
Obecní         zpravodaj         -        Dlouhá Ves         č. 1/2022    (22. 11. 2022)  

Vážení spoluobčané,

po  delší  odmlce  se  vám  dostává  do  rukou  první  letošní  číslo  Obecního 
zpravodaje. Stojíme na začátku nového volebního období, ve kterém chceme pokračovat 
v rozpracovaných projektech, nastartovat nové a prostě pracovat pro obec tak, aby se nám 
zde  příjemně  žilo.  Jedním  z  těchto  úkolů  je  pro  nás  i  obnova  vydávání  Obecního 
zpravodaje. 

Je za námi delší období, které bylo pro nás, stejně jako pro celou společnost 
poměrně složité. Poohlédněme se trošku zpět, co se v naší obci během této doby událo. 

Začnu  personálními  změnami.  Na  začátku  roku  2020  odešla  na  mateřskou 
dovolenou Lenka Blahoutová, pracovnice obecního úřadu, která ale stále vykonává práci 
spojenou s promítáním v našem obecním kině. Po dobu její mateřské dovolené práci na 
obecním úřadě zabezpečuje  Renata  Piklová.  V letošním roce  odešla  do zaslouženého 
důchodu   pracovnice  obecního  úřadu,  hlavní  účetní  obce,  Jiřina  Sázavská,  která  před 
odchodem  svědomitě  zaučila  svoji  nástupkyni.  Za  svoji  dlouholetou,  zodpovědně 
a spolehlivě odváděnou práci si zaslouží velké poděkování.  Na její místo nastoupila mladá 
účetní Markéta Bočková. Obě nové pracovnice svoji práci dobře zvládají, důkazem toho 
jsou proběhlé finanční audity, které byly vyhodnoceny bez závad.  

Další personální změna nastala ve školním roce 2021/2022 v osobě nové paní 
ředitelky Základní školy a mateřské školy v Dlouhé Vsi. Na základě výběrového řízení, do 
kterého se  nepřihlásila stávající paní ředitelka Alena Kratochvílová,  byla vybrána Jitka 
Jacíková - Provazníková, která se své práce zhostila v nelehké „covidové době“ velmi 
aktivně. Končící paní ředitelka Alena Kratochvílová zaslouží za své šestileté ředitelské 
působení v Základní škole a mateřské škole Dlouhá Ves velké poděkování.  Ve školní 
kuchyni nastala také změna, v současné době zde připravuje pro děti veškerou stravu nová 
kuchařka  Petra Šebelíková, která vystřídala díky odchodu do důchodu končícího  kuchaře 
Petra Pouchu.  I jemu patří za dlouholetou práci ve školní kuchyni velký dík. 

Investice 

Muzeum

Byla dokončena stavba Muzea dřevařství v Dlouhé Vsi. V budově se nachází 
stálá expozice, ke které budou průběžně připojovány putovní výstavy. Stálá expozice je 
věnována dřevu ve všech podobách – les,  těžba,  transport,  dřevo jako základ výrobků 
apod.   Výstava  je  doplněna  venkovní  expozicí  s  odkazem na  voroplavbu  a  existenci 
dřevozpracujících provozů v Dlouhé Vsi. Součástí stálé expozice je Naučná stezka dřeva, 
kde můžeme najít několik zastavení s informacemi na infotabulích nebo QR kódech. Na 
instalaci a přípravu stálé expozice získala obec dotaci ve výši  780 000 Kč. 

V letošním roce jsme si zde mohli prohlédnout putovní výstavu „Sepulkrální 
památky někdejších Sudet - Paměť hřbitovů“, kterou připravili zástupci Katedry filozofie 
Západočeské univerzity Plzeň. Výstava byla pro úspěch prodloužena až do října, kdy byla 



přesunuta  do  Jeseníku.   Budova  je  využita  i  pro  jednorázové  kulturní,  reprezentační, 
slavnostní a další akce v obci.  

