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        OBECNÍK 2012 
                                             Občasník vydávaný obecním úřadem v Dlouhém, tentokrát koncem roku 2012, ročník 14. 

 

 
 
 
Vážení spoluobčané, 
rok s rokem se sešel a my za Vámi přicházíme opět s naším Obecníkem, 
ve kterém bychom Vás rádi informovali o dění v naší malé milé obci v roce 
2012. Pokolikáté již? I nás to zajímalo a tak jsme zapátrali v archivu a zjistili 
jsme, že první číslo Obecníku vyšlo v prosinci roku 1999. Toto vydání je 
tedy 14. číslem.  
Každoročně, když usedáme k psaní, tak si říkáme, že se toho zase tak moc 
neudálo, ale když začneme pátrat a psát, tak zjišťujeme, že toho zase tak 
málo nebylo. Snad na nic nezapomeneme, ale nikdy nevíme, co si na nás 
tiskařský „Šotek“ zase vymyslí. Není jednoduché v hektickém čase konce 
roku na něco nezapomenout.  
Protože jsme si zvykli začínat tím, jak plynul čas, neporušíme tradici ani 
letos a začneme pěkně od začátku roku a věříme, že Vám Obecník 
zpříjemní předvánoční a vánoční čas. 
Ještě než začneme, dovolte, abychom Vám popřáli hezké a klidné vánoční 
svátky, do Nového roku mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti, jak v osobním, 
tak i pracovním životě.                   místostarosta, Karásek Jaromír. 
____________________________________________________________ 
  
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA  
Tříkrálová sbírka nepochybně obohacuje veřejný život v našich městech i obcích.  Tříkráloví 

koledníci roznášejí poselství dobré vůle a pozitivních hodnot. Tato charitativní akce umožňuje 

veřejnosti podílet se spolu s Diecézní charitou Brno na pomoci sociálně slabým či trpícím a 

stává se jedním z pravidelných zdrojů pro podporu charitativní činnosti. Její předností jistě je, 

že převážná část vybraných peněz se vrací zpět do regionu, kde byly vykoledovány. 

Na Tříkrálové sbírce, která se konala 7. ledna 2012, se v Dlouhém a v Račicích vybralo 

14.387,- Kč. 

Všem koledníkům a dárcům upřímně děkujeme. Nemalé poděkování patří také paní        

MUDr. Květoslavě Pejchalové, která se již několik let stará o její uspořádání v naší i sousední 

obci. 

 

MASOPUST 
Stává se velmi 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 18.2.2012 a 

hlavním tématem byla hospodářská krize. K dobré pohodě jim hrál místní „šraml“.  
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DĚTSKÝ KARNEVAL 
Dětský karneval letos opět uspořádali maminky dětí, a to 19.2.2012. 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. Za krásného počasí se stavění účastnilo více jak 30 mužů. Potom ji 

celou noc a následující měsíc hlídali. Letos se zadařilo a oni ji uhlídali až do konce května, kdy 

ji zase veřejně pokáceli, dřevo vydražili a potom to řádně oslavili. 

 

LAMPIONOVÝ PRŮVOD 
Lampiónový průvod po obci se jako každoročně konal 7. května 2012, v podvečer svátku 

osvobození republiky po druhé světové válce. 

Průvod organizovaly maminky nejmenších dětí. Je dobře, že právě maminky učí svoje děti 

připomínat si takováto výročí.  

 

SVÁTEK MATEK  
V neděli 13.5.2012 se v sále „U Pávku“ uskutečnila dvě divadelní představení k oslavě Svátku 

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

pohádky Šípková Růženka a O Popelce. Nakonec děti předaly maminkám a babičkám k jejich 

svátku kytičku. Na všechny přítomné také čekalo malé občerstvení, které připravily maminky 

vystupujících dětí.  

 

NÁVŠTĚVA Z AMERIKY 
1. 6. 2012 nás na obecním úřadě navštívila Vikki Porter (ze státu California) s kamarádkou.  

Její prababička Františka Polnická se narodila v Dlouhém č.p. 14 dne 8. června 1870 jako 

dcera Josefa Polnického (celoláník v Dlouhém) a Františky, rozené Mahlové. Vdala se za 

Františka Blažka 12.2.1890 z Řečice č.p. 1 a vdávala ze z domu Dlouhé č.p. 3.  Do Ameriky 

(Minnesoty) odešla s manželem a dětmi v roce 1899. V České republice se jim narodilo 8 dětí 

a v Americe ještě 9 dětí. Dožila se 94 let. Bylo to moc pěkné setkání. 

 

DIVADLO  
Ve dnech 24. a 25. listopadu 2012 se v naší obci konalo divadelní představení s názvem 

„Kocour v polobotkách“, které sehrály dobrovolnice z Dlouhého, Račic a Bobrové.  Původně 

bylo divadlo plánováno na červen roku 2012, ale kvůli problémům se studiem na vzdálených 

středních školách muselo být posunuto.  

