
Obecní zpravodaj  - Obec Dlouhá Ves                           č. 1/2018 (14. 5. 2018)  

Milí spoluobčané,  

 zdravím vás u prvního letošního čísla obecního zpravodaje. Tradičně se vás budu snažit ve zkratce 

seznámit s událostmi v obci a pozvat vás na akce, které pořádá obec a místní spolky.  

        

ČOV a kanalizace  

Dne 30. 4. 2018 bylo předáno zhotovitelské firmě staveniště, práce začnou 14. 5. 2018 a to na stokách, které 

vedou od budoucí ČOV směrem proti spádu do vsi. Stavbu budou provádět  2 – 3 čety na dvou až třech místech 

současně. Začíná tedy dlouho očekávaný projekt, který s sebou v době výstavby ponese pro nás všechny 

určitou zátěž (hlučnost, prašnost, objížďky apod.).  Po jeho dokončení ale určitě všichni oceníme fungující 

odvádění odpadních vod. Stav, který je v současnosti v naší obci je neudržitelný. Někdo z vás určitě 

zaznamenal, že 11. 4. 2018 přijala Poslanecká sněmovna novelu vodního zákona, která ukládá občanům 

povinnost doložit potvrzení o odvozu splašků z jímek a septiků do čistíren odpadních vod, a to zpětně za dva 

roky. Účinnost této novely je k roku 2021. Stát dlouhodobě zpřísňuje zákony na ochranu životního prostředí 

a tento trend bude nadále pokračovat.  

 Ke 4. 5. 2018 byly předány na obec od firmy PROVOD s. r. o., všechny projektové dokumentace přípojek. 

Při výstavbě je nutná vaše součinnost kvůli přípojkám nemovitostí. Vyzvedněte si prosím projektové 

dokumentace, abyste trasu přípojky zkontrolovali a v případě odchylek jsme ji mohli nechat přepracovat. Při 

jakýchkoli připomínkách k přípojkám můžete také kontaktovavt místostarostu V. Zdeňka, tel. 724 212 062. 

Projektové dokumentace si také můžete vyzvednout při setkání s občany v dlouhoveském kině, které je 

naplánováno na pátek 1. 6. 2018 od 18:00 hod.  Zde se dozvíte další aktuality ze stavby, harmonogram apod.   

 

 

Muzeum dřevařství na Šumavě a v Bavorském lese 

Někdo z vás jistě zaregistroval ve sdělovacích prostředcích něco o výše uvedeném programu. Obec Dlouhá 

Ves téměř tři roky intenzivně spolupracuje s obcí Neuschönau na podobě projektu vztahujícímu se k historii 

dřevařství na Šumavě a v Bavorském lese. K projektu se přidala obec Modrava, Nationalparkverwaltung 

Bayerischer Wald (Bavorský národní park) a Západočeská univerzita Plzeň. Projekt je koncipován jako 

ucelený popis dřevařství a jeho historie na Šumavě a v Bavorském lese, doplněný vnitřními i venkovními 

expozicemi. Základními informačními body budou expozice v Neuschönau, Modravě a v Dlouhé Vsi. 

Součástí expozice v Dlouhé Vsi bude výstavba budovy Muzea s výstavními prostory a multifunkčním sálem. 

Tato budova by měla stát na místě bývalého kulturního domu. V prosinci 2017 byla celému projektu schválena 

dotace ve výši 90 % nákladů, a to z Cíle  Evropská územní spolupráce, Česká republika  - Svobodný stát 

Bavorsko 2014 – 2020. V současné době dopracováváme stavební povolení (bez jistoty přidělení dotace jsme 

nechtěli investovat do inženýrských prací  vztahujících se k projektu), realizace by měla být hotova do roku 

2021.  

 



Oprava vodovodu v Anníně 

 Na konec června je naplánována oprava vodovodu v Anníně, dojde k výměně nefunkčních šoupat, 

hydrantu, výměně ovládacího kabele do vodojemu a instalaci dálkového hlídání hladiny vodojemu. Na tuto 

akci jsme získali dotaci z Plzeňského kraje ve výši 200 000 Kč.  Kvůli opravě bude přerušena dodávka vody 

v Anníně, občané o tomto budou v předstihu informováni.  

