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OBECNÍK 2013 
                                             Občasník vydávaný obecním úřadem v Dlouhém, 

tentokrát koncem roku 2013, ročník 15. 

 

Vážení spoluobčané, 
v dnešní urychlené době a čase, kdy žijeme stále rychleji, je potřebné se i 
pozastavit. Takovým malým, ale krásným pozastavením jsou pro nás Vánoce. Čas, 
kdy jsme si bližší jako nikdy a snažíme se zapomenout na běžné problémy. Vždyť o 
Vánocích se v nás probouzejí ty nejkrásnější pocity a snažíme se s nimi podělit se 
svými blízkými a drahými. Hledáme upřímné lidské porozumění a toužíme po 
laskavém lidském dotyku. Ano, v tom je to velké tajemství a bohatství života. Bylo 
by krásné, kdyby to tak mohlo být i v běžném a každodenním životě. Proto si 
važme jeden druhého a zachovejme si slavnostní chvíle z vánočních a novoročních 
svátků po celý rok. K tomuto pocitu bychom rádi přispěli i my naším obecníkem. 
Zároveň Vám chceme poděkovat za Vaši práci v domácnostech, ve vašem 
zaměstnání i za práci pro obec. Přejeme Vám hodně zdraví, štěstí, lásky a hodně 
trpělivosti při zdolávání osobních problémů. 
       Karásek Jaromír, místostarosta 
 A CO NÁM ROK 2013 POSTUPNĚ PŘINESL? To se dozvíte na následujících řádcích. 
  

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA  
Tříkrálová sbírka proběhla v naší obci a v Račicích 5. ledna 2013.  Vybralo se zase o něco více 

jak loni, celkem 15.011,- Kč. Všem koledníkům a dárcům upřímně děkujeme.  
 

VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY 
Hned na začátku roku nás čekaly historicky první volby, kdy jsme si mohli jako občané volit 

svého prezidenta. První kolo voleb proběhlo 11. a 12. ledna. V obci se zúčastnilo 1. kola voleb 

157 voličů, tj. 77,72 % s těmito výsledky: 
1.  Miloš Zeman 65 hlasů 

2. Karel Schwarzenberg 33 hlasů 

3.  Zuzana Roithová 22 hlasů 

4.  Jan Fischer 18 hlasů 

5.  Jiří Diensbier 7 hlasů 

6.  Přemysl Sobotka 6 hlasů 

7.  Vladimír Franz a Jana Bobošíková 3 hlasy 

9.  Taťana Fischerová 0 hlasů 

Druhé kolo volby proběhlo 25. a 26. ledna a zúčastnilo se ho 154 voličů (z toho 2 hlasy byly 

neplatné), tj. 77,39 % s těmito výsledky: 

1.  Miloš Zeman 91 hlasů 

2. Karel Schwarzenberg 61 hlasů 
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HASIČSKÝ PLES 
Dne 2. 2. 2013 uspořádali hasiči tradiční ples. K tanci a poslechu hrála kapela YXILON 

(PIKARDI KIDS).  

 

MASOPUST 
Je dobrým zvykem v naší obci, že o poslední sobotě před „postem“ se sejdou občané z obce a 

zorganizují masopustní průvod po obci. Letos se uskutečnil 9. 2. 2013, mezi účastníky jsme 

mohli zahlédnout „oběti metanolové aféry s bílou holí, které doprovázeli lékařky a kontroloři 

z ČOIky, nechyběli ani modří kamarádi Šmoulové“. K dobré pohodě jim hrál místní „šraml“.  

 

DĚTSKÝ KARNEVAL 
Na masopustní rej navázal v neděli 10. 2. 2013 dětský karneval, který opět uspořádaly 

maminky dětí. K tanci a poslechu hráli Ivo a Vít Peňázovi ze Zubří a pan Růžička z Olešné. 

Sál byl nabytý k prasknutí a masky si užily jak soutěže, tak bohatou tombolu, či výborné 

hranolky nebo párek v rohlíku.  Všem dárcům do tomboly, a nejen do ní, děkujeme.  

 

STAVĚNÍ MÁJKY 
I letos v podvečer před „Prvním májem“, mládenci z Dlouhého za pomoci ostatních občanů 

postavili na návsi májku. Letos, snad poprvé v historii, byla použita v závěru technika. 

S těžkou železnou rourou, která zapadla do výkopu, musel pomoci traktor John Deere. Jinak 

počasí přálo a i májku uhlídali.  

 

LAMPIONOVÝ PRŮVOD 
Lampiónový průvod po obci se jako každoročně konal 7. května 2013, v podvečer svátku 

osvobození republiky po druhé světové válce. Po výpadku místního rozhlasu došlo k pěkné 

události, kdy si občané zazpívali hymnu sami. V této tradici bychom mohli pokračovat. 

 

SVÁTEK MATEK 
V neděli 12. 5. 2013 se v sále „U Pávku“ uskutečnila dvě divadelní představení k oslavě 

Svátku matek. Pod vedením Jaroslavy Hlavaté, Jitky Stupkové a Pavlíny Tulisové sehrály 

nejmenší děti pohádku „O zatoulaném koťátku“ a starší děti pohádku „O dvanácti měsíčkách“.  

Na všechny přítomné čekalo malé občerstvení, které připravily maminky vystupujících dětí.  

 

SOPTÍCI V DLOUHÉM 
Hned další neděli 19. 5. 2013 organizoval místní Sbor dobrovolných hasičů na návsi 

zahajovací soutěž druhého ročníku dětských závodů o Novoměstský pohár Soptíků.  Jde o 

soutěž mladých hasičů v požárním útoku, která vznikla v roce 2012 z iniciativy SDH Zubří.  

