OBECNÍK 2015
Občasník vydávaný obecním úřadem v Dlouhém,
tentokrát koncem roku 2015, ročník 17.

Vážení spoluobčané,
Vánoce jsou před námi, většina domácností je připravených, někde se finišuje a
v tuto dobu opět po roce přicházíme do Vašich domácností s naším zpravodajem,
ve kterém bychom Vás rádi informovali a možná trochu shrnuli dění v roce 2015
v naší vesničce. Úvodem bychom Vám rádi řekli, že psaní tohoto obecníku není nic
jednoduchého a to zejména v časově náročném období před Vánočními svátky.
Zároveň si ale uvědomujeme, že je velmi důležité, otočit se za uplynulým rokem a
shrnout si, co se udělalo, jak se to udělalo a co je ještě třeba udělat. Věříme, že i
Vy, naši čtenáři, se každoročně těšíte. „Avšak není člověk ten, aby se zavděčil
lidem všem“. Vždy se najde někdo, kdo není s něčím spokojen, ale věřte, že se
snažíme, aby vše bylo perfektní, ale lehké to vždy není.

Přejeme Vám klidné a radostné prožití Vánočních svátků a do roku 2016
zejména hodně zdraví, štěstí, lásky a sousedského porozumění.
SVOZ ODPADU O VÁČNOČNÍCH SVÁTCÍCH
místo 24. 12. 2015 bude svoz v sobotu 26. 12. 2015
místo 31. 12. 2015 bude svoz ve středu 30. 12. 2015
A CO NÁM ROK 2015 POSTUPNĚ PŘINESL? To se dozvíte na následujících řádcích.
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Tříkrálová sbírka proběhla v naší obci a v Račicích v sobotu 3. ledna 2015. Opět
byl výtěžek sbírky vyšší jak v předchozím roce, celkem se „vykoledovalo“
19.305,- Kč. Všem koledníkům a dárcům upřímně děkujeme. Současně Vás
můžeme informovat, že pro rok 2016 je Tříkrálová sbírka naplánovaná na sobotu
9. ledna 2016.
HASIČSKÝ PLES
Dne 7. 2. 2015 uspořádali hasiči tradiční ples. K tanci a poslechu hrála kapela
DEZERT. V roce 2016 se hasičský ples bude konat 30. ledna 2016.
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DĚTSKÝ KARNEVAL
Na neděli 15. 2. 2015 se těšily zejména děti, konal se dětský karneval, který opět
uspořádaly maminky. K tanci a poslechu hráli Ivo a Vít Peňázovi ze Zubří. Masky
si užily jak soutěže, tak bohatou tombolu, či výborné hranolky nebo párek
v rohlíku. Všem dárcům do tomboly, a nejen do ní, děkujeme.
MASOPUST
V letošním roce se masopustní průvod po obci nekonal z důvodu úrazu
harmonikáře a termín masopustu se kryl s pohřbem v obci, proto se pořadatelé
rozhodli od konání upustit. V příštím roce se snad podaří v této tradici pokračovat.
SETKÁVÁNÍ SENIORŮ KLAS (klub aktivních seniorů)
24.3.2015 se uskutečnilo na faře v Bobrové první sekání seniorů. Setkávání se koná
jedenkrát za čtrnáct dní v délce 2 hodiny a i z naší obce se účastní několik
aktivních seniorů, kteří si tato setkávání pochvalují.
ČÁPÍ HNÍZDO
Jak jsme Vás v loňském roce informovali, na zastupitelstvu obce 25.9.2014 bylo
rozhodnuto, že obec vybuduje hnízdiště pro čápi na pozemku obce parcelní číslo
69 vedle č.p. 6. Tak se i stalo, dne 4.4.2015 bylo vztyčeno za pomoci soukromníka
pana Libora Janíčka. Sloup věnoval Rudolf Janíček, Václav Tulis st. svařil
kovovou konstrukci podložky pro hnízdění a Václav Tulis ml. udělal základní
výplet hnízda z březových větví.
Umístění i konstrukci hnízda odsouhlasil Ing. Hlaváč z Agentury ochrany přírody a
krajiny. Zbývalo jen čekat, jestli čápi přiletí a přiletěli hned 15.4.2015, kdy byl na
hnízdě spatřen jeden dospělý čáp. 18.4.2015 přibližně ve 14.00 hodin dorazil na
hnízdo čapí pár, došlo i na lehký souboj o hnízdo s dalším čapím párem. Ve dnech
11.5.-16.5.2015 opakovaně pozorován výskyt až čtyř čápů v okolí hnízda. Na
hnízdě se postupně vystřídalo několik čápů, kteří nebyli okroužkovaní, ale žádný se
tam nezahnízdil natrvalo, aby vyvedl mladé. Často bývali vidět večer a brzy ráno,
takže můžeme soudit, že sem létali přespat. Během léta se pak na hnízdě postupně
střídali. Poslední naše pozorování jsme zaznamenali 13. srpna, kdy jsme pozorovali
čapí pár, tak uvidíme příští rok, zda přiletí.
Výdaje na vybudování čapího hnízda činily 8031,- Kč.
Pozorování na hnízdě je možné zapisovat na internetu na speciálním webu, kde
jsou zaznamenávány všechna známá čapí hnízda – odkaz na naše hnízdo najdete na
http://cap.birdlife.cz/detail-hnizda?id=1386
Kromě čápa bílého byl v okolí obce směrem na Nové Město pozorován i čáp černý,
který zde bývá viděn častěji.
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STAVĚNÍ MÁJKY
I letos v podvečer před „Prvním májem“, mládenci z Dlouhého za pomoci
ostatních občanů postavili na návsi májku.
SLAVNOST K SV. FLORIÁNOVI A OSLAVA SVÁTKU MATEK
V letošním roce jsme spolu se Sborem dobrovolných hasičů v Dlouhém
a maminkami uspořádali druhou pouť k Sv. Floriánovi a oslavu svátku matek.
Slavnost proběhla v neděli 3. května 2015 za hojné účasti občanů i jejich
rodinných příslušníků. Ve 14 hodin byla sloužena mše svatá u kapličky za živé a
zemřelé spoluobčany. Slavnostní atmosféru opět podtrhli členové hasičského sboru
ve slavnostních uniformách a se slavnostními prapory obce i Sboru hasičů.
K pomníku padlých byl položen věnec. Během mše svaté bylo vybráno 7 277,- Kč
na potřeby farnosti Bobrová.
Hasiči se opět postarali o přípravu a občerstvení – postavili stany, nachystali
lavičky, zajistili občerstvení. Po mši rozdaly děti maminkám perníková srdíčka a
přesunuli jsme se do kulturního domu, kde už byly připravené děti s divadelním
představením „O nemocné Aničce“, jehož součástí byly dvě pohádky – O Červené
Karkulce a O perníkové chaloupce. Na závěr vystoupení zahrály děti na hudební
nástroje. K příjemnému posezení napekly místní ženy mnoho dobrého, hasiči udili
klobásky a děti potěšily zejména hamburgery.
Bylo to příjemné odpoledne, které jsme mohli prožít společně se svými sousedy.
Rádi bychom v této tradici pokračovali, předběžný termín příští poutě je neděle
8. května 2016, kdy bychom rádi před mší svatou požehnali nově opravené křížky,
ve vlastnictví obce, které jsme v letošním roce opravili. Opět bychom slavnost rádi
spojili s oslavou svátku matek. Všem, kteří se na přípravě této slavnosti podíleli,
mnohokrát děkujeme.
LAMPIONOVÝ PRŮVOD
Lampiónový průvod po obci se jako každoročně konal 7. května 2015, v předvečer
svátku osvobození republiky, za hojné účasti dětí i rodičů.
DIVADELNÍ SPOLEK INFORMUJE
I letos jste měli možnost zhlédnout dvě divadelní představení, která jsme si pro Vás
připravily.
První „divadelní víkend“ byl v květnu, konkrétně 17. a 18. Zahrály jsme pohádku
O Honzovi a víle Verunce. Představení, ve kterém se hodná víla Verunka snažila
