Pamětní list – oprava kostelní věže v roce 2016
Poslední zápis o opravě kostelní věže je datován rokem 1937 a k dnešnímu dni
tj. 20. 5. 2016 se v našem státu i v obci stalo mnoho událostí. V níže uvedených řádcích jsou
vypsány ty nejdůležitější:
Státní události a změny:
 14. 7. 1937 – umírá dosavadní československý prezident T. G. Masaryk
 25. 9. 1938 – mobilizace – z naší obce narukovalo 32 vojínů a odvedeno 13 koní
 1939 – odtržení Podkarpatské Rusi od Československa
 1939 – 1945 – druhá světová válka
 25. 2. 1948 – komunistický puč v Československu, převzetí moci do rukou
komunistů, přechod od vnějškové demokracie k totalitě
 1953 – 30. 6. – měnová reforma
 do r. 1960 název státu: Československá republika
 1960 – 1990 název státu: Československá socialistická republika
 1968 – vstup vojsk Varšavské smlouvy na území našeho státu
 1989 – „sametová revoluce“ – pád komunistického režimu a přeměna politického
režimu na pluralitní demokracii
 1990 – vznik České a Slovenské federativní republiky
 1991 – zhoršení ekonomické situace státu – nezaměstnanost, vznik úřadů práce
 1993 – rozpad federace, odpojení Slovenské republiky a vznik samostatné
České republiky, která obsahuje Čechy, Moravu a Slezsko – název státu:
Česká republika
 1993 – 8. 2. – měnová odluka, nové platidlo: 1 Koruna česká (= 1Kč)
 2004 – vstup České republiky do Evropské unie

Prezidenti našeho státu:
1918 – 1935

Tomáš Garrigue Masaryk (První republika)

1935 – 1938

Edvard Beneš (První republika)

1938 – 1939

Emil Hácha (Druhá republika)

1939 – 1945

Emil Hácha (Protektorát Čechy a Morava) /
Josef Tiso (Slovenská republika) / Edvard Beneš (exilová vláda)

1945 – 1948

Edvard Beneš (poválečné Československo)

1948 – 1953

Klement Gottwald (socialistické Československo)

1953 – 1957

Antonín Zápotocký (socialistické Československo)

1957 – 1968

Antonín Novotný (socialistické Československo)

1968 – 1975

Ludvík Svoboda (socialistické Československo)

1975 – 1989

Gustáv Husák (socialistické Československo)

1989 – 2003

Václav Havel (Československá socialistická republika,
Česká a Slovenská federativní republika, Česká republika)

2003 – 2013

Václav Klaus (Česká republika)

2013 – dosud

Miloš Zeman (Česká republika)

Obec Dlouhá Brtnice

Předsedové/starostové obce:
1938 – 1945

Jan Lisý čp. 32

1945 – 1948

Josef Štancl

1948 – 1950

Rudolf Fortelný

1950 – 1954

František Zvěřina čp. 134

1954 – 1958

Rudolf Fortelný

1958 – 1960

Josef Partl čp. 136

1960 – 1964

Jan Jeřábek

1964 – 1971

Josef Kříž čp. 39

1971 – 1976

František Štrejbar čp. 27

1976 – 1981

Jaromír Fišer čp. 77

1981 – 1986

Jan Bártík (z Hladova)

1986 – 1989

František Štrejbar čp. 27

1989 – 1990

Jaroslav Obůrka (MNV Stonařov) čp. 136

1990 – 1994

Václav Pokorný čp. 29

1994 – dosud

Luboš Krátký čp. 8

Samostatnost obce:
Do roku 1980 je obec Dlouhá Brtnice samostatnou obcí. V červenci roku 1980 došlo
k integraci obce Hladov k obci Dlouhá Brtnice. Od r. 1989 obec spadá pod MNV Stonařov
(v naší obci působí občanský výbor – předsedou A. Dočekal). Od 24. 11. 1990 opět Dlouhá
Brtnice funguje jako samostatná obec.

Počet obyvatel:
 r. 1937 – 534 obyvatel
 r. 1938 – 545 obyvatel
 r. 1939 – 590 obyvatel
 r. 1940 – 582 obyvatel
 r. 1941 – 540 obyvatel
 r. 1970 – 405 obyvatel
 r. 1975 – 397 obyvatel, 103 obydlených domů
 r. 1993 – 356 obyvatel
 r. 1997 – 350 obyvatel
 r. 2001 – 356 obyvatel (175 mužů, 181 žen), 124 domů, 126 bytů (2 neobydlené)
 r. 2007 – 382 obyvatel (193 mužů, 189 žen), průměrný věk 38,2 roků
 r. 2015 – 385 obyvatel (195 mužů, 190 žen), průměrný věk 40,6 roků