Soutěže se účastnilo 17 družstev dětí a dorostu z okolí Nového Města na Moravě, z toho bylo 

více jak 20 dětí (mládeže) z Dlouhého. Sportovní úsilí a nadšení všech družstev bylo opravdu 

veliké a bylo podpořeno i krásným počasím a několika stovkami návštěvníků.    

 

SOUTĚŽ VESNICE ROKU  
V minulém roce přišla pani účetní s myšlenkou zúčastnit se soutěže o Vesnici roku. Je 

pravdou, že jsme se touto myšlenkou zaobírali již dříve, ale vždy jsme si říkali, že je potřeba 

udělat ještě tohle nebo támhleto, že není vše perfektní. Pak jsme ale došli k závěru, že perfektní 

to nebude asi nikdy, stále bude co vylepšovat a hlavním motem soutěže je především ukázat 
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sounáležitost občanů obce. To, že obec žije a že se v ní něco děje. Přípravu soutěže si vzala na 

svá bedra pani účetní, Pavlína Tulisová. Vypracovala podrobnou charakteristikou obce 

(historie, občanská vybavenost a infrastruktura, společenský život, aktivity občanů, péče o 

veřejné prostranství a zeleň, péče o krajinu apod.) včetně fotografií a zaslala spolu s přihláškou 

na Ministerstvo pro místní rozvoj.  

Dne 30. května 2013 kolem 14 hodiny nás navštívila desetičlenná krajská hodnotitelská 

komise. Ten den od rána pršelo, jen se lilo. Přesto k obecnímu úřadu přišlo i spoustu občanů, 

kteří se přímo nepodíleli na programu a tím umocnili atmosféru. Pak už následoval 1,5 

hodinový maraton, abychom komisi ukázali co nejvíce z naší obce. Po přivítání a přípitku 

vodou z obecního vodovodu představil ve zbrojnici velitel sboru jejich techniku a pak nás 

překvapili masopustníci s kravkou Jitkou. V čítárně byla připravena výstava z činnosti a 

úspěchů Sboru dobrovolných hasičů a starosta SDH řekl pár slov k historii a členské základně. 

Pan Václav Tulis st. udělal krátkou prezentaci ke kronice obce. Dále zde byly vystaveny 

nástěnky z oprav obecního úřadu, kapličky, památníku padlým, hřbitova atd. Poté se komise 

přesunula do kulturního domu, kde čekali zástupci včelařů s ochutnávkou teplé medoviny 

(přišla vhod v nevlídném počasí) a medu. V sále byla připravena prezentace z oprav a 

budování v obci, činnosti myslivců, divadelních představení, karnevalů, stavění máje a dalších 

kulturních akcí, atd…. Na jevišti pak vystoupily malé děti s pohádkou „O ztraceném koťátku“ 

a náš divadelní dorost sehrál část z pohádky „Elce, pelce do pekelce“.   Vše mohla komise 

sledovat u plného stolu, který přichystaly místní ženy. Komise si mimo jiné pochutnávala na 

klobáskách a roládě z králičího masa a uzeném králíku, které věnoval obci pan Jaromír 

Karásek. Něco sladkého napekly místní ženy. Pak následoval přesun do kovárny Josefa Tulise 

se zastávkou u požární nádrže, kde malí hasiči předvedli ukázku požárního útoku. Z kovárny 

už komise musela uhánět dál – do Rozsoch. Všichni účastníci programu se následně sešli v sále 

u Pávku – jedlo se, pilo se a hodnotilo, jak to všechno asi dopadne.  

Dne 18. 6. 2013 asi v 18 hodin večer zavolal panu starostovi předseda hodnotitelské komise 

(mimochodem opět pršelo, jen se lilo) a sdělil mu, že se komise rozhodla udělit naší obci 

Oranžovou stuhu (za spolupráci se zemědělským subjektem) a s tím spojenou finanční 

odměnu ve výši 600.000,- Kč. Na obci zavládla obrovská radost, z 28 obcí, které se přihlásily 

do soutěže v Kraji Vysočina, jsme byli mezi 5, které byli oceněni stuhou. Zlatou a nejvýše 

ceněnou stuhou byla Zlatá (vítěz krajského kola), získala ji obec Jámy, kde také proběhlo 

slavnostní vyhlášení krajského kola dne 20. 8. 2013. Zde jsme převzali z rukou hejtmana kraje, 

Jiřího Běhounka, oranžovou stuhu. Tím však ještě soutěž nekončila. Museli jsme se ještě utkat 

s 12 dalšími obcemi, které také získaly v jednotlivých krajích ČR oranžovou stuhu. 

Dvouhodinová prezentace nás čekala hned další den, 21. 8. 2013 v 16.25 hod. Prezentace obce 

byla tentokrát zaměřena více na zemědělství. Ve dvoře u Vocítků se nám podařilo vybudovat 

skanzen s historickými zemědělskými stroji a vybavením domácností. Ve dvoře probíhalo 

předání dožínkového věnce (vyrobila Ivana Smetanová, obilí věnovali místní zemědělci) panu 

starostovi. Proběhla ukázka stříhání psů. Místní zemědělci na návsi vystavili své nové stroje a 

na chodníku si s maketami velkých strojů hrály děti. Na návsi se pásly ovečky. U požární 

nádrže jsme zhlédli hašení domečku z papíru zinscenované do scénky, kterou si připravili naši 

mladí hasiči. Zde musíme ocenit jejich nápaditost a výborné provedení, které komisaře 

rozveselilo. Celý hasičský útok završil příjezd členů sborů na koňské potahové stříkačce tažené 

koňmi pana Zemana z Pikárce. Následovala návštěva kovárny a poté prezentace a posezení u 

Pávků, kde jsme soutěžení ukončili.  

