
Obecní zpravodaj  - Obec Dlouhá Ves                           č. 1/2019   (5. 8. 2019)   

Vážení, 

začtěte  se do prvního čísla  zpravodaje roku 2019.  Pokusím se shrnout  nejdůležitější  události,  které  nás

v obci čekají. 

ČOV a kanalizace

Výstavba kanalizace a ČOV probíhá 15 měsíců. K dnešnímu dni chybí dostavět již jen jednu stoku.

U ČOV nyní dochází k výstavbě nadzemního objektu. Po jeho dostavbě přijde na řadu vystrojování čistírny

technologií.  Až  po kompletní dostavbě ČOV a celkovému vystrojení čistírny se budou moci připojovat

jednotlivé nemovitosti ke stokám.  Na kofinancování výstavby ČOV jsme od Krajského úřadu Plzeňského

kraje  získali opět i v letošním roce dotaci ve výši 5 miliónů korun. 

     Odbočné kusy včetně revizních šachet na okraj pozemků vlastníků nemovitostí jsou ve velké většině

instalovány. Revizní šachta je již součástí přípojky každého vlastníka nemovitosti a proto ji musí uhradit.

Kdo tak ještě neučinil, žádáme o úhradu ve výši 3000 Kč za kus na OÚ. Pro občany je zdarma instalace

šachty a potrubí od hranice pozemku k šachtě. 

Domovní přípojky bude z velké části realizovat firma ZEM STAV CZ, Vladimír Babor. Pokud si

někdo bude zhotovovat přípojku sám, musí být dodrženo vše, jak je uvedeno v projektu (kvalita materiálu,

způsob  napojení,  v  žádném  případě  nesmí  být  do  kanalizace  svedené  dešťové  vody..).  Přepojení  do

kanalizační sítě může být provedeno až po odsouhlasení s obcí, aby nedošlo k odtoku splaškových vod do

nepřipravené čistírny. 

V obci již proběhla první část asfaltace. Kompletní opravy komunikací by měly být hotové do konce

září 2019. Dvě, pro nás nejpalčivější komunikace (od hospody ke škole), se vykopávaly jako poslední, proto

musí být zachována prodleva, aby se asfalty časem nepropadaly. Před celoplošnou asfaltací v ulici od kina

ke škole se přistoupilo k výměně domovních šoupátek, uzlových šoupat a hydrantů, které byly nefunkční.

Na tyto práce jsme v letočním roce získali dotaci ve výši 400 tis. Kč. 

Katastrální úřad Klatovy – mapování v Dlouhé Vsi u Sušice

V katastrálním území Dlouhá Ves u Sušice provádí od jara Katastrální úřad Klatovy mapování, aby

byl prověřen soulad údajů z katastru se skutečným stavem v terénu. Tam, kde se naleznou odchylky, bude

navrženo nejvhodnější opatření, pomocí kterého se nesoulady nejlépe odstraní. Vždy budou s těmito pracemi

seznámeni všichni majitelé dotčených pozemků a i oni se samozřejmě k navrhovaným opatřením budou vy-

jadřovat. 



Odečty vody

Začátkem srpna budou v obcích probíhat odečty vodoměrů. Žádáme občany, aby umožnili přísup

k vodoměrům. 

Odpady 

V obci Dlouhá Ves se poplatek za svoz odpadů velmi dlouho nezvyšoval. Občané mají v poplatku za

svoz odpadu kromě každotýdenního svozu komunálního odpadu od domů,  svozu separovaného odpadu

i možnost odevzdávat bezplatně veškerý odpad do sběrného dvora firmy Pošumavská odpadová v Sušici.

