
Obecní zpravodaj  - Obec Dlouhá Ves                            č. 1 / 2017 (6. 6. 2017) 

Vážení spoluobčané,  

 dostává se Vám do rukou první číslo zpravodaje 2017 z Dlouhé Vsi, kde se pokusím shrnout 

aktuální informace z naší obce. 

Investiční akce - dotace  

 Komunikace – V letošním roce byla dokončena projektová dokumentace na opravu úseků B a C 

hlavní silnice (169/II) v trase cca od bunkru u Nových Domků do Radešova. Investorem je společnost 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, ale naše obec má na této trase tři dvojice autobusových zastávek, 

jejichž opravu bude financovat Obec Dlouhá Ves. V současné době probíhá územní řízení, stavba by se 

měla realizovat v roce 2018.  

 Nyní probíhá oprava části vozovky v Anníně od Penzionu Jana k panu Havlíčkovi. Dále budou 

opraveny výtluky na komunikacích v ostatních obcích.  

 Vodovod Dlouhá Ves - V loňském roce byl geodeticky zaměřen vodovod v Dlouhé Vsi a data byla 

zanesena do mapy.  Zároveň byly označeny nefunkční hydranty a šoupata. V současnosti nelze uzavírat 

malé okruhy, pokud se stane porucha, musí se uzavřít vodovod více lidem, než je potřeba. V letošním roce 

jsme naplánovali opravu těchto nefunkčních šoupat, a zároveň zažádali o dotaci. Od Plzeňského kraje jsme 

na tuto opravu získali finanční příspěvek ve výši 235 tisíc Kč.  

 Od loňského roku probíhá ve spolupráci se společností Siemens, s.r.o. testování elektronického 

hlídání hladiny vody ve vodojemu a zároveň elektronické hlídání fungování jednotlivých vrtů. Při poruše 

vrtu nebo při velkém poklesu hladiny vody ve vodojemu přijde na mobilní telefon zpráva o závadě. Velmi 

se tím zkrátí doba odstranění závady, v mnoha případech ani občané nepoznají, že k nějaké poruše došlo. 

Je odstraněna dříve, než se vodojem stačí vyčerpat.  

 Dopravní automobil pro jednotku sboru dobrovolných hasičů v Dlouhé Vsi – z minulého 

zpravodaje víte, že na pořízení nového dopravního automobilu pro hasiče jsme získali více než 2 miliony 

Kč z evropského fondu IROP.  Vítězem výběrového řízení na dodavatele dopravního automobilu se stala 

firma THT Polička, s.r.o., která by měla dodat nový speciál našim hasičům do začátku podzimu letošního 

roku.  

 Dechovkový festival – Již VI. Ročník dechovkového festivalu proběhne v sobotu 22. 7. 2017, na 

hasičském hřišti u řeky v Dlouhé Vsi. Cestu si sem tradičně najdou účastníci nejen z blízkého okolí, ale 

i z Plzeňska, Karlovarska nebo německého příhraničí. Pro návštěvníky bude připraven velký stan, 

občerstvení, toalety či přírodní sprcha. Letošní vystoupení začne ve 13:00 hodin chodská kapela Horalka, 

kterou v 15:00 hod vystřídá velmi známá  Malá muzika Nauše Pepíka, v 17:00 hod vystoupí jihočeská 

Libkovanka a od 19:00 hod tradičně uzavře celé dechovkové odpoledne sušická Solovačka. Hudebním 

odpolednem bude provázet Jaroslav Kopejtko. Jsme velmi rádi, že nám i v letošním roce pomohl akci 

financovat z dotace Plzeňský kraj a to částkou 30 tisíc korun.  

  

 



 Hrobka v Anníně –Obec Dlouhá Ves získala dotaci z programu přeshraniční spolupráce Česká 

republika – Svobodný stát Bavorsko na opravu hrobky rodiny Schmidů v Anníně. Nyní probíhá oprava 

hrobky, která by měla být hotová do Annínské pouti. Hrobka je památkově chráněná, proto na opravu 

dohlíží pracovník Národního památkového ústavu (NPÚ) v Plzni. Budou opraveny vnější omítky, stavba 

se oddrenážuje, provede se oprava zídek z lomového kamene, renovace mříže, zábradlí a nápisu nad 

vchodem. Uvnitř kaple se opraví stupínek pod oltářem a provedou se drobné práce na stropě kaple 

a zvoničky. Z původního plánu opravy vnitřních omítek jsme upustili, neboť na základě požadavku NPÚ 

bychom museli omítky opravovat restaurátorským způsobem. Tento charakter opravy je velmi časově 

i finančně náročný. Kontrolou bylo zjištěno, že krov stavby i střecha jsou funkčně v pořádku, proto se na 

těchto konstrukcích provede jen nátěr střechy. V současné době debatujeme o tom, jak bylo řešeno bezpečí 

návštěvníků hrobky u hrany zídky. Nenašli jsme žádné dobové fotografie, na kterých by bylo vidět např. 

