OBECNÍK 2020
Občasník vydávaný obecním úřadem v Dlouhém, tentokrát koncem roku 2020,
ročník 22.

Vážení spoluobčané,
je to rok, co jste si mohli počíst v našem tradičním obecníku. Nikdo z nás
na konci loňského roku netušil, co přijde na jaře roku 2020. Najednou bylo
všechno jinak, čas jakoby se zastavil, obrátil vše naruby a všichni řešili boj
se zákeřným virem COVID-19. Každý tak, jak uměl. Bylo to období, kdy jsme
nevěděli, co bude. Ze začátku jsme věřili odborníkům, vládě. Snažili jsme
si pomoci navzájem a mysleli si, že uteče nějaký čas a vše se vrátí do starých
kolejí, ale na podzim se koronavirus přihlásil v plné síle. Vláda se bohužel z jara
nepoučila a zase jsme se museli spolehnout sami na sebe. Vše je tak chaotické
a hlavně unavující. Naštěstí naše obec nebyla zasažena v takové síle jako
v některých obcích, kde byli lidé izolováni dokonce několik týdnů.
Jen čas nám ukáže, co nám tyto nelehké časy přinesly. Avšak můžeme si říci,
že by mohlo být i hůře, vždyť jsou mezi námi stále spoluobčané, kteří zažili
válku, a to byla mnohem horší doba. Proto s nadějí hleďme do budoucnosti.
Nyní o Vánocích zkusme jen tak BÝT, být se svou nejbližší rodinou, užívat
si chvíle klidu a těšit se, že bude líp. Prioritou je zdraví, klid a pohoda a uvidíme,
zda vše zlé je k něčemu dobré. A samozřejmě s úsměvem na tváři, ten nás nic
nestojí.
I přes tuto nelehkou dobu jsme nezaháleli a na obci probíhal po celý rok čilý
stavební ruch, a že to byl pro nás všechny opravdu náročný rok, si můžete
přečíst na dalších řádcích. Úvodem jen malé shrnutí – dokončily se práce
na budově bývalé školy, včetně terénních úprav, dokončila se přístavba KD,
byla zrealizována stavba dlouho plánovaných přehrázek, proběhly práce
na vybudování průzkumného vrtu pro obecní vodovod, byla upravena cesta
k chatě č. 1 a udála se spousta dalších menších akcí. Přestože byl společenský
život v naší obci narušen koronavirovou pandemií, stihli jsme spoustu akcí
(hasičský ples, masopust, karneval, letní promítání, vesnické kvízy, sousedské
posezení, taneční výlety,...).
Tolik tedy v kostce a na dalších řádcích se dozvíte více podrobností.
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SVOZ ODPADU O VÁČNOČNÍCH SVÁTCÍCH A NA SILVESTRA
místo čtvrtku 24. 12. 2020 bude svoz ve středu 23. 12. 2020
místo čtvrtku 31. 12. 2020 bude svoz ve středu 30. 12. 2020
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A CO NÁM ROK 2020 POSTUPNĚ PŘINESL?
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Tříkrálová sbírka proběhla v naší obci a v Račicích v sobotu 11. ledna 2020. Celkem
se „vykoledovalo“ 23 060,- Kč. Všem koledníkům i dárcům upřímně děkujeme. Pro rok
2021 jsme předběžně s organizátorkou naplánovali Tříkrálovou sbírku na sobotu
9. ledna 2021 za dodržování protiepidemiologických opatření. Snad se zadaří.
V případě potřeby může dojít k posunu, o čemž bychom Vás informovali místním
rozhlasem. Sbírku je možné konat až do 24. ledna 2021 a rádi bychom ji uskutečnili,
pokud to bude jen trochu možné.
PÁRKOVÉ ZÁVODY
V letošním roce se bohužel pro nepřízeň počasí párkové závody uspořádat nepodařilo.
HASIČSKÝ PLES
Dne 25. ledna 2020 uspořádali hasiči tradiční ples. K tanci a poslechu hrála kapela
MAYDAY. O konání plesu v roce 2021 se rozhodne do 15. 1. 2021, podle vývoje
protiepidemiologické situace, ale s velkou pravděpodobností nebude. Takže společné
setkání v nově zrekonstruovaném sále budeme muset ještě odložit na lepší časy.
MASOPUST
Dne 22. února 2020 do našich obydlí opět zavítala masopustní chasa, tentokrát
doprovázená pořádně „vytuněnou“ kapelou. Mimo již tradičních bubeníků
a harmonikářů se přidala naše omladina s dechovými nástroji, kterými letošní masopust
opravdu oživila. Téma dne nebylo tak úplně dáno, ale převažovaly zde hlavně filmové
postavy. Na návsi jsme tento den mohli potkat starou Škopkovou s celou její rodinou
i panem doktorem, strýček Pompo nás učil sázet a také jsme museli dávat pozor, aby nás
nepřejeli staří Zetoráci. Tímto bychom chtěli všem masopustníkům poděkovat, víme,
že je to každý rok těžší a těžší dát dohromady dostatek nadšenců. Vám všem děkujeme,
že jste je vlídně přijali u sebe doma. Budeme se těšit, co uvidíme při příští masopustní
veselici.
VESNICKÝ KVÍZ
I v roce 2020 pokračovala dloužská mládež v dobře rozjeté akci, kterou je u nás
vesnický kvíz, opět v čele s Jaroslavem Stupkou ml. a jeho pomocníky Liborem
Janíčkem a Karolínou Hlavatou. Kvízy se tento rok z důvodu stavebních prací
na přístavbě KD konaly pouze dva, a to 1. 2. 2020 a 22. 8. 2020. Výkon moderátora
(Jardy Stupky ml.) byl opět excelentní a mládežníci si poradili i s problémy, které nám
přinesla v té době ještě nedokončená rekonstrukce KD. Občerstvení si během soutěže
opět vzala na starosti Obecní hospoda, takže nikdo nestrádal. Budeme doufat,
že se situace uklidní a kvízy, stejně jako další společenské akce, u nás budou
pokračovat. Výborná pověst dloužského vesnického kvízu je známá široko daleko.
DĚTSKÝ KARNEVAL
Dětský karneval uspořádaly maminky dětí v neděli 2. 3. 2020, těsně před zahájením
bourání zdi v KD. Bohužel se tentokrát na počtu masek projevila vysoká nemocnost,
ale ostatním dětem to určitě nevadilo a pořádně si to užily. K tanci i poslechu pouštěli
reprodukovanou hudbu kluci Janíčkovi. Masky si mohly zasoutěžit, něco vyhrát
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v bohaté tombole či si dát výborné hranolky nebo párek v rohlíku. Srdečně děkujeme
všem dárcům do tomboly i za další příspěvky na karneval a samozřejmě pořadatelkám
z řad maminek dětí za organizaci.

