
Obecní zpravodaj  - Obec Dlouhá Ves                            č. 2/2016 (22.11.2016) 

Vážení spoluobčané,  

 přichází k Vám druhé číslo zpravodaje roku 2016, ve kterém najdete shrnutí všech důležitých událostí 

z naší obce.   

Investiční akce - dotace  

Komunikace – V letošním roce byly opraveny tři úseky komunikací, které byly v havarijním stavu. Jednalo 

se o zatáčku před Bohdašicemi plus oprava výtluků ve vsi Bohdašice, úsek silnice z Rajska do Annína a cca 

osmdesátimetrový úsek komunikace v Dlouhé Vsi v lukách. Do výběrového řízení byly osloveny tři firmy - 

Silnice Klatovy a.s., Swietelsky stavební s.r.o. Sušice a Znakon a.s. Sousedovice. Zakázku získala firma 

Swietelsky stavební s.r.o., Sušice, která předložila nejlevnější nabídku. Cena za tyto tři úseky plus oprava 

výtluků v obci Bohdašice dosáhla výše 1,46 mil. Kč. Od Plzeňského kraje jsme získali finanční dotaci 400 tis. 

Kč.  

Kapli čka na návsi v Anníně – Na kapličku v Anníně jsme získali dotaci ve výši 239 000 Kč od Ministerstva 

pro místní rozvoj ČR, což pokrylo 70 % nákladů na opravu. Byla provedena odkopávka zeminy od objektu, 

drenáže a celkové odvlhčení objektu, kompletní oprava omítek (vnitřních i vnějších), soklu kapličky a celková 

rekonstrukce sloupků v oplocení. Byly použity kvalitní omítky a barvy od firmy Hasit, u kterých se musela 

udělat nucená technologická pauza. Z tohoto důvodu jsme jen tak tak stihli termín slavnostního požehnání 

kapličce, které se uskutečnilo při Annenské pouti. Vše ale dobře dopadlo a návštěvníci  pouti a slavností k 220 

letům Annína  mohli kromě zajímavého a bohatého programu obdivovat i nově opravenou krásnou kapličku.  

Dopravní automobil pro hasičský záchranný sbor v Dlouhé Vsi – Jak už jsem informovala v minulém 

zpravodaji, byla naše zásahová jednotka hasičů (pozor – neplést se Sborem dobrovolných hasičů Dlouhá Ves) 

přesunuta do vyšší kategorie JPO III, na kterou jsou kladeny vyšší požadavky a nároky. Dopravní automobil, 

který hasiči využívají je 22 let starý (Iveco) a troufnu si říci, že slouží už jen díky jejich velké péči. Proto jsme 

se pokusili zažádat v programu IROP (evropské peníze) na pořízení nového dopravního a evakuačního vozidla. 

Dnes již víme, že jsme byli úspěšní, získali jsme 2,17 mil. Kč, což činí 90% nákladů na pořízení vozu. 

V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele dopravního automobilu. Jelikož se jedná o speciál, 

který musí být vyroben na míru, mohli by hasiči svůj nový vůz převzít v Dlouhé Vsi na přelomu léta a podzimu 

2017. 

Dechovkový festival – I v letošním roce jsme navázali na úspěšnou tradici dechovkového festivalu v Dlouhé 

Vsi. Konal se již pátý ročník, na který tradičně přijíždí účastníci nejen z blízkého okolí, ale i z oblastí Plzeňska, 

Karlovarska nebo německého příhraničí. Letošní ročník byl podpořen částkou 10 000 Kč z Krajského úřadu 

Plzeňského kraje.  

Opěrná zídka v Bohdašicích – Vlivem vlhkosti a přetížení komunikace spadla na jaře opěrná zídka u silnice 

v Bohdašicích. Oprava proběhla opět za finanční pomoci Krajského úřadu Plzeňského kraje, který přispěl 

70 000 Kč, což činilo 98% celkových nákladů na opravu.  

Putování bez hranic srdcem Evropy – V programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný 

stát Bavorsko jsme se zúčastnili spolu s Mikroregionem Šumava západ a bavorskými obcemi projektu 



"Putování bez hranic srdcem Evropy". Projekt propojuje část území Bavorska a středního Pošumaví sítí 

turistických stezek s vyznačením významných míst. Území našich obcí protne Zlatá, Sklářská a Dřevařská 

stezka. Na těchto stezkách budou nainstalována odpočinková místa a informační tabule s vyznačením 

turisticky zajímavých míst (včetně QR kódů). Dále bude v tomto projektu vytvořena společná webová 

prezentace (v jazyce českém, německém a anglickém), která bude představovat území středního Pošumaví 

a Bavorska jako jednu turistickou destinaci bez hranic, s odkazem na turistické trasy, zajímavosti a aktuální 

dění v obcích Čech i Bavorska. Tento projekt byl vybrán Ministerstvem pro místní rozvoj jako vzorový 

přeshraniční projekt představený na konferenci ve dnech 27. - 28. 9.2016 na Modravě. Dotace pokryje 90 % 

nákladů pro všechny zúčastněné obce.  