nějaké zábradlí či jiná bariéra zamezující pád člověka z vrcholu zídky před vchodem kaple, ani žádné 

svědectví pamětníků. Pokud by někdo z Vás našel ve svých sbírkách nějaký obrázek či fotografii, na které 

je vidět dřívější stav před vchodem do hrobky, budu velmi ráda, když nás s ní seznámíte.  

 Alej v Dlouhé Vsi od Pavlíků ke garážím – Poslední dobou jsme obdrželi více stížností na větve, 

které spadly ze stromů aleje i těsně vedle osob, vozidel nebo chatiček. Z tohoto důvodu byl proveden 

ve stromové aleji prořez větví.    

 Fotbalové hřiště v Dlouhé Vsi – Na podzim loňského roku zůstalo fotbalové hřiště velmi 

podmáčené a rozbahněné. Jelikož je pod povrchem trávníku do velké hloubky jílovitá zemina, rozhodovali 

jsme se o nejefektivnější variantě opravy. Položení drenáží do jílové vrstvy hřiště by bylo neúčinné, po 

konzultací s odborníky jsme se rozhodli pro vyčistění zarostlé strouhy nad mezí nad hřištěm, která již byla 

nefunkční a voda stékala z kopce ke hřišti. Dále se provedly drenáže pod mezí při celé šířce hřiště, které 

byly svedeny do strouhy vedoucí do hasičské nádrže nad autobusovou zastávkou.  Na údržbu hřiště jsme 

zažádali o dotační podporu, k dnešnímu dni naše žádost ještě nebyla vyhodnocena. 

 Ostatní práce v obci – I v letošním roce využíváme možnost zaměstnání pracovníků z úřadu práce, 

kteří nám velmi pomáhají při běžných pracích v obci  jako je sekání, hrabání a odvoz trávy, údržba živých 

plotů, zametání veřejných prostranství, úklid kolem kontejnerů apod. Tyto práce jsou velmi důležité 

a  přestože je pracovníci plní každý den, nemohou být na více místech najednou a není v jejich silách mít 

všude "anglický trávník".  Průběžně se věnujeme údržbě v ATC Nové Městečko a dalším běžným opravám 

a údržbě majetku obce.  

 ČOV a kanalizace v Dlouhé Vsi – Tato akce je pro naši obec velmi důležitá. Přestože jí věnujeme 

mnoho času a úsilí, provází ji mírné těžkosti. Inženýrská společnost, která měla dodat prováděcí 

dokumentaci ke stavbě, ji dodala po několika upomínkách a společných jednáních s velkým zpožděním. 

Organizaci výběrového řízení, které se díky zpožděnému předání prováděcí dokumentace také zdrželo, 

jsme tedy svěřili jiné společnosti. Rozhodli jsme se pro dvoukolové výběrové řízení, které jsme vyhlásili 

v dubnu. V současné době se vyhodnocuje první kolo, kam podalo nabídku šest firem. Tři byly vyzvány 

k doplnění drobných nejasností, po jejich vysvětlení bude vyhlášeno druhé kolo. V tom by se měl ze 



zmíněných šesti firem vybrat zhotovitel akce. Následně bude s vybranou firmou upraven harmonogram 

prací. Během výběrového řízení se potýkáme s českou legislativou, umožňující firmám, které nikdy 

nebudovaly stavbu ani v podobném rozsahu dlouhoveské ČOV a kanalizace, aby podávaly námitky. 

Čtyřmi takovými bylo napadeno i naše výběrové řízení (z toho tři námitky jsou téměř totožně napsané). Se 

všemi námitkami jsme se vypořádali, ale závěrečné slovo bude mít Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, 

jehož rozhodnutí není možné dopředu předpovídat. Pokud by úřad soutěž zrušil, prodloužil by se výběr 

zhotovitele o cca 2 – 3 měsíce. Na fondu životního prostředí, který je poskytovatelem dotace, lhůty 

pravidelně prodlužujeme.  

 

Obecní úřad 

Poplatky  

Upozorňujeme všechny občany, kteří neuhradili poplatek za svoz komunálního odpadu 

a poplatek za psa na rok 2017, aby tak neprodleně učinili. Poplatek byl splatný  k 30. 4. 2017.  