za pomoci Honzy a loutkaře Matěje uprchnout zlé Ježibabě a Ježidědkovi, mělo
stejně jako každá správná pohádka šťastný konec. Abychom využily toho, že jsme
měly hru secvičenou, pozvaly jsme v týdnu po premiéře i školy a školky z Bobrové,
Nové Vsi a dalších okolních vesnic.
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Druhé představení se odehrávalo o víkendu na konci listopadu, 28. a 29. Jednalo
se o divadelní komedii s výstižným názvem, Moje žena se zbláznila. Hra byla plná
londýnské lásky, pomatených žen a zoufalých mužů.
A na závěr jedna novinka, kterou jsme si pro Vás v letošním roce připravily.
Neměli–li jste o posledním listopadovém víkendu čas nebo pokud Vás představení
zaujalo, máte příležitost zhlédnout jej znovu a zpříjemnit si tak vánoční čas. A to
v neděli 27. 12. 2015 v 16:00 v sále U Pávků.
Doufáme, že aktivita našeho divadelního spolku bude pokračovat i v příštích letech
a děkujeme za Vaši přízeň a podporu.
Jménem všech divadelnic Vám přejeme veselé Vánoce a mnoho úspěchů v novém
roce
M. Burešová & A. Janíčková
Obec Dlouhé děkuje našim divadelníkům za příjemně strávené chvíle a také
doufáme, že se opět v příštích letech můžeme těšit na něco pěkného a vtipného.
SOPTÍCI V DLOUHÉM
V neděli 24. 5. 2015 organizoval místní Sbor dobrovolných hasičů na návsi soutěž
čtvrtého ročníku dětských závodů o Novoměstský pohár Soptíků. Připomínáme, že
jde o soutěž mladých hasičů v požárním útoku, která vznikla v roce 2012
z iniciativy SDH Zubří. Sportovní úsilí a nadšení všech družstev bylo opravdu
veliké a bylo opět podpořeno pěkným počasím, i když už ne tak, jako v minulých
dvou letech. Je pěkné, že občané obce berou tuto akci jako příležitost se sejít a
zůstávají až do večerních hodin. Pořádání soutěže opět finančně podpořila i
Všeobecná zdravotní pojišťovna, jejíž pracovnice zde měly stánek, kde si občané
mohli nechat změřit krevní tlak, tuk a dozvědět se něco o zdravém životním stylu,
děti mohly využít malování na obličej.
TANEČNÍ VÝLET NA NÁVSI
Sbor dobrovolných hasičů 6. 6. 2015 uspořádal taneční zábavu (výlet). K tanci
hrála skupina ACCORT. Počasí se vydařilo, účast byla výborná. Vše proběhlo ke
spokojenosti pořadatelů.
NÁVŠTĚVA Z AMERIKY
Dne 15. června jsme na obecním úřadě mohli přivítat návštěvu z Ameriky. Jednalo
se o paní, jejíž předci pocházeli z č.p. 3 a odešli koncem 19. stol. do Ameriky.
OPRAVA BUDOVY JEDNOTY
V letošním roce pokračoval majitel budovy ve stavebních úpravách v interiéru.
Došlo k přestavbě vnitřního uspořádání na samoobsluhu. Slavnostní otevření se
konalo 25. 6. 2015 a bylo spojené s malou ochutnávkou a dárky.
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POŽÁRY OBILNÝCH POLÍ V DLOUHÉM
Dne 8. 8. 2015 byla prověřena připravenost zásahové jednotky Sboru
dobrovolných hasičů obce. Ve 14.37 přijali členové SDH Dlouhé SMS zprávu
z telefonního střediska, že hoří pole s obilím. Při probíhajících žních nejdříve
vzplál požár od jiskry, kdy narazila kosa kombajnu na kámen, na poli „za
Strážemi“, které obhospodařuje Proagro Radešínská Svratka, a.s., a následně asi za
hodinu byl hlášen poplach, že se vznítila sláma na poli soukromého hospodáře „Na
Bobrovských“.
Naši hasiči zareagovali velice rychle, vzhledem k tomu, že jsou tzv. pětkou, tzn.
pro zásah v místě a nemají cisternové auto, velice rychle připravili vlastní stříkačky
PPS 12 a plovoucí čerpadlo k nádrži pro plnění hasičských aut přivolaných
profesionálů ze Žďáru nad Sázavou a dobrovolných hasičů z Bobrové a Nového
Města na Moravě. Spolu s občany obce pak místní hasiči prováděli navigaci
k místu požáru, což bylo velice kladně hodnoceno zasahujícími hasiči. Práci
hasičům usnadnily i pluhy, kterými místní zemědělci oborali spáleniště, aby se
oheň nešířil dál. U druhého požáru zasahoval také policejní vrtulník, který se
jedenkrát snesl nad rybník Polňák pro vodu.
Případy u Dlouhého nebyly v tomto období ojedinělé, vzhledem k extrémnímu
suchu, které v letošním roce panovalo.
SOUSEDSKÉ POSEZENÍ U PÁVKŮ
V sobotu 19. 9. 2015 se v téměř dokončeném areálu „U Pávků“ konalo sousedské
posezení, které připravili hasiči za finanční podpory obce. Obec zajistila skákací
hrad, který měl u dětí velký úspěch. Celý den v areálu probíhal čilý ruch. Na
travnatém hřišti mladí hasiči sbírali kamení, u cesty stavěli gabionovou zeď a před
kulturním domem se chystaly stany, lavičky a hlavně gril s prasátkem. Zedníci
ještě dopoledne nahazovali opěrnou zeď, takže to zde bylo jako v mraveništi.
Některé ženy upekly i něco dobrého k snědku. Počasí přálo, sešlo se nás hodně,
takže z prasátka za chvíli nezbylo nic.
SPOLUPRÁCE S DIAKONIÍ BROUMOV A FIN. POMOC POTŘEBNÝM
Na začátku prosince proběhla opět sbírka použitých věcí, zejména oblečení pro
potřebné ve spolupráci s Diakonií Broumov.
PILATES
Stále se cvičí Pilates v sále U Pávků pod vedením cvičitelky Milady Kuželové
z Nové Vsi u Nového Města na Moravě. Ženy cvičí každou středu v 19 hodin.
VÁNOČNÍ BESÍDKA
Koná se na ukončení celého kulturního roku v obci poslední adventní neděli, letos
20. 12. 2015. Vánoční besídka je připravovaná pro širokou veřejnost. Jejím
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posláním je, aby se občané obce společně sešli a popovídali si. K dobré pohodě
přispívají děti svým vystoupením. Letos nás děti potěšily básničkami a hrou na
hudební nástroje, které opět doprovodila MUDr. Květoslava Pejchalová hrou na
klávesy a kytaru. Nově na harmoniku doprovodil děti Josef Tulis. Aby vánoční
pohoda byla dokonalá, nechybí dobré cukroví od maminek dětí. Velice nás těší,
když pak slyšíme, že se vystoupení líbilo. Jsme rádi, že se besídky účastní i rodiny,
jejichž děti už nevystupují, ale přijdou posedět a popovídat si, což je jejím hlavním
posláním. Tímto děkujeme všem, kteří přispěli, ať už finančním příspěvkem, nebo
dárkem pro děti. Letos se nám podařilo na vánoční besídku získat finanční dar
2 500,- Kč od firmy Quantum, a.s. (dodavatel plynu). Jako každoročně nás
finančně podpořili Hasiči z Dlouhého a obec Dlouhé.
Dobrovolné vstupné ve výši 3 564,- se děti rozhodly letos věnovat na léčbu pro
čtyřletého Ríšu Humlíčka z Obyčtova, který onemocněl spinální svalovou atrofií, a
mohla by mu pomoci léčba v Izraeli pomocí kmenových buněk. Všeobecná
zdravotní pojišťovna odmítla léčbu proplatit, proto se Obec Obyčtov rozhodla
vyhlásit pro Ríšu veřejnou sbírku. Možná jste o tom slyšeli nebo četli. Peníze jsme
vložili na transparentní účet u Komerční banky. Proto všem, kdo jste přispěli,
děkujeme letos dvojnásob.