 

Územní plán obce Dlouhá Ves 

Nadále probíhají práce na novém Územním plánu obce Dlouhá Ves. Byla provedena fáze „Přípravné práce“, 

obecní zastupitelstvo schválilo „Zadání územního plánu“, které bylo připomínkováno dotčenými orgány. Nyní 

pokračují práce na samotném „Návrhu územního plánu“. Zpracovatelem ÚP v Dlouhé Vsi je Ing. arch. Petr 

Tauš, firma UrbioProjekt Plzeň. Pokud byste chtěli na svých pozemcích změny v zařazení v ÚP, můžete ještě 

žádosti podávat na obecní úřad. Dokončení územně plánovací dokumentace by mělo být hotovo cca do roka. 

Na vypracování územního plánu jsme získali dotaci ve výši 250 000 Kč. 

 

Dechovkový festival 

V sobotu 21. 7. 2018 se od 13:00 hod uskuteční již 7. ročník dechovkového festivalu. Tato akce získala již 

svoji prestiž, návštěvnost každým rokem stoupá a úroveň vystupujících kapel se drží na vysoké úrovni. 

V letošním roce jsme dali přednost hlavně regionálním kapelám (protože zájem kapel o vystoupení převyšuje 

kapacitu festivalu, musíme vystupující vybírat). Vystoupí pošumavská dechová hudba Otavanka, klatovská 

Oplova dechovka, tradiční Solovačka a jihočeští Jižani, kteří se mohou pyšnit vítězstvím 20. ročníku soutěže 

Zlatá křídlovka 2012 a získáním titulu Mistr republiky dechových hudeb pro rok 2012. JIŽANI jsou také 

držiteli stříbrné medaile ze 14. Mistrovství Evropy českých a moravských dechových hudeb Ehningen 2013. 

Určitě si festival nenechte ujít, čeká na vás příjemně strávené odpoledne, kterým bude provázet výborný 

moderátor a znalec dechovky Jaroslav Kopejtko.  

 

Obecní úřad 

Upozorňujeme všechny občany, kteří neuhradili poplatek za svoz komunálního odpadu a poplatek za psa na 

rok 2018, aby tak neprodleně učinili. Poplatek byl splatný  k 30. 4. 2018.  

 
Občané mohou využít k zaplacení poplatku platbu v hotovosti na obecním úřadě nebo 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  



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.   

Vítání občánků a blahopřání k výročím – v souvislosti se splněním legislativy žádáme občany, kteří mají 

zájem o blahopřání písničkou, aby tuto skutečnost nahlásili na OÚ. Zároveň žádáme rodiče dětí (narozených 

5/2017 - 5/2018), kteří mají zájem o účast na Vítání občánků, aby se přihlásili do 31. 5. 2018 na OÚ. 

 

Mobilní rozhlas 

Obec Dlouhá Ves zavedla pro občany službu "Mobilní rozhlas".  Jedná se o službu zasílání informací na e-

mail či do chytrého mobilního telefonu pomocí aplikace. Do starších přístrojů, které nedovolí aplikace 

používat jsou zasílány jen SMS zprávy, které mají charakter "naléhavé zprávy" (např. Oznámení o přerušení 

dodávky elektrické energie, vody, uzavření pošty apod.) Ostatní zprávy (např. plakátky na kulturní akce, 

pozvánky do kina, akce spolků apod) není možné z technických důvodů na starší přístroje zasílat. Pokud 

nechcete přijít o aktuální zprávy, upozornění a pozvánky z obce, zaregistrujte se do služby "Mobilní rozhlas" 

na adrese:    oudlouhaves.mobilnirozhlas.cz 

Se zaregistrováním pomůžeme starším spoluobčanům i na obecním úřadě.  