SETKÁVÁNÍ SENIORŮ KLAS (klub aktivních seniorů)
Na faře v Bobrové, stejně jako v předešlých letech, ze začátku roku pokračovalo
setkávání seniorů, a to jedenkrát za čtrnáct dní v úterý od 15 do 17 hodin. Z naší obce
se také účastnilo několik aktivních seniorů, kteří ale kvůli nařízení vlády a současné
situaci museli tato setkání po zbytek roku oželet.
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 9. 4. 2020, poslední hrkání mělo být v sobotu
11. 4. 2020 v 15 hodin. Ale protože právě v této době vrcholila jarní vlna pandemie
koronaviru, nebylo možné, aby děti chodily po vesnici. Nicméně i s tímto jsme
si poradili a děti, které měly zájem, hrkaly doma na zahradě. Aby si i ostatní občané
připomněli, že se blíží velikonoční svátky, v určené hodiny zahajovala hrkání
místostarostka místním rozhlasem s písničkou „My hrkání zvoníme“, kterou jsme byli
zvyklí zpívat při pochůzce obcí. Pro místní rozhlas ji nazpívala rodina Pejchalova.
Šikovné maminky děti vyfotografovaly a fotografie byly zveřejněny na facebookových
stránkách obce.
Další příjemnou velikonoční tradicí se u nás stalo posezení u zeleného piva, které jsme
ale letos museli také oželet.
Když už jsme museli kvůli pandemii koronaviru tolik tradic vynechat, tak jsme si jinou
udělali. Pro potěšení dětí, možná i dospělých či kolemjdoucích, se na návsi pod lípou
objevil velikonoční zajíc, kterého vyrobily ze sena starostka s místostarostkou
za vydatné pomoci starostčiných sester. Dělal nám radost téměř celý měsíc. A kampak
se pak schoval, to už některé děti vypátraly.
STAVĚNÍ MÁJKY
Letošní stavění májky bylo tentokrát opředeno tajemstvím. Vzhledem k tomu,
že se neuskutečnilo tradiční společné stavění a posezení pod májkou v podvečer před
„Prvním májem“, které bylo vládou zakázané, mělo se za to, že se letos bude muset
Dlouhé obejít bez květnového symbolu. O to milejší bylo překvapení všech, kdo ráno
vyrazili na náves. Jen jsme byli trochu smutní z nápisů, které se objevily před některými
domy v obci, některé byly vulgární a urážlivé. To bychom si mohli pro příště odpustit.
Vždyť jde snad vymyslet něco vtipného a neurážet. Uvědomme si, že tu společně žijeme
a budeme žít, a pokud chceme žít v klidu, měli bychom se k sobě vzájemně chovat
s úctou a respektem i přesto, že ne s každým člověkem si povahově či názorově
sedneme.
SLAVNOST K SV. FLORIÁNOVI A OSLAVA SVÁTKU MATEK
Stejně, jako několik předešlých akcí, byla nuceně zrušena i slavnost sv. Floriána
a oslava svátku matek. I tak ale udělali radost ženám v Dlouhém dva „nejodvážnější“
zastupitelé, kteří jim předali perníkové srdíčko.
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LAMPIONOVÝ PRŮVOD
I všemi oblíbený lampiónový průvod jsme museli v letošním roce oželet, tak snad příště.
TANEČNÍ VÝLET
Sbor dobrovolných hasičů 20. 6. 2020 uspořádal taneční zábavu (výlet). K tanci hrála
tradičně skupina Liquid Face. Sice nám počasí moc nepřálo, ale hasiči byli na všechno
připraveni, téměř nad celým výletištěm postavili stany, a protože byl tento výlet jeden
z prvních po nuceném uzavření společnosti, byla návštěvnost opravdu veliká. Druhý
výlet byl se skupinou Black Jack 31. 7. 2020, účast opět výborná. Tentokrát můžeme
říci do třetice všeho dobrého, protože naši hasiči se rozhodli, že dvě zábavy nestačí
a na ukončení prázdnin 28. 8. 2020 uspořádali třetí, kde hrála skupina ACCORT.
Takže všem, kteří pomáhali a pomáhají jak při hasičských, tak obecních akcích, patří
velké poděkování.
SOPTÍCI V DLOUHÉM
Tak jako většinu obecních akcí, ovlivnila pandemie koronaviru i akce hasičské. Jarní
Soptíci byli zrušení a proběhla pouze 3 jednotlivá podzimní kola. V Dlouhém to bylo
v neděli 13. 9. 2020. Naši hasiči měli zase pro družstva na „bedně“ připravené krásné
originální ceny – tentokrát to byly domácí medovníky, doplněné ručně kovanými středy,
představující proud vody, které opět vyrobil náš kovář Josef Tulis za výpomoci Rudy
Janíčka. Medovníky pro soutěžící upekla starostka s místostarostkou a nezapomněly ani
na naše mladé hasiče, kterým se doma sice příliš nezadařilo, ale určitě je to motivovalo
k většímu úsilí v dalších soutěžích. Pro každé družstvo, které se neumístilo takzvaně
„na bedně“, vykoval kovář na památku ještě hřebík „smajlík“, aby jim to nebylo líto.
Kolikrát jde jen o setiny, či desetiny vteřiny, či malou chybičku a všechno je jinak. Časy
týmů jsou velmi vyrovnané. Jsme rádi, že se účastníkům závody u nás líbí. Odpoledne
bylo velmi příjemné, a to nejen díky skvělému počasí, ale také výbornému občerstvení
a perfektní organizaci akce.
SOUSEDSKÉ POSEZENÍ
Dne 19. 9. 2020 jsme opět uspořádali sousedské posezení, tentokrát byla pro děti
a odvážné dospělé připravena sportovní stanoviště, na kterých účastníci sbírali razítka,
a za plnou kartičku získali odměnu. Pořádní chlapi se popasovali v hodu sudem, tady se
nenechaly ženy zahanbit a také předvedly co umí. Zlatým hřebem dne bylo přetahování
horního a dolního konce Dlouhého. Přetahování bylo pro velký zájem rozdělené do tří
kategorií ženy, muži a děti. Všichni dělali, co mohli, ale určitě se do toho nejvíce opřely
ženy, které měly podle ohlasu ještě několik dní bolestivé následky. V kategorii žen
vyhrál dolní konec, v kategorii mužů a dětí horní konec. Abychom celý den důstojně
završili, místní mládenci a ženatí pánové sehráli fotbalový zápas. Protože ženáčů byl
nedostatek, došlo k úpravě pravidel a hráli nezadaní versus zadaní. Tady se ukázalo,
komu zbývá více sil. Vyhráli ti bez závazků.
Akci ozvučili a natočili chlapi Janíčkovi, kterým tímto děkujeme za jejich tradiční
celoroční pomoc při všech obecních i soukromých akcích, kdy se s ochotou jim
vlastní zapojují do všeho, co obec pořádá. Poděkování patří také všem,
kteří s přípravou a organizací sousedského posezení pomáhali. Velký dík hasičům,
kteří se jako obvykle postarali o občerstvení.
4

VOLBY DO SENÁTU A KRAJSKÝCH ZASTUPITELSTEV
Ve dnech 2. a 3. října a 9. a 10. října 2020 proběhly volby do Senátu a v prvním termínu
také volby do krajských zastupitelstev. Voleb do krajského zastupitelstva se zúčastnilo
85 voličů, tj. 43,6 % volební účast. Platných hlasů bylo 84.
Výsledky:
1. KDU-ČSL ........................................... 27 hlasů, tj. 32,1 % z platných hlasů
2. ČSSD .................................................. 13 hlasů, tj. 15,5 % z platných hlasů
3. Starostové pro Vysočinu .................... 13 hlasů, tj. 15,5 % z platných hlasů
4. ANNO 2011........................................ 10 hlasů, tj. 11,8 % z platných hlasů
5. Česká pirátská strana .......................... 9 hlasů, tj. 10,7 % z platných hlasů
6. Pro TOP Vysočinu.............................. 3 hlasy, tj. 3,6 % z platných hlasů
7. ODS a starostové pro občany ............. 2 hlasy, tj. 2,4 % z platných hlasů
8. Volte pravý blok ................................. 2 hlasy, tj. 2,4 % z platných hlasů
9. Rozumní.............................................. 2 hlasy, tj. 2,4 % z platných hlasů
10. Demokratická strana zelených ........... 1 hlas, tj. 1,2 % z platných hlasů
11. SPD ..................................................... 1 hlas, tj. 1,2 % z platných hlasů
12. KSČM .................................................
1 hlas, tj. 1,2 % z platných hlasů
Prvního kola voleb do Senátu Parlamentu ČR se zúčastnilo 86 voličů, tj. 44,1 % volební
účast. Platných hlasů bylo 82.
Výsledky:
1. Josef Klement ................ 41 hlasů, tj. 50 %
2. Michal Šmarda .............. 14 hlasů, tj. 17 %
3. Ivana Horká ................... 12 hlasů, tj. 14,6 %
4. Libor Černý .................. 9 hlasů, tj. 11 %
5. Zdeněk Střítecký ........... 4 hlasy, tj. 4,9 %
6. Bohumil Kasal .............. 2 hlasy, tj. 2,5 %,
Druhého kola voleb do Senátu Parlamentu ČR se zúčastnilo 60 voličů, tj. 30,8 % volební
účast. Platných hlasů bylo 60.
Výsledky:
1. Josef Klement ............... 49 hlasů, tj. 81,7 %
2. Michal Šmarda .............. 11 hlasů, tj. 18,3 %

BRIGÁDY OBECNÍ I HASIČSKÉ
V letošním roce nás opravdu potrápil kůrovec, bylo tedy nutné nechat vytěžit některé
lokality v obecním lese a poté les vyčistit, nachystat k sázení, zpracovat a srovnat dřevo.
V tomto nám opravdu hodně pomohly uspořádané brigády. Celkem proběhlo 6 akcí,
při kterých se pracovalo jak na Kříštici, tak pod Polňákem. Pořezaly se skácené klády,
odvozily se metry z lesa, poštípala se polena na topení, srovnala se do rázů, vyčistily
a připravily se paseky na sázení nových stromků a udělala se spousta další práce v lese.
Dále se konaly dvě akce, při kterých se pomohlo s bouráním staré zdi a úpravou sloupů
v přístavbě sálu v KD, místní ženy pak pomohly s úklidem celého KD začátkem
prosince po dokončení stavebních prací. A při dalších dvou brigádách, se kterými
opravdu hodně pomohli místní hasiči, byly uvedeny do pořádku celé Podvesnice,
a to od vyčištění kanálu vedoucího ze sadu, přes vyčištění otevřeného koryta vedoucího
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do rybníka Podvesný (zaneseného po přívalových deštích 7. a 14. 6. 2020),
až po celkové vysečení, vyhrabání a úklid okolí tohoto rybníka. Na podzim potom
hasiči nachystali dřevo na vytápění celého KD přes zimu. Při zatím poslední brigádě
vyklidili členové SDH sklep v KD (bývalý chlév) a připravili ho pro rozšíření dámských
toalet. Všem účastníkům, kterých bylo opravdu hodně, moc děkujeme.