Rok jsme proběhli a nyní podrobněji k jednotlivým akcím
uskutečněným v roce 2015
ZKVALITNĚNÍ ŽIVOTA NA VENKOVĚ – KULTURNĚ SPORTOVNÍ
AREÁL U PÁVKŮ
Pracovat jsme začali hned na jaře, protože jsme chtěli letos celou akci ukončit a
věděli jsme, že je před námi mnoho práce. V letošním roce jsme požádali Kraj
Vysočina o dotaci z Programu obnovy venkova Vysočiny ve výši 105 000,- Kč na
výstavbu tanečního parketu a betonového oplocení a z programu Sportoviště 2015
o maximálně možnou dotaci 100 000,- Kč na provedení odvodnění travnatého
hřiště (na drenážní systém). Obě dotace jsme získali, avšak dotaci na drenážní
systém obdržíme v následujícím roce vzhledem k termínu kolaudace, která
proběhla 8. 12. 2015.
Jak jste sami mohli sledovat, celý rok zde probíhal čilý stavební ruch. Začalo se
odvozem a bagrováním přebytečné zeminy, vybagrováním a vylitím základů pod
opěrnou zeď. Koncem května nastoupila firma KAVYL, spol. s r.o. na stavbu
opěrné lité zdi. Asi 3 týdny firma jen stavěla bednění, 2 dny trvalo samotné lití
betonu, pak asi týden trvalo rozebrání bednění. Vše se stihlo na den přesně, protože
v pátek bylo dokončeno a v pondělí 16.6.2015 nastoupila firma na montáž
betonového oplocení, které probíhalo do 18.6.2015. Během června firma Františka
Šandery z Nové Vsi položila chodník kolem víceúčelového hřiště a zadláždila
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prostor před vstupem na hřiště včetně úpravy terénu v okolí víceúčelového hřiště.
Pod chodník byla položena chránička a uzemnění pro osvětlení víceúčelového
hřiště, které se dokončilo koncem listopadu.
V červenci začaly práce na odvodnění plochy travnatého hřiště firmou Františka
Šandery, následovalo srovnání terénu a posbírání kamení z plochy hřiště. Tuto
práci velice svědomitě několikrát provedli mladí hasiči pod vedením místostarosty
obce. Zároveň v té době byla postavena zadní gabionová zeď omladinou
z Dlouhého. Na gabionové zdi byl použit kamen, který se nacházel na místě
stavby. Jen něco málo kamení muselo být dovezeno z okolí obce.
Koncem srpna nastoupila firma Zdeňka Tulise z Radňovic a začaly práce na
výstavbě tanečního parketu o rozměrech 10x10 m, vše se stihlo do 19. září, kdy se
v areálu konalo sousedské posezení. Hned po posezení nastoupila opět firma pana
Šandery a zahájila práce na zadláždění prostoru před kulturním domem a zpevnění
cesty mezi travnatým a víceúčelovým hřištěm. Během prací bylo rozhodnuto, že se
nově zadláždí i chodník ke vstupu do kulturního domu. Čtvercové dlaždice byly
nahrazeny zámkovou dlažbou, aby celý prostor působil celistvě a terén byl upraven
tak, aby vstup do kulturního domu byl bezbariérový. Součástí těchto prací bylo
provedení odvodnění a napojení na stávající dešťovou kanalizaci. Během prací na
zadláždění postavila omladina ještě opěrnou gabionovou zeď za tanečním
parketem se šikmým spádem, který bude sloužit k výstupu na travnaté hřiště.
Ocelové zábradlí na tuto zeď bude namontováno v jarních měsících příštího roku.
V druhé polovině listopadu byla na travnaté hřiště navezena kvalitnější zemina,
kterou se již nestihlo rozprostřít, vzhledem k deštivému počasí. To nás čeká na
jaře, včetně osetí.
V listopadu byla nad areálem částečně snížena polní cesta a vyhloubena struha, aby
voda neohrožovala víceúčelové hřiště. Také bylo na zadní opěrnou stěnu
namontováno ocelové zábradlí. Pomocnou ruku k dílu často přidali také někteří
místní zemědělci – Libor Janíček a Krejsek Jan, za což děkujeme.
Práce to bylo mnoho a máme radost, že se vše stihlo. Věříme, že nám tento areál
bude dobře sloužit, uvidíme v příštím roce.
Zároveň bychom chtěli požádat občany, aby neparkovali automobily na zadlážděné
ploše, ne ani tak kvůli zatížení, ale spíš kvůli možnosti úniku oleje z aut a poničení
zadláždění. Chraňme si, co jsme si zbudovali a chovejme se tak, jak bychom to
dělali doma. Doma se také přece každý snaží, aby mu to, co za těžce vydělané
peníze pořídil, vydrželo co nejdéle.
Také bychom chtěli připomenout pravidlo, že je třeba vstupní dvířka na
víceúčelové hřiště zavírat. Několikrát jsme zjistili porušení a neradi bychom byly
nuceni hřiště uzamykat.
V květnu byla k víceúčelovému hřišti namontována uzamykatelná bedna na
vybavení (sloupky, sítě, míč). Připomínáme, že klíče je možné zapůjčit u Tulisů
(kovář), Hublů a Burešů.
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Na nástěnku, kde je vyvěšen provozní řád, je možné si připnout lísteček s dobou
rezervace dle pravidel uvedených u provozního řádu.
V srpnu jsme před víceúčelové hřiště ještě umístili stůl a lavice pro příjemnější
trávení chvil a pro možné odložení občerstvení (na hřiště je zákaz vnášet jídlo, pití
– více viz provozní řád, který jsme Vám zaslali v minulém obecníku a který také
visí u hřiště).
Nyní blíže k financím, které byly vynaloženy v letošním roce:
Celkové investiční výdaje v roce 2015: 1 439 053,- Kč
Dotace z Kraje Vysočina (program obnovy Venkova Vysočiny): 105 000,- Kč
Dotace z Kraje Vysočina (program Sportoviště): 100 000,- Kč
Vlastní finanční prostředky: 1.234.053,- Kč
Z čehož největší položkou byla výstavba lité opěrné zdi v částce 501 203,- Kč, betonový plot na této zdi stál
110 267,- Kč, zemní práce na odbagrování meze, základů pod litou opěrnou zeď včetně odvozu hlíny a
vybudování drenážního systému na celé ploše hřiště, zadláždění kolem víceúčelového hřiště a prostoru před
kulturním domem včetně odvodnění a zpevnění cesty mezi travnatým a víceúčelovým hřištěm stálo 505 061,Kč. Taneční parket z leštěného betonu vyšel na 184 290,- Kč. Materiál, pozinkování a práce na stavbě dvou
gabionových zdí činily 41 893,- Kč, osvětlení víceúčelového hřiště vyšlo na 61 388,- Kč.

Celkové investiční výdaje v celém areálu investované od roku 2009 činily 4.824.238,- Kč.