Rozhodli jsme se, že ze vstupného, které jsme vybrali, darujeme část na charitu. Za vaši účast 

ještě jednou děkujeme a těšíme se na Vás v příštím roce.  

Za celý kolektiv mladých divadelníků Anna Janíčková, Dlouhé. 

Za obec Dlouhé děkujeme našim mladým divadelníkům, že se snaží táhnout dál ochotnickou 

tradici. Bylo to opět krásné představení a těšíme se na příště. Ocenit je třeba zejména to, že 

celé představení si mládež připravovala zcela sama a že část výtěžku jsou ochotni věnovat pro 

potřeby ostatních a nevyužijí peníze jen na své vlastní pobavení. Příklad by si z nich mohli vzít 

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

z Nové Vsi u Nového Města na Mor..  Pro velký zájem se od září 2012 cvičí dokonce dvakrát 

v týdnu. Jedna skupina žen (asi 12 žen) cvičí ve středu, druhá v neděli. Cvičení se stalo tak 

populární, že některé ženy cvičí v obou skupinách. Pilates je unikátní cvičební systém 

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

vnitřního svalstva.  

 

VOLEJBAL A NOHEJBAL 
Další sportovní aktivitou občanů v letních měsících je společné setkávání za Pávkovi při hraní 

volejbalu a nohejbalu. Sportovní nadšenci se scházeli pravidelně v neděli v letních měsících 

s následným posezením před hospodou.  

Ani v roce 2012 obec neuspěla s žádostí o dotace z evropských fondů na úpravu prostoru u 

kulturního domu tak, aby se zde mohly konat taneční výlety. Nad tímto prostorem by mělo 

vzniknout malé fotbalové hřiště, které by sloužilo současně jako prostor pro lavičky v případě 

výletu. Pod hrází rybníka Halíř by mělo být víceúčelové sportovní hřiště např. na volejbal, 

tenis apod. Proto jsou prostory pro sport stále provizorní. Obec se pokusí naposledy požádat o 

dotaci v příštím roce. Pokud opět neuspěje, pokusíme se do této akce jít sami a rozdělit celý 

projekt na etapy a postupně ho realizovat. Uvědomujeme si, že je potřeba pro děti, a nejen pro 

ně, vybudovat tolik potřebný prostor pro sportovní a kulturní vyžití. 

 

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

23. 12. 2012. 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, k tomu maminky přispívají dobrým cukrovím. Letošní besídku opět připravily 

Jaroslava Hlavatá, Jitka Stupková, Pavlína Tulisová a MUDr. Květoslava Pejchalová, které 

děkujeme především za hudební přípravu dětí. Dále tímto děkujeme všem, kteří přispějí, ať už 

finančním příspěvkem, nebo dárkem pro děti. Dobrovolné vstupné bude opět použito na výlet 

dětí. 

 

VÝSTAVBA CHODNÍKU PRO PĚŠÍ  
V letošním roce byla za podpory dotace z Kraje Vysočina z Programu obnovy venkova 

provedena akce: Výstavba nového chodníku pro pěší. Chodník se skládá ze dvou ramen, části 

„A“ navazující na chodník u čekárny o šířce 2 m a délce 50,19 m, a části „B“ kolem dětského 

hřiště směrem na Bobrovou o šířce 1,5 m a délce 42,69 m. Projekt vypracoval Ing. Musil z Luk 

nad Jihlavou. V únoru proběhlo územní řízení. Stavební povolení nabylo právní moci 3.4.2012. 

Stavba chodníku byla provedena firmou Františka Šandery z Nové Vsi u Nového Města na 

Moravě v období od 11.7.2012 do 5.8.2012. Kolaudace proběhla 2.11.2012. V současné době 

je požádáno o majetkové vypořádání s Krajem Vysočina z důvodu stavby na krajském majetku 

(silnice). Zabranou část silnice pro chodník by obec měla dostat bezúplatně od Kraje Vysočina 

v průběhu roku 2013.  

Celkové výdaje: 328.093,- Kč  

Dotace z Kraje Vysočina: 107.000,- Kč 

Vlastní fin.prostředky: 221.093,- Kč 
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Současně s výstavbou chodníku byla zahájena rekonstrukce plotu u dětského hřiště. Bylo 

vyrobeno 14 ks nových pozinkovaných sloupků v kovárně pana Tulise a na SOU Lesnické 

v Petrovicích bylo zadáno vyrobení laťkového plotu. V zadní části hřiště, na konci chodníku 

bude zhotovena vstupní branka a v následujícím roce je uvažováno se skácením smrku v této 

části.  Plot je vyroben, ale vzhledem k pokročilému ročnímu období bylo rozhodnuto na 

říjnovém zastupitelstvu o jeho montáži na jaře příštího roku.  