ČOV

Úspěšně byla  dokončena stavba ČOV, ke které  se  postupně začali  připojovat 
první  uživatelé.  Ze  zkušebního  provozu  přešlo  zařízení  do  provozu  ostrého,  k  ČOV je 
v současnosti napojena většina nemovitostí, ostatní nemovitosti (u kterých je to technicky 
možné) se postupně dopojují.  V říjnu 2019 obec Dlouhá Ves a obec Kubova Huť, požádala 
ministra životního prostředí Mgr. Richarda Brabce jménem obcí Jihočeského a Plzeňského 
kraje, které leží na území chráněné krajinné oblasti Šumava, zda by tyto obce mohly být 
zahrnuty do obcí Národního parku Šumava. Ministerstvo této žádosti vyhovělo, a proto jsme 
mohli  v roce 2021  zažádat  o  další  kofinancování  ČOV z dotačního titulu  určeného jen 
obcím Národního parku Šumava. Naše žádost byla kladně posouzena a obec Dlouhá Ves 
získala  3 258 263 Kč jako další kofinancování výstavby ČOV.

Nový vodní zdroj v Dlouhé Vsi

Při  výstavbě  ČOV  byl  nalezen  nový,  velmi  vydatný  zdroj  pitné  vody.  Byl 
vytvořen nový jímací zářez, který posoudil autorizovaný hydrolog. Ten ho po vyhodnocení 
testovacího provozu doporučil  jako vhodný pro posílení  ostatních zdrojů v Dlouhé Vsi. 
Realizace nového jímacího zářezu byla podpořena dotací z Operačního programu životního 
prostředí ve výši 813 568 Kč. V současnosti se dopracovává projekt na výtlačný řad do 
stávajícího vodojemu, kam bude tento zdroj, nacházející se v lese u cyklostezky do Sušice, 
vyveden.  Zhotovitel  bude  vybrán  standardním  výběrovým  řízením,  na  celou  akci  je 
zažádáno o dotaci ze Státního fondu životního prostředí,  Operačního programu životního 
prostředí. 

Veřejné osvětlení v Bohdašicích

V obci Bohdašice realizoval ČEZ instalaci nového elektrického vedení v zemi. 
K této akci  se připojila  obec Dlouhá Ves,  která zde vybudovala nové veřejné osvětlení. 
Stavebními  pracemi  byl  velmi  poškozen  asfaltový povrch  komunikace  v  obci,  proto  se 
v současné době pracuje na projektu opravy komunikace přes celou obec včetně odvedení 
srážkových vod z komunikace. 

Oprava místní komunikace ke hřbitovu v Dlouhé Vsi

V loňském roce proběhla oprava místní komunikace ke hřbitovu v Dlouhé Vsi. 
Opravu  provedla  firma  Swietelski  Sušice,  která  podala  do  výběrového  řízení  nabídku 
s nejnižší realizační cenou.  Na opravu byla získána dotace od Plzeňského kraje ve výši 
200 000 korun. 

Sociální zařízení pro ATC Nové Městečko

Obec Dlouhá Ves vlastní a provozuje Autokempink Nové Městečko. Je to jediné 
zařízení, které obci generuje zisk, proto se velmi snažíme celý areál včetně staveb co nejlépe 
„opečovávat“,  aby  se  do  něj  návštěvníci  rádi  vraceli.  I  přes  snahu,  udržovat  zařízení 
v dobrém  stavu,  životnost  některého  vybavení  se  nedá  již  prodloužit.  V  loňském  roce 



proběhla výměna části sociálního zařízení, které zde sloužilo několik desítek let. V plánu je 
také  projekt  na  vybudování  kanalizace  v  celém  areálu,  ke  které  by  byly  napojeny 
i nemovitosti v Novém Městečku. Na řešení odkanalizování této lokality byla zpracována 
variantní studie, na základě doporučení vzešlého z této studie bude zpracován projekt, aby 
se mohlo přistoupit k realizaci odkanalizování. 