OBNOVA TŘÍ KŘÍŽKŮ
Dne 22. května byla Ministerstvem pro místní rozvoj vyhlášena výzva na přijímání
dotací na Obnovu drobných sakrálních staveb. Již dříve jsme uvažovali o opravě
křížků v obci, a jakmile jsme zjistili, že by byla možnost získání dotace, začali
jsme jednat. Obec má v majetku 3 pamětní kříže a na všechny tři zpracovala paní
účetní žádost o dotaci. Kříže se nacházejí na pozemcích ve vlastnictví obce.
Všechny jsou z bílého mramoru. Obec oslovila odbornou restaurátorskou firmu
k posouzení stavu a navržení způsobu obnovy. Vše se muselo stihnout do
25.6.2015, kdy musela být podaná žádost na ministerstvo. Vše se stihlo, avšak
informaci o tom, že jsme mezi obcemi, kterým je dotace přiznaná jsme se
dozvěděli na samém konci srpna. Museli jsme jednat rychle. Po výběrovém řízení
byla uzavřena smlouva s restaurátorkou Šárkou Špůrovou z Pardubic, která
pracovala i na opravách v bazilice sv. Barbory v Kutné Hoře. Nyní blíže k
provedeným opravám u jednotlivých křížků:
1. kříž - křížek "Omladiny" – byl zbudován omladinou obce v roce 1929 u
silnice na Bobrovou, po stranách byly vysazeny dvě lípy, které zde rostou doposud
a jsou označeny památnými kameny – vlevo lípa „Omladiny“, vpravo lípa
„Sv. Václava“. Při obnově došlo k narovnání, očištění, obnově pozlacených nápisů,
pozlacení korpusu, doplnění chybějící trnové koruny. Památné kameny byly
vzhledem k jejich narušení povětrnostními vlivy vyměněny za nové, do kterých
byly znovu vytesány texty. Originály byly uloženy do archivu obce.
2. kříž - křížek "Posledního rozloučení" – protože v obci není katolický hřbitov
(pohřbívá se v sousední obci), zastavuje se zde před odjezdem z obce k pohřebním
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obřadům a přichází se sem rozloučit občané obce. Křížek se nachází v centru obce
a je datován rokem 1879. Při obnově došlo k očištění a vzhledem k narušenému
povrchu i k zatmelení a zakonzervování. Následně byl obnoven nápis pozlacením,
včetně pozlacení korpusu, doplněna chybějící trnová koruna. Kolem kříže je
litinové oplocení, které bylo opískováno a natřeno černou barvou. Na kříž byl
umístěn větší pozlacený korpus, který měl pan starosta doma a který věnoval (bylo
zjištěno, že na kříži nebyl původní korpus, trny u stávajícího korpusu byly na jiném
místě a původní otvory byly zatmelené).
3. kříž – křížek „Pod Kopci“ – nachází se u cesty do Radešínské Svratky, je
datován rokem 1903 a v sousedství je vysazena lípa, která zde roste doposud.
Tento kříž byl v nejhorším stavu, protože předchozí dva byly alespoň očištěny od
mechu a nečistot v roce 2013, kdy jsme soutěžili o titul Vesnice roku. Do majetku
obce přešel v roce 2013 na základě uveřejněné výzvy k identifikaci vlastnictví,
vlastník se nepřihlásil, proto mohl být opraven (pozn. obec může žádat o dotaci
pouze na to, čeho je vlastníkem). Při obnově došlo k očištění, obnovení nápisu
pozlacením, včetně opravy a pozlacení korpusu. Horní část křížku nebyla také
původní, byla oproti spodní části kříže užších rozměrů, v minulosti byl křížek
zlomen. Pan starosta měl opět doma z jiného kříže, který kdysi našel vyhozený na
hřbitově vyhovující kus, který restaurátorka opravila a připevnila na kříž. Zároveň
při opravě bylo zjištěno, že křížek byl cca 30 cm zasypán, došlo k odkopání a
úpravě terénu kolem křížku. Při této práci bylo zjištěno, že křížek byl ve spodní
části ještě lemován hliněnými cihličkami. Na jaře bude okolí oseto.
Práce na opravách probíhali do samého konce listopadu, počasí už nám nebylo
příliš nakloněno, ale vše se stihlo. Při montáži vánočního osvětlení provedli
Technické služby z Nového Města na Moravě také prořezávku lip nad křížky. Na
jaře restaurátorka ještě přijede, provede jednu konzervaci a opraví, co zima natropí.
Celkové náklady akce: 175.050,- Kč
Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj (70 %): 122.535,- Kč
Vlastní finanční prostředky: 52.515,- Kč

V příštím roce bychom rádi tyto opravené křížky znovu požehnali. Uvažujeme, že
bychom tuto slavnost spojili s Poutí sv. Floriána na začátku května.
Pozn. V naší obci byl letos vystavěn a požehnán i jeden soukromý kříž, který na
svůj pozemek umístil Josef Tulis, kovář, na poděkování za uzdravení po těžkém
úrazu, který se mu stal 3.2.2015.
POLNÍ CESTY
Dne 3.2.2015 proběhla za naší účasti kolaudace všech tří polních cest, které byly
zhotoveny Státním pozemkovým úřadem v loňském roce. Do majetku obce byly
převedeny dne 4.3.2015. Během roku se zastupitelstvo zabývalo otázkou, zda
provoz na těchto komunikacích omezit a jak, vzhledem ke zvýšenému provozu a to
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zejména na polní cestě do Branišova. To bylo způsobeno i z velké části
dlouhodobou uzavírkou v obci Zvole, která trvala od jara až do konce září. Obec se
obrátila nejdříve na odbor dopravy na MÚ Nové Město na Moravě o vyjádření, jak
může obec postupovat. Následně byl tento problém řešen na téměř všech jednáních
zastupitelstva. Nakonec bylo rozhodnuto, po odsouhlasení dopravním
inspektorátem ve Žďáře nad Sázavou, takto.
Polní cesta do Branišova - délka 2 044 m, šířka 4 m včetně 0,5 m krajnic z obou
stran, povrch z balené asfaltové směsi. Polní cesta se napojuje na krajskou silnici
III. třídy do Nového Města na Moravě a spojuje naši obec s místní částí obce Zvole
– Branišov. Tato cesta začala být po rekonstrukci využívána nejen vlastníky
přilehlých pozemků, ale i ostatními motoristy. Vzhledem k nepřehledným úsekům
a úzkému profilu cesty bylo požádáno o omezení rychlosti na 30 km/h a zákaz
vjezdu nákladních automobilů s dodatkovou cedulkou “Mimo vozidel s povolením
obecního úřadu”.
Polní cesta do Radešínské Svratky – délka rekonstruovaného úseku (pouze na
konec katastru naší obce) 1 156 mm, šířka 4,5 m včetně 0,5 m krajnic z obou stran,
povrch z balené asfaltové směsi. U této komunikace bylo požádáno o omezení
rychlosti na 30 km/h.
Polní cesta VPC 10 do Čekánovce – délka 1 132 m, šířka 4 m včetně 0,5 m
krajnic z obou stran, povrch stříkanou asfaltovou směsí. U této cesty jsme požádali
o omezení rychlosti na 30 km/h a osazení značkou “Slepá pozemní komunikace” z
důvodu, že tato cesta končí také na konci katastru obce a není zde možnost otočení.
Souhlas s touto místní úpravou od odboru dopravy jsme obdrželi 17.11.2015.
Značky máme již dodané, a jakmile to bude možné, budou usazeny na svá místa.
Koncem listopadu jsme na cestu do Branišova vysadili kaštan, který rostl na školní
zahradě a třešně, které se vysemenily pod okny bývalé školy. Rádi bychom ve
výsadbě pokračovali po dohodě s vlastníky sousedních pozemků i na jiných
místech.
Také touto cestou žádáme všechny uživatele přilehlých pozemků, aby pro
vjíždění na pole využívali vybudované sjezdy a nevjížděli mimo ně.
Zemědělce, kteří obhospodařují pole vedle cest, žádáme, aby cesty
nenarušovali orbou. Není to jen okolo polních cest, ale tento nešvar se začíná
objevovat všude. Pole nemají už žádné meze, jsou doorané až na samou hranu.
INTERAKČNÍ PRVEK „PODVESNICE“
Po loňském, velmi deštivém létu, přišlo velmi suché letošní léto. To vše nám
komplikovalo situaci – loni mokro při výstavbě, letos sucho v období, kdy jsme
potřebovali rybník napouštět. Zátěžovou zkouškou prošel rybník ještě před
kolaudací, která se uskutečnila 16. 6. 2015, kdy při tání sněhu a dešti 10.1.2015
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došlo k naplnění rybníka po samý okraj. Firma musela narušenou hráz v jarních
měsících opravit.
U této akce jsme se letos potýkali neustále s nějakými problémy, či komplikacemi
– k vydání kolaudačního souhlasu jsme museli ještě zajistit s Povodím Moravy
dohodu o finančním vyrovnání za znehodnocení části zatrubněného Račického
potoka. Náklady na finanční vyrovnání dle znaleckého posudku činily 51 540,- Kč.
Poté se nám nedařilo kvůli suchu rybník napustit, a protože do toku je svedena
dešťová kanalizace po obci včetně přepadů z jímek, kvalita vody nebyla dobrá, což
jsme museli řešit s Agenturou ochrany a krajiny, kteří zde byli dvakrát na kontrole.
Na tuto akci získala obec dotaci ve výši 80 % uznatelných nákladů stavby
(3 391 782 Kč), avšak doba udržitelnosti je 5 let, kdy musíme dílo udržovat
v dobrém stavu, jinak hrozí vrácení dotace, což by pro naši obec znamenalo na
několik let útlum v rozvoji. S majitelem pozemku jsme se dohodli na majetkovém
vypořádání, nyní je zadáno zpracování geometrického plánu pro odkup pozemků
pod tokem a pozemky za potokem. Tyto pozemky bychom v příštím roce rádi
osázeli, protože jsou těžce přístupné pro sečení.
OPRAVY V BUDOVĚ BÝVALÉ ŠKOLY
Místní hasiči si letos vzali opravy v bývalé škole za své. Hned na začátku roku, kdy
ještě nezačala soutěžní sezóna, se každý týden scházeli na brigády. Do práce se
zapojili opět aktivní hasiči včetně mládeže. Společně oškrábali a místy otloukli zdi
ve třídě a v bývalém obývacím pokoji, tam také vytrhali a vykopali starou podlahu.
V obou místnostech udělali nové elektrické rozvody a to bez nároku na odměnu,
obec hradila pouze materiálové náklady. Elektropráce provedl Řehoř Jan ml.
Spojení dvou hlavních jističů provedl Jiří Šrámek. Koncem listopadu firma Zdeňka
Tulise z Radňovic udělala novou omítku v bývalé třídě a chodbě. V minulých
dnech položili dlažbu do chodby. Koncem listopadu se ještě podařilo opískovat
kamenné ostění dveří a schody. V minulosti bylo ostění zabíleno. Rozdíl je na
první pohled znatelný. Paní restaurátorka opravila část ostění dveří, které chybělo.
Věříme, že v příštím roce budou hasiči v práci pokračovat v ostatních prostorách
budovy. Bude potřeba vymalovat třídu a přebrousit a nalakovat parkety, pak už by
se třída dala využívat ke scházení mládeže, případně ke cvičení žen. Rádi bychom
v příštím roce také zprovoznili sociální zařízení. Na tyto práce bychom chtěli
požádat o dotaci z Programu rozvoje venkova Vysočiny.
HOSPODAŘENÍ V LESE
V letošním jsme nechali SOŠ Petrovice zhotovit oplocenku pro výsadbu jedlí. Na
začátku září firma Aquasys, a.s. provedla opravu povrchu lesních cest a dle dohody
byly do cest zakomponovány svážnice pro odvod vod, aby povrch cest byl méně
narušován vodou. Tyto práce provedla firma v rámci reklamace. Obec si navíc
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připlatila za instalaci svážnic na kopci do Kříštice, protože v tomto místě je při
dešti cesta hodně narušována.
Zaměstnanci obce provedli na začátku roku výsadbu – 1200 ks jedlí, 1 500 ks
smrků. V létě pak prováděli sečení trávy v oplocence a nátěr stromků proti okusu
zvěře. Bohužel kvůli suchému létu některé stromky nepřežily a bude se muset
dosazovat. Na konci roku také propukla kůrovcová kalamita, která postihla jak
obecní lesy, tak i lesy soukromníků. Všem majitelům lesů bychom chtěli jménem
lesního hospodáře poděkovat za rychlou likvidaci stromů napadených kůrovcem;
jak nám říkal, ne ve všech obcích byli občané tak uvědomělí a rychlí.
Výnosy
– prodej dřeva
(již čistý příjem po zaplacení práce za těžbu)
Nájem za honitbu za roky 2015 a 2016

