někomu dalšímu. Ale jak všichni víme, je to v dnešní době složité. A to
hlavně časově. Z těchto důvodů nechtěl ve funkci pokračovat ani Jiří Hubl, který
v uplynulém volebním období byl místostarostou obce a svoji funkci vykonával
velmi zodpovědně. Zejména jemu patří velké poděkování za práci na všech
investičních akcích, opravách i kulturních akcích, kdy byl a stále bude
nepostradatelným.
Navíc je složité postavení zaměstnance obce a zároveň člena zastupitelstva. Po
dotazech na Ministerstvu vnitra a diskusi, byli schváleni výše uvedení zástupci
obce, kdy Pavlína Tulisová je pro funkci dlouhodobě uvolněná, takže z pracovního
poměru nepobírá plat, ale je odměňována jako uvolněný člen zastupitelstva obce a
v rámci funkce vykonává veškeré práce jako doposud (účetnictví finanční, mzdové,
rozpočet, dotace, výkon přenesené působnosti - evidenci obyvatel, ověřování,
Czech point….) a navíc vykonává činnosti spojené s funkcí místostarosty –
zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti a zajišťuje chod obce. Do funkce
neuvolněné místostarostky byla zvolena Jaroslava Hlavatá, která se bude zaučovat
s chodem obce i obecního úřadu a časem by mohla nastoupit na funkci starostky. Je
třeba zdůraznit, že je potřeba, aby na obecním úřadě byli alespoň dvě osoby, které
by se v úřední hodiny mohly v případě potřeby zastoupit. Protože bude nyní většinu
agendy vyřizovat paní Tulisová, je možné, že v dopoledních hodinách nebude na
obecním úřadě tak často jako doposud, ale dnes, v době mobilních telefonů se lze
kdykoli domluvit. Od nového roku jsme přistoupili k úpravě úředních hodin, kdy
budou zrušeny sobotní úřední hodiny a zůstanou pro veřejnost úřední hodiny
v úterý a ve čtvrtek od 17.00 – 19.00 hodin. Občané mohou přijít samozřejmě
kdykoli dopoledne, když na obci bude otevřeno, většinou tak zpravidla bude, když
nebude muset místostarostka služebně odjet.
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Během roku jste všichni srdečně zváni na jednání zastupitelstva obce. Všechna
zastupitelstva jsou veřejná a konají se zpravidla 3. čtvrtek v sudém měsíci,
v případě potřeby častěji. Pozvánka bývá vyvěšována 7 dnů předem na úřední desce
obce i na elektronické – www.obecdlouhe.cz - na záložce - Obecní úřad/Úřední
deska, kde také najdete veškeré písemnosti, které musí být ze zákona zveřejňovány.
Mimo povinné zveřejnění na úřední desce zveme prostřednictvím hlášení místního
rozhlasu, které je také zasíláno na e-mailové adresy. Kdo z občanů by měl zájem o
zasílání hlášení, stačí poslat žádost e-mailem na adresu: obec.dlouhe@seznam.cz,
což je oficiální e-mail používaný obecním úřadem.
VESNICKÝ KVÍZ
V pátek 9. 11. 2018 pro nás připravila Dloužská mládež, konkrétně se přípravy a
organizace ujal Jaroslav Stupka ml., první Vesnický kvíz v sále kulturního domu.
Soutěže se zúčastnilo 10 týmu ve složení 3 – 8 soutěžících. Soutěžilo se
v rozlišných tématech, každý si přišel na své. Celkem v pěti kolech bylo položeno
10 otázek + 1 tipovací. Ocenit je třeba výkon moderátora (Jardy Stupky), který
dodal svým komentářem celé soutěži tzv. třešničku na dortu. Občerstvení během
soutěže si vzala na starosti Obecní hospoda, takže nikdo nestrádal. Jsme rádi, že už
dnes se můžeme těšit na 2. Vesnický kvíz, který se uskuteční v pátek 28. 12.
2018 od 19 hodin v sále kulturního domu. Všechna družstva z prvního kola jsou
již přihlášená. Vítězné družstvo bylo z Dlouhého, druhé bylo družstvo z Olešínek a
třetí také tým z Dlouhého.
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
V neděli 2. 12. 2018 uspořádal obecní úřad třetí společné rozsvícení vánočního
stromu v Dlouhém. Za nasvícení stromu opět děkujeme panu Jiřímu Šrámkovi,
který opravil osvětlení, jenž bylo na několika místech přeštípnuté neznámým
vandalem, který nám zřejmě náš krásný vánoční strom závidí a proto nám rok co
rok škodí.
Po zkušenostech z loňska, jsme se opět dobře připravili a uvařili 20 litrů svařáku a
20 litrů vánočního dětského punče. Ženy přispěly napečenými dobrotami. Zahájení
adventu zpestřily děti básničkou, kterou stromeček rozsvítily a společně si s občany
zazpívaly vánoční písně za doprovodu harmoniky, klarinetu a kytary. Protože se
celý rok nese ve znamení oslav stého výročí založení republiky, ozdobili jsme si
náš strom mašličkami v barvě trikolory, každý kdo měl zájem, mohl si svoji
mašličku pověsit. Počasí bylo opravdu ledové a to doslova, po ukončení jsme byli
všichni pokrytí ledovou krustou. Ani počasí nás však nemohlo zastavit a sešli jsme
se opět v hojném počtu.
PILATES
Stále se cvičí Pilates v sále U Pávků . Cvičitelka Milada Kuželová , která je ještě na
mateřské dovolené, jezdí občas své svěřenkyně kontrolovat, ale zatím se cvičí bez
ní a to ve středu v 19.15 hodin. Kdo by chtěl přijít, bude vítán. Pokud jezdí
cvičitelka, cvičíme v úterý ve stejný čas.
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VÁNOČNÍ BESÍDKA
I letos se můžeme těšit na tradiční Vánoční besídku, která se uskuteční poslední
adventní neděli 23. 12. 2018. Všechny občany srdečně zveme, přijděte se potěšit
vystoupením našich dětí nebo jen tak si popovídat se sousedy. Zastavme se
v předvánočním čase a užívejme si společně strávený čas. Besídku pro vás letos po
roční přestávce připravil „staronový“ tým maminek, protože mladé maminky se
letos starají o to, aby v dalších letech měl na besídkách kdo přednášet, a to je
mnohem důležitější, tak to „holky“ za ně rády vzaly. Můžete se těšit na básničky,
koledy či vánoční scénky. Vánoční stromeček je už nazdobený, cukroví snad
také bude, tak neseďte doma a přijďte mezi sousedy.
Těšíme se na Vás!