Posílení kontejnerů na tříděný odpad, komunální odpad

V letošním roce došlo k razantnímu zdražení odvozu komunálního odpadu, za 
který obec začala doplácet nemalou částku.  Zastupitelstvo obce se proto v loňském roce 
rozhodovalo,  jakou  strategii  v  odpadním  hospodářství  zvolit.  Protože  jsme  nechtěli 
zdražovat  poplatek  za  svoz,  dohodli  jsme  se  na  variantě  svozu  jednou  za  čtrnáct  dní 
a ponechání  poplatku  na  stávající  úrovni.   Dále  jsme  se  rozhodli  pro  posílení  míst  na 
separovaný odpad,  aby byla pro všechny občany lépe dostupná možnost třídění odpadu. 
Byla vytvořena nová místa,  stávající  byla doplněna o další  kontejnery na kov a některá 
místa byla posílena většími kontejnery na separovaný odpad.  Z vlastní zkušenosti víme, že 
pokud se dobře třídí, svoz jednou za čtrnáct dní není pro tříčlennou rodinu s menší popelnicí 
žádný problém. Tato opatření byla  udělána proto,  aby se  snížilo množství  komunálního 
odpadu a mohl být ponechán poplatek ve stávající výši. 

Přesto jsou v obci obyvatelé, kteří stále vyžadují velkou popelnici téměř na jednu 
osobu.  Do popelnic na komunální odpad sypou veškerý odpad,  co kolem domu najdou, 
netřídí nebo do nich dávají odpad z podnikání, který nesmí dle zákona do obecního systému 
komunálního  odpadu  vůbec  odevzdávat.  Tento  odpad,  který  do  obecního  systému 
komunálního odpadu nepatří, se potom rozpočte na všechny obyvatele obce a všichni ho 
stejnou měrou platíme.

Na  začátku  příštího  roku  vyhodnotíme,  jak  se  změnilo  množství  odvezeného 
komunálního odpadu  v roce 2022 a zvážíme další možnosti v odpadovém hospodářství.  

Je třeba si uvědomit, že v poplatku za svoz komunálního odpadu mají všichni 
občané  Dlouhé  Vsi   zahrnutou  možnost  celoročně  bezplatně  odevzdávat  odpad  i  do 
sběrného dvora v Sušici. Všechen tento odpad je fakturován obci Dlouhá Ves. Některé obce 
v okolí tuto možnost (při stejné výši poplatku za svoz odpadu) svým občanům nedávají 
a organizují pouze jednou či dvakrát do roka svozový den ve své obci. 

Všechny tyto  aspekty  budou  při  vyhodnocování  svozu za  rok  2022 zváženy. 
Proto opět apeluji na nás,  všechny občany, abychom se chovali  v otázkách odpadového 
hospodářství zodpovědně. 

Nová technika 

V letošním roce byl do obce pořízen nový traktor a také žací zahradní traktůrek. 
Pořízení nové techniky bylo již velmi žádoucí v kontextu stáří stávající techniky, nových 
potřeb obce a dlouhodobě malému počtu dotovaných pracovníků z pracovního úřadu, které 
jsme využívali na sezónní práce.  Jedná se o traktor Deutz Fahr G 5100 Comfort včetně 
čelního  nakladače  o  výkonu  100  koní.  Je  vybaven  čelním  závěsem  sněhovou  radlicí 
s hydraulickým ovládáním.  V plánu je  také doplnění  o příklopový mulčovač s  dosahem 
ramene až do 5 m. 



Připravované projekty

Bez připravených projektů nemůže obec podávat žádosti o dotace ani projekty 
realizovat.  Proto  se  zastupitelstvo  dohodlo  na  prioritních  akcích  a  dalších  důležitých 
projektech pro obec. Některé projekty jsou ve fázi před realizací, na některé je v současné 
době projektová dokumentace hotová, na další se budou projektové dokumentace v blízké 
době připravovat  (dle  vyhodnocení  nejvhodnějších způsobů řešení  se budou připravovat 
konkrétní). Na většinu z projektů bude obec žádat o spolufinancování pomocí dotací. 