268.914,- Kč ………….236,04 m3 z toho kůrovec 44,2 m3
528,- Kč

Náklady
v tom:
– za sazenice
– zhotovení oplocenky
– za ošetření stromků a služby
– úprava kopce a osazení svážnicemi

90.830,- Kč
24.840,- Kč (Jedle 1200 ks, smrk 1 500 ks, omorika 3 ks )
14.220,- Kč
7 000,- Kč
44.770,- Kč

ZISK

178.612,- Kč

OBECNÍ VODOVOD A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
I v této oblasti byl rok 2015 rokem náročným. Od 18.5.2015 do 22.5.2015 byla
firmou Lidařík provedena regenerace vrtu (vyčištění), po vyčištění obec obdržela
závěrečnou zprávu a kamerový záznam před a po vyčištění. Čištění vrtu dle firmy
proběhlo deset minut po dvanácté. K čištění by se mělo přistupovat cca po
10 letech.
Vodní zdroj-vodárenský vrt byl vybudován v roce 1992. Poté bylo zahájeno
zpracování projektu a vyřízení stavebního povolení. V roce 1996 bylo požádáno o
dotaci na stavbu vodovodu. Protože naše obec nebyla členem svazku vodovodů a
kanalizací, nebylo tak jednoduché dotaci získat. To se podařilo až v roce 1999, v
témže roce na podzim se začalo s výstavbou vodovodu, který byl dokončen v roce
2000. Po tu dobu byl vrt bez odběru, a proto byl i částečně znečištěn usazeninami.
Od roku 2000 do letošního roku již uplynula doba 15 roků a vrt byl natolik
znečištěn, že ponorné čerpadlo bylo za půl roku úplně zanesené usazeninami a tak
dávalo jen malý výkon, proto jsme přistoupili vyčištění vrtu.
Tato akce byla náročná hlavně na finanční prostředky. Další finanční prostředky
byly použity na dovoz vody do vodojemu po dobu odstávky vrtu (4 dny). I přes to,
že jsme upozorňovali občany, aby si udělali předem zásobu vody, aby v době
čištění vrtu byl odběr co nejmenší, naopak se denní spotřeba ještě zvýšila.
Začalo se čistit na 73 metrech a vyčištěno je na 80,5 m, což je hloubka vrtu. Čili
usazenin bylo 7 metrů. Voda se z vrtu do vodojemu odebírá zhruba z 30 metrů.
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Byly vyměněny trubky, hlavní vodoměr i čerpadlo, které jsme nechali hned opravit
pro případnou další výměnu. Hodně času při čištění strávil i pan Jiří Šrámek, který
pomáhá obci s provozem vodovodu.
Vodárenská akciová společnost provedla vyčištění vodojemu, navrtávací pas a
dodávku vody do vodojemu. Spotřeba dovezené vody byla 112 m3.
Na začátku srpna se ve vodě (vrtu) objevili koliformní bakterie (3 KTJ/100 ml –
limit je 0). V půli června a ani v minulosti nebylo nic, 22.6. proběhla u VAS a.s.
kontrola krajskou hygienickou stanicí, kdy předmětem kontroly byla i správa
vodovodu v Dlouhém. Rozbor vody byl v tuto dobu také v pořádku. Jako opatření
byl zvýšen obsah chlóru ve vodojemu a chlór byl přidán i přímo do vrtu. Kontrolní
rozbor z 11.8. už byl v pořádku. V pondělí 31.8. byl další kontrolní rozbor – opět
v pořádku. Příčina je těžko zjistitelná. Kvalita vody je průběžně kontrolována
během celého roku.
Během roku byl také řešen se zástupci VAS, a.s. problém s kvalitou vody u
č.p. 103. Je to koncový dům. Protože obec plánuje, na základě žádostí několika
občanů sídlících v areálu družstva, prodloužit vodovod do areálu a tím vodovod
zokruhovat, dohodla se obec s VAS o prodloužení vodovodu cca o 12 m směrem
na družstvu a o úpravu napojení domu č.p. 103. Práce byly provedeny na začátku
listopadu. Na prodloužení vodovodu nyní pracuje projektant.
V polovině listopadu byly vyměněny vodoměry v domácnostech, práce provedl
místostarosta obce s Tomášem Vondruškou, tím se náklady na výměnu výrazně
snížily.
Spotřeba za rok 2015 dle odpočtů vodoměrů – 12 549 m3, tj. o 1 727 m3 více jak
v předchozím roce, nejspíš způsobeno velkým suchem v letošním roce. Naštěstí
jsme problém s nedostatkem vody nepocítili, jak se stávalo v jiných obcích.
Buďme za to rádi a važme si toho.
Výnosy
v tom
– vodné od občanů obce za rok 2015
– vodné od VAS za obec Račice 1-3 Q/2015+odhad 4.Q