Tento komfort mnoho obcí nemá.  Přesto se stává velkým nešvarem odkládání hlavně velkoobjemového

odpadu v místě naší haly. Zde není žádný sběrný dvůr ani místo určené k odkládání odpadů, pomalu zde

vzniká velká černá skládka.  Pokud někdo odloží odpad na místo, které k tomu není určené, dopouští se

přestupku na úseku ochrany životního prostředí.  Žádáme občany, aby při nakládání s odpady využívali

možnosti k tomu určené (popelnicové nádoby, nádoby na separovaný odpad – odpad zde patří do nádob a ne

v igelitkách postavit k nádobám, nádoby na bioodpad a sběrný dvůr) a nezbavovali se věcí  kdekoli, kde je

to napadne.  Jedinou výjimkou je  elektroodpad,  který  je  možné u haly,  po domluvě s  velitelem hasičů,

zanechat. Hasiči jej předávají firmě ElektroWin. 

Zároveň připomínám povinnost třídit odpad, v nádobách na komunální odpad se objevují nejrůznější

věci, které tam nepatří (hlína, kamení, jablka, zbytky po pletí záhonů, stavební suť, pet lahve, papír apod.)

Třídění odpadu je povinnost ze zákona a i obce jsou tlačeny k hlídání dodržování této povinnosti. Již se

v obci  stalo,  že  nebyla  vyvezena  nádoba,  která  obsahovala  netříděný  odpad.  Předejděme  těmto

nepříjemnostem a odpad třiďme.  

Sběrný dvůr Sušice, Pražská ulice: 

Út + ČT  13:00 h – 18:00 h              So 08:00 h -12:00 h  a  13:00 – 1500 h

Územní plán

Práce na vyhotovení územního plánu probíhají plynule, v současné době byly do návrhu zapracovány

požadavky dotčených orgánů a bude následovat společné jednání. 

Muzeum dřevařství

Na zhotovitele Muzea Dřevařství bylo vyhlášeno výběrové řízení, v průběhu srpna by měl být znám

zhotovitel díla. Stavební práce by měly začít ještě v letošním roce.  

Aktuality - Obecní úřad

Odstávka elektrické energie

Dle sdělení společnosti ČEZ bude v úterý 13. 8. 2019 v  období 7:30 – 19:30 h  plánovaná odstávka

elektrické energie v Dlouhé Vsi. Konkrétní objekty a parcely  jsou vyvěšeny na úřední desce.



Poplatky

Upozorňujeme občany, že již prošla splatnost místního poplatku za svoz odpadů. Ti, kdo ještě
nemají zaplaceno žádáme, aby tak co nejrychleji učinili. 

Občané mohou využít k zaplacení poplatků platbu v hotovosti na obecním úřadě nebo bezhotovostní příkaz.

Číslo účtu obce: 3328351/0100 = pro veškeré platby

Variabilní symbol = číslo popisné domu

Do zprávy pro příjemce = příjmení poplatníka

Poplatek za svoz komunálního odpadu:   700,- Kč/ 1 osobu (poplatek za rodinu zasílejte jednou částkou)
Poplatek za psa     150,- Kč/ 1 pes
Vodné výši částky vodného se dozvíte na OÚ (telefonicky, e-mailem..)

Kominík

V období 7. - 11. října 2019 navštíví všechny naše obce kominíci (stejně jako v loňském roce). 

Zájemci o vyčištění spalinové cesty se mohou přihlásit na obecním úřadě.

Mobilní rozhlas

Mnoho občanů se již zaregistrovalo do „Mobilního rozhlasu“. Prostřednictvím SMS nebo e-mailů

dostávají  zprávy, upozornění a informace o různých aktualitách, např. uzavření nebo změna pracovní doby

na poště, v obchodu, odstávkách elektřiny, pozvánky na různé akce apod.  Registrovat do služby „Mobilní

rozhlas“se můžete na adrese:               oudlouhaves.mobilnirozhlas.cz

Se zaregistrováním pomůžeme starším spoluobčanům i na obecním úřadě. 

Péče o zeleň, údržba venkovního prostranství

Kdysi se všichni majitelé nemovitosti starali kromě vlastního pozemku  i o proužky trávy, které měly

před zahrádkami či domy a to i  přesto, že tyto pozemky byly obecní.  V nedávné době začala fungovat

spolupráce s Úřadem práce Klatovy, který obcím uvolňoval pracovníky na údržbu veřejných prostranství.