Rok jsme proběhli a nyní podrobněji k jednotlivým akcím
uskutečněným v roce 2018
OPRAVY V BUDOVĚ BÝVALÉ ŠKOLY
Pokračovalo se na opravách. Práce si vzal na starosti opět Jiří Hubl a to nejen
organizačně, ale také sám přiložil ruku k dílu, za což mu patří velké díky. Jan
Řehoř ml. dokončil rozvody elektroinstalace v dílně a tím už se mohly zahájit
práce na omítkách. V letních měsících byl zbourán průjezd k č.p. 11, aby mohla
být odkryta zadní stěna (štít) budovy a zeď vysychala. Brigádnicky Martin Blaha
otloukl téměř celou omítku na budově, kam dosáhl ze země či malého lešení.
Firma Sýkora Josef z Bobrůvky pak od září pokračovala na stavebních úpravách
zadní části budovy (garáže) a na přípravě nové fasády. Při otloukání zdi jsme
také odkryli původní nápis na škole „BOHU A VLASTI“, který bychom chtěli
v příštím roce obnovit. Zastupitelé se několikrát sešli na pracovním jednání, kdy
se řešil budoucí vzhled fasády (tvar šambrán, barva….). Bylo dohodnuto
sjednotit vzhled budovy tak, že na přístavbu chodby nad okna a dveře byly
doplněny ozdobné římsy - šambrány. Chodba byla zateplena, zadní štít byl pro
velké nerovnosti vyrovnán OSB deskami, Michal Řehoř připravil veškeré nové
podbití, které jsme nechali zomítat ve stejné barvě jako celou školu. Bohužel pro
dlouhé dodací termíny objednaných šambrán a nového nápisu na štít školy se
nám vše nepodařilo dokončit v letošním roce. V příštím roce nás tedy čeká
dokončit fasádu a sokl školy a vybudovat bezbariérový přístup na chodbu školy.
Do kuchyňky nám Michal Řehoř namontoval pěknou kuchyňskou linku, kterou
jsme využili již při soutěži o vesnici roku.
Opravy ve škole jsme financovali částečně z dotace z Programu rozvoje venkova
Vysočiny, kterou jsme obdrželi ve výši 127 000,- Kč a která byla použita na
fasádu. Celkové výdaje do oprav v roce 2018 činily 458 000,- Kč.
Na dvoře školy jsme nechali také letos postavit plechovou garáž postavenou na
základové desce pro budoucí uskladnění potřebných věcí. Již delší dobu jsme se
poohlíželi po nějaké větší plechové garáži, z důvodů že nám přibývá nářadí a
technika na údržbu a úklid veřejného prostranství. Máme i záměr přestavět
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hasičskou zbrojnici a další místo není, kulturní dům je také již plně využit. Proto
jsme se rozhodli vyřešit situaci zakoupením nové plechové garáže o rozměru
5 x 7 metrů.
Výdaje na stavbu činily včetně zemních prací a základové desky 142 000,- Kč.
V příštím roce nás opět čeká ještě hodně práce, tak snad vše opět dobře dopadne.
KULTURNĚ SPORTOVNÍ AREÁL U PÁVKŮ A OBECNÍ HOSPODA
V letošním roce jsme museli řešit situaci ohledně provozu místní hospody. Na
jaře přišla paní hospodská s žádostí o ukončení nájemní smlouvy. Smlouva byla
ukončena dohodou k 30. 4. 2018. Dne 22. 5. 2018 zveřejnil obecní úřad záměr na
pronájem prostor v kulturním domě za účelem provozování pohostinství, ale
bohužel se nenašel nikdo, kdo by si provoz hospody vzal na svá bedra. Víme, že
jsme malá obec, ne přímo v centru cestovního ruchu a že se na provozu hospody
nedá zbohatnout. Přesto jsme chtěli v obci hospodu zachovat a protože se nikdo
nenašel, 21. 6. 2018 zastupitelé rozhodli, že zkusí provozovat hospodu sama
obec. Tak se i stalo a po vyřízení všech formalit, byl od začátku července zahájen
provoz OBECNÍ HOSPODY s provozem od čtvrtka do neděle. Snahou je, aby si
hospoda na sebe vydělala, ale ceny nastavit tak, aby byly pro občany přijatelné a
lidé do hospody rádi chodili. To se nám snad podařilo a to i díky ochotě lidí,
kteří s provozem hospody pomáhají, za což jim patří obrovské díky. Bylo nám
jasné, že zimní měsíce budou slabší a proto byla snaha přes léto nejen hospodu,
ale i celý areál co nejvíce využít. To se dařilo různými kulturními i soukromými
akcemi a tímto děkujeme občanům za to, že na tyto akce chodí a tím nepřímo
podporují i provoz hospody a i samotnou obec. To, že je hospoda obecní, má své
nevýhody (časově náročné zajistit chod, dělat nákupy, úklid, další účetnictví...),
ale i výhody - (obecní akce se lépe organizují, nejsme na nikom závislí…).
Rádi, a mohu snad říci, že i ochotně, jsme zajistili provoz během soukromých
oslav, pohřbů, akcí spolků ve spojení hospoda – kulturní dům.
S koncem roku můžeme konstatovat, že i přes prvotní a provozní náklady se
pohybujeme v kladných číslech. Do hospody bylo zakoupeno potřebné vybavení
– sklo (kromě sklenic na pivo a limo, které dodal pivovar), talíře, myčka na sklo,
odpadkové koše, pokladní zařízení + licence na program, látka na nové ubrusy,
byla vymalovaná zadní místnost (dvojka). Děkujeme spoluobčanům, kteří do
hospody věnovali potřebné věci, oni už budou vědět, kteří.
Hasičům děkujeme za nařezání a přípravu dřeva na zimu. Obec koncem roku
zakoupila starší okružní pilu, aby se v budoucnu nemusela půjčovat od občanů.
Do kulturního domu byly zakoupeny v lednu náhradní kamna, doplněno nádobí
do kuchyňky, kde nám také Michal Řehoř prodloužil kuchyňskou linku, za což
mu děkujeme.
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PROVOZ HOSPODY O VÁNOCÍCH A NA ZAČÁTKU ROKU 2019