Počasí, kalamity a živly:
 8. 11. 1938 – zemětřesení (třesení lůžek, řinčení nádobí a sklenic), další silný otřes
země 19. 9. 1939
 1946 – sucho
 1947 – v únoru sněhová bouře odřízla obec na 4 dny od okolního světa,
v létě katastrofální sucho
 1952 – sněhové vánice odřízly obec od Třeště na téměř 3 týdny
 1955 – leden – prudká vichřice (až 120 km/hod) – velké škody na budovách a v lesích
 1963/4 – silné holomrazy, nárůst ledů až do výše mostů pod státní silnicí (2m), hodně
sněhu, na jaře pak protržení hráze zrušeného rybníka Mikulášku (směr od rybníka
Lísek) – zaplavení řady dvorů, zahrad, stájí i obytných místností domů občanů.
 1967 – krupobití – poničena veškerá úroda, kroupy velikosti holubího vejce,
rozbitá okna
 1970 – únor/březen – obrovský příval sněhu, některá místa i několik dní bez spojení
s okolím
 1975 – 4. 9. – povodeň (průtrž mračen), protržení hráze Farského rybníka v prostoru
lesíka Boroví. Zaplaven střed obce, poté protržení hráze Dolního rybníka (výška
záplavy asi 6 m). Celkové škody se vyšplhaly na 3 670 000 Kčs. Bylo zatopeno
37 objektů včetně mateřské školy a požární zbrojnice.
 1976 – leden – silná vichřice (strženo telefonní vedení, spadlé stromy, zatarasené
silnice), koncem ledna třímetrové sněhové závěje, v létě dlouhotrvající vedra
(přes 30 stupňů)
 1980 – nejchladnější červenec za posledních 200 let (proměnlivo)
 1984 – 12. 7. – z veder vichřice s krupobitím (váha krup až 15 dkg). Poškozeny
všechny střechy v obci (45 totálně). Další vichřice a kroupy přišly ještě 1. 8. a v menší
míře i 23. 11. t.r., poté i 19. 8. 1986 (zatopen Husperk)
 1995 – sníh napadl v listopadu a ležel na polích téměř 5 měsíců

 1997 – červenec – povodně v ČR – Polabí, Bruntálsko, Šumpersko, Jesenicko, Opava,
Ostrava, Brno, povodí řeky Moravy (50 obětí), škoda přesáhla 63 miliard Kč. Výtěžek
sbírky od farníků a občanů naší obce činil 33.500 Kč.
 1998 – 1. 11. silný vítr zlomil lípu u kostela. Poškozena byla omítka, okno a stříška
nad bočním vchodem. Kříž u vchodu byl zcela zničen. Z důvodů hrozícího poničení
střechy fary byla odstraněna i další lípa.
 2002 – srpen – povodně v ČR – oblast povodí Vltavy a Labe – 20 mrtvých – občané
veřejnou sbírkou přispěli spolu s příspěvkem obecního úřadu částkou 25.000 Kč, farníci
18.000 Kč.
 2006 – dlouhotrvající zima (5 měsíců), sněhová kalamita
 2013 – červen – povodně v ČR – povodí Vltavy, Labe, Dyje (u soutoku) – 15 obětí
 2015 – nejteplejší léto za posledních 240 let, letní tropické dny a noci za sebou
následovaly dlouho bez přerušení

Život v obci:
 1939 – 25. 1. – v obci se poprvé začalo svítit elektřinou
 1945 – březen, duben – skrz obec přejížděla motorová vozidla německých vojsk,
v dubnu bylo v obci nastěhováno vojsko v počtu asi 150 mužů, 8. – 9. 5. přestřelka,
zabit 1 německý voják, druhý den zabit Rudou armádou další německý voják
 1945 – 8. 9. – osvobození republiky Rudou armádou, krátce poté začal fungovat
v obci místní národní výbor s Josefem Štanclem jako předsedou.
 1939 – podzim – schválena stavba silnice Dl. Brtnice – Pavlov
 1947 – zakoupen dům čp. 88 od Ant. Fortelného pro místní poštovní kancelář
a obecní úřadovnu (cena 100.000 Kč)
 1949 – zavedení místního rozhlasu (cena 85.000 Kč)
 1949 – nový okres Třešť – součástí i naše obec
 1949 – 22. 2. – zřízena smíšená prodejna Jednoty, do r. 1962 umístěna v místnostech
bývalého obchodu Josefa Partla čp. 136. Po přesídlení 1. 10. 1962 do budovy hostince
čp. 79 se stala samoobsluhou.
 1953 – v rámci příprav na kolektivizaci zemědělství a zakládání JZD byla díky
vykonstruovanému soudnímu procesu vystěhovaná rodina soukromého zemědělce
Josefa Zvěřiny z čp. 26. Rodině byl zabaven veškerý majetek, vysloven zákaz pobytu
v okrese Třešť na vždy a Josef Zvěřina byl uvězněn a zbaven veškerých občanských
práv.
 1955 – stavba skupinového vodovodu Lichvice
 1956 – 1. 3. – založení jednotného zemědělského družstva (JZD) hospodaření na 140
ha půdy, 25 členů
 1956 – pro údajné neplnění dodávek státu a pro špatné obdělávání půdy byl lidovým
soudem v Třešti nespravedlivě souzen zemědělec Karel Kumštár čp. 61. Jmenovaný byl
odsouzen na 5 let žaláře, jeho manželka na půl roku a celá rodina měla zakázaný
pobyt na okrese Třešť. Také jim byl zabaven veškerý majetek.