190.958,- Kč

Běžné náklady - včetně předpokládaných v prosinci

260 177,40 Kč

v tom:
– elektřina
– platby VAS za správu vodovodu
– zpracování CVCVAK,MPVAK
– opravy (snímač hladiny, oprava čerpadla vrtu,
oprava vodoměru vrtu,elektroopravy)
– čisticí prostředek na čištění vodojemu a drobný mat.
– rozbory vody – coli
– poplatky FÚ za čerpání podzemní vody
- telefonní poplatky

156.958,- Kč
34.000,- Kč

77 041,- Kč
94 247,- Kč
1.800,- Kč
25.139,- Kč
5.725,40 Kč
3.885,- Kč
52.000,- Kč
340,- Kč

Běžné výdaje na 1 m3 fakturované vody jsou cca 20,82 Kč.

Předpokládaná ZTRÁTA bez mimořádných nákladů
69.219,40 Kč
Na fondu vodovodu, který byl založen v roce 2013, bude k 31.12.2015 částka 60 000,00 Kč.
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Mimořádné náklady v roce 2015
1.Vyčištění vrtu
v tom:
- Čištění vrtu – Lidařík
- VAS-práce na čištění vodojemu a navrtávací pas
- VAS-dodávka vody do vodojemu 112 m3
- Elektropráce

2. Odbočení z hlavního řádu pro novostavbu
3. Výměna vodoměrů
4. Oprava a prodloužení vod.řádu u č.p. 103

137 887,- Kč
98 206,- Kč
9 776,- Kč
25 155,- Kč
4 750,- Kč

5 665,- Kč
28.163,- Kč
44.437,- Kč

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Hned na začátku roku jsme museli řešit zákonnou povinnost třídit biologicky
rozložitelný odpad a kovový odpad. Dle zákona musí obec zajistit oddělený sběr
bioodpadu v období od 1.4. do 31.10. běžného roku. Obec musela vydat novou
Obecně závaznou vyhlášku o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním
odpadem na území obce č. 1/2015, která nahradila starou a zastupitelstvo ji
schválilo 23.4.2015.
Na odvoz biologického odpadu jsme se dohodli s firmou Metal Pipa, s r.o.
z Moravce, která od nás odváží tento odpad zdarma, pouze za cenu dopravy. Pro
potřeby odkládání obec zakoupila velkokapacitní kontejner v hodnotě 63.283,- Kč.
Kontejner bývá umístěn pod čapím hnízdem a jsme rádi, že tento způsob třídění
obce se dobře zavedl a funguje.
Kovový odpad je ve vyhlášce řešen tak, že na sběrné místo u Jednoty byla
přistavena plechová popelnice na drobný kovový odpad, jako jsou plechovice,
konzervy apod. Velkoobjemový kovový odpad pak sbírají pravidelně hasiči při
jarním úklidu.
Pro příští rok máme u Technických služeb v Bystřici nad Pernštejnem objednány
nové kontejnery na sklo a z plechových kontejnerů plánujeme udělat sběrné místo
pro kovový odpad.
Změnou zákona o místních poplatcích musela obec ke konci roku připravit a
schválit i Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního
odpadu. Doposud se poplatek vyměřoval i nezletilému, od 1.1.2016 již bude za
nezletilého poplatníkem ručit jeho zákonný zástupce, takže by nemělo docházet
k tomu, že pokud za dítě rodiče neplatí, tak dosáhnutím zletilosti na něj bude
uvalena exekuce. Zákon nově řeší i nová zákonná osvobození od poplatku, jedná se
o osoby v domovech důchodců, dětských domovech apod.
Při schvalování této vyhlášky přistoupilo zastupitelstvo i ke zvýšení poplatku, který
se naposledy zvyšoval v roce 2007 z částky 270 Kč na 300 Kč. Zastupitelstvo
schválilo pro rok 2016 částku 330,- Kč za rok na osobu s trvalým pobytem v obci a
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za nemovitost sloužící k rekreaci. Obec na poplatku za rok vybere cca o 8 000,- Kč
více. Jak níže uvidíte, stále bude obec na svoz odpadu doplácet, toto navýšení
ztrátu nepokryje.
Dle posledních informací by v roce 2024 mělo dojít ze zákona k ukončení
ukládání komunálního odpadu na skládky. Odpad by se měl spalovat. To přinese
určitě zvýšení nákladů na likvidaci odpadu, proto bude dobré se naučit co nejvíce
třídit, aby do spaloven šel opravdu jenom ten zbytek, který nelze jinak využít.
Výnosy

103.717,- Kč

v tom:
– místní poplatek za „odpady“ za rok 2015 (300,- Kč na poplatníka)
– od Jednoty a Proagra za rok 2015 vybráno
– finanční bonus za třídění odpadů EKOKOMU

81.675,- Kč
3.888,- Kč
18.154,- Kč

Náklady (včetně odhadu za prosinec)

147.249,- Kč

v tom:
– svoz komunálního odpadu – popelnice – odvezeno cca 48 tun
103 151,- Kč
– kontejner na objemný odpad o TS Bystřice n.P. - odvezeno 3,2 tun
10.473,- Kč
– svoz plastového odpadu, skla, papíru – svoz 5 kontejnerů s papírem,
9 kontejnerů se sklem
20.627,- Kč
– odvoz bioodpadů – vytříděno 15,81 tun
3.220,- Kč
– igelitové pytle na plast – 1 000 ks
2.542,- Kč
– svoz nebezpečných odpadů, objemných odpadů apod.
7.236,- Kč
(pouze odpad odložený na sběrný dvůr do Bobrové. Putující kontejner byl pro obec zdarma prostřednictvím
Mikroregionu Novoměstsko)

Předpokládaná ZTRÁTA

43.532,- Kč

Tj. cca 161,- Kč ztráta na poplatníka (osobu s trvalým pobytem, chalupáře)