Slavnostní vyhlašování výsledků soutěže oranžových a zelených stuh České republiky 

proběhlo v pondělí 23. září 2013 v Senátu Parlamentu ČR. Naše obec bohužel nedosáhla na 
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celkové vítězství, ale jako velký úspěch bereme vítězství v krajském kole a možnost čerpání 

dotace v příštím roce ve výši 600.000,- Kč.  Od Kraje Vysočina jsme dostaly finanční dar ve 

výši 50 000,- Kč. Ze Senátu jsme si přivezli šek, skleněnou plaketu a květinu. Soutěže Vesnice 

roku se v roce 2013 zúčastnilo 273 obcí z České republiky. V soutěži oranžových stuh zvítězila 

obec Prlov ze Zlínského kraje.  
Závěrem tohoto dlouhého článku bychom rádi poděkovali všem, kteří se zapojili do soutěžení. 

Nebylo to jednoduché a díky za to. V současné chvíli připravujeme potřebné dokumenty pro 

podání žádosti o dotaci na vybudování multifunkčního hřiště za Pávkovy z této výhry. Akce 

by měla být v příštím roce i dokončena. V příštím roce také ještě plánujeme před Pávkovy 

postavit místo sklípku domeček pro muzikanty. Na tento záměr bychom chtěli požádat o 

dotaci z Programu obnovy venkova, z Kraje Vysočina.  

V rámci příprav soutěže byly opraveny a vyčištěny křížky v majetku obce a pomník padlým 

(náklady činily 6.480,- Kč.). 

 

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM 
V rámci týdne Čtení dětem si maminky pro děti, které vystupovaly na besídce k Svátku Matek, 

připravily 7. 6. 2013 hravé odpoledne s opékáním párků a s povídáním o knížkách, které mají 

děti rády a které čtou. Každé dítě si přineslo svoji oblíbenou knížkou a ostatním pak vyprávělo 

o čem je.  

 

DIVADLO  
Jako každý rok, tak si i letos ochotníci (ochotnice) z Dlouhého, Račic a Bobrové nacvičili 

divadelní představení. V tomto roce byly ovšem dvě. Pohádku s názvem „Elce, Pelce do 

Pekelce“, která se odehrála 8. a 9. června a komediální drama „Dojdu pro víno, zatím 

prostři“ odehrané 16. a 17. listopadu. V červnu byla na představení pozvána i Mateřská a 

Základní škola z Bobrové. 

K radosti všech účinkujících sklidila obě představení velký úspěch, a proto se od ledna začnou 

divadelníci věnovat nacvičování nového divadelního představení, které by mělo proběhnout 

v červnu. Srdečně Vás proto zvou a těší se na Vás i v Novém roce. 

(Za všechny členy bychom rády poděkovaly obci za propůjčení sálu a každému, kdo nás 

jakkoliv jinak podpořil.) 

M. Burešová, A. Janíčková 

Obec Dlouhé zase děkuje našim divadelníkům za příjemně strávené chvíle a opět se těšíme na 

příště.  

 

VÝLET NA NÁVSI 
Sbor dobrovolných hasičů 10. 6. 2013 uspořádat taneční zábavu (výlet). K tanci hrála skupina 

ACCORT.  Počasí se vydařilo, účast byla výborná. Vše proběhlo ke spokojenosti pořadatelů.  

 

OBECNÍ SLAVNOST K 120. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SDH DLOUHÉ 
Obec Dlouhé vzala záštitu nad konáním oslav k 120. výročí založení SDH Dlouhé a z části 

oslavy financovala. Samotnou práci odvedli členové Sboru. Oslavy proběhly 22. a 23. června 

2013.  

V sobotu 22. června v 17 hodin se uskutečnila před kapličkou sv. Floriána mše svatá, při které 

byl položen věnec k pomníku padlých, byl požehnán nový slavnostní prapor SDH a 

zrekonstruovaná koňská potahová stříkačka R.A.SMEKAL z roku 1893. Rekonstrukci 

stříkačky provedli v uplynulých 12 měsících členové sboru a odpracovali na ní více jak 600 



5 

 

brigádnických hodin.  Během mše svaté se uskutečnila sbírka na postižené povodněmi. 

Výtěžek 15.310,- Kč byl zaslán na arciděkanství do Liberce. Tímto vyřizujeme i 

poděkování od P. Mgr. Radka Jurnečky, které jsme obdrželi 9. července.  

Následovala slavnostní schůze členů sboru v kulturním domě za účasti hostů z okresního 

sdružení hasičů Čech a Moravy a ze sousedních okrsků. Všem členům sboru i hostům byla 

předána nově vydaná publikace mapující historii a činnost sboru za posledních 10 let a průběh 

rekonstrukce koňské stříkačky. 

 V neděli 23. června byly oslavy zahájeny ve 13 hodin na návsi vítáním zástupců sousedních 

sborů (přijelo asi 15 sborů).  Následoval průvod obcí a projevy. U požární nádrže na návsi poté 

proběhly ukázky činnosti našeho sboru – nejmladší děti provedly požární útok s motorovou 

stříkačkou PPS 12, mládež s motorovou stříkačkou Stratílek z roku 1941 a muži s nově 

zrekonstruovanou koňskou potahovou stříkačkou, která byla tažena koňmi. Pumpování si 

mohli vyzkoušet i přítomní návštěvníci, čehož hojně využili nejen děti, ale i dospělí. 