 1958 – téměř v každé rodině je radiopřijímač, postupně rodiny nakupují elektrické
pračky. V obci jsou celkem 3 vlastníci osobních automobilů, řada občanů vlastní
motocykly.
 1961 – výstavba kanalizace v obci, výstavba samoobsluhy ze sálu pohostinství
 1965 – spojení JZD Dlouhá Brtnice s Hladovem
 1967 – generální oprava budovy MŠ
 1967 – zřízeno výbojkové osvětlení obce na silnici I. třídy
 1968 – asfaltování cesty od čp. 39 (Kříž J.) k čp. 27 (Štrejbar Fr.)
 1968 – 72 – příprava a výstavba kulturního domu (kanceláře MNV, JZD, poštovní
úřad, knihovna, pohostinství a místnost pro kulturní činnost)
 1968 –70 – v JZD postavena hala na 6.000 slepic a odchovna pro 10.000 kuřat, dále
dílny a garáže (630.000 Kč), nová hala s klecovým odchovem slepic. V obci pouze
2 páry koní (v době soukromého hospodaření zde bylo 26 párů).
 1971 – chová se v JZD 575 ks skotu, 12.350 ks chovných slepic; v JZD pracuje
148 lidí (průměrný věk je 51 let)
 1969 – 83 – výstavba kanalizace v obci
 1973 – vybudování přístavby školy
 1973 – Jednota Sokol – 40 členů – oddíl ledního hokeje, oddíl odbíjené
 1975 – 81 – regulace vodních toků přes vesnici
 1975/6 – sloučení JZD Stonařov + Pavlov + Dlouhá Brtnice, r. 1977 zahájena stavba
odchovny mladého dobytka v Dlouhé Brtnici
 1978 – založena základní organizace Českého ovocnářského a zahrádkářského svazu
 1978 – v obci je 40 rodin s automobilem, více než třetina rodin má automatickou
pračku, 3 rodiny mají barevnou televizi
 1978 – založeno myslivecké sdružení Pavlov (sdružuje obce Pavlov, DB, Bezděkov,
Stajiště)

 1980 – zemřel nejstarší občan obce Ant. Fortelný (čp. 95) ve věku 99 roků, 6měsíců
 1982 – vznik zástavby rodinných domků na Královně
 1983 – 94 – výstavba nového vodovodu pro celou obec
 1987 – v obci je 12 telefonních stanic
 1990 – 94 – JZD – změny v organizaci, r. 1994 – od stávajícího ZD Stonařov se
oddělilo nové družstvo vlastníků AGRO Stonařov – z DB je 63 členů, z toho 30
pracujících. Celkem má družstvo 234 zaměstnanců, Původní ZD Stonařov přechází do
likvidace. V r. 1998 Agro Stonařov oselo 356ha plochy, v živočišné výrobě byl snížen
počet dojnic na 75 krav, v r. 1999 ukončen provoz kravína úplně (v provozu zůstává
pouze odchovna mladého dobytka).
 1992 – postupný útlum obecních sdružení
 1992 – postupné vrácení pozemků a majetku (případně i lesů) rodinám původních
vlastníků
 1993 – realizace vrtu na pitnou vodu
 1994 – montáž vodoměrů v domech a bytech
 1997 – 98 – plynofikace obce, náklady 5 326 424 Kč
 1997 – položen dálkový optický kabel pro kabelizaci telefonů v naší obci
 1999 – obec je součástí regionálního sdružení obcí Stonařovsko
 2000 – 02 – rekonstrukce silnice Jihlava – Znojmo, DB – Pavlov
 2000 – vytvoření heraldických symbolů obce (prapor a znak obce) – ve znaku jsou
buvolí rohy jako znak pánů z Volfířova (vlastníků obce ve 14. stol.), maršálská hůl
jako znak rychtáře a čepice jako připomínka sv. Václava
 2003 – únor + březen – odstranění lipové aleje vedoucí ke kostelu sv. Václava
(16 lip +2 jasany), na podzim vysázeno 16 mladých lipových stromků
 2004 – rekonstrukce autobusové čekárny, zřízen u ní přechod pro chodce, výměna
dopravních značek, zřízení cyklotrasy č. 5216 Pavlov – Opatov