PILATES
I v letošním roce se začalo cvičit ve třídě bývalé školy. Jak jinak než pod dohledem
osvědčené cvičitelky Milady Kuželové, která své svěřenkyně opět nešetřila, ale její
práci na jaře přerušil koronavirus. Znovu cvičit se začalo v září, tentokrát již v sále KD,
ale opět bylo cvičení současnou situací přerušeno. Budeme tedy spolu s cvičenkami
doufat v lepší zítřky.
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU A VÁNOČNÍ BESÍDKA
Přestože jsme doufali, že se budeme moci sejít alespoň venku při rozsvícení vánočního
stromu na první adventní neděli, tak nařízením vlády, kdy byl vydán zákaz
shromažďování, jsme i toto setkání museli zrušit. Mrzelo nás to i kvůli dětem, které
doma s maminkami trénovaly básničky i písničky. O rozsvícení vánočního stromečku
jsme tak museli poprosit čertovskou bandu, která se letos na hříšníky důkladně
připravila a vozila s sebou pojízdné peklo. Pořád jsme doufali, že třeba na čtvrtou
adventní neděli bychom se mohli sejít u stromečku, ale nebylo to možné. A protože
už měly maminky pro Vás, milé spoluobčany, připraveny perníčky, které upekla Ivana
Smetanová, dostáváte je nyní s naším obecníkem. Věříme, že Vám udělají radost.
Jedinou tradicí těchto Vánoc u nás v obci zůstane betlémské světlo v kapličce, o tom,
kdy si pro něj můžete přijít, se dočtete na poslední stránce tohoto obecníku.

A než se posunem k jednotlivým akcím v roce, připomeňme si ještě:
Boj s koronavirem, a jak to bylo s výrobou jednorázových ochranných štítů
WRX v Dlouhém
Na začátku propuknutí pandemie se kvůli nedostatku na trhu snad všechny ženy vrhnuly
na šití roušek. Jinak tomu nebylo ani v naší obci, kde si vzájemně rodiny vypomohly
a pro svoji potřebu, ale také pro potřeby nemocnice NMNM našily roušky. Některé ženy
pak věnovaly ušité roušky do prodejny, kde si je mohli naši spoluobčané vyzvednut.
Obecní úřad nabídl osamělým seniorům možnost nákupu či dodání dezinfekce. Dětem
kvůli distanční výuce bylo nabídnuto vytištění materiálů zaslaných ze školy na tiskárně
na obecním úřadě. Tato služba byla nakonec nejvíce využívána, a to i v podzimní vlně.
Hned na začátku propuknutí pandemie se dcery místostarostky také zapojily do pomoci
při výrobě jednorázových ochranných obličejových štítů, které na popud své manželky,
zdravotní sestry, která pracuje v nemocnici v Novém Městě na Moravě, vymyslel Leoš
Škorpík z Radešínské Svratky. A protože byl o tyto štíty najednou obrovský zájem
(jednoduché, lehké, nemlží se, rychlé na výrobu a také levné (výrobní cena cca 3,5 Kč),
přesunula se postupně výroba z domova do bývalé školy v Dlouhém (aby byla zajištěna
hygienická opatření potřebná u výroby) a do výroby se zapojili i další dobrovolníci
z Dlouhého. V době, kdy nestíhaly tisknout klasické obličejové štíty 3D tiskárny, bylo
toto jednoduché řešení velmi žádáno. Materiál na výrobu nejdříve hradil pan Škorpík
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ze svého, za zhruba 5 tis. Kč nakoupila materiál naše obec a pak potřebný materiál
zajistil kraj Vysočina. Postupně se vyrobilo a rozdalo skoro 20 000 ks štítů. Jen pro kraj
Vysočina, pro jeho sociální zařízení a ústavy, bylo vyrobeno přes 14 000 ks, do místní
nemocnice asi 2 000 ks. Štíty se dostaly do Prahy do Jedličkova ústavu nebo
do nemocnice Karla Boromejského, dále do ZUŠek, kadeřnictví či dalších sociálních
ústavů a domovů důchodců po celém kraji i republice. Díky natočenému instruktážnímu
videu, jak se štíty vyrábí, se do výroby začali zapojovat i dobrovolníci v jiných krajích
republiky. Dokonce se díky videu vyrábí štíty i v zahraničí – v Polsku, Rakousku,
Německu, na Slovensku, ve Francii, Itálii, Velké Británi... a dokonce za oceánem
v USA a Taipei, kde pomáhají potřebným. Jsme rádi, že jsme mohli pomoci.

