
Obecní zpravodaj  - Obec Dlouhá Ves                                        č. 1/2015 

 

Vážení spoluobčané,  

 dovolte mi, abych vám jménem zastupitelů, zaměstnanců obce i svým popřála 

v nadcházejícím roce 2015 hodně štěstí, klidu, pohody a hlavně pevné zdraví.  

  Chtěla bych vám touto cestou poděkovat za projevenou důvěru v komunálních 

volbách. Vaše přízeň, které si velice vážím, je pro mě zároveň velmi zavazující.  

 Slíbili jsme, že vám budeme přinášet více informací z úřadu, mimo jiné také  

o investičních akcích. Cestou tištěného občasníku vám chceme podávat zprávy o dění 

v obci a poskytovat zajímavé a užitečné informace.  Kromě tištěného občasníku můžete 

najít  informace na internetových stránkách obce Dlouhá Ves.  

 

Zprávy  z úřadu                                                     

 

Investiční akce – realizace 

 

  "Vodovod Dlouhá Ves – posílení výtlačného řadu"  

 Jedná se o obnovu potrubí výtlačného řadu od vrtů k vodojemu v Dlouhé Vsi 

a posílení propojovacího potrubí mezi vrty.  Na tento projekt nám byla přislíbena dotace 

z Krajského úřadu Plzeňského kraje, podmínkou však bylo vypsání výběrového řízení na 

zhotovitele, výběr zhotovitele a podepsání smlouvy o dílo do 5.12.2014. Od 10.11.2014, 

kdy jsem nastoupila do úřadu, bylo na vyřízení celé agendy velmi málo času.  Vše se 

v této krátké době podařilo a 12.12.2014 jsem podepsala smlouvu o poskytnutí dotace od 

Plzeňského kraje na 70% hodnoty investice bez DPH. Zhotovitelem byla zastupiteli 

vybrána firma Šumavské vodovody a kanalizace, a.s. Klatovy, která předložila 

nejvýhodnější nabídku. Firma je obci známa, provozuje vodovod, kanalizaci a ČOV 

v Anníně. Akce se uskuteční v pololetí roku 2015.  

Demolice kulturního domu 

 V lednu 2015  bylo vyhlášeno výběrové řízení na firmu, která provede demolici 

kulturního domu, jehož havarijní stav již ohrožuje bezpečnost kolemjdoucích. Po dohodě 

v zastupitelstvu bylo osloveno šest firem. Zhotovitel bude vybrán všemi zastupiteli 

začátkem února, realizace proběhne v jarních měsících roku 2015. V současné době 

probíhá v zastupitelstvu debata o následném využití vzniklého prostoru.  



Komunikace Dlouhá Ves – Radešov  

 Od listopadu probíhají práce na silnici vedoucí z Dlouhé Vsi do Radešova. 

Realizovat se bude první etapa, která končí v místech "u bunkru". Oba jízdní pruhy budou 

rozšířeny, aby komunikace splňovala bezpečnostní standardy.  Na konci Dlouhé Vsi 

vzniknou dvě autobusové zastávky. Investorem je firma Správa a údržba silnic 

Plzeňského kraje. Obec Dlouhá Ves bude financovat povrch autobusových zastávek 

a veřejné osvětlení na těchto zastávkách. Dokončení prací je plánováno na červen 2015.  

 

Plánované akce  

 

 Byla podána žádost o dotaci na čtvrtý ročník dechovkového festivalu, který se 

uskuteční 25.7.2015 na hasičském hřišti u řeky.  

 V plánu je oprava hrobky rodiny Schmidů v Anníně, která byla prohlášena  

kulturní památkou. Probíhají jednání o spolufinancování opravy za pomoci dotace.  

 ČOV a kanalizace v Dlouhé Vsi – tuto akci obec mnoho let "tlačí" před sebou. 

Jedná se o finančně velmi náročnou akci, kterou může obec realizovat pouze za pomoci 

dotace. Do současnosti nebyla obci žádná dotace přidělena, přestože se o ni několikrát 

ucházela. Četnost vypsaných dotačních titulů na investice tohoto druhu však klesá 

a zároveň klesá i podíl přidělených financí. Dříve bylo poskytováno 85 % - 90 % 

nákladů, poslední dotační titul, který byl vypsán na podzim roku 2014 již nabízel 

maximálně 60 % nákladů investice. Při takto vysoké finanční spoluúčasti by se obec 

musela velmi  zadlužit.  Na jaře 2015 by měl Státní fond životního prostředí ČR vypsat 

nový dotační titul zahrnující rekonstrukce a výstavbu vodohospodářských staveb, kde by 

podle posledních zpráv měl být podíl financí z dotací kolem 80 %. O přidělení této dotace 

se bude obec ucházet. Projekt na výstavu ČOV a kanalizace v Dlouhé Vsi je připravený, 

v současnosti se prodlužují stavební povolení na jednotlivé etapy výstavby.  

 Víceúčelové hřiště v Anníně – na výstavbu hřiště existuje projekt, zatím se akce 

nerealizovala z důvodu chybějících finančních prostředků a nepřidělení dotace, o kterou 

bylo požádáno (ČEZ - oranžové hřiště, MMR ČR).  