Závěrem k odpadům bychom rádi opět apelovali na Vás všechny, abyste využívali
možností odložení odpadu podle druhů, tam kam patří. K tomu jsme pro Vás vypracovali
takový letáček, který by měl shrnout, kam s kterým odpadem v naší obci a obdržíte ho
spolu s tímto obecníkem i s letáčkem, který jsme obdrželi zdarma od EKO-KOMU.
Opět jsme letos museli řešit vyhozený plastový odpad na kopci „Stráže“ na začátku roku
a pak na podzim v kontejneru na objemný odpad byl nalezen svozovou firmou odpad
nebezpečný – eternit. Přestože jsme vyhlásili, že do kontejneru nebezpečný odpad
nepatří, při druhém přistavení kontejneru tam eternit v pytlích zase někdo vyhodil.
Abychom nemuseli celý kontejner platit jako nebezpečný, vytahali jsme pytle
z kontejneru a na náklady obce jsme ho nechali zlikvidovat. Občané obce jsou však velice
pozorní, takže víme, kdo tam tento odpad vyhodil. Bohužel jsme ho nechytili při činu.
UPOZORNĚNÍ:
Pokud někdo měníte střechu, ať taškovou, plechovou, eternitovou, je to odpad stavební a
jste povinni si sami tento odpad zlikvidovat na svoje náklady. Obdobně to platí u
podnikatelů, ti jsou povinni mít zpracovaný plán odpadového hospodářství a odpady
vzniklé z jejich činnosti likvidovat na svoje náklady.
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PROTIPOVODŇOVÉ OPATŘENÍ V SEVEROVÝCHODNÍ ČÁSTI OBCE
Akce byla zahájena na podzim roku 2011. Připomínáme, že se jedná se o opatření
proti vodě po bouřkách, která trápí občany od č. 28 až po č. 96, respektive 61 a 84.
Jak jsme Vás již informovali loni, obec si musí sama zajistit na odvedení vod
z přehrážek finanční prostředky a to se ukázalo jako velký problém, protože na
samostatné vybudování části kanalizace, do které by měl být napojen odtok
z přehrážek neexistuje dotační titul. Dále nám bylo sděleno, že akce je tak finančně
náročná a ochrání jen několik domů, že je pro stát neekonomické na ni přispět.
Přesto se nevzdáváme a budeme se snažit hledat nějaká další řešení.
PRACOVNÍCI NA VEŘEJNĚPROSPĚŠNÉ PRÁCE OD ÚŘADU PRÁCE
V roce 2015 zaměstnáni 2 zaměstnanci na VPP, a to:
- od 13. 4. 2015 – 31. 10. 2015 – tj. 6,5 měsíců
S jedním zaměstnancem byla prodloužena smlouva o 1 měsíc.
Dotace od Úřadu práce Žďár nad Sázavou činila dle dohody 13.000,- Kč za měsíc na jedno
pracovní místo.
Obě pracovní místa byla dotována z Evropského sociálního fondu, operační program Lidské
zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), UZ 13234.
Za listopad pracovní místo dotováno z operačního programu Zaměstnanost, UZ 13013.
V lednu 2014 obdržela obec dotaci za prosinec 2013 ve výši 10.720,- Kč.
Celkem v roce 2015 dotace z Úřadu práce
184.598,- Kč
Mzdové výdaje související s dotací včetně plateb zaměstnavatele
196.747,- Kč
Vlastní prostředky obce v roce
12.149,- Kč

EVANGELICKÝ HŘBITOV V DLOUHÉM
V letošním roce bylo dokončeno majetkové vypořádání pozemků pod
Evangelickým hřbitovem. V loňském roce byla odstraněna duplicita zápisu pro
obec Dlouhé na straně jedné a pro Soukromý konfesionální českobratrský hřbitov
v Dlouhém na straně druhé. Zrušení duplicitního zápisu provedl katastrální úřad
21.11.2014. Souhlasnému prohlášení předcházelo v loňském roce převedení
vlastnictví z MNV Bobrová a Státu ČR na Obec Dlouhé. Následně bylo
dohodnuto, že Farní sbor ČCE po zrušení duplicitního vlastnictví k pozemkům
daruje obci pozemek p.č. 240, což je ve skutečnosti nyní místní komunikace. Toto
proběhlo 26.3.2015. Nyní je vlastníkem hřbitova Farní sbor Českobratrské církve
evangelické v Novém Městě na Moravě. Obec Dlouhé dělá správu tohoto hřbitova.
HŘBITOVY V BOBROVÉ
V letošním roce se na nás obrátil Městys Bobrová, jako správce hřbitovů na Dolní
a Horní Bobrové s prosbou o informování občanů. Městys Bobrová žádá nájemce
obou hřbitovů, aby TŘÍDILI ODPAD!!!
– do plastů patří obaly ze svíček, umělé květiny apod.,
– do skla pouze skleněné vázy, skleněné obaly na svíčky,
– biologický odpad (rostlé květiny) do kontejneru.
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V popelnicích bývá naházený jiný odpad, než který tam patří. Tento odpad je
potom svozovou firmou účtovaný v jiných sazbách, což se odrazí i v nákladech a
následně je tato částka rozúčtovávaná naší obci. V roce jsme na správu hřbitova
v Bobrové zaplatili 4.148,- Kč.
Dále prosí občany, že pokud realizují výsadbu mimo své hrobové místo – je i
toto nutné konzultovat se správcem hřbitova (jedná se o různé keře za pomníkem
apod.). Předejdeme potom různým stížnostem majitelů okolních hrobů.
Na našem obecním úřadě v Dlouhém (www.obecdlouhe.cz na záložce Obecní úřad
– Obecní vyhlášky) a na stránkách Městyse (www.mestysbobrova.cz v sekci
Vyhlášky) jsou k nahlédnutí Řády veřejného pohřebiště jak pro Horní, tak i pro
Dolní Bobrovou.
ÚPRAVY NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ
V jarních měsících byly u silnice při vjezdu do obce naistalovány cedule „Zákaz
podomního prodeje včetně služeb“ a u mostku u kapličky jsme namontovali
směrové tabule „Kulturní dům“.
U cesty ke kulturnímu domu na křižovatce mezi č.p. 44 a školou došlo k rozšíření
křižovatky, v obrubníky ohraničené ploše byla vysazena lípa, kterou věnoval
starosta obce. Lípa nahradila skácené lípy, které stály před bývalou školou a jejichž
kořeny narušily podlahu ve škole.
Byly opraveny a natřeny lavičky před zastávkou i před prodejnou. Nový nátěr
dostaly herní prvky na dětském hřišti, okna a dveře obecního úřadu a kulturního
domu i zábradlí kolem požární nádrže.
Poblíž vánočního stromu jsme vysadili dva smrčky – omoriky, z nichž jeden by
měl v budoucnu nahradit stávající vánoční strom, který je vysoký a musí být
zdoben z plošiny, což je finančně náročné.
Seznam poskytnutých finančních darů a příspěvků v roce 2015:
1) Finanční dar Centru Zdislava ................................................................. 7.000,00 Kč
2) Finanční dar Portimu, o.p.s. Nové Město na Moravě ............................ 6.000,00 Kč
3) Finanční dar Domácí hospic Vysočina .................................................. 2.000,00 Kč
4) Finanční dar Centru zdravotně postižených........................................... 1.000,00 Kč
5) Finanční dar na narozené dítě .............................................................. 12.000,00 Kč
6) Fin.příspěvek pro Městys Bobrová na provoz hřbitovů ........................ 4.148,00 Kč
7) Fin.dar na nové varhany-Farnost Radešínská Svratka ........................... 2.000,00 Kč
8) Proplacení autobusu SDH, spolku, na soutěž ........................................ 1.038,00 Kč
9) Finanční dar SDH za prezentaci obce a práci s mládeží ...................... 20.000,00 Kč
CELKEM V ROCE 2015 ........................................................................55.186,00 Kč

EVIDENCE OBYVATEL
K 23. 11. 2015 má obec 265 obyvatel, z toho 132 mužů a 133 žen. Narozeno 5 dětí,
zemřely 2 osoby, 5 osob se přistěhovalo a 7 se odstěhovalo. V obci byly 4 sňatky,
pokud je nám známo, informace o sňatcích obec již nedostává.
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INFORMACE PRO OBČANY OD FINANČNÍ SPRÁVY (FINANČNÍHO ÚŘADU)