Rok jsme proběhli a nyní podrobněji k jednotlivým akcím
uskutečněným v roce 2020
OPRAVY V BUDOVĚ BÝVALÉ ŠKOLY – NOVÉ SÍDLO OBECNÍHO
ÚŘADU
Protože bylo již od loňského roku naplánováno, že do opravené budovy bývalé školy
se přestěhuje obecní úřad, bylo nutno upravit vstup, udělat terénní úpravy a drobné
stavební dodělávky. Na tyto práce byla oslovena firma pana Zdeňka Tulise
z Radňovic. Ještě předtím bylo potřeba udělat nový plot mezi školní zahradou
a vedlejším pozemkem a brána v horní části zahrady. Díky ochotě majitelky
sousedního pozemku byl plot posunut tak, aby byl volný prostor kolem celé budovy
pro případ, že by bylo potřeba zde projíždět, procházet nebo případně něco opravovat
(původně končila hranice pozemku ve vlastnictví obce na zadním štítu budovy).
Na střechu byly instalovány firmou Svoboda z Pohledce sněžáky a vedení
hromosvodu. Za pomoci pana Jiřího Šrámka a firmy Zdeňka Tulise bylo vedení
hromosvodu položeno kolem budovy a provedena revize jak hromosvodu,
tak elektřiny. Také kvůli úpravě vstupu došlo k posunutí plynovodní přípojky –
přesun HUP. Pan Jiří Hubl nám ještě dodělal v zadní části budovy sokl z cetrisových
desek. Tímto bychom také chtěli Jiřímu poděkovat za jeho aktivitu v době
místostarostování, kdy si práce na opravě budovy vzal za své a věnoval tomu mnoho
a mnoho hodin práce.
A jak už bylo řečeno, v listopadu se začal do této budovy přesouvat obecní úřad.
Za pomoc při stěhování bychom chtěli touto cestou poděkovat našim rodinným
příslušníkům, zejména manželům a našim dětem, kteří s námi absolvovali celé
stěhování. Před tím se však musela provést rekolaudace (změna užívání budovy), kdy
muselo dojít ještě k drobným úpravám z pohledu požadavku hygieny (technická
místnost s výlevkou) a hasičů (hasičské přístroje, protipožární dveře). Také bylo
nutno udělat připojení úřadu na internet a vybudovat počítačovou síť. Z důvodu
bezpečnosti bylo do budovy namontováno elektronické zabezpečovací zařízení
od firmy Jablotron. Do hlavní kanceláře nám vyrobil krásný nábytek Michal Řehoř.
Ostatní vybavení jsme přestěhovali z bývalého sídla úřadu. Na jaře se nám také
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podařilo koupit pěkné dřevěné stoly a židle z ukončeného provozu řízkovny
v Třebíči, které se nám teď hodí do nové zasedací místnosti.
U vstupu jsme za pomoci Jitky Stupkové provedli osázení (zeleň věnovala Pavlína
Tulisová a Jitka Stupková). Takovou malou třešinkou na dortu jsou litinové lampy,
které máme na budově. Při vyklízení je našel na půdě Jiří Hubl a původně kdysi
sloužily jako pouliční lampy v Dlouhém. Josef Tulis, kovář, je zdarma opravil,
dodělal cylindry a namontoval.
Přestože už jsme si mysleli, že letos na budově proběhnou jen dokončovací práce,
tak se výdaje spojené se změnou sídla budovy obecního úřadu vyšplhaly na přibližně
830 tis. Kč. Teď již sídlí úřad na nové adrese, č.p. 10, a budeme doufat, že se nám
zde bude dařit.
Po přestěhování obecního úřadu došlo také k přestěhování místní knihovny, která
teď bude mít své místo v bývalé třídě; nyní velké zasedací místnosti. Přestěhování
knihovny si zajistila naše knihovnice Veronika Holá se svými rodinnými pomocníky.
Připomínáme, že knihovnu můžete navštívit každý pátek od 18.00 do 18.30 hod.
Jako poslední se stěhoval místní rozhlas, i ten už má svoje místo.
Hasiči si postupně převezmou celou budovu bývalého obecního úřadu, plánují její
úpravu pro uskladnění všech věcí, které používají a vlastní. Připraví projekt – zatím
diskutují o různých variantách.
PŘÍSTAVBA KULTURNÍHO DOMU
Od podzimu loňského roku probíhala přístavba kulturního domu, která byla z části
dotovaná z výhry v soutěži o Vesnici roku, ve které jsme získali v roce 2018 modrou
stuhu. Jak jsme psali loni, v roce 2019 se provedla hrubá stavba přístavby sálu a hned
následující sobotu po dětském karnevalu 7. 2. 2020 se pustili dobrovolníci do bourání
venkovní zdi. Sešlo se nás hodně, pomáhala i technika, a tak se nám dílo podařilo.
Ještě před bouráním firma vysekala v místech podpěrných sloupů kapsy a za pomoci
Josefa Tulise, kováře, byl strop podepřen traverzami. Po bouracích pracích bylo
rozhodnuto instalovat ještě jeden podpěrný ocelový sloup v rohu sálu sousedícím
s chodbou do hospody. Přestože bylo naplánováno, že stavba bude alespoň částečně
hotová na oslavu Dne matek a sv. Floriána, došlo ke zpoždění a celková stavba byla
předána až 30. října 2020, kdy také proběhla kolaudace přístavby. Ale jak jsme se již
zmínili, veškeré jarní akce byly zrušeny, tak nám toto zdržení příliš nevadilo, jen nám
to, a zejména hasičům, komplikovalo situaci při organizaci tanečních výletů,
ale poprali se s tím na výbornou. Stavební práce prováděla firma Antálek – stavební
firma s.r.o., elektroinstalace pan Pavel Šoustar, parkety v přístavbě sálu doskládal,
dolepil a poté vybroušením a nátěrem sjednotil v celém sále pan Karel Polnický.
Se zámkovou dlažbou napojenou na vydláždění pod pergolou nám byla nápomocna
firma Františka Šandery z Nové Vsi se širokým zastoupením mladých brigádníků
z naší obce. Při práci na pergole byly na stávající jímku umístěny loni zakoupené
kanalizační kryty. Dále byla částečně svépomocí a částečně v rámci přístavby
upravena místnost vedle dřevníku, tzv. grilbar, kde pan Michal Řehoř zhotovil
dřevěný strop. Tato místnost byla v létě hojně využívána nejen na hasičské zábavy,
8

