
Obecní zpravodaj  - Obec Dlouhá Ves                           č. 1/2016 (26.4.2016)  

Milí spoluobčané,  
 dostává se vám do ruky první letošní číslo obecního zpravodaje. Dozvíte se v něm 
o událostech a akcích, které jsou před námi i o tom, co se nám již podařilo. Najdete v něm užitečné 
i zajímavé informace a pozvánky.     
           

ZPRÁVY Z ÚŘADU 

Czech Point 

V rámci programu Czech Point budou mít občané od 1. 6. 2016 ( každé pondělí 7:00 -17:00  
a středu 7:00 - 16:00 hod) možnost získat na Obecním úřadě v Dlouhé Vsi výpis z Katastru 
nemovitostí, Obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku a dalších rejstříků.  

 

Vítání občánků  

V souvislosti s ukončením možnosti vstupu obecních pracovnic do databáze evidencí,  
žádáme rodiče dětí ( nar. od 1.6.2015 do 30.4.2016) , kteří si přejí zúčastnit se ,,Vítání občánků“ aby 
tuto skutečnost oznámili na obecní úřad nejpozději do 31.5.2016. 

 

Úřední hodiny obecního úřadu v Dlouhé Vsi 

 Prosíme občany o respektování zavedených úředních hodin OÚ:  
 
  pondělí  7-17 hodin (polední přestávka 12-13 hod.) 
  středa  7-16 hodin (polední přestávka 12-13 hod.) 
 
Mimo úřední dny nemůžeme vždy garantovat přítomnost pracovníků na úřadě (semináře, školení). 
 

Poplatky 
 Upozorňujeme občany, kteří dosud nemají uhrazený poplatek za svoz komunálního odpadu, 
popř. za psy, aby tak učinili co nejdříve.  
 

Čistírna odpadních vod a kanalizace 
 V letošním roce byla podána žádost o dotaci na výstavbu  ČOV a kanalizace v Dlouhé Vsi. 
Výsledky přidělení finančních prostředků z OP Životní prostředí budou známy do konce července 
letošního roku. Pokud by Dlouhá Ves prostředky na výstavbu získala, následovalo by dopracování 
projektové dokumentace a výběr zhotovitele. Samotná realizace by připadala v úvahu na přelomu 
roku 2016/2017.  Předpokládá se, že vysoutěžená realizační cena by se měla pohybovat kolem 70 
milionů korun. Dotace by měla pokrýt zhruba dvě třetiny nákladů.  
 

Odpadové hospodářství 
 V minulém zpravodaji jste se mohli dočíst o nové společnosti zajišťující odpadové 
hospodářství na Sušicku – Pošumavské odpadové s. r. o. 

 Obec Dlouhá Ves využila nabídku vstoupit do této nové společnosti jako její člen, což pro ni 
přineslo několik výhod. Cenová nabídka služeb Pošumavské odpadové s. r. o. je pro naši obec 
finančně výhodnější zejména při likvidaci komunálního a tříděného odpadu (úspora ročně zhruba 
180 tis. Kč), další výhodou členství je možnost účasti obce na valných hromadách společnosti, kde 
jsou projednávány všechny důležité kroky samotného nastavení provozu a služeb pro občany. Obec 



může vznášet připomínky a účastnit se procesu rozhodování o důležitých skutečnostech.  
 Z těchto důvodů se zastupitelstvo obce rozhodlo v prosinci 2015 podat výpověď ze smlouvy 
stávajícímu dodavateli služeb firmě Rumpold – P s. r. o., která je platná k 30. červnu 2016. Ve službě 
se pro občany nic nemění, svozovým dnem je a nadále bude středa.  
 I přesto, že se snažíme v této oblasti podnikat kroky, které šetří naše společné peníze, je stále 
co zlepšovat. I když vezmeme v úvahu budoucí finanční úsporu, bude obec v oblasti odpadů nadále 
na každého občana doplácet nemalou částku. Zejména komunální odpad je poměrně „drahou“ 
záležitostí i proto, že máme stále rezervy v třídění odpadu. Je třeba třídit! Tříděný odpad je pro obec 
(a tím i pro občany) levnější než komunální, ale bohužel stále mnoho odpadků, které patří do 
kontejnerů na TŘÍDĚNÝ ODPAD, končí v popelnicích u domů. Zkusíme to zlepšit? 
 
 

Sběrný dvůr  
 Sběrný dvůr pro občany Dlouhé Vsi zůstal v Sušici, v ulici Pražská, změnil se pouze 
poskytovatel služby, kterým je také společnost Pošumavská odpadová s. r. o.  
 