Následovala ukázka vyprošťování osob z havarovaného vozu dobrovolnými hasiči z Nového 

Města na Moravě a po nich hasiči z Bobrové předvedli ukázku hašení motorových paliv a 

oleje. K poslechu hrála kapela Ladislava Prudíka. Pro děti byl připraven skákací hrad (zdarma 

zapůjčila firma E.ON, a.s. včetně obsluhy) a projížďka na koňské stříkačce tažené koňmi pana 

Zemana z Pikárce. Na obecním úřadě byla instalovaná výstava z činnosti sboru i dění v obci 

(fotografie, diplomy, poháry, kroniky apod). Na návsi si návštěvníci mohli prohlédnout 

historické motorky a automobily (veterány). 

 Oslavy proběhly za hojné účasti občanů obce, rodáků i členů hasičských sborů okolních obcí 

k všeobecné spokojenosti. Děkujeme všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu oslav. 

Obec se finančně podílela na oslavách částkou 76.119,- Kč, z toho 25.600,- Kč bylo hrazeno 

z dotace Kraje Vysočina. Největší část připadla na výrobu sametového slavnostního praporu a 

tisk a grafickou úpravu almanachu. Obec také zaplatila zapůjčení mobilních WC a přispěla na 

kapelu. Ostatní výdaje spojené s oslavami financoval Sbor dobrovolných hasičů. 
 

KLIMATOUR 
Aby toho nebylo letos málo, souhlasili jsme, že v naší obci přivítáme peloton cyklistů, tzv. 

ekologickou cykloštafetu. „Klimatour“ je mezinárodní cyklistická štafeta, která má již 

mnohaletou tradici na území Rakouska i Německa. V loňském roce poprvé překročila hranice 

našeho kraje.  Hlavní myšlenkou akce je podpora ekologického způsobu přepravy, vzájemného 

potkávání mezi obcemi a představení kulturního a společenského života obcí. Naší obcí 

projížděla štafeta 26. června v odpoledních hodinách. Přivítali jsme je se zástupci SDH Dlouhé 

u obecního úřadu a pozvali je do čítárny na výstavu a teplý čaj a malé pohoštění. Peloton čítal 

z důvodu velmi špatného počasí jen asi 15 lidí, z toho 2 osoby byly z Rakouska, přesto to bylo 

velmi pěkné setkání. Dál peloton pokračoval přes Nové Město na Moravě na Křižánky. 
 

PILATES 
I v tomto roce pokračuje v sále u Pávků cvičení „Pilates“ pod vedením Milady Kuželové 

z Nové Vsi u Nového Města na Mor.  Od září se cvičí každou středu od 19.30 – 20.30 v sále u 

Pávků. Nedělní cvičení bylo zrušeno pro nedostatek zájmu ze strany cvičenek. (Pilates je unikátní 

cvičební systém propojující tělo a mysl. Pilates se soustředí na protažení celého těla a zároveň posílení 

vnitřního svalstva.)  

 

SPOLUPRÁCE S DIAKONIÍ BROUMOV A FIN. POMOC POTŘEBNÝM 
V listopadu proběhla opět sbírka použitých věcí ve spolupráci s Diakonií Broumov.  
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PŘEDČANÉ VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMETU ČR 
Volby se konaly ve dnech 25. a 26. října. K volbám přišlo 143 voličů ze 195, volební účast 

73,33 % a odevzdali 142 platných hlasů 

Volební výsledky: 

Křesť.demokr.unie-Čs.str. lid. – 43 hlasů 

ANO 2011 – 30 hlasů 

Česká str. sociálně demokrat. – 25 hlasů 

TOP 09 – 12 hlasů  

Občanská demokratická strana – 8 hlasů 

Úsvit přímé demokr.T.Okamury – 7 hlasů 

Komunistická str. Čech a Moravy – 7 hlasů 

Strana svobodných občanů- 3 hlasy 

politické hnutí Změna – 3 hlasy 

Strana soukromníků ČR – 2 hlasy 

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI – 1 hlas 

Česká pirátská strana – 1 hlas 

 

VÁNOČNÍ BESÍDKA 
Ta se koná na ukončení celého kulturního roku v obci poslední adventní neděli, letos             

22. 12. 2013. Vánoční besídka je připravovaná pro širokou veřejnost. Jejím posláním je, aby se 

občané obce společně sešli a popovídali si. K dobré pohodě přispívají děti svým vystoupením. 

Jak recitací básniček, zpíváním koled, vystoupením na hudební nástroje. A aby vánoční pohoda 

byla dokonalá, nechybí dobré cukroví od maminek dětí. Letošní besídku opět připravily Jitka 

Stupková, Pavlína Tulisová a MUDr. Květoslava Pejchalová, které děkujeme především za 

hudební přípravu dětí. Dále tímto děkujeme všem, kteří přispěli, ať už finančním příspěvkem, 

nebo dárkem pro děti. Dobrovolné vstupné bude opět použito na výlet dětí. 

Rok jsme proběhli a nyní k jednotlivým akcím uskutečněným v roce 2013: 

 

OPLOCENÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ 
V loňském roce byla zahájena rekonstrukce plotu u dětského hřiště. Byly vyrobeny 

pozinkované sloupky a branky. V letošním roce byl namontován dřevěný laťkový plot a 

osazeny branky z horní a spodní části hřiště, práce provedli zaměstnanci obce.   

Celkové náklady na oplocení činily 54.446,- Kč včetně mzdových nákladů zaměstnanců, kteří plot 

montovali. 

 

VÝMĚNA OKEN V BUDOVĚ BÝVALÉ ŠKOLY A ZMĚNA VYTÁPĚNÍ 

Z PEVNÝCH PALIV NA PLYNOVÉ PŘÍMOTOPY 
Výměna oken a změna topného systému v budově bývalé školy byla provedena v rámci dotace 

z Kraje Vysočina – programu obnovy venkova. Jednalo se o výměnu 7 ks dřevěných oken za 

plastová. Práce provedla firma PKS okna a.s. ze Žďáru nad Sázavou na začátku dubna. 