Hrobka v Anníně – Do stejného programu, tedy přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát 

Bavorsko obec Dlouhá Ves podala žádost o dotaci na opravu hrobky rodiny Schmidů v Anníně. Dotaci ve 

výši 774 000 Kč jsme získali, opět činí 90 % z celkových nákladů. Opravu plánujeme začít v jarních měsících 

roku 2017.  

ČOV a kanalizace v Dlouhé Vsi  –  O tom, že jsme získali dotaci z programu Ministerstva životního prostředí, 

Operační program životního prostředí, již víte. Dotace činí 63,75 %, tedy něco přes 44 mil. Kč. Akce je to 

velmi náročná jak na čas, tak na finance. Velká většina obyvatel obce Dlouhá Ves již s námi spolupracuje na 

vyprojektování kanalizačních přípojek. My v současné době dolaďujeme zadávací dokumentaci 

k výběrovému řízení na zhotovitelskou firmu. Toto je v celé fázi výstavby jedna z velmi důležitých věcí, 

protože vybrat dnes správnou firmu, která stavbu zvládne s co nejmenšími problémy je bezesporu velký 

úspěch. K vytvoření podmínek v zadávací dokumentaci však máme jen mantinely, které nám povoluje zákon. 

Po kontrole zadávací dokumentace na ministerstvu bude zahájeno výběrové řízení. Pokud vše proběhne hladce, 

předpokládáme, že vlastní stavba začne v jarních měsících roku 2017.  Délka výstavby je naplánovaná na dva 

roky, ve třetím roce by měl probíhat zkušební provoz ČOV, kanalizace a již vybudovaných přípojek.  

Financování stavby bude probíhat za pomoci dotace, vlastních prostředků, případné dotace 

z Plzeňského kraje  a úvěru. Uvažovaná výše úvěru by obec zadlužila takovou roční splátkou, která by nám 

stále umožňovala další investice a běžné opravy.  

Výše jsou uvedeny větší investice, které byly nebo budou realizovány za pomoci dotací. Přestože nás 

v letošním létě nejvíce zaměstnávalo sekání a odvoz trávy, byly prováděny i další menší opravy a údržby. 

Průběžně jsou prováděny opravy v ATC Nové Městečko, kde se nyní objevuje spoustu poruch a závad 

v důsledku stáří areálu. Byla vyměněna shnilá terasa u kiosku, sanace studny, výměna zabezpečovacího 

systému v areálu, celková výměna elektroinstalace v kiosku a další běžné opravy a údržba. Dále se povedl 

vybudovat chodník k zadnímu vchodu školy nebo zpevnit obecní cestu v úseku k Bártkům v Dlouhé Vsi.  

 

 

 

 

 



Obecní úřad 

Poplatky  

Žádáme občany, kteří ještě neuhradili vodné popř. poplatek za svoz odpadu na rok 2016, aby tak neprodleně 

učinili!!!  

Poplatek za svoz komunálního odpadu a psa v roce 2017 – splatný od 1. 2. 2017 do 30. 4. 2017 
 
Občané mohou využít k zaplacení poplatku za svoz komunálního odpadu a poplatek za psa na rok 2017 
kromě platby v hotovosti na obecním úřadě i bezhotovostní příkaz. 
 
Číslo účtu: 3328351/0100 – pro veškeré platby 
 
Poplatek za svoz komunálního odpadu:  
Částka:    700,- Kč/ 1 osobu (poplatek za rodinu zasílejte jednou částkou) 
Variabilní symbol:   číslo popisné rodinného domu/bytovky 
Do zprávy pro příjemce:  Vaše příjmení  
 
Poplatek za psa: 
Částka:    150,- Kč/ 1 pes 
Variabilní symbol:   číslo popisné rodinného domu/bytovky 
Do zprávy pro příjemce:  Vaše příjmení  
 
Platby v hotovosti přijímáme na Obecním úřadě v Dlouhé Vsi v úřední dny (pondělí 7-17, středa 7-16) od 

1. února 2017 do 30. 4. 2017.  

Czech Point  

 Na Obecním úřadě v Dlouhé Vsi mohou občané v úřední dny díky programu Czech Point získat výpis 

z Katastru nemovitostí, Obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku a dalších rejstříků. Dále zde můžete 

využít možnost úředního ověření podpisu nebo listin.   