 2004 – zřízení prodejny smíšeného zboží v budově požární zbrojnice (bývalá knihovna
a obecní úřad), provozovatelem je Ivana Kalců z Brtničky
 2006 – v obci instalován radar na měření rychlosti – r. 2007 projelo obcí za celý rok
celkem 2 298 664 vozidel (oba směry), tj. cca 6.300 vozidel denně
 2006 – 25. 1. – kostelní varhany prohlášeny za kulturní památku ČR
 2007 – pokrytí obce vysokorychlostním internetem
 2009 – úmrtí nejstaršího občana p. Ant. Kuly st. čp. 4 ve věku nedožitých 98 let
 2012 – zrušení pošty v Dlouhé Brtnici, místo toho ve spolupráci s obcí zřízeno tzv.
výdejní místo České pošty (umístěno v budově kulturního domu)

Současnost:
Obecní rozpočet na rok 2016 je stanoven ve výši 6 695 500 Kč, majetek obce je
cca 28 700 000 Kč. Starosta obce pracuje na plný pracovní úvazek, na obecním úřadu
trvale pracují ještě 2 zaměstnankyně obce. Poštovní služby jsou zajištěny ve formě
výdejního místa na obci. V obci je v současné době v provozu jeden obchod se smíšeným
zbožím, jedna hospoda a jeden motel, škola (mateřská + základní + školní družina). Dále
je zde římskokatolický kostel sv. Václava, ve kterém jsou 2x týdně mše svaté. Duchovní
správce nebydlí na místní faře, ale dojíždí z kláštera premonstrátů v Nové Říši. V obci
funguje pobočka zemědělského podniku Agro Stonařov a STK (=stanice technické
kontroly vozidel) firmy Autocontrol s.r.o. Zdravotnické služby v obci nejsou
poskytovány, k lékaři se jezdí do Jihlavy nebo do Třeště, praktický lékař je nejblíže
v sousední obci Stonařov.
Dopravní spojení s okolními obcemi je zajišťováno formou pravidelných
autobusových linek ve směru na Jihlavu, Znojmo, Třebíč a Třešť. Většina rodin vlastní
minimálně jedno auto.
Obyvatelé obce většinou do zaměstnání dojíždějí (většinou do měst), soukromých
podnikatelů je cca 15, podnikání v zemědělství se na plný pracovní úvazek v naší obci
nikdo nevěnuje.
Většina domácností je tvořena jednou rodinou, případně se jedná o dvougenerační
bydlení. Po sociální stránce se jedná o úplné rodiny, případně soužití ve formě partnerské
(druh a družka), ev. rozvedení nebo se statutem vdovec, vdova.
Obyvatelé obce mají většinou ukončené středoškolské vzdělání formou maturitní
zkoušky nebo výučního listu, případně mají vysokoškolské vzdělání. Místní mateřská

škola s kapacitou 23 žáků je maximálně využita. Základní škola je jednotřídní (druhá
třída slouží jako herna) a navštěvuje ji celkem 18 žáků 1. – 4. ročníku.
Životní úroveň obyvatel: bydlení – v obci je cca 124 domů a bytů, cca 10 z nich
slouží jako chalupy k rekreaci. Každá domácnost je plně vybavena elektrotechnikou
(automatická pračka, kuchyňské spotřebiče, televize, rádio, počítačová technika, mobilní
telefony apod.). Standardem je již připojení domácnosti na internet.
Cena základních potravin a produktů (počátek roku 2016):
chléb

24 Kč/1200g

benzin, nafta

cca 29 Kč/1 litr

hovězí maso

200 Kč/kg

auto Škoda

cca 490.000 Kč

Octavia
polotučné mléko 18 Kč/ 0,5 litru automatická

cca 5.000 Kč

pračka
vejce slepičí

3,50 Kč/ks

brambory

16 Kč/kg

konzumní
jablka,

30 Kč/kg

pomeranče
pšeničná mouka

12 Kč/kg

cukr

15 Kč/kg

minerální voda

8,60 Kč/1 litr

pivo výčepní

11 Kč/ 0,5 litru

lahvové
Průměrná hrubá mzda v České republice (březen 2016) = 23.745 Kč. Osmdesát
procent zaměstnanců pobíralo mzdu v rozmezí 11.226 Kč až 45.830 Kč.
Průměrná výše důchodu v České republice (r. 2015) = 11.334 Kč.

Sepsala: Mgr. Oldřiška Srbecká, kronikářka obce
Odsouhlasil: Luboš Krátký, starosta obce
Zápis schválen Obecním zastupitelstvem obce Dlouhá Brtnice.
V Dlouhé Brtnici dne: 20. 5. 2016