Zaměstnanci obce v průběhu března a dubna provedli demontáž starého topného systému - 

vyřezání radiátorů v místnostech a kotle na tuhá paliva ve sklepě. V říjnu probíhaly práce na 

osazení 6 ks plynových přímotopů, práce provedl Josef Kabrda z Nové Vsi u Nového Města na 

Moravě. Dne 22. 10. 2013 byl namontován plynoměr. 8. 11. 2013 byla provedena revize 

plynového rozvodu a doinstalovány prostorové termostaty.  
 

Celkové výdaje akce POV: 210.053,- Kč. 

Dotace z Kraje Vysočina: 109.000,- Kč 

Vlastní fin.prostředky akce POV: 101.053,- Kč 

Náklady podle jednotlivých druhů: 
- Výměna oken……… ............................................. 80.314,- Kč 

- Rozvody plynu………………… ........................... 129.739,- Kč 
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Dále v budově školy proběhly následující práce, které obec hradila ze svých finančních 

zdrojů: 

- Po výměně oken a po odřezání radiátorů byla otlučená omítka pod okny a zeď opravena. 

Byly udělány nejnutnější nové elektrorozvody a to včetně rozvodů k plynovým 

přímotopům, elektrohodiny byly přesunuty z chodby ven. Byla provedena oprava 

rozvodů vody. Celkové výdaje činily………………………………….…..51.620,- Kč  

- Koncem října bylo provedeno zateplení stropu nad třídou foukanou minerální vlnou, 

práce provedla firma IP IZOLACE Polná………… ………………………48.013,- Kč 

CELKEM .......................................................... …………………………….…..99.633,- Kč  
 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE 
Jak již bývá v naší obci zvykem, i letos bylo vytvořeno několik míst veřejně prospěšných prací 

pro občany, kteří nemohou sehnat práci, prostřednictvím úřadu práce. Jedná se o pomocné a 

úklidové práce pro obec, na jaře a v létě zejména práce v lese, sázení stromků, vyžínání apod. 

V letošním roce byla zaměstnána pani Ilona Šoustarová na 8 měsíců, Vladimír Stupka na 6 

měsíců, Chalupa Jan 3 měsíce a Karásek Jan 3 měsíce. Dotace od Úřadu práce Žďár nad 

Sázavou činila dle dohody 10.720,- Kč za měsíc na jedno pracovní místo. Jedno pracovní místo 

bylo dotováno z Českého programu Aktivní politiky zaměstnanosti. Dvě byla z Operačního 

programu Lidské zdroje a zaměstnanost (podpora z EU).  

Mzdové výdaje v roce 2013 činily 256.503,- Kč, dotace z úřadu práce byla 220.472,- Kč, 

vlastní prostředky 36.031,- Kč. 
 

POLNÍ CESTY PO KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVĚ 
Dalšími akcemi, na kterých spolupracujeme se Státním pozemkovým úřadem, jsou polní cesty 

do Čekánovce, Radešínské Svratky a do Branišova, vždy na konec katastru naší obce. V roce 

2012 byly Státnímu pozemkovému úřadu schváleny dotace na všechny tyto polní cesty. Na 

polní cestu do Branišova proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby a v jarních měsících 

by mělo dojít k realizaci. Na ostatní dvě polní cesty připravuje Státní pozemkový úřad 

výběrová řízení – ta by měla proběhnout v první polovině roku 2014. 

 

INTERAKČNÍ PRVEK „PODVESNICE“ 
V loňském roce byl zpracován projekt nazvaný Interakční prvek „Podvesnice“. Jedná se o 

krajinou úpravu na Podvesnicích, kde by se mělo odkrýt koryto potoka a níže by vznikl rybník. 

Projekt vypracoval Ing. Martin Beneš z Brna. Obec zkoušela žádat o dotaci z Evropských 

fondů v červenci roku 2011, ale neúspěšně. V říjnu 2012 byla podána žádost znovu. V srpnu 

letošního roku jsme obdrželi rozhodnutí o schválení dotace Státním fondem životního 

prostředí. V současné době se připravuje výběrové řízení na dodavatele stavby firmou Stavona 

Jihlava. V příštím roce by se měla akce uskutečnit. 

 

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. Na základě jednání se 

Státním pozemkovým úřadem a firmou Agroprojekt Brno se bude jednat o vybudování 

kaskády dvou přehrážek, které by splnily stejný účel, jako poldr, ale nevzniklo by nebezpečí 

při nahromadění velkého množství vody, jako v poldru, a dále o vybudování protipovodňového 

valu nad č. p. 28 až 58. V roce 2013 se situace zásadně změnila. V rámci komplexních 

pozemkových úprav bude moci být řešena pouze kaskáda dvou přehrážek (stát dá peníze pouze 
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na pozemky v extravilánu obce). Odvod vod z této lokality přes obec na Podvesnice bude 

muset obec řešit sama a sama si zajistit finanční prostředky (případnou dotaci). Navíc nebyl 

dán souhlas vlastníka pozemku, kde měl být vybudován protipovodňový val nad č. p. 28 až 58, 

proto v žádosti o stavební povolení bude tato část projektu prozatím vypuštěna. V současné 

době je s projektanty řešeno rozdělení projektu na jednotlivé části pro stavební řízení. Tato 

úpravu bude obec stát cca 30 000,- Kč. Zájemcům bude projekt k dispozici k nahlédnutí na 

obecním úřadě. Z finančních důvodů obec pro příští rok nepočítá, že by byla tato akce 

zahájena. 