čtvrtek 20.12.2018
od 19 hodin – 21 hodin
pátek
21.12.2018
od 19 hodin – 21 hodin
sobota 22.12.2018
od 18 hodin
neděle 23.12.2018
od 13.30 hodin (vánoční besídka)
pondělí 24.12.2018
zavřeno (Štědrý den )
úterý
25.12.2018
zavřeno (první svátek vánoční )
středa
26.12.2018
od 19 hodin – 21 hodin (druhý svátek vánoční )
čtvrtek 27.12.2018
od 19 hodin – 21 hodin
pátek
28.12.2018
od 18 hodin (vesnický kvíz)
sobota 29.12.2018
od 18 hodin
neděle 30.12.2018
od 18 hodin
pondělí 31.12.2018
zavřeno – tradiční silvestr v KD pro
všechny, kdo by se chtěli pobavit společně

Od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2018 bude změna provozní doby.
Otevřeno bude od pátku do neděle (čtvrtky zavřeno).
MÍSTNÍ ROZHLAS
Letos nás od začátku roku zlobil místní rozhlas, což jste určitě všichni zaznamenali.
Dost často jste nás neslyšeli. V dubnu jsme museli přistoupit k výměně rozhlasové
ústředny za novou.
DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST, OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ CEST
Na začátku letošního roku přišel Kraj Vysočina s návrhem nové koncepce
dopravní obslužnosti v kraji (vlakové a autobusové spoje). Na obecní úřad jsme
obdrželi návrh nových jízdních řádů, které měly začít platit již od 1.1.2019, ale
tento termín bude posunut určitě nejméně o rok, protože zatím není zahájeno
krajem výběrové řízení na dopravce. Bohužel máme pro občany ne příliš dobrou
zprávu, že některé spoje do naší obce navrhuje kraj zrušit. Jsme na tom nejhůř ze
všech dotčených okolních obcí (některým páteřním obcím, jako je Bobrová,
Radešínská Svratka spojů přibude). Proti tomuto jsme se ohradili jak písemně,
tak jsme navštívili přímo krajský úřad, kde jsme vysvětlovali a argumentovali,
ale jak nám bylo řečeno, zájem kraje je zajistit pouze základní dopravní
obslužnost (do školy, ze školy, do práce, z práce) a spoje mimo základní rozsah,
aby si obce platily sami. Navíc naše obec leží mimo hlavní trasu, v takovém
trojúhelníku a je zde malá přeprava osob. Odhadovaný náklad pro naši obec na
jeden spoj je 100 tis. Kč za rok. Budeme doufat, že tato koncepce nedopadne.
Uvidíme, jak se problematika dopravní obslužnosti posune v příštím roce, určitě
Vás budeme informovat.
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V říjnu se nám podařilo zajistit, aby se firma COLAS CZ, a.s., která přejížděla
s finišerem z Bukova, zastavila v naší obci a provedla opravu komunikace vedle
obecního úřadu balenou obalovanou směsí.
V září jsme nechali posekat trávu kolem obecních polních cest. Obecní
zaměstnanec během zimy prováděl ořez větví zasahujících do vozovky. Bude tak
činit i v zimních měsících příštího roku, tak pokud jako vlastník sousedíte
s obecní polní cestou, budeme rádi, když si své dřeviny ořežete tak, aby do cest
nezasahovaly.
Rádi bychom opravili i jiné, zejména účelové komunikace, ale na tyto opravy
nejsou vypsané žádné dotační tituly a náklady na opravy jsou finančně hodně
náročné. Z dotací lze opravovat pouze místní komunikace (komunikace uvnitř
obce) a ty v našem případě máme opravené po plynofikaci.
Také touto cestou opět žádáme, už ani nevíme pokolikáté, všechny uživatele
přilehlých pozemků polních i ostatních cest, aby pro vjíždění na pole využívali
vybudované sjezdy a nevjížděli mimo ně. Zemědělce, a zaměstnance firem,
kteří obhospodařují pole vedle cest, žádáme, aby cesty nenarušovali orbou.
Pole nemají už žádné meze, jsou doorané až na samou hranu. Pozemkový
fond má nyní k dispozici přístroj, který v terénu dokáže zaměřit hranice a
následně zakreslit do snímku mapy, takže je krásně vidět, jak moc je oráno do
obecního.
ZELEŇ A PÉČE O VZHLED OBCE – VÝSADBA DOPROVODNÉ
POROSTU U POLNÍ CESTY DO BRANIŠOVA
Na konci října vysadila firma Školky TŘEBAŘOV na začátku polní cesty do
Branišova 37 stromů ve složení: 4x habr obecní, 15x javor klen, 2x jeřáb obecný,