ale také při promítání a dalších akcích obce a obecní hospody. Jak už to bývá, ne vše
probíhalo k naší spokojenosti – s firmou jsme trochu bojovali jak ohledně termínu,
tak kvality práce. Potrápily nás také bouřky, kdy byla větrem stržena plachta
nad chodbou KD a budoucí pergolou a zatékalo do chodby. Po několikáté urgenci
se podařilo najaté klempířské firmě střechu zabezpečit. Bohužel ne vždy probíhá
vše bez komplikací. Projekt je ale hotový a uvidíme časem, jak budeme spokojení.
Celkové náklady činily 2 165 tis. Kč, dotace z Ministerstva pro místní rozvoj byla
600 tis. Kč.
OBECNÍ HOSPODA
I letošní rok byl provoz místní hospody pod záštitou obecního úřadu, s provozem
od čtvrtka do neděle, zimní provoz zkrácený, pátek až neděle. I hospoda byla
postižena současnou situací a několikrát byl provoz nuceně přerušen. Snaha o to,
aby si na sebe hospoda vydělala a udržela přijatelné ceny pro občany, je pro nás stále
nejdůležitější. To se nám snad daří, a to i díky ochotě lidí, kteří s provozem hospody
pomáhají, za což jim patří obrovské díky. Udržet provoz se nám také daří díky
různým kulturním, společenským i soukromým akcím a tímto děkujeme občanům
za to, že na tyto akce chodí a tím nepřímo podporují i provoz hospody a i samotnou
obec. Bohužel z důvodu posledního nařízení vlády jsou od pátku 18. 12. 2020
hospody zase uzavřeny. Pokud by byla možnost otevřít, tak Vás budeme informovat
místním rozhlasem.
OPRAVA ČÁSTI POLNÍ CESTY K CHATĚ Č. E. 1
V únoru obdržela obec prosbu o zajištění sjízdnosti polní cesty k nemovitosti (chatě)
na p. č. 194 z důvodu plánovaných oprav. Žádost byla řešena na jednání
zastupitelstva obce 27. 2. 2020. Stanovisko zastupitelů bylo, že by cestu měl opravit
ten, kdo ji svým užíváním rozjezdil. Bylo to s nimi řešeno, a nakonec se zemědělci
domluvili a na začátku března se pustili do vybagrování a navezení polního kamene
na zpevnění. Poté se zastupitelé rozhodli cestu zaštěrkovat drobnějším štěrkem
a následně s odstupem času vrchní část stříknout. Na to byla použita dotace
z Programu rozvoje venkova ve výši 127 000,- Kč. Vlastní prostředky obce činily
270 407,- Kč.
Současně byl při této akci řešen stav účelové komunikace do kopce, od č. p. 58
k odbočce na polní cestu k chatě. Bylo rozhodnuto, že se letos také opraví a provede
se odvodnění cesty podél meze, kde zejména v jarních a podzimních měsících (letos
celoročně) vytéká voda na komunikaci a narušuje ji. Vzhledem k tomu, že jsme
se v polovině června dozvěděli, že bylo pozemkovým úřadem odsouhlaseno
realizovat protipovodňové opatření v severovýchodní části obce, a z důvodu, že bude
cesta namáhaná při stavbě těžkou technikou, bylo rozhodnuto přesunout tuto akci
na příští rok.
RETENČNÍ PŘEHRÁZKY A MOKŘADNÍ TŮNĚ
Jak jsme psali výše, o realizaci stavby, jsme se dozvěděli na začátku června. Byli
jsme překvapeni, protože projekt byl připravován již od roku 2011, ale stále se na něj
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nedařilo sehnat peníze. Dvakrát se měnil i projekt kvůli možnostem čerpání dotace.
Po výběrovém řízení v polovině července nastoupila firma Ekostavby s.r.o. a zahájila
práce. Během 3,5 měsíců byla stavba zrealizovaná. Vznikly 2 protipovodňové
přehrázky a 2 mokřadní tůně. Přehrázky budou zadržovat vodu během přívalových
dešťů a pak následně pomalu přes otvory v kamenných hrázích odpouštět přes tůně
tuto vodu do kanalizace. Do budoucna už by nás neměly trápit přívalové vlny vody
z této lokality. Možná je jen škoda, že nemohl být vybudován i protipovodňový val
nad zahradami, který by odvedl vodu od Zahrádkových humen po křižovatku
a propustkem pod cestou do přehrážek, z důvodu neudělení souhlasu vlastníka
dotčeného pozemku. Kapacita přehrážek je dimenzovaná na tisíciletou vodu. Jinak
si myslíme, že tímto vzniklo i pěkné místo s vodními prvky a výsadbou, a doufáme,
že Šebílka jako prameniště nezklame a bude napájet tůně vodou i v dalších letech
tak, jak tomu bylo doposud i v suchých letech, kdy zde bylo vždy mokro.
CESTA DO DRUŽSTVA
V únoru se podařilo za velmi dobrou cenu pořídit 2 betonové roury o průměru 1,2 m
a na jaře se je podařilo usadit ke stávajícím pod cestou do areálu družstva – chtěli
jsme rozšířit cestu a zajistit, aby v rourách nestála celoročně voda. Několikrát jsme
se tam sešli, a řešili jak problém s vodou v této lokalitě vyřešit. Sešlo se tam
i zastupitelstvo. Mysleli jsme, že během roku stihneme ještě dodělat domluvené
práce, probagrovat strouhu od výusti Račického potoka podél meze k první rouře
a pak na louce odbagrovat část pozemku, aby vznikl průleh a voda měla kam při
přívalových deštích odtéct. To se bohužel už nepodařilo vzhledem času, který
bagrista měl. Doufali jsme, že se to dodělá na podzim, ale ani to bohužel nevyšlo.
Tak snad příští rok.
ZELEŇ A PÉČE O VZHLED OBCE – PROJEKT „NÁVRH SADOVÝCH
ÚPRAV VEŘEJNÉHO PROSTRASTVÍ V OBCI DLOUHÉ“
Již od loňského roku byl připravován projekt na obnovu zeleně na návsi,
ale vzhledem k současné situaci, kdy dojde k nižším daňovým příjmům obce,
rozhodlo zastupitelstvo tento projekt zatím nerealizovat a počkat na příznivější dobu.
Na konci léta byla provedena prořezávka vzrostlých stromů v obci, a to lipové aleje
u evangelického hřbitova, jasanu na křižovatce u váhy, lip u Křížku omladiny,
Na Skalkách a jasanů u kulturního domu. Dále byl proveden výchovný řez nově
vysazených lip na návsi. Vzhledem k tomu, že se jedná o vzrostlé stromy, musel
práce provádět stromolezec. Náklady činily 56 500,- Kč.
HOSPODAŘENÍ V LESE
V letošním roce probíhaly v lese opět pouze udržovací práce a boj s kůrovcem.
Po připravení paseky brigádníky se na jaře pan Rudolf Vopršal, pan Jiří Laštovička
a jejich dva pomocníci pustili do stavby oplocenky a výsadby stromků. Bylo
jich vysázeno 6 750 ks, z toho 1200 ks jedlí, 3600 ks buků a 1950 ks smrků. V jarních
měsících bylo teplé počasí, a tak zaměstnanci obce chodili stromky zalévat,
aby neuschly. Naštěstí pak už počasí bylo více deštivé a k ujmutí stromků příznivé.
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V letních měsících byl proveden postřik proti klikorohovi a na podzim pak nátěr
stromků proti okusu a v oplocence ožin mezi stromky. Uklízela se a pálila klest
na Kamenci, pak také pod Polňákem, kde se koncem května konala brigáda na odvoz
rozřezaných metrů ke kulturnímu domu.
Po těžbě u Křídel nad rybníkem se začalo s úklidem klestě, zde nás čeká douklizení
a připravení paseky na jarní sázení. V rozlehlých obecních lesích jsou další lokality,
které jsou zasaženy kůrovcem a které čekají na vytěžení, které by mělo proběhnout
v lednu/únoru příštího roku. Budeme moc rádi, když nám zase pomůžete a zúčastníte
se některé z brigád. Díky vlhčímu roku se snad můžeme s malým optimismem dívat
do budoucnosti, i když práce nás čeká ještě hodně. Díky dotacím, jak na vybudování
oplocenek a hospodaření v lese, tak na vyrovnání ceny kůrovcového dřeva prodaného
v roce 2019, můžeme konstatovat, že lesní hospodářství bylo v roce 2020 v zisku
asi 180 tis. Kč. Avšak uvidíme, jestli i v příštím roce budou tyto dotace pokračovat.
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – OBECNÍ VODOVOD, ZÁLOŽNÍ VRT,
ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
VODOVOD
V první polovině roku jsme řešili problém s únikem vody, po vyhlášení, kdy jsme
požádali občany, aby si zkontrolovali, zda jim někde neteče, neprotéká voda,
se situace uklidnila. Ve vrtu jsme vyměnili klasický vodoměr za indukční kvůli
usazování blatíčka a nepřesnému měření. Zároveň byl vyměněn vodoměr u vrtu. Dne
11. září jsme přistoupili k výměně čerpadla ve vrtu – čerpadlo nedočerpávalo
vodojem pro odběr a bylo posláno na opravu. Bohužel čerpadlo se již nedalo opravit
a muselo být zakoupeno nové. Na problémy navázala o týden později zjištěná závada
na vodovodním řádu u přípojky č.p. 98. Bylo to nepříjemné, protože se zrovna konalo
obecní posezení a kvůli prasklému potrubí jsme museli přistoupit k uzavření
vodovodní větve, která zásobuje vodou i kulturní dům. Pro jistotu jsme nechali
dovézt vodu do vodojemu, aby nedošlo k jeho vypuštění. Ještě že se vyměnilo ve vrtu
čerpadlo, které dokázalo dočerpávat vodu. Poruchu se podařilo během pondělního
dopoledne opravit a snad bude zase chvíli klid. Také jsme se snažili zjišťovat
možnosti vyčištění vodovodního řádu od usazenin železa a manganu. Bohužel
průměr vodovodního řadu je pro čištění malý. Pokusíme se najít jiné řešení.
V příštím roce by mělo dojít také k výměně vodoměrů.
Výše vodného pro příští rok byla schválena na jednání zastupitelstva obce
10. 12. 2020 na 18,- Kč/m3. 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.
Za rok 2020 vychází provozní ztráta na asi 110 tis. Kč (viz níže).
Výnosy
v tom
− účtované vodné občanům obce za rok 2020
− vodné od VAS za obec Račice 1-3 Q/2020+odhad 4.Q

187. 668,- Kč
153 310,- Kč
34 358,- Kč
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Spotřeba za rok 2020 dle odpočtů vodoměrů – 9 714 m3 (tj. o 472 m3 méně oproti roku
předchozímu).
Běžné náklady – včetně předpokládaných v prosinci
297.413,- Kč
v tom:

−
−
−
−

elektřina
72 300,- Kč
platby VAS za správu vodovodu
100 646,- Kč
elektroopravy, revize….
10 700,- Kč
nové čerpadlo do vrtu, materiálové výdaje, oprava
poruchy, výměna vodoměru….…
63 414,- Kč
- poplatky FÚ za čerpání podzemní vody
31 000,- Kč
3
Běžné provozní náklady na 1 m fakturované vody jsou cca 30,62 Kč.
Předpokládaná ZTRÁTA
109 745,- Kč.

Je to částka bez investic, které obec hradí navíc ze svého rozpočtu, nejsou zohledněny
ani odpisy majetku, takže si uvědomme, že cena vody v naší obci je opravdu na nízké
úrovni. Obec se takto snaží občanům trochu kompenzovat to, že žijí na vesnici. Rádi
bychom zde hlavně udrželi mladé lidi, aby nám neodcházeli do měst, a protože jim
nemůžeme nabídnou stavební parcely, tak se snažíme nutné poplatky a ceny služeb
držet na nízké a pro lidi únosné výši.
Na fondu vodovodu, který byl založen v roce 2013, bude k 31. 12. 2020 částka 160 000,00 Kč.
INFORMACE K VYÚČTOVÁNÍ VODNÉHO ZA ZBÝVAJÍCÍ ČÁST ROKU 2020
Vzhledem ke zvýšení ceny vodného od 1. 1. 2021 bude za období od odpočtu vodoměru,
které proběhlo koncem října 2020, proveden dopočet spotřeby vody v roce 2020 podle
ročního průměru za předchozí rok s cenou 15,- Kč/m3. Pokud by někdo z občanů chtěl,
může si nahlásit skutečný stav vodoměru k 1. 1. 2021 a bude mu vypočtena částka
dle skutečné spotřeby. O nahlášení prosíme do 15. ledna 2021 na obecní e-mail:
obec@obecdlouhe.cz nebo MMSkou, či na MSG Pavlíny Tulisové – ideálně zasláním
fotografie se stavem vodoměru.