 

OBECNÍ VODOVOD A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 
V roce 2013 proběhla větší oprava na vodovodním řadu před č. p. 30 a 31. Jinak byly 

prováděny pouze běžné každoroční práce (odkalování, rozbory vod, vyčištění vodojemu 

apod.), které pro obec zajišťuje firma Vodárenská akciová společnost, a.s. Žďár nad Sázavou. 

Spotřeba za rok 2013 dle odpočtů vodoměrů – 10.958 m3 (tj. o 119 m3 méně jak v předchozím 

roce) mínus – 40 m3 spotřeba OÚ, KD, škola, hřbitov tj. k fakturaci 10.918 m3  

Obci Račice bylo fakturováno v roce 2013 za období říjen 2012 až září 2013 celkem 1 348 m3.  
 

Výnosy        166.809,- Kč 

v tom 

– vodné od občanů obce za rok 2013    138.016,- Kč  

– zaplacené vodné od VAS za obec Račice za rok 2013 28.793,- Kč (odhad, nemáme stav za 4. Q) 

 

Náklady - včetně předpokládaných v prosinci  229.576,- Kč  

v tom: 

– elektřina       48.659,- Kč 

– materiál (čistící prostředek na čištění vodojemu)  4.523,- Kč 

 

– platby VAS za správu vodovodu,zprac.evidence  91.103,- Kč   

– opravy (oprava před č. p. 30 a 31 +elektroopravy)  43.941,- Kč   

– poplatky FÚ za čerpání podzemní vody   40.996,- Kč  

- telefonní poplatky cca           354,- Kč 

 

Výdaje na 1 m3 fakturované vody jsou cca 18,72 Kč. 

    

 Předpokládaná ZTRÁTA       62.767,-  Kč   

 

3. 10. 2013 byly schváleny, v souladu se Zák. č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích 

v platném znění a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., Zásady tvorby a použití fondu 

financování rozvoje a obnovy vodovodu. 9. 12. 2013 byl založen účet, na který bude 

každoročně zasílána částka 20.000,- Kč na tvorbu tohoto zákonem vyžadovaného fondu.  

 

HOSPODAŘENÍ V LESE 
Výnosy        249.093,- Kč 
 – prodej dřeva     244.893,- Kč …………. 202,58 m3 

 - dotace Kraje Vysočina na prořezávku  4.200,- Kč  

Náklady       44.811,- Kč 
v tom: 

– za sazenice       17.446,- Kč (2.050 ks smrku) 

– ostatní náklady (např. nátěry stromků, rukavice,  

prořezávka, služby)      27.365,- Kč 

ZISK                  231.647,- Kč 
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ  
Výnosy           95.856,- Kč   

v tom: 

– místní poplatek za „odpady“ za rok 2013 (300,- Kč na poplatníka)   80.850,- Kč  

– od podnikatelů za rok 2013 vybráno       3.888,- Kč 

– finanční bonus za třídění odpadů EKOKOM      11.118,- Kč 

 

Náklady           122.875,- Kč 

v tom: 

– svoz komunálního odpadu včetně kontejnerů a objemného odpadu   96.898,- Kč  

– svoz plastového odpadu, skla, papíru        22.164,- Kč 

– igelitové pytle na plast         3.813,- Kč  

– svoz nebezpečných odpadů                0,- Kč  

(pouze odpad odložený na sběrný dvůr do Bobrové. Putující kontejner byl pro obec zdarma prostřednictvím 

Mikroregionu Novoměstsko)   

 

ZTRÁTA          27.019,- Kč 

Tj. cca 100,- Kč ztráta na poplatníka (osobu s trvalým pobytem, chalupáře) 

Výše poplatku se pro rok 2014 nemění a zůstává ve stejné výši, tj. 300,- Kč na poplatníka 

s trvalým pobytem a na rekreační chalupu.  
 

Malé (drobné) elektrospotřebiče a použité baterie je možné odložit do sběrné nádoby 

umístěné v zádveří obecního úřadu a to v úřední hodiny. 
 

Tímto také žádáme občany, když už platí za odpad, aby využívali možnosti ukládat 

odpad na sběrný dvůr v Bobrové a nevyváželi nebezpečný či plastový odpad, jako např. 

sítě od balíků, plachty, kanystry od postřiků apod. na kopec „Stráže“ a neničili životní 

prostředí. Do Bobrové je to jen o kousek dál než na „Stráže“.    Děkujeme 

 

KULTURNÍ DŮM 
Protože se v kulturním domě stále něco děje a již několik let je možné si sál vypůjčit např. na 

rodinnou oslavu nebo židle a stoly domů, byly do kuchyňky dokoupeny hrnečky, skleničky, 

nože, utěrky a příbory, takže na malou oslavu, cca 40 osob, je základní vybavení v kuchyňce. 

Avšak důrazně upozorňujeme, že po ukončení rodinné oslavy je třeba uklidit nejen sál, ale i 

přidružené prostory, jako je chodba, WC. 

Výdaje na kulturním domě: 

- Úroky z úvěru včetně poplatku za vedení účtu za rok 2013…………..25.382,- Kč, 

 ke splacení zbývá 450.000,- Kč, úvěr je splatný v 8/2013 

- Výdaje na elektřinu……………………………………………………17.499,00 Kč 

- Výdaje na plyn………………………………………………………... 25.210,00 Kč 

  

MALOTRAKTOR 
Obecní fréza začala být čím dál častěji poruchová (pořízena 7. 3. 2003), tak jsme začali hledat 

nějakou jinou alternativu pro běžnou údržbu obce (sečení a odvoz trávy, listí, štěrku po zimě 

atd.).  Po dlouhém hledání i objíždění různých bazarů jsme vybrali malotraktor Mitsubishi MT 

1601D od firmy pana Petra Šmídy z Vojnova Městce, který se zabývá jejich dovozem přímo 

z Japonska. Pořizovací cena činila 93.200,- Kč.   
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ZMĚNA ZÁKONA O ROZPOČTOVÝCH PŘÉJMECH OBCÍ 
Od roku 2013 došlo ke změně zákona o rozpočtových příjmech obcí, kdy mělo dojít 

k navýšení příjmů malých obcí ze sdílených daní a současně byla schválena novelizace 

školského zákona, která ruší povinnost hradit obcím, kde je škola neinvestiční výdaje na žáky, 

ty by měly být zohledněny již v daňových příjmech obce, v jejímž katastru se škola nachází. 