2x jilm horský, 9x lípa srdčitá, 2x třešeň ptačí a 3x jabloň domácí. Na
doprovodnou výsadbu byl zpracován projekt, který byl schválen Agenturou
ochrany přírody a krajiny z Havlíčkova Brodu a ta doporučila projekt
k poskytnutí dotace. Výsadba má plnit krajinotvornou funkci a tlumit větrnou
erozi. Abychom mohli čerpat na výsadbu dotaci, musely být pro výsadbu použity
původní odrůdy dřevin. Náklady na výsadbu činily 102 971,00 Kč, dotace
100 067,00 Kč. Je potřeba se o výsadbu starat, aby se stromky ujaly a plnily svoji
funkci v krajině. Děkujeme i panu Cikrytovi, že stromky průběžně kontroluje a
opravuje jejich ochranu.
V říjnu byl pokácen další stříbrný smrk na návsi, větve jsme prodali na
dušičkovou vazbu.
V prosinci nás navštívil zástupce firmy 3D-Zahrady, se kterým řešíme projekt na
postupnou obnovu zeleně na návsi.
HOSPODAŘENÍ V LESE
V letošním roce probíhaly v lese pouze udržovací práce a boj s kůrovcem.
Studenti SOŠ Petrovice vysázeli 1 200 ks smrku. Na podzim studenti ošetřili
malé stromky proti okusu. V letních měsících bylo provedeno vyžínání trávy
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mezi stromky. Letos neproběhla žádná úmyslná těžba, pouze likvidace dřeva
napadeného kůrovcem. Obec inkasovala za dřevo 95 526,- Kč. Odvezeno bylo
267,29 m3.
OBECNÍ VODOVOD A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
Na konci roku 2017 byl problém s čerpadlem ve vrtu, bylo vyměněno za rezervní a
začátkem roku 2018 bylo poškozené posláno na opravu. Odbornou firmou bylo
doporučeno zakoupit nové, ze starého byla ponechána hydraulika a kabel. Jinak
provoz vodovodu byl bez větších poruch. V letních měsících, kdy bylo dlouhodobé
sucho se dvakrát objevila bakterie Escherichia Coli u zemědělců - rozbor neukázal,
že by byla v obecním vodovodu. Příčinu těžko zjistit.
Na začátku léta byl dokončen projekt na prodloužení vodovodu z areálu družstva
k č.p. 103 na Podvesnicích, tím dojde k dozaokruhování vodovodu. V létě jsme
podali žádost o územní řízení a následně o vodoprávní. Celé vyřizování trvalo půl
roku, ale 7. 12. 2018 jsme obdrželi Rozhodnutí o povolení stavby. Akce se
uskuteční na jaře příštího roku.
Stále také hledáme místo pro možnost nového záložního zdroje pitné vody,
abychom nebyli odkázáni pouze na jeden zdroj. Firma Envirex provedla
hydrologický průzkum a zakreslila místo, kde by snad mohl být další zdroj. Místo
se nachází na katastru obce Račice na soukromém pozemku, ale bohužel se nám
nepodařilo s majitelem domluvit ohledně možné realizace. Budeme v příštím roce
hledat jiné vhodné místo.
Od nového odpočtového období, tj. teď od listopadu, po posledním odpočtu, se
zvyšuje cena za 1 m3 odebrané vody z obecního vodovodu. Nová výše vodného
činí 15,- Kč/m3. Cena se naposledy zvyšovala v roce 2009 a to z 10,- Kč na 12,Kč. Náklady stále rostou, ale snahou je držet cenu na úměrné výši. Dotovanou cenu
vody mají pouze občané naší obce, sousední obci Račice, respektive Vodárenské
akciové společnosti, je účtována cena kalkulovaná.
Výnosy
165 641,- Kč
v tom
– účtované vodné občanům obce za rok 2018
150 500,- Kč
– vodné od VAS za obec Račice 1-3 Q/2018+odhad 4.Q
26 316,- Kč
Spotřeba za rok 2018 dle odpočtů vodoměrů –12 028 m3 (tj. o 1 042 m3 více jak v předchozím
roce).
Běžné náklady - včetně předpokládaných v prosinci
257 220,- Kč
v tom:
– elektřina
65 774,- Kč
– platby VAS za správu vodovodu
96 869,- Kč
– výměna čerpadla u vrtu, elektroopravy
13 356,- Kč
– nové čerpadlo, proudový chránič
24 461,- Kč
– rozbory vody – coli, radon
4 574,- Kč
- poplatky FÚ za čerpání podzemní vody
52.000,- Kč
- telefonní poplatky – hlášení poruch
186,- Kč
Běžné náklady na 1 m3 fakturované vody jsou cca 21,57 Kč.
Předpokládaná ZTRÁTA
91 579,- Kč
Na fondu vodovodu, který byl založen v roce 2013, bude k 31.12.2018 částka 120 000,00 Kč.