 
OPRAVA PODLAHY V CHODBĚ BÝVALÉ ŠKOLY 
Kořeny lípy před školou porušily podlahu v chodbě. Po jejich odstranění byla podlaha 

opravena a pokryta dlažbou. Práce provedl pan Novotný z Račic. Celkové výdaje činily 

24.069,- Kč. Lípy před školou byly v létě zkontrolované dendrologem, který doporučil jejich 

skácení, protože pokud by se jenom přesekly kořeny vedoucí pod školu, jak navrhovala obec, 

strom by začal usychat a mohl by se stát nebezpečným. Pokud by se strom nechal, dále by 

poškozoval základy budovy školy. Na jednání zastupitelstva 18. 10. 2012 bylo rozhodnuto o 

jejich skácení na jaře příštího roku v době vegetačního klidu. Místo nich se vysadí na jiném 

místě stromy nové. 
 

KULTURNÍ DŮM „U PÁVKŮ“ 
Občané mají možnost si pro různé rodinné oslavy pronajmout sál v KD. Pro tyto potřeby a pro 

potřeby konání kulturních akcí v sále byla v listopadu a prosinci do šatny v kulturním domě 

dovedena voda a odpady pro zabudování malé kuchyňské linky s elektrickým zásobníkem na 

vodu. Rozvody udělal Tomáš Vondruška, zabudování linky provedl Martin Čuhel. Podlaha v 

šatně byla pokryta dlažbou (dříve betonová podlaha), práce provedl pan Novotný z Račic. Dále 

byla na kulturním domě provedena oprava okapů a na střechu domontovány sněžáky. Tyto 

práce provedl Jaroslav Musil.  

Celkové výdaje na opravy v kulturním domě a instalaci malé kuchyňské linky činily cca 

22.000,- Kč 

Připomínáme tímto všem, kteří si sál pronajmou, že je třeba po sobě také uklidit a to nejen sál, 

ale i všechny prostory, to znamená jeviště, chodby a hlavně WC a prostranství před KD. Sál 

bývá zpravidla vzorně uklizen, ale na ostatní prostory se nějak zapomíná. 
 

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. 

Byl zaměstnán Vladimír Stupka a Ctirad Pikhart, po jeho onemocnění nastoupila na kratší 

dobu paní Ilona Šoustarová.  Dotace od Úřadu práce Žďár nad Sázavou činila dle dohody 

8.000,- Kč za měsíc na jedno pracovní místo. Všechna pracovní místa byla dotována z Českého 

programu Aktivní politiky zaměstnanosti.  

Mzdové výdaje v roce 2012 činily 189.189,- Kč, dotace z úřadu práce byla 137.564,- Kč, 

vlastní prostředky 51.625,- Kč. 
 

POLNÍ CESTY PO KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVĚ 
Dalšími akcemi, na kterých spolupracujeme s Pozemkovým úřadem, jsou polní cesty do 

Čekánovce, Radešínské Svratky a do Branišova, vždy na konec katastru naší obce. V roce 2012 

byly Pozemkovému úřadu schváleny dotace na všechny tyto polní cesty. Pozemkový úřad 

připravuje výběrová řízení na dodavatele stavby, tak snad se v příštím roce dočkáme. 
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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.   

Výdaje v roce 2012 za vytištění 2 nových ks projektové dokumentace………..4.500,- Kč. 

 

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 

s 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. Zastupitelstvo souhlasilo s použitím parcely č. 2319, ostatní plocha a 2448, trvalý travní 

porost pro použití k tomuto opatření. V roce 2012 byl odkoupen k tomu účelu pozemek 

parcelní číslo 2402. Výstavbu by měl realizovat Pozemkový úřad v rámci Komplexních 

pozemkových úprav, které proběhly v naší obci. Dle sdělení Pozemkového úřadu jsou 

prováděny potřebné kroky k podání žádosti o stavební povolení. Obec v roce 2012 nechala pro 

tuto akci vypracovat projekt pro odvod vod z této lokality přes obec na Podvesnice. Náklady na 

projekt činily 42.000,- Kč. Tento projekt bude součástí žádosti o stavební povolení a následně 

o dotaci. Zájemcům je projekt k dispozici k nahlédnutí na obecním úřadě. 

 

SPOLUPRÁCE S DIAKONIÍ BROUMOV A FIN. POMOC POTŘEBNÝM 
Již několik let spolupracuje obec s Diakonií Broumov při organizování sbírek věcí pro 

potřebné lidi v Česku. Je spodivem, kolik lidí z Dlouhého (případně z okolních obcí) je 

ochotno darovat něco ze svého, ať už se jedná o prádlo, svetry, bundy, peřiny apod. Je toho 

téměř pokaždé plné nákladní auto. Sbírka se koná zpravidla v podzimních měsících roku a 

vede ji paní Zdislava Tulisová, sbírá buď na čítárně, nebo v KD. Obec ještě přispívá menším 

finančním obnosem na odvoz vybraných věcí částkou 1.000,- Kč.  