Od roku 2013 obec nehradí obcím tyto neinvestiční náklady a v rozpočtu jsme ušetřily cca 

380.000,- Kč. Navýšení rozpočtových příjmů oproti roku 2012 bylo asi o 260.000,- Kč. 

Celkový pozitivní dopad pro naši obec odhadujeme na cca 600.000,- Kč. 

V roce 2013 obec poskytla následující finanční příspěvky – dary: 
1) Finanční dar Centru Zdislava 7.000,00 Kč 

2) Finanční dar Hospicovému hnutí Vysočina 3.000,00 Kč 

3) Finanční dar Centru zdravotně postižených Žďár nad Sázavou 1.000,00 Kč 

4) Finanční dar na Babybox 1.000,00 Kč 

5) Finanční dar Českému svazu včelařů, ZO Nové Město na Mor. 1.000,00 Kč 

6) Finanční dar na narozené děti (5x3000,-) 15.000,00 Kč 

7) Finanční dar farnosti Bobrová na opravy kostela 10.000,00 Kč 

8) Fin.příspěvek pro MŠ Bobrová na opravu podlahy a myčku nádobí 20.000,00 Kč 

9) Fin.příspěvek pro Městys Bobrová na provoz hřbitovů 8.982,00 Kč  

10) Proplacení autobusu SDH, občanskému sdružení, na soutěž 1.312,00 Kč 

CELKEM V ROCE 2013 68.294,00 Kč 

 

EVIDENCE OBYVATEL 
K 20. 12. 2013 má obec 262 obyvatel, z toho 131 mužů a 131 žen, průměrný věk 38 let. 

Narodilo se 5 dětí (Štěch Matěj, Balabánová Tereza, Šmídková Michaela, Drdla Ondřej, 

Poulová Petra), zemřel 1 člověk (Pohanka Jiří), 2 lidé se přistěhovali a 2 odstěhovali. V obci 

byly 2 sňatky. 

 
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ DLOUHÉ INFORMUJE 

 

Rok 2013 byl v našem sboru rokem jubilejním, pestrým na akce a náročným na volný čas 
našich obětavých členů. Od prvních lednových dnů, každé pondělí a pátek, členové sboru 
pokračovali na renovaci koňské stříkačky R.A.SMEKAL, aby se renovace dokončila do 12. 5. 
2013, kdy proběhlo focení koňské stříkačky i celého sboru do almanachu, který byl vydán k 
120. výročí založení SDH Dlouhé. 
13. 1. 2013 tři delegáti našeho sboru se zúčastnili okrskové valné hromady v Bobrové. Byla 
vyhodnocena činnost okrsku v roce 2012 a plán činnosti na rok 2013.  
2. 2. 2013 jsme uspořádali tradiční hasičský ples s kapelou YXILON (PIKARDI KIDS). Účast byla 
průměrná, tombola bohatá, výborný hovězí guláš, k tomu dostatek pití a dobrá nálada. 
9. 2. 2013 se uskutečnil tradiční masopustní průvod obcí, který byl převážně tvořen hasičkami, 
hasiči a mládeží. K dobré náladě hrál oblíbený „ŠRAML“ 
V průběhu dubna jsme dokončili renovaci koňské stříkačky R. A. SMEKAL, která započala 1. 10. 
2013. Obětaví členové sboru odpracovali 600 dobrovolnických hodin. Patří jin vřelé 
poděkování. 
12. 5. 2013 proběhlo fotografování všech členů sboru a koňské stříkačky. 
18. 5. 2013 se mladí hasiči zúčastnili soutěže hry Plamen v Novém Městě na Moravě u Hotelu 
Ski. Mladší družstvo se umístilo na 8. místě z 26 družstev a družstvo starších na 15. místě z 28 
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družstev. Dorost se zúčastnil okresního kola v Bystřici n. P., kde obsadil 4. místo z 9 družstev. 
19. 5. 2013 proběhla v  naší obci zahajovací soutěž druhého ročníku soutěží o Novoměstský 
pohár Soptíků. Sbor byl zastoupen třemi družstvy na šesti soutěžích. 
26. 5. 2013 – Účast na okrskové soutěži v Bobrůvce, kde jsme se zúčastnili o síle 6 družstev. 

Ml. hasiči tvořící 2 družstva se umístili:  mladší družstvo - 3. místo 
                                                                 starší družstvo - 2. místo 
Dorost - 2. místo, ženy - 1. místo 
Kategorie muži – veteráni 1. místo, muži mladší 4. místo 

30. 5. 2013 se sbor zapojil do prezentace obce při návštěvě hodnotící komise v soutěži Vesnice 
roku 2013. Obec získala jedno z hlavních ocenění - oranžovou stuhu za Kraj Vysočina. 
10. 6. 2013 SDH Dlouhé zahájil oslavy 120. výročí založení a to tanečním výletem s hudební 
skupinou ACCORT.  
22. 6. 2013 od 17:00 proběhla mše svatá za zemřelé hasiče, žehnání historickému praporu 
sboru a renovované koňské stříkačce. 