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Od příštího roku Technické služby Bystřice nad Pernštejnem zdražují své služby.
Zvyšuje se cena za odvoz 1 popelnice o 28,75 Kč na částku 736,- Kč (dříve
707,25 Kč včetně DPH) za kus. 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).
Dále došlo ke zdražení za uložení odpadu na skládku – Skládka Bukov zdražila
na 1250,- Kč bez DPH za tunu odpadu (dříve 990,- Kč) a skládka Bystré na
částku 1 050,- Kč bez DPH za tunu. Technické služby budou odvážet dle sdělení
převážně na skládku do Bystrého. Obci pak účtují skutečné uložení odpadu na
skládku a to poměrově, dle skutečně svezeného odpadu.
Další změnou pro příští rok bude, že obec bude platit za počet odvezených
žlutých pytlů s plasty a to 12,65 Kč včetně DPH za 1 ks. Dříve byl roční paušál,
platili jsme 18 225,20 Kč za rok za odvoz a likvidaci plastů. Když jsme si
spočítali, kolik žlutých pytlů od technických služeb během roku nakoupíme
(1 500 ks), tak tato částka víceméně pokrývá toto množství. Takže pokud budete
dobře sešlapovat plastový odpad a naplníme méně pytlů než běžně v roce, mohla
by obec i něco málo ušetřit. Proto Vás prosíme o co největší využití kapacity
pytlů (sešlapujte, mačkejte). Děkujeme.
Na posledním zastupitelstvu jsme řešili i počty popelnic či svozů, ale rádi
bychom zachovali stávající systém, pro každý dům 1 ks popelnice, tam kde je
více osob nebo malé děti a odpadu je více, dáváme známky dvě. Proto zvažte,
kdo máte popelnice dvě, zda je opravdu celoročně plně naplníte, zda by Vám
nestačila jedna, nebo zda byste si nepořídili popelnici větší na 240 l, kde cena
svozu je stejná. Pokud někdo vyváží minimálně, nebo chalupáři, mohou dostat
známky jednorázové.
V příštím roce končí také období, kdy BIO odpad odebírala firma Metal Pipa,
s.r.o. zdarma. Po schůzce, která se uskutečnila se starosty zapojených obcí
koncem listopadu na Moravci, bylo dohodnuto, že i v následujícím roce budou
BIO odpad odebírat bezplatně, ale obec přispěje dle propočtu odvezeného
odpadu na službu stroje, který firma objedná, aby materiál pro kompostování
rozdrtila, protože se stávalo, že v kontejnerech byly velké kusy materiálu (větve
velkého průměru, pařezy ……). Od nového roku obcím, které nemají svůj
velkoobjemový kontejner budou účtovat nájemné, to se nás netýká, obec
kontejner zakoupila již před dvěma lety.
Z těchto všech důvodů zastupitelé na posledním zastupitelstvu odsouhlasili
zvýšení místního poplatku za odpad na částku 380,- Kč za poplatníka a rok. I tak
bude odpadové hospodářství z velké části obec dotovat, v roce 2018 to bylo
částkou téměř 45 000,- Kč. V porovnání s okolními obcemi stále držíme sazbu
poplatku na jedné z nejnižších sazeb. Aktuální znění obecně závazné vyhlášky
č. 2/2018 o místním poplatku týkající se odpadů naleznete na úřední desce obce
(i elektronické).
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V loňském roce jsme dotazníkovým šetřením zjišťovali zájem o domácí
kompostéry. Zájem byl a tak jsme se zapojili do projektu, který připravil pro
členské obce Mikroregion Novoměstsko. Cena kompostéru by měla být dotována
z 85 %, my přispějeme částkou odpovídající 15 %. Nyní víme, že by
Mikroregion měl dotaci získat a během jarních měsíců bude výběrové řízení na
dodavatele. Pak by je občané dostali na 5 let do výpůjčky (po dobu udržitelnosti
dotace).
Asi před měsícem jsme na sběrné místo u prodejny COOP umístili popelnici
s kulatým vhazovacím otvorem, do které můžete v uzavřených PET lahvích
vyhazovat použité potravinářské oleje a tuky. Povinnost obcí zajistit sběr
tohoto druhu odpadu má obec ze zákona od 1. 1. 2020, takže máme rok náskok.
Zdůrazňujeme, že do popelnice patří pouze potravinářský tuk nebo olej
v uzavřené PET lahvi.
Děkujeme všem občanům, kteří poctivě třídí a tak přispívají k lepšímu
životnímu prostředí. TŘÍDIT MÁ SMYSL.
Výnosy