Jedná se o:

✔ Odkanalizování obce Janovice stokou, která bude napojena na stávající kanalizační 
síť v Dlouhé Vsi

✔ Projekt opravy místní komunikace v Bohdašicích spolu s odvodněním komunikace 
a opravou mostu pod Bohdašicemi 

✔ Výtlak vodovodního řadu z nového zdroje v Dlouhé Vsi do dlouhoveského vodojemu 

✔ Oprava části místních komunikací v Anníně (od Pensionu Jana nahoru k vodojemu) 
a v Dlouhé Vsi ( část neopravené cesty k obecní hale) –  zde je již přidělená dotace 
ve výši 400 000 Kč 

✔ Snížení energetické náročnosti obecních zařízení (veřejné osvětlení, obecní budovy)

✔ ZŠ – projekt vybavení učeben IT

✔ ATC Nové Městečko – opravy elektrických rozvodů po areálu

✔ Odkanalizování ATC Nové Městečko a obce Nové Městečko

✔ Pasportizace hřbitova v Dlouhé Vsi včetně parcelizace a zaměření

Základní a mateřská škola Dlouhá Ves

Během „covidové doby“ obec Dlouhá Ves zakoupila do školy zařízení potřebné 
k distanční  výuce (kamery,  tablety,  mikrofony …) a zabezpečila  školení  pedagogických 
pracovníků školy  specializovanou firmou k výuce na dálku, tak, aby tato výuka byla co 
nejefektivnější a co nejvíce komfortní pro žáky, jejich rodiče a učitele. V současné době je 
po dohodě s novou paní ředitelkou Jitkou Provazníkovou v plánu dovybavení učeben dalším 
kvalitním  IT  zařízením,  díky  kterému  budou  moci  být  děti  vzdělávány  moderními 
a současným trendům vyhovujícími interaktivními metodami. 

V letošním roce i do našeho školního zařízení nastoupilo několik ukrajinských dětí, které se 
díky snaze učitelského sboru, našich žáků, ale i samotných ukrajinských dětí  podařilo dobře 
integrovat  mezi  stávající  žáky.  Tato  situace  byla  pro  všechny  nová  a  složitá,  ale  díky 
velkému úsilí, hlavně ze strany vedení školy a obce,  se vše podařilo dobře zvládnout.  

Kulturní akce 

Nedávná doba žádným kulturním akcím nepřála, nebylo vůbec jasné, jak znovu 
bude kulturní život ožívat. Po vynucené odmlce se v červenci 2022  podařilo zorganizovat 
v Dlouhé Vsi již 9. ročník dechovkového festivalu. Počasí přálo a návštěvnost byla velká. 
Za  uspořádání  festivalu  patří  dík  hlavně  dlouhoveským  dobrovolným  hasičům,  kteří 
zajišťují většinu prací souvisejících s organizací.



Ve dnech 22. - 24. 7. 2022 proběhla Anenská pouť v Anníně, jejíž program byl 
opět  velmi  bohatý.  Během  pouti  si  mohli  návštěvníci  vychutnat  několik  hudebních 
vystoupení v čele s Petrou Černockou, společenských či duchovních zážitků, prohlédnout si 
kostel sv. Mořice a kapli rodiny Schmid s průvodcem, mohli se projet kočárem taženým 
koňmi, prohlédnout si provoz v obou sklárnách…. Poděkování za přípravu a realizaci této 
velké akce patří Lukáši Milotovi. 

V  říjnu  ve  sklárně  v  Anníně  proběhl VII.  ročník  mezinárodního  sklářského 
sympozia. Mladí skláři vytvářeli své výrobky  na téma „Zvedl se vítr“.  Během celé akce je 
sklárna v Anníně zpřístupněná, ve třech dnech sympozia mohla tedy tvorbu žáků sklářských 
škol  a  jejich  učitelů  sledovat  veřejnost  přímo  při  práci.  Při  závěrečném  představování 
výrobků jsme mohli obdivovat krásné výtvory ze skla spolu se zajímavým  komentářem 
jejich autorů.  