Otvírací doba Sběrného dvora je: 
 
úterý a čtvrtek 13 - 18 hod                         sobota 8 - 12  a 13-15 hod 
 
 Ve Sběrném dvoře v Sušici jsou od občanů vybírány všechny druhy odpadu, omezení platí 
pouze na množství stavební suti, eternitu a velkoobjemového odpadu (zhruba 500 kg). Toto 
odpovídá běžnému množství odpadů z domácnosti, popř. výměně sedací soupravy apod.  Pokud má 
někdo stavebního odpadu, eternitu a velkoobjemového odpadu více ( např. při celkovém vyklízení 
chaty nebo chalupy, při přestavbě domu apod.), je možné si  za úhradu domluvit přistavení 
velkoobjemového kontejneru.  
  

Dotace 
 Níže je uveden přehled žádostí o dotace, které byly podány od ledna 2016. V podávání 
žádostí budeme pokračovat v návaznosti na vypsaných vhodných dotačních titulech.  
 

V letošním roce jsme získali dotaci na opravu komunikací ve výši 400 tis. Kč. Opraveny 
budou  nejhorší úseky silnic, a to zatáčka u Bohdašic, část silnice od Rajska k Annínu a část silnice v 
Dlouhé Vsi v lukách, kde je zlomená krajnice, což brání průjezdu obslužných vozů (popelářský vůz, 
traktor při protahování ad.). Celkové náklady na opravu se budou pohybovat nad hranicí 1 mil. 
korun. 
 Podařilo se také získat dotaci na opravu kapličky v Anníně na návsi. Poskytnutá dotace 
z Minsterstva pro místní rozvoj ČR pokryje 70 % nákladů na opravu. Bude provedeno odvodnění 
objektu drenáží, oprava soklu, vnitřních a vnějších omítek, sloupků v oplocení a další. 
  
            Dechovkový festival, který se letos uskuteční 30. července, bude rovněž podpořen dotací. Na 
uspořádání přispěje Krajský úřad Plzeňského kraje částkou 10 tis. Kč.  
 
 V roce 2016 byla také podána žádost o dotaci z evropských peněz – z programu IROP na 
pořízení dopravního automobilu pro hasiče. Dotační titul, který slibuje úhradu nákladů ve výši 90 % 
z ceny pořizovaného automobilu jsme mohli využít proto, že naše zásahová jednotka hasičů byla 
přesunuta do vyšší kategorie, kategorie JPO III. Výsledek  žádosti budeme znát ve druhém pololetí 
letošního roku. 
 O podání žádosti na výstavbu ČOV a kanalizace je psáno v úvodu – žádost byla podána 
4. ledna 2016.  



 Ve spolupráci s Mikroregionem Šumava – západ a bavorskými partnery sdružených ve 
společenství ILLE jsme podali žádost o dotaci „Putování bez hranic srdcem Evropy“.  Případná 
dotace umožní naší obci napojení se na turistické stezky vedoucí z Bavorska. Na Sklářské stezce leží 
hrobka rodiny Schmidů (v Anníně), na kterou je v této žádosti požadovaná podpora pro její opravu. 
Výše dotace je 90 %  z celkových nákladů na opravu hrobky, a na instalaci informačních tabulí 
a laviček u plánovaných stezek. Zda jsme  se žádostí uspěli se dozvíme do konce letošního června. 
  
 Další podaná žádost o získání finančních prostředků, tentokrát opět  z Plzeňského kraje, 
počítá s pořízením a instalací uzamykatelných  cykloboxů na cyklostezce vedoucí kolem ATC Nové 
Městečko. Žádosti jsou již vyhodnocené, byli jsme vyhodnoceni jako náhradníci. Dotaci získáme 
v případě, že některý z podpořených projektů ostatních žadatelů nebude včas a za sjednaných 
podmínek realizován. 
 
 Ve schvalovacím řízení jsou další dvě žádosti, na jejichž vyhodnocení zatím čekáme. Jde 
o pořízení dávkovače chloru a elektronického hlídání hladiny vody ve vodojemu v Dlouhé Vsi, druhá 
žádost se týká věcného vybavení hasičů – zásahové obleky a helmy. 
 
 

AKTUALITY 
 
 Během května  budou v Dlouhé Vsi  na hřišti  instalovány dva nové herní prvky pro děti, 
které si kromě stávající houpačky budou moci užít i skluzavku a prolézačku. 
 
 Obcí byla zakoupena mobilní sada na opravu silnic. Nyní si sami můžeme průběžně 
opravovat výtluky, praskliny a drobnější poškození silnic. Zaměstnanci obce, kteří se zařízením 
budou pracovat, prošli v dubnu zaškolením a praktickou ukázkou. 
 

Opět využíváme  možnost zaměstnat své občany evidované na Úřadu práce. Budou se starat 
o vzhled a čistotu Dlouhé Vsi, jejich úkolem je zejména sekání trávy, hrabání, pravidelný úklid 
zastávek a prostoru kolem kontejnerů apod. 
 
 I v letošním roce budou mít občané možnost zúčastnit se zájezdu Dostupná Šumava, kdy se 
autobusem mohou podívat na místa, která jsou jinak přístupná pouze pěšky. Termíny zájezdů jsou 
uvedeny níže, přihlašovat se můžete v kanceláři obecního úřadu – na květnový výlet doporučujeme 
co nejdříve.  
 