 
 Poslední úřední den v roce 2016 je středa 21. 12. 2016 – pracovní doba od 8:00 do 16:00.   

   

 Prodej vánočních stromků: 

Ve středu 14. 12. v 9:00 bude na Obecním úřadě v Dlouhé Vsi zahájen prodej vánočních stromků. Prodej bude 

ukončen ve středu 21. 12. v 16:00 hodin. Cena smrku je 80,- Kč. 

 

 Revize kotlů 

 Zaznamenala jsem dotazy týkající se revize kotlů. Tuto problematiku řeší zákon 201/2012 Sb. 

O ochraně ovzduší. Povinnost provést revizi kotle na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10 kW až 

300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění má jeho majitel 

nejpozději do 31. 12. 2016, a potom každé dva roky. Protokol o provedené kontrole si může na majiteli kotle 

vyžádat obec s rozšířenou působností, což je v našem případě Sušice. Obec Dlouhá Ves nebude požadovat po 

majitelích kotlů žádné kontrolní zprávy. Provedení kontroly provozu a technického stavu je na zodpovědnosti 

každého majitele kotle. Kontrolu může provádět pouze autorizovaná osoba vyškolená výrobcem kotle, 

většinou jsou to topenářské firmy a topenáři. 



Kino  

 Kino Dlouhá Ves promítá v sobotu 3. 12. 2016 pohádku Alenka v říši divů: Za zrcadlem. Začátek 

představení je v 18:00 hodin. Vstupné 30,- Kč. Každý ,,dětský“ návštěvník obdrží malé čertovské překvapení. 

 

Pozvánky 

26. 11. 2016 sobota    15:30 hod Vánoční jarmark u hasičárny v Dlouhé Vsi, společné zpívání koled     
                                                             s dětmi, domácí dobroty od maminek, vánoční punč 
   17:30 hod   Slavnostní rozsvícení vánočního stromu v Dlouhé Vsi, následuje 
                                                            posezení se Solovačkou v hasičárně, možnost občerstvení 
      
28. 11. 2016 pondělí 17:00 hod školní jídelna -  Vánoční aranžování s Hankou Kindelmannovou 
 
03. 12. 2016 sobota  18:00 hod   Kino Dlouhá Ves , Alenka v říši divů: Za zrcadlem, vstupné 30 Kč, 
                                                            každý dětský návštěvník obdrží malé čertovské překvapení 
 
09. 12. 2016 pátek 15:00 hod před ZŠ a MŠ Dlouhá Ves; Společné vypouštění balónků s přáním 
                                                                                                         Ježíškovi 
 
13. 12. 2016 úterý 18:00 hod 16. zasedání zastupitelstva obce – Annín, Pension Jana 
 
14. 12. 2016 středa 18:00 hod       Slavnostní rozsvícení vánočního stromu v Anníně u kapličky 
                                                            a společné zpívání koled v rámci akce Česko zpívá koledy 
 
18. 12. 2016 neděle 14:00 hod Koncert Žihelského sboru na Mouřenci 
 
31. 12. 2016 sobota 18:00 hod Dětský silvestr v Dlouhé Vsi na hřišti 
 
07. 01. 2017 sobota    Kino Dlouhá Ves 
 
11. 02. 2017  sobota Dlouhá Ves     Babská slavnost – bál; předtančení  Annínských žen 
 
18. 02. 2017 sobota   Masopust v Dlouhé Vsi 
 

 Výše uvedené akce pro Vás  připravila Obec Dlouhá Ves, Lukáš Milota, hasiči, sportovci, ZŠ a MŠ Dlouhá Ves 
společně s rodiči, spolek Annínské ženy a další dobrovolníci.   
 Sledujte také pozvánky na tradiční adventní program na Mouřenci, který připravuje a organizuje Lukáš Milota 
společně s Přáteli Mouřence.  
 

 Vážení a milí spoluobčané, rok 2016 uplynul opravdu velmi rychle a my stojíme na prahu Adventu. 

Je to období klidu, zamyšlení, bilancování, ale také plánování nových předsevzetí a nové 

šance si je splnit. Zapomeňte na celoroční shon, najděte si čas na setkání s přáteli nebo přijďte 

na naše vánoční akce načerpat vánoční atmosféru, která Vás bude provázet celými svátky. 

Do celého příštího roku Vám přeji pevné zdraví, štěstí a pohodu.  

  
Ivana Vítovcová 

                                                                                                          starostka obce 
 

Obecní úřad Dlouhá Ves                                                                  www.sumavanet.cz/dlouhaves        tel. 376 52 88 25 
Základní a mateřská škola Dlouhá Ves                                            www.zsdlouhaves.cz                       tel. 378 77 42 30 