Po  covidové  pauze  byl  obnoven  provoz  dlouhoveského  kina,  kam si  můžete 
pravidelně,  většinou první  sobotu v měsíci,  zajít  na  „dobré kino“.   Snažíme se pro vás 
vybírat vždy nové, zajímavé a poutavé filmy, vstupné zůstává na symbolické výši 50 Kč. Na 
3. 12. 2022 je pro vás připravena nová česká pohádka NEJVĚTŠÍ DAR, jejíž podtitul zní  
Opravdu božská pohádka (hrají B. Polívka, Anna Polívková, Jiří Dvořák, Sabina Rojková, 
Chantal  Poullain…).  Program  kina  je  vždy  zveřejňována  na  facebooku  a  webových 
stránkách obce. 

Blíží se předvánoční doba, ve které se můžeme setkat na mnoha místech v naší 
obci, kde budou pořádány různé adventní i jiné akce. Níže je uveden jejich přehled, který 
může být ještě aktuálně doplňován, proto sledujte průběžně webové stránky nebo facebook 
obce Dlouhá Ves, ZŠ a MŠ Dlouhá Ves, Spolku přátel Mouřence a ostatních spolků v obci. 

Závěrem bych vám všem chtěla  jménem  starosty  obce,  jménem svým,  všech 
zastupitelů i zaměstnanců obce  popřát krásný nadcházející  adventní čas, příjemné prožití 
vánočních svátků a úspěšné vykročení do roku 2023, ve kterém všem přeji pevné zdraví, 
hodně štěstí, klidu a pohody.  

Ivana Vítovcová
místostarostka obce

 (Na další straně následuje kalendář  akcí v obci)



Pozvánky – Advent 2022

26. 11. sobota 11:00 h Mouřenec
Komentovaná prohlídka 

(prohlídky probíhají každou sobotu v 11:00 h 
pravidelně  po celý rok)

26. 11. sobota
15:30 h
17:30 h

Dlouhá Ves
 u hasičárny 

• Vánoční jarmark (ZŠ a MŠ Dlouhá Ves) 
• Rozsvícení vánočního stromu v Dlouhé Vsi

27. 11. neděle 14:00 h Mouřenec

Zahájení adventu na Mouřenci: 
• žehnání věnců (zakoupených i vlastních)
• koncert skupiny Touch Of Gospel

27. 11. neděle 17:00 h
Annín – náves 

u kapličky
Rozsvícení vánočního stromu v Anníně

3. 12. sobota 18:00 h    Kino Dl. Ves Největší dar (nová česká pohádka)

10. 12. sobota 17:00 h 
Annín – náves 

u kapličky
Společné zpívání koled u stromku na návsi v Anníně

11. 12. neděle 14:00 h Mouřenec Otevření Mouřeneckých jesliček

18. 12. neděle 14:00 h Mouřenec
• Žihelský sbor - Vánoční koncert
• rozdávání Betlémského světla

20. - 22. 12
úterý-
čtvrtek

Pracovní 
doba 
úřadu

Kancelář 
obecního úřadu 

Dlouhá Ves
Prodej vánočních stromků - smrčků

24. 12. sobota 11:00 h Mouřenec
Štědrá hodinka – Speciální vánoční 

                                         komentovaná prohlídka 

26. 12. pondělí 11:00 h

Kaple rodiny 
Schmid nad 

sklárnou 
v Anníně

• Vánoční mše
• pro zájemce bude možnost prohlídky kaple

26. 12. pondělí 14:00 h Mouřenec Mouřenecké vánoce (zpívání koled..)

31. 12. sobota 11:00 h Mouřenec Silvestrovská komentovaná prohlídka

31. 12. sobota 18:00 h 
Dlouhá Ves 

 u fotbalového 
hřiště 

Dětský silvestrovský ohňostroj

31. 12. sobota 23:59 h Mouřenec Půlnoční Silvestrovsko-novoroční mše při svíčkách

1. 1. neděle 11:00 h Mouřenec Jak na Nový rok….. (novoroční prohlídka kostela)

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