Každý měsíc, většinou první sobotu v měsíci, promítáme v dlouhoveském kině. Na léto 2016  
připravujeme mimo jiné pro občany české filmové novinky roku 2016, a to filmy  Dvojníci (hrají 
O.Sokol, P. Nárožný, J. Kohák…)   a Jak básníci čekají na zázrak (hrají P. Kříž, D. Matásek, 
T. Brodská, P. Zedníček  a další).  Cena vstupenky je stále 30 Kč za osobu.  

 
Ve středu 4. 5. proběhne Janovicích (16:00 h), Dlouhé Vsi ( 16:15 h), Bohdašicích (17:15 h),  

Novém Městečku (17:45 h)a Anníně (18:00 h) očkování psů. Při očkování budou mít občané 
možnost zakoupit si přípravky na odčervení, proti blechám i klíšťatům pro pejsky i kočky.  

 
Na sobotu 28. 5. připravují sportovci z Dlouhé Vsi zápas staré gardy s internacionály 

Bohemians Praha.  Na hřišti bychom měli vidět A. Panenku, K. Dobiáše a další legendy fotbalu. 
Ve stejný den, tedy v sobotu 28. 5.  ve 14:00 hod proběhne v kostele sv. Mořice tradiční 

Česko – německá bohoslužba. Na Mouřenci je průběžně  pořádáno mnoho zajímavých akcí, 
o kterých se můžete dozvědět např. na stránkách www.pratelemourence.cz. 



O činnosti ZŠ a MŠ  informuje ředitelka Mgr. Alena Kratochvílová: „ V únoru byla obnovena 
nová počítačová učebna, v současné době byly ještě zakoupeny nové výukové programy, které 
budeme v nejbližší době instalovat. Žáci MŠ i ZŠ se průběžně zúčastňují jak sportovních, tak 
kulturních akcí. V březnu jsme ve spolupráci s hasiči  připravili kulturní program k MDŽ. Přivítali 
jsme jaro vynesením  Moreny (zimy), kterou jsme odnesli k řece a pustili po vodě. Nechyběli jsme ani 
na tradičních  Pohádkách pro nejmenší, které každoročně připravuje sušické gymnázium. I letos se 
nám pohádky moc líbily a pořádně jsme jim zatleskali! 
 Hned začátkem dubna se náš loutkový kroužek pod vedením paní Soukupové zúčastnil krajské 
přehlídky Pimprlení v Plzni. Velký dík patří rodině Skypalů, paní Bejvlové, panu Lavičkovi, paní 
Vindišové a panu Krýslovi za pomoc loutkovému kroužku. 
 V dubnu nás čeká projektový den - Den Země, který je zaměřen na ekologii, třídění odpadu 
a sběr odpadků v terénu.   
 K svátku maminek jsou připraveny hned dva programy – děti ze základní školy vystoupí 
s kulturním pásmem v neděli 8. května v místním kině od 14 hodin, děti z MŠ oslaví  svátek  spolu 
s maminkami 11. května v prostorách školky. 
 Do konce školního roku připravujeme pro žáky ještě divadlo s loutkoherečkou Mirkou 
Vydrovou, výchovný koncert v oboru tance, čtenářskou soutěž, oslavu Dne dětí, povídání 
o bezpečnosti s Policií ČR,  školní výlet, závěrečné sportovní odpoledne s rodiči a překvapení na 
závěr (23. června) sférické kino.  
 Během roku se uskutečnilo a povedlo mnoho akcí, za které patří poděkování nejen 
zaměstnancům školy, ale i rodičům, sponzorům, místním hasičům a samozřejmě obci.“ 
  

ZVEME VÁS 
 
30. 4. - 1. 5.     Dlouhoveská pouť 

 4. 5.   Dl. Ves + osady  očkování psů 

 8. 5.    kino Dl. Ves, 14:00 hod Den matek  

 8. 5.   kino Dl. Ves   promítání v kině, film bude upřesněn  

26. 5.        Dostupná Šumava – celodenní výlet po Šumavě 

28. 5.  Mouřenec, 14:00 hod  Česko - německá bohoslužba 

28. 5.   hřiště Dl. Ves  zápas Internacionálů Bohemians Praha a staré gardy Dl. Ves 

18. 6.   OÚ, 10:00 hod   Vítání občánků 

28. 6.   Annín    Zastupitelstvo obce 

23. -24. 7.  Annín    Annínská pouť spojená s oslavami 220 let od založení   

                                                                        annínské sklárny 

30. 7.  Dlouhá Ves   Dechovkový festival 

 

  Ivana Vítovcová 
  starostka obce 
 
 

Veškeré informace z naší obce, aktuality či pozvánky na akce se dozvíte na www stránkách naší obce a na 
facebookovém profilu. Do vývěsek v obcích  dáváme ty nejdůležitější informace, vše se tam ale bohužel nemůže vejít. 