 V lednu 2015 jsme zažádali o přidělení dotace  Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy ČR, zároveň byl projekt zařazen do zásobníků akcí Mikroregionu Šumava 

západ (zde se realizuje přeshraniční spolupráce s Bavorskem).  

 

 



Autobusové spojení 

 V prosinci bylo bez jakéhokoli upozornění zrušeno autobusové spojení ze Sušice 

do Dlouhé Vsi v 15:20 hod ("budějovičák"). Po zdlouhavém jednání se zástupci 

Plzeňského kraje  a firmou POVED s. r. o. (Plzeňský organizátor veřejné dopravy), bylo 

nakonec nalezeno řešení. Od 1.3.2015 bude zavedena  autobusová linka, která pojede ze 

Sušice do Dlouhé Vsi v 16:00 hod.  

  

Odpadové hospodářství 

  Obec Dlouhá Ves zajišťuje svoz: 

A.  Tříděného odpadu ze zvláštních sběrných nádob, které jsou barevně odlišeny / papír, 

biologický odpad, plasty a PET lahve, sklo/ 

 

B: Ostatního odpadu /objemný, kovy, nebezpečný/, který lze odevzdávat ve:     

   Sběrný dvůr v ulici Pražská v Sušici 

Otevírací doba:      Úterý           13:00 h – 18:00 h 
                               Čtvrtek 13:00 h – 18:00 h 
                               Sobota  08:00 h – 12:00 h      14:00 h – 15:00 h 

 
 
C:  Směsného komunálního odpadu, který se ukládá do typizovaných sběrných nádob/ 
      popelnice, igelitové pytle se známkou apod./ Pravidelný svoz je zajištěn 1 x týdně. 
  

 Na konci ledna budou  v obci přistaveny tři kontejnery na sběr textilu  ( v Dlouhé 

Vsi u bytovek a proti Trčanům, v Anníně na návsi). Do těchto kontejnerů můžete ukládat 

vyprané a složené oděvy a textil (cíchy, deky apod). Textil z kontejnerů  je přetříděn, 

použitelné kusy jsou předány potřebným (nadacím, sociálně slabým apod.), nepoužitelné 

kusy jsou  recyklovány.  

 Náklady na svoz komunálního odpadu neustále rostou. Zdražení známek za svoz 

odpadů můžeme oddálit důsledným tříděním odpadů. Nejen, že povinnost třídit odpad 

nám ukládá zákon, ale také tímto svým zodpovědným chováním nenavyšujeme hmotnost 

odpadu v popelnicích, jehož svoz je ekonomicky nejnákladnější. 

 

Poplatky 

Všechny poplatky zůstávají stejné jako v loňském roce, nezvyšují se.  Nejzazší termín 
splatnosti jednorázových poplatků  je 31.5.2015.  
 



Tělovýchovná jednota                                              

 Oddíl kopané zajistil pro všechny děti - hráče zimní program. Od ledna do března 

je každou sobotu pro všechny děti - hráče zajištěna hala ve škole Lerchova v Sušici. 

Odjezd je vždy v sobotu v 9:45 hod z parkoviště u obchodu v Dlouhé Vsi nebo sraz 

přímo  v hale u zadního vchodu v 10:00 hod.  S sebou si žáci vezmou sálovou obuv, 

tričko nebo dres,  pití a dobrou náladu, popř. kamarády. Pozvání platí i pro hráče, kteří 

přešli do kategorie žáků.     Informace podal Josef Krůs 

 

Akce                                                             

 

25. 1. 2015 od 14:00 hod  Dětský karneval ZŠ a MŠ Dlouhá Ves v Sokolovně v Sušici 

7. 2. 2015 v 18:00 hod   Kino Dlouhá Ves – Zloba: Královna černé magie, vstupné  

           30  Kč   (fantasy, dobrodružný, rodinný, romantický, USA, VB, 2014, 97 minut) 

14. 2. 2015   Masopust v Dlouhé vsi spojený s vepřovými hody  

Každou středu probíhá od 19:00 hod cvičení žen ve školní tělocvičně v Dlouhé Vsi  

 

 

 Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří přispěli k vánoční atmosféře  

v Dlouhé Vsi a okolí. V adventním čase se zde uskutečnilo mnoho akcí. V Dlouhé Vsi to 

byl třeba vánoční jarmark při rozsvícení vánočního stromu, který zorganizovala Základní 

a mateřská škola v Dlouhé Vsi. Zde prodávaly maminky i děti své, velmi hezké i chutné,  

výrobky. Hasiči z Dlouhé Vsi se postarali o vánoční strom, jeho rozsvícení a také 

o občerstvení a následnou zábavu. Dětský silvestr na hřišti zase uspořádala Tělovýchovná 

jednota Dlouhá Ves ve spolupráci s místními "stánkovými štamgasty". Velké poděkování 

si zaslouží Lukáš Milota z Annína, který věnoval spoustu svého volného času na 

zorganizování celého pásma adventních akcí na Mouřenci.  O tom, že to byly akce krásné 

a povedené svědčí fakt, že kostel byl vždy naplněn svátečně naladěnými návštěvníky.  

 

         Ivana Vítovcová 

 

 
 
 
Obecní úřad Dlouhá Ves                           www.sumavanet.cz/dlouhaves        tel. 376 52 88 25 
Základní a mateřská škola Dlouhá Ves     www.zsdlouhaves.cz                       tel. 378 77 42 30 


