
Obecní zpravodaj  - Obec Dlouhá Ves                            č. 2 / 2017 (9. 11. 2017) 

Vážení spoluobčané,  

 v listopadovém zpravodaji 2017 z Dlouhé Vsi jsou opět shrnuty aktuální informace z naší obce 

a pozvánky na blížící  se akce.     

Investiční akce 

� Šoupata a hydranty v Dlouhé Vsi -   v září  bylo vyměněno 9 šoupat ve  třech uzlech. U Hostků, před 

Trčanů a v silnici mezi Adamců a Forejtů – zde byla zlikvidována šachta se  železným poklopem ve vozovce. 

Nyní můžeme při poruše na vodovodu uzavírat pouze jednotlivé úseky vodovodního řadu. Zároveň byly 

obnoveny dva nefunkční hydranty, u pensionu Fontána v lukách a před bytovkama.  Akce byla financována 

za pomoci dotace 235 000 Kč (70% celkových nákladů), kterou jsme získali od Krajského úřadu Plzeňského 

kraje, odboru regionálního rozvoje.   

 Dalších 313 000 Kč nám bylo poskytnuto Krajským úřadem Plzeňského kraje na automatickou 

tlakovou stanici, která posílí vodovod a v horní části Dlouhé Vsi. Instalace  ATS ve škole je zároveň první 

fáze přípravy na rozšíření vodovodu.   

↸ Oprava části teplovodu do bytovek – kontrolou stavu teplovodů u bytovek byl zjištěn jejich havarijní 

stav, některé části byly zcela rozpadlé. Během srpna a září jsme část teplovodů od obecní kotelny k bytovkám 

vyměnili.   Instalací nových, zaizolovaných teplovodů dojde k významnému  snížení tepelných ztrát a úspoře 

na nákladech za topení. Oprava teplovodů stála 554 000 Kč bez DPH. Částka bude v průběhu 10-ti let 

rovnoměrně rozpuštěna nájemci kotelny. Roční zvýšení nájmu kotelny by mělo podle výpočtů pokrýt náklady 

spojené s tepelnými ztrátami, které vznikaly díky havarijnímu stavu teplovodu. 

� Dopravní automobil pro jednotku sboru dobrovolných hasičů v Dlouhé Vsi – na konci září jsme 

obdrželi nový dopravní automobil pro naši zásahovou jednotku hasičů. Automobil jsme převzali ve firmě THT 

Polička, která vyhrála výběrové řízení na dodávku vozu. Financování bude provedeno za pomoci dotace, kdy 

obdržíme 90% nákladů, tedy 2 170 000. Obec zaplatí 10% nákladů, což činí 241 tis. Kč.  Obec Dlouhá Ves 

slavnostně předá vozidlo jednotce dobrovolných hasičů v pátek, 17. 11. 2017. Slavnost začne ve 13:00 hod 

u  hasičské zbrojnice za přítomnosti hostů a Mons. A. Pintíře, který našim hasičům a vozidlu požehná.  

 

� Hrobka v Anníně –  V červenci byla dokončena oprava hrobky rodiny Schmidtů v Anníně. 

V současné době probíhá debata mezi obcí a památkovým úřadem o podobě zábradlí, které se bude před 

hrobkou z důvodu bezpečnosti osob instalovat. Na opravu byla obci poskytnuta dotace z programu  

přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko ve výši 90% nákladů.  

⚽ Bezpečné branky – obec se zúčastnila programu Krajského úřadu "Bezpečné branky", z kterého 

získala dotaci na pořízení 2 kusů certifikovaných branek. Ty potřebují naši žáci k tréninku a k pořádání 

žákovských zápasů.  Branky stály  38 tis. Kč, obec získala od Krajského úřadu Plzeňského kraje 35 tis. Kč.                          



� Veřejné osvětlení v části Dlouhé Vsi – v průběhu podzimu proběhla v Dlouhé Vsi akce ČEZu, který 

ukládal své vedení do země. Obec se k této akci připojila a  obnovila veřejné osvětlení v části od kina 

k Pavlíkům.   

⍋ ČOV a kanalizace v Dlouhé Vsi – na podzim, po velmi dlouhém legislativním procesu, který musela 

obec Dlouhá Ves díky obstrukcím určitých firem absolvovat, jsme podepsali smlouvu s vítězem výběrového 

řízení na zhotovitele stavby ČOV a kanalizace.  Pokud půjde vše podle plánu, převzala by si firma staveniště 

v průběhu února 2018 a započala by se stavebními pracemi. Jelikož se jedná o mnoho informací, které bychom 

chtěli veřejnosti sdělit, bude se v pátek 8. 12. 2017 konat v kině veřejné setkání s občany k akci ČOV 

a kanalizace. Zde bude většině lidí předána projektová dokumentace na přípojky, kterou slíbila firma 

PROVOD, s.r.o. do tohoto termínu dodat. Zveme k účasti všechny občany, kteří se chtějí dozvědět podrobnosti 

o výše uvedené akci.  

