
Obecní zpravodaj  - Obec Dlouhá Ves                           č. 2/2018 (24. 9. 2018)  

 

Milí spoluobčané,  

  dovolte mi pozdravit vás v druhém čísle letošního zpravodaje, ve kterém se kromě aktuálních událostí 

a akcí z obce budu krátce věnovat i zhodnocení končícího čtyřletého volebního období.   

  

ČOV a kanalizace  

Od začátku května začala v naší obci firma PORR a. s. Praha s výstavbou kanalizace a čistírny 

odpadních vod v Dlouhé Vsi.  Celkem má být vystavěno 7 km hlavních stok (včetně propojovacích potrubí 

na ČOV), jedna čerpací stanice a čistírna odpadních vod s příslušenstvím. Dle smlouvy o dílo a pokynů 

z Ministerstva životního prostředí, Státního fondu životního prostředí (SFŽP)  je stanoven termín dokončení 

akce nejdéle do 31. 3. 2021 (včetně zkušebního provozu). K dnešnímu dni má zhotovitelská firma vystavěno 

cca 40% stok, v září začala i výstavba ČOV, je tedy v časovém souladu s požadavky SFŽP. Práce probíhají 

plynule, nicméně tím, jak se dostávají do obydlených částí obce, vznikají pro občany nutná omezení – prašnost, 

hlučnost, uzavírky apod., žádáme proto všechny občany o maximální shovívavost a trpělivost. Pracovníci 

zhotovitelské firmy na požadavky občanů a obce reagují velmi solidně a vstřícně, mohu říci, že velmi ochotně 

spolupracují a vyhoví tam, kde je to z pohledu výstavby a financování možné. Snaží se i dobrovolní hasiči, 

kteří ochotě jezdili v horkých dnech prašné výkopy svlažovat.  

V současné době dochází na již hotových stokách k vysazování odbočných kusů a instalaci revizní 

šachtičky na pozemky vlastníků nemovitostí. Zhotovení části přípojky a instalace revizní šachty v pozemku 

vlastníka nemovitosti je pro něj zdarma, vlastník platí pouze schválenou revizní šachtu ve výši 3000 Kč vč. 

DPH. V této šachtě je již připraven otvor pro zaústění přípojky od nemovitosti, takže vlastníkovi nemovitosti 

se zjednodušuje připojení (v šachtě je daná správná hloubka přípojky).  

V rámci plynulosti výstavby žádáme občany, kteří již mají vysazenou revizní šachtu na pozemku, aby 

ji přišli zaplatit na OÚ. 

Někteří občané si již kanalizační přípojku připravují, proto využiji tuto možnost k opakování jedné 

důležité věci. Do přípojky nesmějí být svedeny žádné srážkové vody z pozemku ani z nemovitosti vlastníka. 

Každá přípojka bude před napojením do hlavní kanalizační stoky zkontrolována kamerou, pokud do ní budou 

svedeny jiné než odpadní vody, bude ji muset vlastník předělat.   

Přes letní prázdniny obec sbírala informace o zájmu občanů na zhotovení domovní přípojky, popř. 

zprostředkování koupě materiálu na tuto přípojku. Zároveň zadala poptávku u firem na zhotovení přípojek 

v Dlouhé Vsi jako celku. V současnosti ještě nemáme výsledky tak, abychom mohli občanům předat optimální 

variantu a zprostředkovat zhotovení přípojek. Jakmile bude k dispozici, seznámíme s ní včas všechny 

vlastníky nemovitostí, kteří projevili zájem.  

Všeobecné informace předáváme nejčastěji prostřednictvím www stránek, vývěsky a mobilního 

rozhlasu (SMS). K mobilnímu rozhlasu se musí uživatel zaregistrovat:     oudlouhaves.mobilnirozhlas.cz 

 



Katastr Dlouhá Ves u Sušice 

V katastrech obce Bohdašice, Janovice u Sušice, Nové Městečko a Platoř byla před dvěma lety 

provedena digitalizace. V katastru Dlouhá Ves u Sušice nebylo možné digitalizaci provést, pro složitost 

a nepřesnost pozemkových map (jsou zde stavy KN, PK, GP, EN – katastr nemovitostí, pozemkový katastr, 

přídělové plány).  S katastrálním úřadem byl domluven postup prací předcházející vlastní digitalizaci území. 