 
Občané mohou využít k zaplacení poplatku za svoz komunálního odpadu a poplatku za psa  na rok 2017 
kromě platby v hotovosti na obecním úřadě (úřední dny; po. 7-17 h, stř. 7-16 h)  i  bezhotovostní příkaz. 
 
Číslo účtu obce: 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  
 
 

Poplatek za rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity 

 Tyto poplatky jsou stanoveny obecně závaznou vyhláškou obce a musí ji odvádět obci každý 

ubytovatel, který poskytuje za úplatu ubytovací nebo rekreační služby. V naší obci a osadách je mnoho 

ubytovatelů, ale jen někteří tyto poplatky obci odvádějí. Upozorňujeme, že pokud ubytovatel sám nesplní 

ohlašovací povinnost vůči obci (je stanovená v obecně závazné vyhlášce – ke stažení na www stránkách 

obce) a nebude odvádět místní poplatky, mohou mu být vyměřeny a navýšeny dle vyhlášky až na 

trojnásobek.    

Územní plán 

 Z důvodu zastaralého stávajícího územního plánu obce Dlouhá Ves zastupitelstvo obce schválilo 

pořízení nového. Práce na novém dokumentu již začaly probíhat. Pokud někdo z občanů bude chtít 

v novém územním plánu změnit charakter svého pozemku, může v současné době podat na OÚ žádost 

o změnu (volnou formou). Pokud nenastanou žádné komplikace při jednání s dotčenými orgány, občany 

či při schvalování, měl by být nový územní plán hotový do dvou let.  



Hudební gratulace 

Pro hudební gratulaci potřebujeme dle zákona souhlas jubilanta, z tohoto důvodu žádáme občany, 
kteří mají zájem o hudební gratulaci v roce 2017, aby tuto skutečnost sdělili  na obecní úřad.   
 

Kino  
V našem kině promítáme pravidelně jednou za měsíc, snažíme se vždy o filmovou novinku nebo 

o kvalitní filmy s dobrými referencemi. Výjimku uděláme v červenci 2017, kdy promítat nebudeme, ale 

zato v sobotu, 12. srpna se můžete těšit na novou českou komedii „Špunti na vodě“, ve které se vydají 

tatínkové (Jiří Langmajer, Hynek Čermák, Pavel Liška) se sedmi dětmi na expedici na vodu.   

Kino Dlouhá Ves je téměř výhradně využíváno jen k filmové produkci, proto jsme se rozhodli 

pozvat Vás i na jinou podívanou. V pátek 9. 6. 2017 vystoupí v kině při hudebně zábavném večeru 

komorní sbor mladých sušických zpěvaček Faux Pas pod vedením Andrey Sušilové, které se nebojí 

zazpívat téměř cokoli. Přijďte se pobavit a užít si příjemné chvíle do našeho kina, jste srdečně zváni.   

 

Pozvánky 

09. 06. 2017 pátek    19:30 hod        Koncert pěvecké skupiny Faux Pas Kino v Dlouhé Vsi  
                                                             vstupné 50 Kč 

09. 06 2017 pátek 18:00 hod sraz u kapličky na návsi v Anníně - Noc kostelů na Mouřenci 

10. 06. 2017 sobota 10 – 18 hod Muzeum lehkého opevnění Annín   

11. 06. 2017 neděle 10:00 hod  Vítání občánků   Zasedací mísnost  OÚ v Dlouhé Vsi       

27. 06. 2017 úterý 18:00 hod Zasedání zastupitelstva obce 

01. - 08. 07. 2017 10 – 18 hod v neděli do 16:00 hod   Muzeum lehkého opevnění Annín 

22. 07. 2017 sobota 13:00 hod VI. Dechovkový festival v Dlouhé Vsi 

29. - 30. 07. 2017   Annínská pouť  - velký doprovodný program 

29. - 30. 07. 2017 10 – 18 hod v neděli do 16:00 hod   Muzeum lehkého opevnění Annín 

12. 08. 2017 sobota  20:00 hod        Kino Dlouhá Ves  promítání letní komedie  Špunti na vodě  

                                                            vstupné 30 Kč 

 

 

 

 Přeji Vám krásné letní dny, příjemnou dovolenou a mnoho prázdninových zážitků strávených 

s vašimi blízkými.  

                               Ivana Vítovcová 
                                                                                                            starostka obce 
 

 

Obecní úřad Dlouhá Ves                           www.sumavanet.cz/dlouhaves        tel. 376 52 88 25 
                                           Facebook:       Obec Dlouha Ves 

Základní a mateřská škola Dlouhá Ves     www.zsdlouhaves.cz                       tel. 378 77 42 30 