Obec pravidelně přispívá ještě na provoz Centru Zdislava částkou 7.000,- Kč, Hospicovému 

hnutí Vysočina 2.000,- Kč, centru zdravotně postižených 1.000,- Kč. V roce 2012 obec 

přispěla již potřetí i 1.000,- Kč na Babybox. Na jednání zastupitelstva 18.10.2012 bylo 

rozhodnuto o navýšení příspěvku na narozené dítě v obci Dlouhé ze 2.000,- Kč na 3.000,- Kč 

 

OBECNÍ VODOVOD 
V roce 2012 nedošlo k žádným závažným poruchám na vodovodním řádu. Byly prováděny 

pouze běžné každoroční práce (odkalování, rozbory vod apod.), které pro obec zajišťuje firma 

Vodárenská akciová společnost, a.s. Žďár nad Sázavou. 

Spotřeba v naší obci za rok 2012 dle odpočtů vodoměrů činila 11.077 m3 (tj. o 689 m3 více jak 

v předchozím roce) mínus – 59,5 m3 spotřeba OÚ, KD, škola, hřbitov tj. k fakturaci 11.017,50 

m3. Obci Račice bylo fakturováno v roce 2012 celkem za období říjen 2011 až září 2012 

celkem 1 368 m3.  
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Výnosy  ................................................................................ 168.858,- Kč 

v tom 

– vodné od občanů obce za rok 2012    139.210,- Kč  

– zaplacené vodné od VAS za obec Račice za rok 2012  21.467,- Kč 

 

Náklady ............................................................................... 161.003,- Kč  

v tom: 

– elektřina       34.620,- Kč 

– platby VAS za správu vodovodu,zprac.evidence  81.187,- Kč 

– opravy (elektroopravny)     3.800,- Kč 

– poplatky FÚ za čerpání podzemní vody   40.996,- Kč  

- telefonní poplatky cca          400,- Kč 
 

Výdaje na 1 m3 fakturované vody jsou cca 14,61 Kč. 

    

ZISK ............................................................................................. 7.855,-  Kč (ve výdajích nejsou náklady na odpisy 

majetku,  ve vodném je zakalkulovaná i částka na výměnu vodoměru, která se provádí jednou za cca 6 let, v roce  

2012 nebyly také potřeba žádné rozsáhlé opravy, viz rozpis nákladů výše).  

 

HOSPODAŘENÍ V LESE 
 

Výnosy– prodej dřeva ................................ 313.915,- Kč …................251 m3 

(již čistý příjem po zaplacení práce za těžbu) 

 

Náklady ....................................................... 15.979,- Kč 
v tom: 

– za sazenice      12.700,- Kč (1.700 ks smrku) 

– ostatní náklady (např. nátěry stromků)              3.279,- Kč 

 

ZISK ............................................................ 297.936,- Kč 

 

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ  
s účinností od 1. července 2012 došlo k novelizaci zákona č. 565/1990 Sb., o místních 

poplatcích, která přinesla legislativní změny v poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, a to např. v možnosti 

zvýšení sazby poplatku až na 1.000,- Kč za osobu s trvalým pobytem či rekreační chalupu, či 

rozšíření okruhu poplatníků. 

Obec musela z důvodu legislativy vydat novou obecně závaznou vyhlášku platnou od roku 

2013, která byla schválená na jednání zastupitelstva obce 18.10.2012. Ve vyhlášce došlo pouze 

k úpravě legislativy. Výše poplatku se pro rok 2013 nemění a zůstává ve stejné výši, tj. 

300,- Kč na poplatníka s trvalým pobytem a na rekreační chalupu.  

 

Podklady k výpočtu místního poplatku za odpad – skutečnost roku 2011 (rok 2012 ještě není 

uzavřen, faktury za prosinec v lednu) 
Celkem bylo v roce 2011 v obci vyprodukováno 74,9 tun komunálního odpadu, 2,24 t objemného odpadu 

uloženého na sběrný dvůr do Bobrové, 3,81 tuny bylo odloženo do kontejnerů při jarním a podzimním úklidu, 

nebezpečného odpadu bylo 1,973 tuny. 