115 113,- Kč

v tom:
 místní poplatek za „odpady“ za rok 2018 (330,- Kč na poplatníka)
 od Jednoty a Proagra za rok 2018 vybráno
 finanční bonus za třídění odpadů EKO-KOMU

86 460,- Kč
3 924,- Kč
24 729,- Kč

Náklady (včetně odhadu za prosinec)

159 853,- Kč

v tom:
 svoz komunálního odpadu – popelnice – odvezeno cca 50 tun
 svoz plastového odpadu, skla, papíru – svoz 16 kontejnerů s papírem,
12 kontejnerů se sklem
 odvoz bioodpadů – pouze doprava
 igelitové pytle na plast – 1 500 ks
 svoz nebezpečných odpadů, objemných odpadů apod.-sběrný dvůr Bobrová
+ kontejner na objemný odpad

ZTRÁTA

104 709,- Kč
25 347,- Kč
5 934,- Kč
3 813,- Kč
25 984,- Kč

44 740,- Kč

Tj. cca 171,- Kč ztráta na poplatníka (osobu s trvalým pobytem, chalupáře)

DERATIZACE
Na obecní úřad jsme obdrželi nabídku na deratizaci potkanů a myší. Bylo to
v době, kdy někteří občané žádali o pomoc při hubení přemnožených podkanů.
Po dohodě s firmou z Polné byla provedena 2x plošná deratizace obecních
kanálů a také v budovách občanů, kteří měli o tuto službu zájem. Deratizaci
v obytných budovách si občané hradili sami, v kanálech ji hradila obec v částce
téměř 5 000,- Kč.
PROTIPOVODŇOVÉ OPATŘENÍ V SEVEROVÝCHODNÍ ČÁSTI OBCE –
PŘEHRÁZKY V LOKALITĚ STRÁŽE
Po několikaleté snaze a úpravách projektu byla letos Pozemkovým úřadem
podaná žádost o stavební povolení. Pokud bude příslib dotace, pak by
Pozemkový úřad v příštím roce tuto akci realizoval a následně by ji obec
převzala do majetku. Situační mapa je k nahlédnutí pro zájemce na obecním
úřadě.
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SPOLUPRÁCE S DIAKONIÍ BROUMOV A FIN. POMOC POTŘEBNÝM
I nadále obec spolupracuje s Diakonií Broumov, sociálním družstvem.
Každoročně ve spolupráci organizujeme sbírku použitých věcí, zejména oblečení
pro potřebné. Loni jsme se rozhodli, že sbírku uspořádáme v jarních měsících a
plánujeme podobný termín i v roce 2019. Termín oznámíme vyvěšením na
úřední desce a vyhlásíme místním rozhlasem (kdo odebírá hlášení na e-mail,
bude také informován). Děkujeme všem dárcům.
Z rozpočtu se snaží obec každoročně finančně podpořit i činnost regionálních či
celorepublikových organizací. V roce 2018 obec podpořila finančními dary:
Centrum Zdislava v Novém Městě na Moravě částkou 10 000,- Kč, Diakonii
Broumov 1 000,- Kč na dopravu, Domácí hospic Vysočina 2 000,- Kč, na
babybox přispěla 1 000,- Kč, na urologickou věž pro Nemocnici v NMNM
3 000,- Kč, na provoz Linky bezpečí 500,- Kč.
Na provoz hřbitova v Městysi Bobrová jsme přispěli částkou 5 767,- Kč, což je
vypočtený náklad dle počtu hrobů, které mají pronajati občané naší obce.
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA O MÍSTNÍM POPLATKU ZA
LÁZEŇSKÝ A REKREAČNÍ POBYT
Na začátku prázdnin jsme od firmy obdrželi Oznámení o zahájení provozování
ubytovacího zařízení na Hájence Zátoky a přihlášení se k povinnosti k místnímu
poplatku z ubytovací kapacity. Obec tento poplatek neměla zavedený, proto jsme se
o radu obrátili na odbor dozoru Ministerstva vnitra, který nám poskytl potřebné
informace a dne 26. 7. 2018 schválilo zastupitelstvo Obecně závaznou vyhlášku č.
1/2018 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt. Určitě ho všichni
znáte, kdo jezdíte na dovolenou na chalupy. Poplatek za rekreační pobyt platí
fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají na území obce za účelem
rekreace. Nevztahuje se na osoby mladší 18 let a starší 70 let, či osoby zdravotně
postižené. Platí jak fyzické tak právnické osoby, které ubytovávají za úplatu. Sazba
poplatku je 10,- Kč za každý i započatý den pobytu. Poplatek se platí obecnímu
úřadu zpětně, poplatník (tj. ubytovatel) poplatek vypočítá a pošle na účet obce nebo
zaplatí do pokladny.
Tento místní poplatek se tedy týká jen těch občanů, kteří ve svých nemovitostech
ubytovávají za úplatu.
OBNOVENÍ KŘÍŽE U POLNÍ CESTY DO RADEŠÍNSKÉ SVRATKY
Možná někteří z Vás ještě pamatují, že u lesíčka u polní cesty do Radešínské
Svratky kdysi stával křížek rodiny Chalupovy (Jamborovy) z č.p. 22. Mnoho z nás
překvapilo, když se tam v červenci letošního roku znovu objevil a to zásluhou
Jiřího Drdly a Jana Krejska. Děkujeme za záslužný čin.
EVIDENCE OBYVATEL
K 22. 12. 2018 má obec 253 obyvatel, z toho 125 mužů a 128 žen. Narodily se
2 děti, zemřeli 3 lidé, 3 lidé se odstěhovali a 2 přistěhovali.
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V obci pracuje již mnoho let Sbor pro občanské záležitosti, který navštěvuje naše
jubilanty a jménem obce jim od roku 2017 předává dárkový poukaz v hodnotě
300,- Kč na nákup v místní prodejně COOP dle vlastního výběru a květinu.
Podle schválených pravidel navštěvují jubilanty ve věku 70, 75 let a pak každý
následující rok. Jak víme z ohlasů, jsou zástupkyně SPOZ (paní Olga Tulisová a
Květoslava Šoustarová) přijímány u většiny jubilantů s radostí a potěšením.
Narozeným občánkům obce pak přináší věcný dárek a na konci roku starosta
předává rodičům finanční dar ve výši 3 000,- Kč.