Od jara 2019 budou v Dlouhé Vsi pracovníci katastrálního úřadu provádět nové mapování, jehož cílem bude 

prověření souladu údajů z katastru se skutečným stavem v terénu a v případě nalezení nesouladu také jeho 

odstranění. Tyto práce by měly být prováděny v intravilánu obce pracovníky katastrálního úřadu.  Na 

mapování budou navazovat pozemkové úpravy, které bude provádět Státní pozemkový úřad a které se týkají 

extravilánu obce. Po ukončení těchto činností by měla být vyhotovena digitalizace katastru Dlouhá Ves 

u Sušice. Tyto činnosti se bezprostředně týkají všech vlastníků nemovitostí v katastrálním území Dlouhá Ves 

u Sušice, proto budou všichni o průběhu prací průběžně zpravováni.   

 

Vodovod v Anníně 

V letních měsících byla provedena oprava části vodovodu v obci Annín. Byla vyměněna nefunkční 

šoupata, část potrubí vodojemu, ovládací kabel k vodojemu, hladina ve vodojemu byla osazena dálkovým 

hlídáním hladiny a novým ovládáním plováku. Oprava byla z části hrazena pomocí dotace, necelá polovina 

byla placena z rozpočtu obce.  

Aktuality - Obecní úřad 

 

Kominík 

V období 1. - 12. října 2018 navštíví všechny naše obce kominíci Dudovi (stejně jako v loňském 

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

 

Poplatky 
 

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..) 
 

 

Kino   

 V kině v Dlouhé Vsi se snažíme představit filmové novinky, které se prezentují výbornými 

referencemi. Nejinak je to i u filmů připravených na následující měsíce. 



  Na říjen je přichystáno promítání rodinné animované komedie Králí ček Petr.  V listopadu vás zveme 

na nový český film „Chata na prodej“, v hlavních rolích komedie se představí Ivana Chýlková, David Vávra, 

Tereza Voříšková, Václav Kopta, Jana Synková, Ester Geislerová, Jan Kačer a další.  

 
 

Zhodnocení uplynulého období, volby 
 

 Jsme v čase končícího čtyřletého období, proto mi dovolte krátkou rekapitulaci toho, co se nám 

podařilo realizovat.  

 Domnívám se, že za uplynulými čtyřmi roky můžeme vidět spoustu odvedené práce.  

Nejdůležitější věcí je již zmíněná kanalizace a ČOV. Zahájení prací předcházelo intenzivní tříleté 

„papírování“ – žádost o dotaci, dopracování prováděcí dokumentace, vypsání výběrového řízení, bránění se 

námitkám na úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, neustálá komunikace a předkládání dokladů 

poskytovateli dotace atd. Dalším nepříjemným momentem na této akci byla spolupráce s firmou Provod s.r.o. 

Ústí nad Labem, která nedostála svým smluvním závazkům. Nakonec jsme vše dokázali vyargumentovat 

a vyřešit a mohlo se začít stavět. 

Při této velké akci jsme se snažili nezanedbávat další rozvoj obce. Postupně byly každý rok opravovány 

vybrané úseky silnic, zrenovovala se kaplička na návsi v Anníně, hrobka rodiny Schmidt v Anníně, opravil se 

celý výtlačný řad z vrtů v Janovicích k vodojemu v Dlouhé Vsi, začali jsme s opravami na vodovodech 

v Anníně a v Dlouhé Vsi, hasičům jsme pořídili nové zásahové vozidlo, probíhaly další drobné opravy a 

udržovací práce v obci.  

Ve spolupráci s obcí Neuschönau je připraven projekt a stavební povolení na výstavbu Muzea 

dřevařství v Dlouhé Vsi, na kterou můžeme čerpat získanou dotaci ve výši téměř 16,9 miliónů Kč. Stavba 

muzea se sálem bude sloužit také jako náhrada kulturního zařízení pro potřeby občanů Dlouhé Vsi.  

Finančně podporujeme hasiče, sportovce, včelaře, myslivce a další spolky v naší obci, dále se snažíme 

podporovat i kulturní akce, které jsou v naší obci pořádány.  