   - Od 19:00 proběhla slavnostní schůze sboru, kde byla předána vyznamenání 
členům za přítomnosti vzácného hosta, Karla Herolda, nositele záslužného 
řádu Českého hasičstva a nestora hasičů okresu Žďár nad Sázavou. 

23. 6. 2013 od 13:00 zahájení oslav 120. výročí založení sboru za doprovodu kapely L. Prudíka, 
byly přivítány sbory z okrsku Bobrová a okolí. 

  - Od 13:30 průvod obcí a poté projevy  
- Od 15:00 se konaly ukázky požárního útoku mladých hasičů, dorostu a mužů 

s koňskou stříkačkou SMEKAL, která je plně funkční. Ukázala se v plné kráse 
v koňském spřežení. 

SDH Nové Město n. M. předvedl ukázku vyprošťování osob z havarovaných vozidel.  
SDH Bobrová provedl ukázku hašení oleje v domácnosti a hašení hořlavých kapalin pomocí 
pěny 
                  - Od 17:00 volná zábava, tanec, živá hudba, veteráni a skákací hrad pro děti. 
8. 9. 2013 – Účast dorostu a mužů na soutěži v požárním sportu o pohár starosty Nového 
Města na Moravě 
22. 9. 2013 proběhlo v  Zubří finálové kolo Novoměstského Soptíka, kde byla oceněna sezóna 
roku 2013.  
12. 10. 2013 – Účast mladých hasičů a dorostu na okresní soutěži Plamen v Hamrech nad 
Sázavou, kde dorost obsadil krásné 1. místo v kategorii smíšených družstev. 
18. 11. 2013 se zásahová jednotka zúčastnila námětového cvičení v Radešínské Svratce, kde 
byla družstva z okrsku prověřena v dálkové dopravě vody. 
Starosta a výbor SDH Dlouhé touto cestou vřele děkují všem zúčastněným členům sboru za 
výborné výsledky na soutěžích, na nichž reprezentovali SDH i obec Dlouhé. Děkujeme také 
členům, kteří obětovali svůj volný čas při renovaci koňské stříkačky a při veškerých přípravách 
oslav 120. výročí založení SDH Dlouhé. 
Vyhodnocení roku 2013 a plánování činnosti sboru na rok 2014 proběhne na výroční schůzi 
sboru, která se uskuteční 28. 12. 2013 na sále u Pávku.   
 

Podklady dodal starosta SDH Josef Hlavatý 
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NA ZÁVĚR PÁR SLOV STAROSTY OBCE: 
 

Milí spoluobčané, 

Dovolte mi, abych Vám i já v tomto krásném čase pověděl pár slov.   

Závěrem minulého roku, v minulém Obecníku, jsem úvodem říkal, že jedním ze základních 

pilířů každé obce je pevná pospolitost občanů a že pro udržení této pospolitosti je z mého 

pohledu nejdůležitější dobré slovo, setkávání a také zasloužené slavení a že je vůbec dobré 

tradice v obci udržovat.  

Letošní rok byl naplněním mých loňských slov a přání. Jsem rád, že se v obci našli lidé, pro 

které je důležité udržovat tradice a snaží se stmelovat občany v obci, i když je to někdy těžké. 

Zejména v dnešní době, kdy na každého z nás jsou kladeny velké nároky. V tomto směru byl 

pro naši obec rok 2013 významný – oslavy 120. výročí SDH Dlouhé, krajské kolo soutěže 

Vesnice roku, soutěž oranžových stuh. Všechny tyto jmenované akce potřebovali pro svůj 

zdárný průběh množství obětavých lidí, kteří byli ochotni udělat něco navíc a to ve svém 

volném čase. Jsem moc rád, že nebyl nikdo, na koho jsme se obrátili o pomoc, kdo by odmítl 

(možná také už víme, na koho se obrátit můžeme a na koho ne, ale to není podstatné). V celku 

obec dokázala, že je zde převaha lidí ochotných a já jsem tomu rád. Za všechny bych rád 

poděkoval maminkám našich nejmenších dětí za besídky při různých příležitostech, mladým 

divadelním ochotníkům, hasičům, sboru pro občanské záležitosti, panu kronikáři a 

v neposlední řadě i našim zastupitelům. Největší poděkování patří z mé strany pani účetní, 

Pavlíně Tulisové. Při soutěži Vesnice roku bylo zpracování přihlášky velice náročné, tak jako i 

zpracování almanachu k oslavám hasičského sboru, kterému vdechla tu pravou formu a tak se 

vždy zasloužila, aby tyto akce proběhly v důstojné atmosféře. 

Přeji Vám spokojené Vánoce plné radosti, pohody a podpory ze strany Vašich nejbližších. Do 

nového roku 2014 Vám přeji především pevné zdraví a samé šťastné dny naplněné Božím 

požehnáním.    

Jako bonus přijměte pozvání na divadelní představení divadla Klauniky z Brna, které jsme 

pozvali k nám do Dlouhého.      

 

 

 
                         

  
 
 

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. 

DON QUIJOTE de la Ancha 
„Představení, které prodlužuje život“ 

 

 

Vážení přátelé, 

v pátek 24. 1. 2014 zavítá do obce Dlouhé přední světový 

chůdoherec Lennoire Montaine s vynikající komedií Don 

Quijote de la Ancha – nejhranějším představením v Evropě.  

Tuto „didaktickou klauniádu“ v režii pana Bolka Polívky 

můžete zhlédnout dne 24. 1. 2014 v 19:00 hodin 

v kulturním domě U Pávků. Představení plné pohody a smíchu. 

Předpokládané vstupné………60,- Kč. 

Těšíme se na Vás!  

 
(Představení se uskuteční v rámci projekt COMENIUS 2013 - Podpora kultury s EU 

 

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