Na závěr shrnutí důležitých informací pro občany:
- Od 1.1.2019 změna úředních hodin obecního úřadu
Úterý a čtvrtek – 17.00 – 19.00 (sobota zrušena)
- Místní poplatek za odpad – 380,- Kč za rok a za osobu s trvalým pobytem
nebo chalupu
- Cena vodného – 15,- Kč/m3
- Od ledna do března hospoda otevřená od pátku do neděle (čtvrtek zavřeno)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ DLOUHÉ INFORMUJE
Rok 2018 jsme zahájili školením tří členů našeho sboru pro obsluhu motorové
pily v jednotce SDH. Školení proběhlo v Bystřici nad Pernštejnem od 06.01.2018
do 25.02.2018.
21.01.2018 tři delegáti se zúčastnili okrskové výroční schůze v Bobrové.
27.01.2018 jsme uspořádali tradiční hasičský ples se skupinou M.E.Š.. Kdo přišel,
neprohloupil, výborně se bavil, ochutnal výborný vepřový guláš a každý měl
možnost po půlnoci vyhrát krásné ceny v bohaté tombole.
10.02.2018 členové našeho sboru uspořádali Masopustní průvod obcí. Téma
byly spolky naší obce. Byli jsme velmi potěšeni hojnou účastí členů SDH a
občanů naší obce.
18.03.2018 v KD Nové Město na Moravě proběhlo shromáždění starostů okresu
ZR. Byl vyhlášen sportovní výkon roku, také byli oceněni hasiči našeho okresu za
záchranu života a představeny nové prapory SDH.
Během března vedení SDH s účetní OÚ Pavlínou Tulisovou opět sepsali žádost o
dotaci na dopravní vozidlo pro náš sbor. Tuto akci vyhlásilo generální ředitelství
SH ČMS pro podporu malých sborů.
20.04.2018 v Bobrové proběhlo školení sedmi členů našeho sboru k získání
titulu „hasič třetí třídy“.
06.05.2018 jsme společně s obecním úřadem uspořádali pátou slavnost sv.
Floriána. Součástí slavnosti byla u místní kapličky mše svatá za živé a zemřelé
hasiče a občany naší obce, kterou sloužil pan farář Fatěna z Bobrové. Akce byla
spojena se Dnem matek v KD U Pávku, kde někteří mladí hasiči vystupovali
v divadelním představení. Hasiči se postarali o občerstvení na novém výletišti.
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20.05.2018 jsme uspořádali první kolo 7. ročníku soutěže mladých hasičů
„Novoměstský Soptík“. Během roku se uskutečnilo dalších 5 soutěží, kterých se
mladí hasiči účastnili.
26.05.2018 starosta s místostarostou sboru se zúčastnili celorepublikového
srazu praporů SDH na počest padlých hasičů v 1. světové válce. Každý z praporů
byl dekorován pamětní stuhou ke 100. výročí založení ČSR.
02.06. 2018 se náš sbor zúčastnil okrskové soutěže v klasickém požárním útoku,
kterou pořádali hasiči z Radešína. Soutěže se zúčastnilo 5 družstev našeho sboru
(ženy, 2x muži, 2x mladí hasiči), která dokázala vybojovat 4 poháry. Dopravu
autobusem nám zaplatil obecní úřad.
16.06.2018 Družstvo našich žen se zúčastnilo poprvé ve své historii okresní
soutěže v Bobrové.
23.6.2018 proběhl na novém výletišti taneční výlet se skupinou Liquid Face.
Tato akce byla i přes nepříznivé počasí vcelku vydařená. Děkujeme za podporu
místním občanům, že se s námi přišli pobavit.
23.06.2018 se dva odvážní hasiči našeho sboru zúčastnili soutěže Železný hasič
v Novém Městě n. M. Byli to: velitel SDH Janíček Ruda, strojník Hlavatý Jiří.
03.08.2018 Jsme uspořádali druhý výlet se skupinou AIRBACK. Tato akce byla
velmi vydařená, protože nám přálo počasí a přišlo mnoho místních i okolních
občanů.
05.08.2018 se družstvo naších členů zúčastnilo soutěže s koňskou stříkačkou
v Jamách, kde vybojovali 2. místo.
17.08.2018 Pyrocar v Přibyslavi. Náš sbor zde vystavoval motorovou stříkačku
STRATÍLEK z roku 1941.
14.09.2018 v naší obci proběhlo námětové cvičení všech sborů okrsku v dálkové
dopravě vody. Z důvodu velkého sucha se voda čerpala z požární nádrže do
rybníka Halíř.
28.09.2018 SDH a obecní úřad uspořádali sázení tří lip ke 100. výročí vzniku ČSR
na hranicích obcí Dlouhé a Račice. Obec nám na této akci darovala pamětní
stuhu ke 125. výročí založení sboru. Poté se občané obou obcí průvodem
přesunuli na výletiště v Dlouhém. Hasiči s obcí se postarali o občerstvení.
06.10.2018 se mladí hasiči zúčastnili okresní soutěže hry Plamen v Bobrové.
02.12.2018 na první adventní neděli proběhlo rozsvěcování vánočního stromu
s koledami, kde zpívali i mladí hasiči.
08.12.2018 SDH Dlouhé uspořádalo výroční valnou hromadu na sále u Pávků
spojenou s oslavou 125. výročí založení sboru. Hosté a vedení sboru rozdali
ocenění členům, kteří vzorně pracovali a reprezentovali náš sbor. Vyhodnotili
jsme rok 2018 a přednesli plán akcí na rok 2019.
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Na výroční schůzi nám připravil Jiří Hubl a Michal Řehoř velké překvapení
v podobě krásně opravené stříkačky PS 8, která rozšířila počet historických
strojů ve Sboru. Chtěli bychom jim touto cestou poděkovat, protože tomu
věnovali spoustu svého volného času, energie i peněz.
Při této příležitosti chci jménem svým a výboru SDH poděkovat reprezentaci
SDH Dlouhé a popřát všem hasičům a občanům naší obce šťastné a veselé
Vánoce a do nového roku hodně štěstí, zdraví, ochoty a sil pro práci ve sboru a
pro obec.
Podklady dodal starosta SDH Josef Hlavatý