I naše obec tuto možnost využívala a v obci v sezóně pracovalo i cca 9 těchto zaměstnanců. V čase velmi

nízké nezaměstnanosti však pracovní úřad tuto možnost nabízí v minimální míře. I v naší obci jsme přes

obrovské úsilí mohli zamněstnat pouze 2,5 úvazku těchto pracovníků a to ještě ne na celou sezónu. Proto již

nemůžeme garantovat „anglické trávníky“ na každém kousku veřejného prostranství. Pracovníci úřadu se

dostanou k údržbě každého trávníku 2-3 krát za rok, častěji to není v jejich silách. Snaží se vše si rozvrhnout

spravedlivě a na všechna prostranství se dostat pravidelně, i když méně častěji. 



Kino v Dlouhé Vsi

Každý měsíc promítáme v kině atraktivní filmy, letos jste mohli vidět filmy Ženy v běhu, Po čem

muži touží, Léto s gentlemanem, Čertí brko apod. Promítáme každý měsíc, vstupné je jednotné a to ve výši

30 Kč. Připravujeme pro vás např, film Teroristka, v hl. roli s Ivou Janžurovou apod. Sledujte vývěsky, naše

www stránky, facebook nebo Vám pozvánka přijde i v SMS přes Mobilní rozhlas. 

Další představení je naplánováno na sobotu 7. 9. 2019.

 

Výlety

Na podzim je pro vás připraven opět jednodenní výlet pro seniory –  Dostupná Šumava. Letos se

mění trasa, vyjede se na Železnorudsko. 

První adventní neděli, 1. 12. 2019 jsme pro Vás připravili výlet do Prahy, do Divadla Studio dva na

představení Smolíkovi. Jedná se o představení s písničkami pro celou rodinu. Vyjedeme ráno, abychom  měli

trochu volného času a mohli  také  zažít  vánoční atmosféru v Praze.  Představení je dopolední,  návrat do

Dlouhé Vsi bude cca do 21:00 hod.  Objednávky na OÚ Dlouhá Ves. 

Přátelé Mouřence a Annínské ženy

Členové spolků Přátelé Mouřence a Annínské ženy pro vás připravují různé kulturní akce. Tu nej-

větší mají za sebou. Podařilo se jim uspořádat slavnost věnované Annínské pouti, na které jsme mohli vidět

např. Františka Nedvěda, Ivo Jahelku, Plavce, ale také zde byl ustanoven český rekord v účasti žen jménem

Anna na jednom místě. Agenturou Dobrý den z Pelhřimova byl k tomuto rekordu vystaven certifikát. 

V Anníně se můžete těšit na srpnové noční prohlídky kostela sv. Mořice a kostnice na Mouřenci, kte-

ré se konají 9., 11. , 23., 24. 8. 2019 ve 22:00 hod. Denní prohlídky jsou každý den od 16:00 hod. 

V neděli, 11. 8. 2019 se na Mouřenci uskuteční koncert cimbálové muziky Milana Broučka se zpě-

vačkou Vlaďkou Bauerovou. Předprodej vstupenek kino Sušice, IC Hartmanice a Sirkus Sušice.

V  pátek 23. 8. 2019 v 19:00 hod organizují v Anníně vystoupení sušických chlapců Paddyś Bangers,

a to na návsi v Annínské stodole. 

Pozvánky

11. 08. 2019 neděle 14:00 hod  kostel sv. Mořice Cimbálová muzika Milana Broučka s Vl. Bauerovou

23. 08. 2019 pátek   19:00 hod  stodola v Anníně Paddyś Bangers 

24. 09. 2019 úterý  08:15 hod  zastávka před OÚ Dlouhá Ves Dostupná Šumava

01. 12. 2019 neděle 07:00 hod               Výlet do adventní Prahy s divadelním představením „Smolíkovi“

                                                                                                                                                          cena 400 Kč

Sledujte také naše vývěsky, www stránky obce Dlouhá Ves, ZŠ a MŠ Dlouhá Ves, Přátel Mouřence, facebook obce a  dalších spolků v obci,  kde
se pozvánky na připravované akce stále aktualizují a doplňují). 

Ivana Vítovcová, starostka obce