Pro stanovení místního poplatků se berou náklady na komunální odpad (pouze komunální). Ostatní odpad – 

plasty, papír, nebezpečný a objemný odpad a za odpad z kontejnerů se může zohlednit v druhé složce poplatku 

(max. 250,- Kč na poplatníka).  
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Za svoz komunálního odpadu TS města a.s., Bystřice n/P. bylo zaplaceno celkem   88.204,- Kč 

V obci bylo celkem 269 poplatníků včetně rekreačních chalup, tj. náklad na 1 poplatníka  327,90 Kč 

Ostatní náklady na odpady v obci: 

– svoz kontejnerů TS města a.s., Bystřice n.P.  11.261,- Kč 

– náklady na svoz plastového odpadu  17.436,- Kč 

– náklady na svoz skla  2.640,- Kč 

– náklady na svoz papíru  393,- Kč 

– igelitové pytle na plast   2.520,- Kč  

– svoz nebezpečných odpadů – ODAS, sběr.dvůr Bobrová  2.464,- Kč 

- svoz objemného odpadu – ODAS, sběr.dvůr Bobrová  4.928,- Kč 

- svoz pro podnikatele      2.895,- Kč     

Celkem 44.537,- Kč 

Od toho odečteme příjmy: 

- od podnikatelů za rok 2011  3.872,- Kč 

- finanční bonus za třídění odpadů od EKOKOMU  14.746,- Kč 

= Celkem náklady na sběr ostatních odpadů 25.919,- Kč, tj. 96,40 Kč na poplatníka 

 

Celkové náklady na 1 poplatníka za všechny odpady 424,30 Kč. 

 

Celková rekapitulace nákladů a výnosů za rok 2011: 

Náklady  132 741,- Kč 

Výnosy  99.393,- Kč 

Ztráta -33 348,- Kč  

doplácí obec, tj. ztráta cca 124,- Kč na poplatníka (obyvatele)  

 

VÝDAJE ROKU 2012 

Výnosy .................................................................................................... 96.071,- Kč   

v tom: 

– místní poplatek za „odpady“ za rok 2012 (300,- Kč na poplatníka,tj. 266 poplatníků) 79.800,- Kč  

– od Jednoty a Proagra za rok 2012 vybráno      3.884,- Kč 

– finanční bonus za třídění odpadů EKOKOMU      12.387,- Kč 

Náklady   ................................................................................................ 133.514,- Kč 

v tom: 

– svoz komunálního odpadu včetně kontejnerů 1-11/2012     101.381,- Kč  

– svoz plastového odpadu, skla, papíru 1-11/2012      18.436,- Kč 

– igelitové pytle na plast 1-11/2012        2.520,- Kč  

– svoz nebezpečných odpadů1-11/2012       1.177,- Kč  

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

Mikroregionu Novoměstsko)   

-  předpokládané náklady za prosinec cca        10.000,- Kč 

ZTRÁTA ...................................................................... 37.443,- Kč  

Náklady na 1 obyvatele (chalupu) ............................. 502,- Kč, ztráta cca 140,- Kč/platníka. 
 

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 
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NEINVESTIČNÍ NÁKLADY NA ŽÁKY 
 

  1. pol. 2012-6 měsíců 2. pol. 2012-4 měsíců Celkem Roční 

náklady 

na žáka   

počet 

žáků 
celkem v 

Kč počet žáků  celkem v Kč za rok 

ZŠ Nové Město n/M 1 4587,4 1 3058,3 7645,7 7645,7 

ZŠ Bobrová 25 172500 26 119392 291892 11485 

MŠ Bobrová 9 46332 8 27456 73788 8582 

ZŠ Velké Meziříčí 1 6286 1 4191 10477 10477 

     
383802,7 

  
Od roku 2013 dochází ke změně zákona o rozpočtových příjmech obcí, kdy by mělo dojít 

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

školského zákona, který 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. 

V daném případě by obec již nehradila obcím tyto neinvestiční náklady a ušetřila v rozpočtu 

v našem případě cca 380 000,- Kč. Bohužel se předpokládá, že daňové příjmy obcí, kde je 

škola, nebudou navýšeny o tolik, aby pokryly provozní výdaje škol, proto se předpokládá, že i 

nadále bude dohoda o úhradě neinvestičních nákladů mezi obcemi, ze kterých dojíždí žáci, a 

obcí, kde je škola, avšak určitě by mělo dojít k poklesu těchto výdajů.  

 

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA KRAJE VYSOČINA 
Ve dnech 12. a 13.10.2012 se konaly volby do zastupitelstva kraje Vysočina. Z celkového 

počtu 201 voličů v obci přišlo k volbám 99 voličů z nichž 95 odevzdalo platný hlas, z toho 

plyne volební účast 49,3 %. 

Volební výsledky: 

KDU-ČSL .............................. 37 hlasů (38,9 %) 

ČSSD ...................................... 19 hlasů (20 %) 

KSČM..................................... 12 hlasů (12,6 %) 

ODS ........................................ 9 hlasů (9,5 %) 

Starostové pro občany ............ 6 hlasů (6,3 %) 

TOP 09 a starostové ............... 4 hlasy (4,2  %) 

Pro Vysočinu .......................... 3 hlasy (3,2 %) 

Zemanovci .............................. 2 hlasy (2,1 %) 

Strana soukromníků ............... 2 hlasy (2,1 %) 

Pravý blok .............................. 1 hlas (1,1 %) 

 

Celkové výsledky za Kraj Vysočina: Voleno bylo 45 zastupitelů. Z nichž 17 je z ČSSD, 11 

KSČM, 7 KDU-ČSL, 5 ODS, 3 Pro Vysočinu, 2 TOP 09 a Starostové pro Vysočinu. 