Vážení spoluobčané,
dovolte mi prosím, abych se s Vámi i letos, tak jako každý rok, v tuto vánoční
dobu podělil o své dojmy z roku předešlého.
I ten letošní byl velmi plodný a náročný. Udála se spousta věcí, u kterých mi
nedá se nezastavit.
Mimo událostí, jako je vánoční besídka, hasičský ples, dětský karneval,
masopust, oslava svátku matek, svátek svatého Floriána a spousta dalších, které
se u nás staly již tradičními, bych rád vyzvedl soutěž o vesnici roku, které se
zúčastnilo velké množství občanů. Právě jim bych rád touto cestou poděkoval,
protože jak všichni víme, naše úsilí se zúročilo v podobě výhry modré stuhy.
Vím, že co se pomoci při obecních akcích týká je na Vás spolehnutí, ale i tak mě
vždy mile překvapí, kolik Vás je ochotno se zapojit a pomoci.
Když jsem si prohlédl fotografie z rozsvěcování vánočního stromu, kterého jsem
se bohužel nemohl zúčastnit, napadlo mě, že jsem velmi rád, že tu mohu žít s
Vámi.
A v tomto adventním čase jménem svým, i jménem celého zastupitelstva obce,
Vám všem přeji hodně zdraví, štěstí, lásky, rodinné pohody a šťastné vykročení
do nového roku.
Pavel Tulis, starosta
BETLÉMSKÉ SVĚTLO V DLOUHÉM
neděle 23. prosince 2018 od 13 – 20 hod
pondělí 24. prosince 2018 od 8 – 16 hod
v kapličce sv. Floriána
Krásné svátky a pokoj lidem dobré vůle!

V případě, že by někomu betlémské světlo v kapličce zhaslo,
kontaktujte Květoslavu Pejchalovou č.p. 73,
nebo Pavlínu Tulisovou na tel. 737003847
Úřední hodiny obecního úřadu v Dlouhém od 1. 1. 2019 - Út a Čt: 17.00 – 19.00
Tel. 566 673 536, e-mail: obec.dlouhe@seznam.cz, www.obecdlouhe.cz
Pro vlastní potřebu vydává Obecní úřad Dlouhé. Omluvte případné chyby.
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