ZÁLOŽNÍ VRT
Na jaře proběhlo výběrové řízení na dodavatele vrtných prací pro vyhledání nového
průzkumného vrtu, který by měl sloužit jako záložní. Na začátku července byla
podepsaná smlouva o dílo s firmou Envirex, s.r.o. z Nového Města na Moravě, která
začala vyřizovat potřebná vyjádření a povolení. Dne 27. 10. 2020 byly zahájeny
vrtné práce, které trvaly 3 dny a byl vyhlouben vrt do hloubky 103 metrů. Dne
9. 11. 2020 byly zahájeny čerpací zkoušky, které trvaly 28 dnů. Nyní se čeká
na výsledky rozborů a bude zpracovaná závěrečná zpráva. Dne 7. 12. 2020 došlo
k podpisu smlouvy se SFŽP na dotaci, která by měla činit 60 % nákladů,
tj. 332 323,- Kč, vlastní prostředky obce budou činit 40 %, tj. 221 548,- Kč. Podle
výsledků, které zatím vypadají dobře, budou v příštím roce zahájeny práce na
přípravě projektu na propojení s vodojemem. Pokud vše dobře dopadne, budeme mít
v Dlouhém jistotu, že vody bude dostatek a v případě potřeby se zdroje vody mohou
střídat. Poděkování patří majiteli pozemku, manželům Krejskovým, kteří povolili na
jejich pozemku jak průzkumné práce při vyhledávání nejvhodnějšího místa pro
budoucí vrt, tak i samotné vrtné práce. Není to tak samozřejmé, jak by se mohlo zdát.
Asi před 2 lety bylo vyhledáno místo pro vrt poblíž stávajícího vrtu s tím, že by se
vrty propojily, ale vlastník pozemku to nepovolil. Nový vrt se nachází také v katastru
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obce Račice cca 0,5 km v louce nad Kosteleckým mlýnem směrem na západ
ke Kamínce.
ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
Naše obec se nyní dostává do hledáčku kontrolních orgánů ohledně způsobu čištění
odpadních vod. Do konce roku 2022 máme povolení pro vypouštění odpadních vod
do jednotné kanalizace a do té doby musíme vyřešit způsob, jak budeme odpadní
vody řešit a zpracovat studii, projekt. V únoru proto proběhla schůzka v Jihlavě
s projektantem, Ing. Josefem Novotným z firmy Aqua Clean, a se starostou sousední
obce Račice ohledně přípravných prací pro zpracování variantních řešení pro naši
obec pro nakládání s odpadními vodami. Práce se pak pozastavily kvůli
zaneprázdněnosti projektanta a informační schůzka se zastupiteli proběhla
10. 12. 2020 na jednání zastupitelstva, kde byly nastíněny možnosti k zamyšlení,
ale zatím žádný konkrétní návrh na řešení. Diskutovány byly výhody i nevýhody
centralizovaného (ČOV) či decentralizovaného čištění (domovní čističky odpadních
vod). O dalších jednáních Vás budeme postupně informovat.
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Technické služby Bystřice nad Pernštejnem ponechávají pro příští rok ceny na stejné
výši jako v roce 2020. Doposud však není známo, kolik budou od nového roku ceny
na skládkách, takže uvidíme, zda ke zdražení dojde nebo ne. Cena za svoz jedné
popelnice nyní činí 754,- Kč. Cena zahrnuje 39 svozů v roce (v zimním období
1. 10. – 31. 3. svoz každý týden, v letním období 1. 4. – 30. 9. svoz jednou za čtrnáct
dní, vždy v sudý týden).
Cena za uložení odpadu na skládku pro rok 2020 byla 1.207,50 Kč a zůstává otázkou,
o kolik se zvedne. Za odvoz 1 ks žlutého pytle s plasty platí obce 15,42 Kč.
K 30. 11. 2020 bylo odvezeno 1 775 ks, tj. jsou náklady 27 373,14 Kč. Proto
apelujeme na občany, aby dobře sešlapovali plastový odpad a tím naplnily méně
pytlů (sešlapujte, mačkejte). Děkujeme.
Pro rok 2021 zachováváme stávající systém svozů. Sběrné místo před prodejnou –
kontejnery na papír, barevné a bílé sklo, drobné kovy, jedlé tuky (vyhazovat
v uzavřených PET lahvích) a v zimním období popelnice na BIO odpad.
V letošním roce došlo k problémům na trhu s odpadním papírem a obec již není
finančně bonusována za odevzdaný papír, ale musí platit 500,- Kč za tunu odpadu.
Svoz železného šrotu Sborem dobrovolných hasičů po obci by měl proběhnout
na jaře 2021.
Dále bychom Vám chtěli připomenout, že obec hradí za občany odpady odevzdané
na sběrném dvoře v Bobrové, ale netýká se to stavebního odpadu, který jsou občané
povinni si likvidovat sami na své náklady. Pokud se stane, že je tento druh odpadu
obci naúčtován, obec ho přefakturuje osobě, která je uvedena v zaslaném seznamu.
Pokud byste někdo řešil potřebu likvidace stavebního odpadu, nejdříve
kontaktujte TS města Bystřice nad Pernštejnem případně jinou firmu a zjistěte
si, kolik účtují za přistavení kontejneru, denní nájem kontejneru a pak
za uložení na skládku. Ceny jsou různé. Je potřeba se také domluvit, jaký odpad
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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.
Sazbu poplatku jsme ponechali pro rok 2021 ve stejné výši, tj. 380,- Kč za poplatníka
a rok. I tak bude odpadové hospodářství z velké části obec dotovat, v roce 2019
to bylo částkou 58 312,60 Kč, náklad na 1 poplatníka činil 732,- Kč. K 30.11.2020
vychází zatím ztráta na 51 898,- Kč, takže ztráta bude určitě zase vyšší než v roce
2019.
Děkujeme všem občanům, kteří poctivě třídí, a tak přispívají k lepšímu
životnímu prostředí. TŘÍDIT MÁ SMYSL.
Výnosy

133 320,- Kč

v tom:
− místní poplatek za „odpady“ za rok 2020 (380,- Kč na poplatníka)
− od podnikatelů za rok 2020 vybráno
− finanční bonus za třídění odpadů EKO-KOMU

100 827,- Kč
6.408,- Kč
29.056,50 Kč

Náklady (včetně odhadu za prosinec)

209 063,- Kč

v tom:
− svoz komunálního odpadu – popelnice – odvezeno cca 50 tun
− svoz plastového odpadu, skla, papíru – svoz 22 kontejnerů s papírem,
16 kontejnerů se sklem,
− odvoz bioodpadů – pouze doprava a nakládka kontejneru
− igelitové pytle na plast – 1 500 ks
− svoz nebezpečných odpadů, objemných odpadů apod.-sběrný dvůr Bobrová
+ kontejner na objemný odpad

ZTRÁTA (včetně odhadu za prosinec)

109.191,- Kč
41.612,- Kč
14.858,- Kč
4.537,- Kč
30.865,- Kč

67.743,- Kč

Tj. cca 256,- Kč ztráta na poplatníka (osobu s trvalým pobytem, chalupáře). Touto částkou každému
občanu obec přispívá na likvidaci odpadu. Je to rozdíl mezi skutečnými náklady a tím, co obec vybere
na místním poplatku.

ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ OBCE
Podle stavebního zákona k 31. 12. 2020 končí možnost umisťovat stavby rodinných
domů a průmyslových staveb (netýká se zemědělských staveb) na pozemcích
v nezastavěném území. Do 31. 12. 2020 byla možnost za poslední stavbou v obci
navázat na sousedícím pozemku stavbou další, a tak rozšířit zastavěné území obce.
To už od nového roku nepůjde, stavět půjde jen v zastavěném území, které má obec
nyní z roku 1966 a neodpovídá současnosti. V hranici intravilánu nejsou zahrnuty
některé nově postavené stavby včetně zemědělského družstva. Hranice vymezení
zastavěného území zpracovává stavební odbor NMNM na základě žádosti obce (obec
bohužel nemá možnost si stanovit, kde by chtěla hranice mít, záleží na rozhodnutí
úřadu). Zastupitelstvo obce 25. 6. 2020 schválilo podat žádost o pořízení Vymezení
zastavěného území obce Dlouhé. Tento dokument by nám prozatím nahradil územní
plán, který nejsme povinni mít, a přitom zajistil alespoň rozšíření zastavěného území
obce z roku 1966 a tím ho i částečně rozšířil. Dne 23. 9. 2020 proběhlo místní šetření
za účasti tří pracovníků z MěÚ Nové Město na Moravě. Bude následovat veřejné
projednání s veřejností, o čemž Vás budeme informovat. Zástupci MěÚ doporučili
obci nechat zpracovat zastavovací studie v možných lokalitách budoucí zástavby.
Vzorové studie a bližší informace byly zastupitelům sděleny na posledním
zastupitelstvu obce 10. 12. 2020.
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DERATIZACE
Letošní rok byl na potkany opět úrodný. Obec nechala provést deratizaci
centrálních kanálů po obci na jaře a na podzim a vynaložila částku něco
přes 7 tis. Kč. Vyzýváme zejména soukromé zemědělce, aby tento problém
nepodceňovali a sami se také zapojili do hubení. Je potřeba, aby se zapojili všichni.
SPOLUPRÁCE S DIAKONIÍ BROUMOV A FIN. POMOC POTŘEBNÝM
Jak už se stalo dobrým zvykem, i letos jsme spolupracovali s Diakonií Broumov,
sociálním družstvem. Každoročně ve spolupráci organizujeme sbírku použitých
věcí, zejména oblečení pro lidi v nouzi. Sbírka letos proběhla v letních měsících,
a když vše dobře půjde, plánujeme podobný termín i v roce 2021. Termín
oznámíme vyvěšením na úřední desce a vyhlásíme mrozhlasem (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 2020 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, na babybox
přispěla 1 000,-Kč, na provoz Linky bezpečí 500,- Kč, Mikroregionu
Novoměstsko 5 000,- na hasičské auto pro dobrovolné hasiče Nového Města,
COOP družstvu Velké Meziříčí 5 550,- na pokrytí ztráty v místní prodejně
za rok 2019.
Na provoz hřbitova v městysi Bobrová jsme přispěli částkou 11 534,- Kč. Propočet
se dělá dle počtu hrobů, které mají pronajati občané naší obce.
Tímto bychom chtěli apelovat a možná i poprosit, abyste hojně využívali
služeb naší prodejny, abychom udrželi v naší obci její provoz i pro budoucí
období a snad i generace. Myslíme si, že zde máme nyní velice šikovnou
a ochotnou paní prodavačku, která se snaží vycházet vstříc požadavkům
občanů. I obec se snaží nepřímo prodejnu podporovat, kdy při příležitostech
životních výročí našich občanů zakupujeme pro naše občany dárkové
poukazy, při kulturních akcích nakupujeme zboží v naší prodejně,
nakupujeme zde i drogistické zboží…. Záleží jen na nás. Myslíme, že i v době
koronavirové, byla místní prodejna dobrou volbou pro nakupování.
KNIHOBUDKA

Od 11. srpna začala v autobusové čekárně fungovat knihobudka. Za nápad
a realizaci děkujeme Kristýně a Lucii Smetanovým. A jak knihobudky fungují?
Občané mohou do knihovny darovat své již nepotřebné knihy a vzít
si za ně náhradou jiné nebo pouze darovat nebo si nějakou knihu jen vzít. Určitě
by ale neměly sloužit jako odkladiště nepotřebných věcí a knih. Takže přiměřeně,
přiměřeně…
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KRONIKÁŘKA

S radostí oznamujeme, že od letošního roku máme novou kronikářku. Po dlouhé
době, kdy tuto záslužnou práci pro obec vykonával pan Václav Tulis st., a kdy,
jak sám říká, se mu už třese ruka a chtěl by předat pomyslnou štafetu někomu
dalšímu, se podařilo najít ochotnou osobu, která se této práce ujala. Novou
kronikářkou obce je Ludmila Musilová a my jsme moc rádi. Slibujeme,
že budeme opět nápomocni při zpracování zápisů do kroniky.
ODCHOD DO PENZE ZAMĚSTNANCE OBCE
K 31. 12. 2020 končí pracovní poměr se zaměstnancem obce, který se staral o údržbu
v obci. Tímto bychom mu chtěli poděkovat za jeho dlouholetou práci pro obec
a přejeme mu hlavně hodně zdraví, klidu a spokojenosti v důchodu.
EVIDENCE OBYVATEL
K 23. 12. 2020 má obec 256 obyvatel, z toho 126 mužů a 130 žen. Narodily
se 3 děti, zemřeli dva občané, odstěhovali se tři občané, jedna občanka
se přistěhovala.
Připomínáme, že v obci pracuje již mnoho let Sbor pro občanské záležitosti, který
navštěvuje naše jubilanty a jménem obce jim předává květinu a dárkový poukaz
v hodnotě 300,- 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,
např. letos v naší obci oslavily zlatou svatbu dva manželské páry. Bohužel
tuto informaci nejsme schopni z veřejných rejstříků vyčíst, takže jsme odkázáni
na informace z lidu. Proto se nebojte, a pokud o někom víte, že se bude dožívat
takové události, přijďte nám to říct. Jak víme z ohlasů, jsou zástupkyně SPOZ
(paní Olga Tulisová a Květoslava Šoustarová) přijímány u většiny jubilantů
s radostí a potěšením. I když i letos musely někdy improvizovat, a to z důvodu
protiepidemiologických.
Narozeným občánkům obce pak zástupkyně SPOZ přináší věcný dárek a na konci
roku starostka předává rodičům finanční dar ve výši 5 000,- Kč (příspěvek
byl od letošního roku navýšen ze 3 na 5 tisíc Kč).
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Slovo místostarostky uprostřed
Pár řádků uprostřed obecníku si dovolím napsat i já. Jsou to dva roky,
co jsem kromě účetní obce i ve funkci místostarostky Dlouhého,
a je to rok, co jsme se starostkou na úřadě jen „samé ženské“. Proto jsem
ráda, že záležitosti řešíme v rámci zastupitelstva společně, i když
některá rozhodnutí musí člověk udělat sám a není někdy lehké najít
tu ideální cestu. Na jednu misku vah musíte pokládat potřebnost
a účelnost, na druhou pak ekonomickou stránku věci.
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Když bych měla zhodnotit letošní rok, začnu asi takhle. O koronaviru
se toho napsalo mnoho, je to věc nemilá a velmi těžko se v této záležitosti
hledá pravda, když jsme ze všech stran zahlcováni protichůdnými
zprávami. Vzniklá situace určitě nikoho netěší, ale třeba už jsme
tak nějak potřebovali, abychom přibrzdili. Vždyť tempo našich životů
i tohoto světa bylo posledních pár let až příliš rychlé a někdy bezohledné
k druhým, přírodě i celé zemi.
I přes tento neklidný čas se v naší obci udělala spousta práce a možná,
že i díky pracovnímu vytížení, jsme mohli lépe snášet nebo zapomenout
na celospolečenské problémy. O tom, co se podařilo, se dočtete na jiných
místech tohoto obecníku. Co je však z mého pohledu důležitější, že obec
žije, že si navzájem pomáháme, že jsou zde lidé, na které se můžeme
spolehnou, na které se můžeme obrátit a kteří ochotně pomohou. Protože
bez dobré vůle, ochoty a vzájemné pomoci by se nedalo udělat nic.
Toho si opravdu vážíme. Určitě se snažíme i poslouchat názory a podněty
občanů, přemýšlet o nich, a pokud je to možné, tak je i realizovat.
Poděkování patří také našim rodinám, které mě i starostce pomáhají
se vším, co je potřeba, a tolerují to, že nebýváme často doma.
Přeji Vám všem do příštího roku hlavně zdraví, klid, pevnou mysl,
optimismus a naději. Vždyť jak říkal Werich: „Dobré časy se vždycky
střídaly se špatnýma“. Vždyť špatné časy jsou dobré k tomu, abychom
si vážili toho, když nám je dobře. Na to nezapomínejme.
A ještě na závěr přeji Všem to, čemu i naši předkové věřili a říkali Boží
požehnání. Ať Vás v příštím roce provází.
Tulisová Pavlína, místostarostka