 

EVIDENCE OBYVATEL 
K 20. 12. 2012 má obec 258 obyvatel, z toho 129 mužů a 129 žen, průměrný věk 38 let. 

Narodily se 2 děti, zemřel 1 člověk, 1 člověk se přistěhoval a 1 odstěhoval. V obci byly 2 

sňatky. 
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ DLOUHÉ INFORMUJE 
 

Tak jako v minulých letech, tak i letos bilancujeme a hodnotíme činnost našeho sboru za 
uplynulý rok. Tímto hodnocením bychom chtěli i my přispět do Obecníku. 
Rok 2012 byl ten nejpestřejší a nejúspěšnější v historii našeho sboru, co se týče soutěží. 
Naplno jsme také rozjeli přípravy na naši oslavu 120. výročí založení sboru, které oslavíme 
23. června 2013.  

 Začátek našeho hasičského roku jsme odstartovali 15.1.2012 účastí tří delegátů našeho 

sboru na okrskové valné hromadě v Bobrové. Byla vyhodnocena činnost okrsku v roce 2011 

a plán činnosti na rok 2012. 

 28.1.2012 jsme uspořádali tradiční hasičský ples s kapelou YXILON (PIKARDI KIDS). Účastí 

nás podpořili hlavně místní občané, kteří se výborně bavili. Tombola byla bohatá, výborný 

hovězí guláš, k tomu dostatek pití a skvělá nálada. 

 18.2.2012 se členové, členky i mladí hasiči našeho sboru zúčastnili masopustního průvodu 

po obci. Letošní téma bylo hospodářská krize a k dobré náladě hrál oblíbený „Šraml“ z části 

tvořen hasiči. 

 31.3.2012 náš sbor opět po dvou letech provedl sběr železného šrotu po obci v rámci 

jarního úklidu. Výdělek bude investován do oslav 120. výročí. 

 19.5.2012 se naši mladí hasiči zúčastnili jarního kola soutěže hry Plamen v Novém Městě na 

Moravě ve sportovním areálu u Hotelu SKI. Jednalo se o dokončení ročníku 2011/2012. 

Družstvo starších obsadilo celkově 9. místo.  

 26.5.2012 se družstvo dorostu (smíšené) zúčastnilo okresní soutěže ve Velkém Meziříčí, 

také dokončení ročníku 2011/2012. Z podzimu se jim započítalo 3. místo, na jaře obsadili   

1. místo. Celkově obsadili historické 1. místo. Tímto uděluji pochvalu starosty SDH Dlouhé 

s přáním, aby jim vydržely síly a elán do dalších let.  

 2.6.2012 se konala okrsková soutěž v požárním útoku v Řečici ve sportovním areálu, kde 

jsme se zúčastnili v síle šesti družstev. Historicky nejvíce soutěžních družstev SDH Dlouhé. 

       - Mladí hasiči ............... mladší družstvo odsadilo 2. místo 
                                 .............. starší družstvo obsadilo 3. místo  
       - Dorost ....................... 1. místo 
       - Ženy .......................... 2. místo  
       - Muži  ......................... veteráni 1. místo 
                   .......................... mladší 4. místo  

Zde patří velká pochvala všem vedoucím družstev a také veliteli SDH R. Janíčkovi za 
obstarání dopravy autobusem, obci Dlouhé za úhradu dopravy na soutěž a všem 
zúčastněným za výbornou reprezentaci SDH i obce Dlouhé. 

 Letos se rozjel 1. ročník soutěže mladých hasičů v útoku sport „Novoměstský Soptík“, kde je 

zaregistrováno 7 sborů. I naši mladí hasiči tuto soutěž absolvují, proto náš sbor zorganizoval 

v neděli 10.6.2012 jedno z několika kol této soutěže  v naší obci. Starší družstvo obsadilo    

2. místo a mladší družstvo 4. místo. I přes nepřízeň počasí byla hojná účast občanů z naší 
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obce a mohli spolu s námi fandit našim mladým hasičům. Za tuto návštěvu a podporu vřele 

děkujeme našim spoluobčanům. 

Celkové vyhodnocení soutěžních kol:  
Družstvo mladších hasičů získalo 7. místo z 9 družstev. 
Družstvo starších hasičů získalo 4. místo z 8 družstev. 
V tento den se naši členové sboru také zúčastnili, na pozvání, 120. výročí založení SDH 
Zvole. 

 Náš sbor se zúčastnil dalších dvou oslav, a to 1.7.2012 v Radešínské Svratce na 120. výročí 

založení SDH a 22.7.2012 v Bobrové na 130. výročí založení SDH. 