Odpady 

� Občané měli možnost vedle haly ukládat ořezané větve a klestí, které občas přijela seštěpkovat  firma 

se štěpkovacím kamionem.   Někteří občané si však z prostoru kolem haly začali dělat sběrný dvůr 

a zanechávali zde veškerý odpad. V hromadě klestí se objevovala hlína i s kamením ze zahrádek, shnilá jablka,  

starý čalouněný nábytek, hračky, plastové kýble apod.   

 V současné době obec provedla úklid prostoru kolem haly. Kromě starých elektrospotřebičů, které 

můžete zanechávat před vraty haly, a který si hasiči odevzdaji výkupní firmě Elektrowin, je zakázáno prostor 

u haly používat ke skládce jakéhokoli odpadu.  Nevožte proto na vyklizený prostor žádný odpad. 

Veškeré odpady můžete odvážet do sběrného dvora v Sušici, ulice Pražská, areál ČOV. Provozní doba je 

v úterý a ve čtvrtek od 13:00 - 18:00 hod, v sobotu od 8:00 – 12:00 hod a 13:00 – 15:00 hod. V obci je také 

dostatek kontejnerů na separovaný odpad, proto je prosím využívejte. Plastové lahve do kontejnerů mačkejte, 

vývozy separovaného odpadu se účtují za počet vývozů kontejneru. Zároveň Vás žádám, abyste separovaný 

odpad vhazovali do kontejnerů a nenechávali ho stát v tašce vedle nádob. Tento nepořádek kolem nádob svádí 

další, a nejen naše, občany k tomu, aby počínající skládku "doplňovali". Je v zájmu nás všech, abychom 

u kontejnerů dodržovali pořádek. 

 

Obecní úřad 

� Poslední úřední den v roce 2017 bude ve středu, 20. 12. 2017 do 16:00 hod. Žádáme občany, aby do 

tohoto dne uhradili veškeré poplatky( odpad, voda, vývoz jímky apod.). První úřední den pro občany v roce 

2018 bude z důvodu povinného školení na volby až ve středu, 3. 1. 2018 od 13:00 hod.   

 

 

 



Vítání občánků 

� V červnu byli přivítáni noví občánci obce Dlouhá Ves. Celkem přibylo za rok do naší obce osm 

miminek, vítání se účastnilo šest z nich. S malým pásmem básniček a písniček přišly všechny zúčastněné 

potěšit děti z naší mateřské školky. Velmi mě těší, že každoročně máme možnost přivítat poměrně velký počet 

občánků, potencionálních žáčků naší Základní a mateřské školy.  

Základní a mateřská škola v Dlouhé Vsi 

� Školu a školku se snažíme maximálně podporovat a jsme rádi, že zde velmi dobře funguje. V letošním 

roce odešla ze školní družiny paní Soukupová, které bych chtěla za dlouholetou práci v naší škole moc  

poděkovat a popřát jí štěstí, klid a spokojenost do další životní etapy. � 

Další novinky ze školy přidává ředitelka, Mgr. Alena Kratochvílová:  

 "V loňském školním roce odešlo z 5. třídy 9 žáků – z toho 5 žáků na Gymnázium v Sušici, 2 žáci na 

Masarykovu školu a 2 žáci na Lerchovu školu v Sušici. Tito žáci se zúčastnili celostátního testování  ČŠI 

v českém jazyce, v matematice a v předmětu – člověk a svět práce. Dopadli velice úspěšně, celkové výsledky 

testů ve všech oblastech byly hodnoceny jako nadprůměrné.  

 Do první třídy nastoupilo 11 žáků. V současné době máme v ZŠ 43 žáků a v MŠ 23 dětí. Ve škole je 

vedeno osm zájmových kroužků – výtvarný a keramický, pohybové hry, judo, loutkový, informatika, 

náboženství, hra na nástroj, logopedie a pod TJ Tatran – sportovní (fotbal). 

 Každý měsíc jsou pro žáky přichystané pestré programy, vedeme fotodokumentaci akcí, kterou můžete 

shlédnout na našich webových stránkách. 