  

 

Prohlídka budovy Senátu ČR a Valdštejnské zahrady 

V pondělí 21. 5. 2018 je pro naše občany domluvena prohlídka budovy Senátu. Ta se skládá ze tří paláců – 

Valdštejnský, Kolovratský a Malý Fürstenberský. Kancelář Senátu se údržbě a rekonstrukci historických 

paláců věnuje průběžně a systematicky.  Dále se podíváme do Valdštejnské zahrady Senátu, o které se říká, 

že je nejkrásnější v Praze. Můžeme zde kromě mnoha kvetoucích rostlin a stromů najít množství uměleckých 

sochařských děl a plastik, umělou krápníkovou stěnu s voliérami pro ptactvo, od roku 2000 sem patří 

i korunkatí a bílí pávi. Prohlídky trvají přibližně 2 x 40 minut (budovy + zahrada). Po prohlídce můžete využít 

společnou návštěvu "Výstavy originálních kostýmů a scén z filmů 60. - 90. let" v Tančícím domě. Myslím, že 

tato exkurze bude velmi zajímavá, krásná budova Senátu nebývá často pro veřejnost otevřená. Kromě 

vstupného na výstavu kostýmů je celý výlet pro občany zdarma. Odjezd je v 8:00 hod ze zastávky u  obecního 

úřadu. V případě zájmu se přihlaste v kanceláři OÚ, tel. 375 528 825.  

 

Spolkové oslavy v obci 

V květnu pořádá TJ Tatran Dlouhá Ves oslavy k 70. výročí založení. V rámci oslav bude mimo jiné sehráno 

přátelské utkání s týmem staré gardy Dukla Praha, slavnostní výkop bude ve 12:30 hod na hřišti v Dlouhé Vsi. 

Sbor dobrovolných hasičů bude slavit 135. let od svého založení v sobotu 23. 6. 2018. V rámci oslav nechají 

požehnat svůj prapor a sošku sv. Floriána. Při slavnosti si např. návštěvníci budou moci prohlédnout hasičskou 

techniku, vystavené exponáty budou od historických až po současné.   

 



Kino   

V našem kině pro vás každý měsíc připravujeme promítání zajímavých filmů. Na červen máme připraveno 

promítání pohádky Zdeňka Trošky Čertoviny. V červenci se nám podařilo připravit promítání svěží české 

komediie Dvě nevěsty a jedna svatba, kde se v hlavních rolích představí Anna Polívková, Ester Geislerová, 

Eva Holubová, Bohumil Klepl a další. V srpnu uvedeme film režiséra Jiřího Vejdělka Tátova volha, kde si 

hlavní role zahrají Eliška Balzerová s Taťánou Vilhelmovou, Hana Maciuchová, Boleslav Polívka, Emília 

Vašáryová a další.  Všichni jste srdečně zváni.  

 

Pozvánky 

21. 05. 2018 pondělí 08:00 hod   Prohlídka budovy Senátu a senátních zahrad 

26. 05. 2018 sobota 14:00 hod Mouřenec Česko – Německá mše 

26. 05. 2018 sobota 08:30 hod hasičské hřiště Dl. Ves  Okrsková soutěž hasičů 

01. 06. 2018 pátek    18:00 hod        Kino  Setkání s občany k ČOV a kanalizaci 

02. 06. 2018 sobota  18:00 hod        Kino   pohádka  Z. Trošky  Čertoviny  

                                                                 vstupné 30 Kč 

09. 06. 2018 sobota   hřiště  Slavnost k 70. výročí TJ TATRAN Dlouhá Ves 

 10. 06. 2018 neděle 10:00 hod  OÚ   Vítání občánků   

19. 06. 2018 úterý 18:00 hod OÚ  Zasedání zastupitelstva obce 

23. 06. 2018 sobota     13:0 hod u hasičárny Slavnost ke 135. výročí založení SDH Dl. Ves 

14. 07 2018 sobota  20:00 hod        Kino   Česká komedie Dvě nevěsty a jedna svatba 

                                                                 vstupné 30 Kč 

29. 06. 2018 pátek   Kino  Slavnostní ukončení školního roku, předání vysvědčení 

21. 07. 2018 sobota 13:00 hod   VII. Dechovkový festival v Dlouhé Vsi 

27 - 29. 07. 2018   Sklářská Annínská pouť  - velký doprovodný program 

28. - 29. 07. 2018   Otevřen ŘOPÍK -   Muzeum lehkého opevnění Annín 

04. 08. 2018 sobota 20:00 hod Kino     český film  Tátova volha 

                                                                 vstupné 30 Kč 

13. 09. 2018 čtvrtek 08:00 hod Dostupná Šumava – komentovaný výlet pro seniory po Šumavě 

 

  

                               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 