 30.6.2012 se družstvo mužů, pod vedením P. Řehoře, zúčastnilo 3. ročníku soutěže 

v hasičském fotbale v Pohledci, kde vybojovali skvělé 1. místo z 18 družstev. Je to akce 

k pobavení a prověření hbitosti a zručnosti hasičů. 

 2.9.2012 se družstvo mužů „sport“ pod vedením velitele SDH R. Janíčka zúčastnilo v Novém 

Městě na Mor. Memoriálu J. Sokolíčka, kde získali 3. místo s časem 31:61 vteřin. Po 

finálním rozstřelu o 1. místo a kýtu na gril, jim i přes náš dosud získaný rekordní čas 29:62 

vteřin, zůstalo 3. místo. 

 29.9.2012 se mladí hasiči zúčastnili podzimního kola soutěže „Plamen“  v Dalečíně. Touto 

soutěží byl zahájen ročník 2012/2013.  

Družstvo mladších hasičů získalo 11. místo 
Družstvo starších hasičů získalo 8. místo 
Dorost (smíšené) družstvo získalo 1. místo 

 12.10.2012 měla zásahová jednotka ostrý výjezd na okrskové námětové cvičení do Račic. 

Zde byly jednotky prověřeny v dálkové dopravě vody. 

 Starosta a výbor SDH touto cestou vřele děkují všem zúčastněným členům sboru za výborné 

výsledky na soutěžích, na nichž reprezentovali SDH i obec Dlouhé a za účast na brigádách a 

pracovních akcích sboru. Toto vše také zazní u vyhodnocení roku 2012 a plánování činnosti 

sboru na rok 2013 na výroční schůzi, která se uskuteční 29.12.2012 na sále u Pávku.   

 
Podklady dodal starosta SDH Josef Hlavatý 

  

 

Oslavy 120. výročí založení SDH Dlouhé v roce 2013 - PROSBA 
 

Vážení spoluobčané, 
jménem našeho místního Sboru dobrovolných hasičů obce Dlouhé, bychom Vám 
chtěli poděkovat za dosavadní podporu, kterou nám vyjadřujete, jak účastí na 
společenských akcích které pořádáme, tak i podílením se na ostatních akcích 
organizovaných naším sborem.  
Současně Vás chceme informovat o aktuálním dění v našem sboru. Nejdůležitější 
činností je nyní příprava oslav již 120. výročí založení Sboru, která je plánována na 
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červen roku 2013. K tomuto výročí jsme se rozhodli opravit původní koňskou 
hasičskou stříkačku R.A.SMEKAL našeho Sboru z roku 1893. Původně měla být 
zrestaurována a vystavena v Přibyslavském muzeu, ale nestalo se tak. Proto jsme 
se rozhodli, že ji opravíme sami. Na opravě v současné době pracujeme.  
Rádi bychom také k této příležitosti pro Sbor získali slavnostní prapor. Vzhledem 
k tomu, že jsou tyto záležitosti finančně náročné a vlastními zdroji bychom je 
těžko zvládli, obracíme se na vás s prosbou o finanční podporu. Pokud byste se 
rozhodli podpořit opravu stříkačky a pořízení praporu, obracejte se prosím na 
starostu sboru Josefa Hlavatého nebo jednatele Peteru Romana. Za případný dar 
předem srdečně děkujeme a dovolujeme si upozornit, že dle zákona o daních 
z příjmu č. 586/1992 Sb. je možné hodnotu daru odečíst od základu daně: 
- u Fyzických osob musí hodnota daru činit částku alespoň 1 000,00 Kč, nejvýše lze v úhrnu za celý rok odečíst 10 % ze 
základu daně (§15 odst 1 zákona o daních z příjmu) .  
- u Právnických osob musí hodnota daru činit částku alespoň 2 000,00 Kč, nejvýše lze v úhrnu za celý rok odečíst 5 % ze 
základu daně (§20 odst. 8 zákona o daních z příjmu). 
 

Josef Hlavatý, starosta SDH a Rudolf Janíček, velitel SDH 

INFORMACE KE ZMĚNÁM VE SPRÁVĚ DANÍ FINANČNÍMI ÚŘADY 

V ROCE 2013 

 K 1. lednu 2013 nabude účinnosti již platný zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky. Ze 

současných 199 finančních úřadů bude výběrem daní nově od 1. ledna 2013 pověřeno pouze 14 finančních 

úřadu (v jednotlivých krajích).  

Finanční úřad ve Žďáře nad Sázavou bude územním pracovištěm Finančního úřadu Kraje Vysočina. 

Pro bezproblémové placení daní je nutné znát odpovídající číslo bankovního účtu finančního úřadu. Úplný tvar 

čísla bankovního účtu pro úhradu určité daně místně příslušnému finančního úřadu se sestaví z předčíslí 

bankovního účtu, z matrikové části a z kódu banky.  