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ DLOUHÉ INFORMUJE
Činnost SDH nám zbrzdila epidemie koronaviru, takže jsme museli zrušit některé kulturní
akce a soutěže, které jsme měli v plánu. I přes tuto situaci náš sbor nelenil a několik akcí
se podařilo zrealizovat.
- 11. 1. 2020 se tři delegáti SDH zúčastnili okrskové schůze v městysi Bobrová.
Zde proběhly volby okrskového výboru.
- V lednu 2020 byl proveden ořez stromů a úklid klestí okolo cesty do Branišova.
- 25. 1. 2020 jsme pořádali tradiční hasičský ples se skupinou MAYDAY. Na tomto
plese jsme měli rekordní účast, kdy nás přišlo podpořit 124 hostů. Kulturní dům byl
plný, hosté se výborně bavili, ochutnali skvělý hovězí guláš a o půlnoci na hosty čekala
bohatá tombola.
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- 5. a 7. 2. 2020 JPO měla tří výjezdy na pořez spadených stromů přes silnici. Při těchto
zásazích jsme poprvé využili naši novou hasičskou dodávku.
- V únoru 2020 se uskutečnila brigáda na bourání zdi kulturního domu. Při této brigádě
se bourala jedna zeď pro rozšíření sálu KD.
- 22. 2. 2020 jsme společně s občany uspořádali masopustní průvod. Tímto děkujeme
mládeži za hojnou účast a také kapele, která masopustní průvod oživila svojí hudbou.
- 13. 6. 2020 jsme čistili vtok kanálu z obce, louku a koryto přepadu rybníka
na Podvesnicích od naplavenin, větví a náletových dřevin. Také jsme poštípali polena
břízy na grilování.
- 17. 6. 2020 proběhlo čištění a oprava přívodu do požární nádrže.
- 20. 6. 2020 jsme uspořádali první taneční výlet se skupinou Liquid Face.
- 31. 7. 2020 jsme uspořádali druhý taneční výlet se skupinou Black Jack.
- 22. 8. 2020 jsme uspořádali veřejné bruslení v Bystřici nad Pernštejnem, kterého
se zúčastnili hasiči a občané z naší obce.
- 28. 8. 2020 jsme uspořádali třetí taneční výlet se skupinou Accort. Všechny tři taneční
výlety se nám vydařily. Tímto by výbor SDH poděkoval všem pořadatelům, kteří
se na těchto výletech podíleli.
- 30. 8. 2020 proběhlo shromáždění starostů SDH z okresu Žďár nad Sázavou.
Zde proběhly volby funkcionářů OSH.
- 12. 9. 2020 se naše družstvo mužů zúčastnilo soutěže Memoriálu J. Dřínka
a K. Herolda ve Žďáře nad Sázavou. Družstvo obsadilo 8. místo z 16 družstev celého
okresu.
- 13. 9. 2020 jsme uspořádali soutěž Soptíků v Dlouhém. V následujících dvou
víkendech se naši mladí hasiči zúčastnili soutěže Soptík v Odranci a Maršovicích.
- 19. 9. 2020 jsme společně s obcí uspořádali sportovní den spojený s přátelským
posezením.
- 20. 9. 2020 se tři delegáti našeho sboru zúčastnili srazu praporů SDH Novoměstské
župy ke 135. výročí založení.
- 3. 10. 2020 SDH Dlouhé uspořádalo pro své členy posezení u grilovaného čuníka jako
poděkování za aktivní činnost.
- 10. 10. 2020 mladí hasiči uspořádali brigádu na pálení větví, suché trávy a náletových
dřevin.
- 31. 10. 2020 jsme provedli pořez a odvoz topného dřeva z obecního lesa pod Polňákem.
- 7. a 14. 11. 2020 jsme poštípali a narovnali dřevo do dřevníku pro KD a hospodu.
- 21. 11. 2020 preventista SDH zorganizoval kontrolu a údržbu hydrantů po celé obci.
- 11., 12. a 13. 12. 2020 jsme vyklidili sklad a s pomocí techniky vybagrovali základy
pro nové WC žen. Současně s tím jsme vykopali kanál od WC, vybourali dveře
a dořezali topné dřevo.
Bohužel letos kvůli situaci, jaká je, nebude výroční schůze SDH. Proto bych chtěl touto
cestou jménem svým i výboru SDH vřele poděkovat všem našim členům, kteří se účastní
pracovních i kulturních akcí SDH nebo jiným způsobem reprezentují náš sbor,
za odvedenou práci a popřát radostné prožití svátků vánočních a v této složité době hlavně
hodně zdraví, štěstí a pracovních i osobních úspěchů v nastávajícím roce 2021.
Podklady dodal starosta SDH Josef Hlavatý
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Na závěr shrnutí důležitých informací pro občany:
- Místní poplatek za odpad – 380,- Kč za rok a za osobu s trvalým pobytem
nebo za rekreační chalupu
- 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 – 18,- Kč/m3
- Od prosince do března hospoda otevřená od pátku do neděle (čtvrtek
zavřeno) - nebo dle nařízení vlády
- Do 15. ledna 2021 můžete na OÚ nahlásit stav vodoměru pro zjištění
skutečné spotřeby, pokud tak nebude učiněno, bude spotřeba za období 1112/2020 dopočtena dle denního průměru za předchozí období.
- Během roku se snažíme dávat aktuální informace na naše webové stránky
www.obecdlouhe.cz a od loňského roku více využíváme i obecní
facebookovou stránku, kam dáváme i fotografie z brigád a dění v obci.
- Kdo nemáte ještě zaregistrován e-mail pro zasílání hlášení místního rozhlasu,
tak je stále možné si ho zaregistrovat na www.obecdlouhe.cz v dolní části
stránek (patě).
_______________________________________________________________

Vážení spoluobčané,
dovolte mi v tomto krásném, i když kvůli letošním celosvětovým
událostem tak trochu jiném, předvánočním čase malé zamyšlení
o událostech předešlého roku.
Pokud jste si pozorně pročetli tento obecník, tak jste
se dozvěděli, co všechno se v Dlouhém v roce 2020 událo
a udělalo. Letos zde byl opravdu nebývale čilý stavební ruch,
ale tak to již bývá, že se sejde více projektů v jednu dobu, když
je to nejméně potřeba. Současná situace nás připravila o spoustu
kulturních akcí, na které jsme byli z let předešlých zvyklí,
ale ty uspořádané jsme si pořádně užili. To by ale určitě nešlo bez
Vás všech, kteří kulturu u nás v obci podporujete tím, že vždy
přijdete. I Vám patří velký dík. Děti, které se každoročně
se svými maminkami starají o naše pobavení, tento rok moc
příležitostí nedostaly, ale o to větší byla jejich snaha. Díky.
Chtěla bych vyzdvihnout brigády, do kterých se spousta z Vás
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hojně zapojovala. V tomto roce probíhala opravdu intenzivní
spolupráce s členy SDH. Poděkování patří také mládeži, protože
dokud tady budou mladí ochotní lidé, vím, že se o naši obec
nemusím bát. Při takovém množství pomocníků je možné, že jsem
na někoho, ač nerada, zapomněla, ale věřte, že si Vás všech vážím
stejně, a ještě jednou moc děkuji.
Je to téměř rok, co zastávám funkci starostky obce. Musím říct,
že to pro mě bylo jedno z nejtěžších rozhodnutí v životě. Protože
jsem ale nastoupila do dobře fungujícího systému, na čemž měl
velký podíl bývalý starosta pan Pavel Tulis, kterému chci
za všechno ještě dodatečně poděkovat, bylo to pro mě snazší.
Velkou oporu mám nejen já, ale určitě celá naše obec, v paní
Pavlíně Tulisové, která je všem občanům denně k dispozici
na obecním úřadě i jí tímto děkuji.
Věřím, že pokud budeme všichni i nadále držet pospolu
tak jako doposud, zvládneme i ten další rok, do kterého
si Vám všem dovoluji jménem svým i jménem celého
zastupitelstva obce popřát hodně zdraví, štěstí, lásky,
rodinné pohody a vykročení tou správnou nohou.
Jaroslava Hlavatá, starostka
BETLÉMSKÉ SVĚTLO V DLOUHÉM
středa 23. prosince 2020 od 13 – 20 hod
čtvrtek 24. prosince 2020 od 13 – 16 hod
pátek 25. prosince 2020 od 8 – 20 hod
v kapličce sv. Floriána
Krásné svátky a pokoj lidem dobré vůle!

V případě, že by někomu betlémské světlo v kapličce zhaslo,
kontaktujte Květoslavu Pejchalovou č.p. 73, nebo Pavlínu Tulisovou
na tel. 737003847
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Úřední hodiny obecního úřadu v Dlouhém Út a Čt: 17.00 – 19.00
Tel. 566 673 536, 605 852 266, e-mail: obec@obecdlouhe.cz, www.obecdlouhe.cz
Pro vlastní potřebu vydává Obecní úřad Dlouhé v nákladu 110 ks. Omluvte případné chyby.
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