ZŠ a MŠ Dlouhá Ves byla vždy chloubou obce a domnívám se, že tuto vysoce nastavenou laťku si 

i přes změnu ve vedení školy drží stále. Podpora školy je jednou z hlavních priorit našeho zastupitelstva.  

Za čtyři roky jsme byli úspěšní také v získávání dotací. Podařilo se nám zajistit 72,2 mil. Kč dotací. 

Největší část činí dotace na ČOV a kanalizaci z Operačního programu životního prostředí a dále na výstavbu 

Muzea dřevařství. Zbytek, 10,65 mil. Kč bylo využito na další stavby a akce. Pro obec naší velikosti jsou tato 

čísla velmi příznivá. 

Rovněž bych ráda zmínila zahájení nové tradice obecních zájezdů za kulturou a přírodou. Uspořádali 

jsme sedm zájezdů do divadla, jednu exkurzi do Senátu a šestkrát jste mohli vyjet na Šumavu. I v této tradici 

budeme rádi pokračovat.    

 Jsem ráda, že v zastupitelstvu obce jsou lidé, kteří se dokážou domluvit, i když mají odlišný názor. 

Dokážeme si věci vysvětlit, debatovat nad nimi a shodnout se na nejlepší variantě. Jsem pro otevřenou diskusi, 

snažím se, aby byli zastupitelé vždy o všem informováni a aby mohli rozhodovat na základě všech dostupných 



informací. I to je strategie, která dokáže posunout obec dále. Hádky, naschvály či nikam nevedoucí rozepře 

dokážou vést pouze ke stagnaci celé obce. Myslím si, že zastupitelstvo obce pracovalo po celé čtyři roky dobře, 

proto jsme se rozhodli, že budeme kandidovat pro další volební období ve stejném složení rozšířeném o dva 

další kandidáty (pro další volební období bude zastupitelstvo obce devítičlenné, což je odpovídající obci o naší 

velikosti).  Naše kandidátní listina se bude o vaši přízeň ucházet u voleb ve dnech 5. - 6. 10. 2018.  

 

Pozvánky 

06. 10. 2018 sobota  18:00 hod        Kino   Králí ček Petr            animovaná komedie   
                                                                 vstupné 30 Kč 
03. 11. 2018 sobota     16:0 hod Mouřenec Štěpán Rak 

Koncert ke 100. výročí vzniku ČSR 
 

10. 11. 2018 sobota  20:00 hod        Kino   Chata na prodej       Česká komedie 
                                                                 vstupné 30 Kč 
 
16. / 17. 11.  pátek/sobota   Lampionónový průvod za doprovodu Solovačky k výročí 17. listopadu 
       (termín a čas bude upřesněn) 
 
01. 12. 2018 sobota 15:30 h u hasičárny  Vánoční jarmark (ZŠ a MŠ Dl. Ves) 
   17:30 h  u hasičárny Rozsvícení vánočního stromu 
 
02. 12. 2018  neděle  14:00 h  Mouřenec  Zahájení adventu na Mouřenci: žehnání věnců  
 
09. 12. 2018  neděle    14:00 h Mouřenec  Irena Budweiserová a Jakub Racek: Od Adventu do         
                                         Tří králů 

16. 12. 2018  neděle 14:00 h Mouřenec  Žihelský sbor  - Vánoční koncert 

23. 12. 2018  neděle 14:00 h Mouřenec  4. adventní neděle na Mouřenci  
 

                                    24. 12. 2018 pondělí 11:00 h Mouřenec Štědrá hodinka - Prohlídka kostela, zpívání koled,   
                                                                                                                        svařené víno atd. od 11 do 12 hodin  

  
31. 12. 2018 pondělí 23:55 h  Mouřenec Půlnoční silvestrovská mše při svíčkách  
 

(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).  
 

 Závěrem mi dovolte poděkovat zastupitelům za vykonanou práci v uplynulém období, ale i mnoha 

dalším obyvatelům naší obce, kteří naprosto nezištně dokázali obětovat svůj volný čas ve prospěch práce pro 

druhé.   

 

                               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 
Přátelé Mouřence     www.pratelemourence.cz 