Základní části bankovního účtu FÚ pro placení daní jsou: 
 Předčíslí bankovního účtu (PBÚ) v rozsahu dvou až pěti číslic jednoznačně určuje druh daně, k 

jejímuž vybírání je účet zřízen. Pro konkrétní druh daně je předčíslí vždy shodné pro všechny finanční 

úřady. 

 Matriková část určuje vlastní finanční úřad. Všechny bankovní účty jednoho úřadu mají stejnou 

matrikovou část. 

Spolu s přechodem placení daní výhradně čtrnácti krajským finančním úřadům budou jejich bankovním účtům 

přiděleny nové matrikové části (matriky) platné od 1.1.2013. 
 

Pro Kraj Vysočina bude nová matriková část za pomlčkou xxxxx-67626681/0710.  
* Do konce roku 2012 to bylo xxxx-7626751/0100. 

Jak již bylo řečeno, platby do konce roku 2012 se posílají na stará bankovní čísla. Po bujarém oslavení 

příchodu nového roku se však již všechny platby musí zaslat na čísla nová. Výjimku netvoří ani zálohy na 

daně za prosinec.  

 

Navíc upozorňujeme, že pokladny finančních úřadů budou z důvodu reorganizace 

uzavřeny od 18.12.2012 do 13.1.2013. Bližší informace na www.mfcr.cz. 

 

 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. 

mailto:obec.dlouhe@quick.cz
http://www.obec.dlouhe.cz/
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NA ZÁVĚR PÁR SLOV STAROSTY OBCE: 
 

Milí spoluobčané, 
jako každoročně přijměte na konci roku 2012 ode mne několik vět.  

Jedním ze základních pilířů každé obce je pevná pospolitost občanů. Pro udržení 

této pospolitosti je z mého pohledu nejdůležitější dobré slovo, setkávání a také 

zasloužené slavení. Vůbec je dobré tradice v obci udržovat.  

Občané na vesnici nemají tolik příležitostí navštěvovat kulturní akce ve městech, 

proto je důležité udržovat tradice, které máme a případně najít další příležitosti pro 

setkávání. Jsem rád, že i v naší obci se najdou lidé, kteří mají zájem na udržování 

tradic a snaží se stmelovat občany v obci. Vždyť takové organizování masopustu, 

nacvičování divadel, vánočních besídek začíná několik, někdy i mnoho, týdnů 

předem a na těchto zkouškách se scházejí děti, rodiče a „všichni dohromady 

uděláme moc“. Myslím si, že toto je nejjednodušší způsob, jak dávat dohromady 

občany, sousedy, kamarády. Zkrátka všechny dobré lidi, kteří se sejdou, pobaví a 

ještě udělají kus pořádné práce ku prospěchu celé obce. Tito lidé jsou ochotni pro 

obec udělat něco navíc, obětovat svůj volný čas a energii. Máme štěstí, že i takoví 

občané v naší obci žijí a ještě se mi nestalo, že by někdo z nich odmítl pomoc, když 

jsem ho o ni slušně požádal. Jistě, najdou se i lidé, kteří se už ze zásady proti 

všemu vymezují, jen kritizují a odmítají se do života obce zapojit. Těmi se však 

nesmíme nechat odradit.  

Ano, i v obci pociťujeme dopady ekonomické recese, ale přesto si myslím, že krize 

nemá na dění v obci a utváření pospolitosti jejich obyvatel až takový vliv. Většina 

našich společných akcí totiž stojí více lidské energie a času než peněz. Nebuďme 

proto lhostejní a snažme se uzdravovat pošramocené vztahy mezi lidmi. Ať už 

vnikly v kterékoliv době a z jakékoliv příčiny. Každý k tomu může, byť i jen 

nepatrně přispět. Radujme se z maličkostí, k čemuž nepotřebujeme žádné investice, 

a těšme se z každého úspěchu našich sousedů, přátel, spoluobčanů. Jejich úspěch je 

i naším a celé obce. Jen v tomto duchu můžeme být sebevědomí občané, hrdí na 

svou obec. To je záruka jejího zdravého kulturního, společenského, duchovního a 

ekonomického rozvoje. Vždyť na venkově měli lidé k sobě vždycky blíž, tak by 

bylo dobré, aby to tak zůstalo i nadále. 

Vážení spoluobčané, nadcházející Vánoce se opět jistě stanou příležitostí uvědomit 

si, jak se všichni navzájem velmi potřebujeme a že lidské dobro je největší 

hodnotou života. Rád bych Vám všem popřál krásné a spokojené Vánoce plné 

radosti, pohody a podpory ze strany Vašich nejbližších. Do nového roku 2013 Vám 

přeji především pevné zdraví a samé šťastné dny naplněné Božím požehnáním.   

    

 

Pavel Tulis, starosta obce 
 