 Ráda bych vás pozvala v pátek 17. 11. 2017  na lampiónový průvod,  odcházíme v 17.30 od školy za 

doprovodu Solovačky k hasičárně. Dále jsme připravili oblíbené aranžování s H. Kindelmannovou, které 

proběhne 27. 11 od 17.00 v jídelně školy. Také se můžete přijít potěšit na vánoční jarmark, který se uskuteční 

v sobotu  2. 12. 2017 před rozsvícením vánočního stromu. Většina akcí pro veřejnost se koná ve spolupráci 

s  místními hasiči, za podpory obce a také sponzorských darů. Všem moc děkujeme za přízeň a spolupráci."  

 

Kultura a výlety  

	 Každý rok se snažíme zorganizovat pro naše občany několik výletů. Tradicí je již zprostředkování 

"Dostupné Šumavy" pro naše seniory a výlety za divadlem. Při posledním z našich výletů, který se uskutečnil 

14. 10. 2017 jsme si za krásného počasí užili projížďku lodí po Vltavě a následně navštívili představení Hello 

Dolly, s Ivanou Chýlkovou v hlavní roli.  

 V našem kině pro vás každý měsíc chystáme filmové promítání. Vždy se snažíme zajistit kvalitní 

novinku nebo film, který se pyšní dobrou recenzí nebo nějakým oceněním. V sobotu 9. 12. 2017 se můžete 

od 18:00 hod těšit na pohádku "Anděl Páně 2", v lednu pak na výbornou novinku, animovanou komedii pro 

celou rodinu "Hurvínek a kouzelné muzeum. 



Pozvánky                            

17. 11. 2017 pátek    13:00 hod        Slavnostní předání nového vozidla hasičům – u hasičárny   

17. 11. 2017 pátek 17:30  hod Lampionový průvod od školy v Dlouhé Vsi 

19. 11. 2017 neděle 15:30 hod Sametový Mouřenec, písně Karla Kryla  v podání skupiny Missa 

     Kostel sv. Mořice u Annína 

27. 11 2017 pondělí 17:00 hod Aranžování s Hankou Kindelmannovou – školní jídelna 

02. 12. 2017 sobota 15:30    Vánoční jarmark u hasičárny v Dlouhé Vsi 

02. 12. 2017 sobota  17:30 hod  Rozsvícení vánočního stromu v Dlouhé Vsi 

03. 12. 2017 neděle 13:30 hod Zahájení adventu na Mouřenci s p. Jendou Kulhánkem 

Prodej a žehnání adventních věnců 

     Kostel sv. Mořice u Annína  

08. 12. 2017 pátek 18:00 hod  Setkání s občany  - ČOV a kanalizace  - kino Dlouhá Ves       

09. 12. 2017 sobota  18:00 hod        Kino Dlouhá Ves  promítání pohádky Anděl Páně 2  

                                                            vstupné 30 Kč 

12. 12. 2017 úterý 18:00 hod Zasedání zastupitelstva obce, Annín Pension Jana 

13. 12. 2017 středa 18:00 hod Společné zpívání koled – Annín u kapličky na návsi 

17. 12. 2017 neděle 14:00 hod Adventní romantika na Mouřenci – Žihelský sbor 

     Betlémské světlo od skautů z Hartmanic 

Kostel sv. Mořice u  Annína 

24. 12. 2017 neděle 11 - 12:00 h Štědrá hodinka na Mouřenci – kostel sv. Mořice u Annína 

26. 12. 2017 úterý 11:00 hod Vánoční Štěpánská mše v Anníně – Hrobka rodiny Schmid 

26. 12. 2017 úterý 14:00 hod Mouřenecké dětské vánoce, kostel sv. Mořice u Annína 

31. 12. 2017 neděle  18:00 hod Dětský Silvestr s ohňostrojem na hřišti v Dlouhé Vsi 

31. 12. 2017 / 1. 1. 2018   Silvestrovská půlnoční mše na Mouřenci  

Každou listopadovou sobotu a neděli + v pátek 17. 11. vždy od 10:30 h probíhají na Mouřenci komentované 

prohlídky kostela a kostnice.  

 Výše uvedené akce pro Vás  připravuje Obec Dlouhá Ves, Lukáš Milota, hasiči, sportovci, ZŠ a MŠ Dlouhá 

Ves společně s rodiči. Sledujte také pozvánky na tradiční adventní program na Mouřenci, který připravuje a organizuje 

Lukáš Milota společně s Přáteli Mouřence.  

 


 Závěrem Vám všem chci popřát v nastávajícím adventu mnoho klidu a pohody, užijte si krásné vánoce a do 

nového roku si přineste zdraví, štěstí a splněná přání.  

                                         Ivana Vítovcová 
                                                                                                            starostka obce 
 
________________________________________________________________________________ 
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 