Možnost platby daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO
Jak na to?:
1) Vyplníte „Oznámení k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO (lze
vyzvednou na podatelnách finančních úřadů nebo stáhnout z www.financnisprava.cz pod
záložkou Daňové tiskopisy)
2) K němu přiložit doklad o přidělení spojovacího čísla nebo aktuální rozpis bezhotovostní
platby SIPO
3) Výše uvedené doručit finančnímu úřadu, u kterého jste poplatníkem daně z nemovitých
věcí
Nejste-li držitelem spojovacího čísla SIPO, získat ho můžete vyplněním formuláře SIPO na
pobočkách české pošty. Pak postupujete dle výše uvedených bodů.
Přihlášení k placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO na zdaňovací období roku
2016 je možné do 31. ledna 2016. Následující roky platba proběhne už automaticky.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ DLOUHÉ INFORMUJE
Jelikož na výroční valné hromadě 27. 12. 2014 proběhly volby výboru SDH, začínáme Nový rok
a také pětileté období s těmito členy výboru, kteří byli zvoleni.
 Starosta SDH – Josef Hlavatý
 Referentka žen – Jana Řehořová
 Místostarosta – Jan Řehoř st.
 Vedoucí mladých hasičů – Jiří Šmídek
 Velitel SDH – Rudolf Janíček
 Hospodář – Josef Tulis (č.p. 69)
 Zástupce velitele – Petr Řehoř ml.
 Preventista – Tomáš Poul
 Jednatel – Roman Petera
 Předseda KRR – Vlastimil Čuhel
 Strojníci – Petr Balabán, David
Hlavatý, Jaroslav Janíček, Josef Tulis
(č.p. 81)

11. 1. 2015 jsme tradičně vyslali tři delegáty na okrskovou výroční schůzi do Bobrové.
Starosta okrsku vyhodnotil pětiletou činnost stávajícího výboru okrsku a následně byl
zvolen výbor okrsku nový na dalších 5 let.
7. 2. 2015 jsme uspořádali tradiční hasičský ples se skupinou Dezert. Kdo přišel,
neprohloupil, výborně se bavil, ochutnal výborný hovězí guláš a o půlnoci vyhrál
v bohaté tombole.
V průběhu února, března a dubna se naši obětaví a pracovití členové účastnili brigád
v budově staré školy na renovaci interiéru, kde odpracovali 310 brigádnických hodin.
29. 3. 2015 v KD Žďár nad Sázavou proběhlo shromáždění starostů okresu ZR, kde
proběhlo vyhodnocení pětileté činnosti OSH a schválení kandidátů OSH a KSH k volbám
na 5. sjezd SH ČMS do Pardubic. Zde byla výstava všech praporů SDH v okresu, kde se
svou krásou honosil i náš prapor SDH, který dovezl starosta našeho sboru.
25. 4. 2015 byl proveden sběr železného šrotu a elektrospotřebičů po naší obci v rámci
jarního úklidu.
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3. 5. 2015 jsme společně s obecním úřadem uspořádali druhou oslavu sv. Floriána.
Součástí slavnosti byla, u místní kapličky, mše svatá za živé a zemřelé hasiče a občany
naší obce. Akce byla spojena se Dnem matek v KD U Pávku, kde někteří mladí hasiči
vystupovali v divadelním představení.
24. 5. 2015 jsme uspořádali první kolo 4. ročníku soutěže mladých hasičů „Novoměstský
Soptík“. Během roku se uskutečnilo dalších 5 soutěží, kterých se mladí hasiči účastnili.
Nejlepšího umístění dosáhli v Zubří, kdy skončili na 3. místě.
30. 5. 2015 se naši mladí hasiči zúčastni dvěma družstvy okresní soutěže Plamen, která
se konala v Hamrech nad Sázavou.
6. 6. 2015 jsme uspořádali taneční výlet na návsi se skupinou Accort. Tato akce byla
velice vydařená díky pěknému počasí a hojné účasti návštěvníků z širokého okolí.
7. 6. 2015 se šest družstev z našeho sboru zúčastnilo okrskové soutěže v Bohdalci, ze
které naši výborní hasiči a hasičky přivezli 6 pohárů.
14. 6. 2015 se náš sbor zúčastnil oslavy 80. výročí založení SDH Radešín.
5. 7. 2015 se náš sbor zúčastnil oslavy 120. výročí založení SDH Nová Ves.
2. 8. 2015 SDH Jámy uspořádal soutěž s koňskými stříkačkami, kde náš sbor také soutěžil
s naší renovovanou koňkou.
8. 8. 2015 jsme absolvovali dvojitý zásah při hašení dvou polí, které vzplanuly od
kombajnů při sklizni obilí. Důsledkem požáru bylo extrémní sucho. Zásahová jednotka
SDH plnila cisterny vodou u požární nádrže, které následně jely hasit pole. Poslední
takovýto velký zásah byl v roce 1976 při lesním požáru. Za tento úspěšný zásah a
regulaci cisteren byl náš sbor pochválen od profesionálních hasičů. Velký dík patří i
místním soukromým zemědělcům, kteří neváhali a jeli oborávat pluhy požářiště, aby se
tím zabránilo šíření požáru.
6. 9. 2015 se dvě družstva mladých hasičů zúčastnili soutěže „Memoriál p. Sokolíčka“
v Novém Městě na Moravě.
19. 9. 2015 SDH a obecní úřad uspořádali společné posezení s občany u grilovaného
čuníka.
10. 10. 2015 se mladí hasiči zúčastnili okresní soutěže hry Plamen v České Svratce.
16. 10. 2015 se zásahová jednotka sboru zúčastnila námětového cvičení v Řečici. Zde
bylo simulováno hledání pohřešované osoby v lese rojnicí hasičů.
Během celého roku se členové SDH podíleli na terénních úpravách, stavbě gabiónu a
dalších pracích ve sportovním areálu U Pávků, který se chýlí ke konci.
12.12.2015 jsme v sále U Pávků na výroční schůzi zhodnotili úspěšně provedené akce
roku 2015 a naplánovali, co v roce následujícím.
Při této příležitosti chci jménem svým a výboru SDH 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
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NA ZÁVĚR PÁR SLOV STAROSTY OBCE:
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych se i já připojil a pozdravil Vás u příležitosti bilancování, co se nám v
uplynulém roce povedlo, či nepovedlo. V letošním roce sice nebyl takový stavební ruch
jako loni, přesto byl rokem náročným. Kromě oprav, které probíhaly, bych chtěl
vyzdvihnout hlavně brigády, do kterých se hojně zapojovali naši občané ve svém
volném čase. Poděkování patří zejména naší mládeži, i těm nejmenším, kteří se
s velkou chutí zúčastňovali všech akcí. Výsledek našeho snažení se nám bude vracet
příští rok, kdy budeme moci využívat celé sportovní a společenské zázemí k trávení
volného času a pořádání různých společenských a sportovních akcí, včetně hudebních
produkcí.
Tak jako v uplynulých letech tak i letos se nejvíce zapojili do akcí členové SDH a to
jak při oslavách Sv. Floriána, tak i při sousedském posezení.
Velké poděkování patří maminkám dětí, které s nimi připravují nejen vystoupení
k Sv. Matek a na Vánoce, ale starají se i o občerstvení.
Členkám ochotnického divadla děkuji za překrásné divadelní hry, které již několik let
samy nacvičují a obohacují, nejen nás, svým nadšením.
Další poděkování patří členům zastupitelstva obce za to, že se aktivně účastní na
chodu obce a svými připomínkami pomáhají k dobrému fungování obce.
Je zde i řada ostatních občanů, kteří tradičně vykonávají pro obec nenápadné, ale o
to významnější služby, jako je komise pro občanské záležitosti, pan kronikář, paní
knihovnice a další.
Tímto Vám vážení spoluobčané děkuji za práci v tomto roce, kterou přinášíte ve
prospěch nás všech.
Přeji Vám radostné a pokojné prožití Vánočních svátků, aby se splnily Vaše přání,
očekávání a předsevzetí. Do Nového roku přeji úspěšný vstup, vše dobré, pevné
zdraví, hodně Božího požehnání a hodně osobních i pracovních úspěchů.
Těm nejmenším přeji, aby pod vánočním stromkem našli vysněný dárek, aby svojí
radostí a úsměvem obdarovali své rodiče.
Pavel Tulis, starosta
Úřední hodiny obecního úřadu v Dlouhém Út a Čt: 17.00 – 19.00
So: 16.30 – 18.00
Tel. 566 673 536, e-mail: obec.dlouhe@seznam.cz, www.obecdlouhe.cz
Pro vlastní potřebu vydává Obecní úřad Dlouhé. Neprošlo jazykovou úpravou.
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