
 

Obecní zpravodaj  - Obec Dlouhá Ves                                        č. 2/2015 

 

Vážení spoluobčané,  

 do rukou se Vám dostává druhé číslo zpravodaje obce Dlouhá Ves. Čas se nám posunul do 

druhého čtvrtletí roku 2015, pojďme se tedy společně poohlédnout, co se u nás událo a co nás 

v nejbližší době čeká.  

ZPRÁVY Z ÚŘADU 

 

Investiční akce  

 .  

Demolice kulturního domu  

  Vítězem výběrového řízení na zhotovitele výše uvedené akce, kterého se zúčastnilo 6 firem,  

se stala společnost  Silnice Horšovský Týn, a. s.  Tato firma nabídla nejnižší akceptovatelnou cenu. 

Rozpočet celé akce, provedený v cenách CS ÚRS (cenová soustava sjednocující postupy v ČR pro 

stanovení ceny stavebního díla), byl stanoven na 2,56 mil Kč. Vybraná firma vysoutěžila realizaci za 

cenu 1,18 mil Kč. Zároveň s demolicí firma vybudovala z části vzniklého materiálu vyvážecí  plochu 

při cestě na Platoř a opravila poškozený chodník před bývalým "kulturákem".  Fakturovaná částka se 

shodovala s vysoutěženou cenou.  

  

Komunikace Dlouhá Ves – Radešov  

 Práce na této akci probíhají dle plánu. Silnice včetně zastávek by měla být dokončena do 

června 2015.  Po tuto dobu je třeba počítat s mírným zdržením, na staveništi je doprava svedena 

místy jen do jednoho pruhu.  

 

 "Vodovod Dlouhá Ves – posílení výtlačného řadu"  

 Realizace této akce bude probíhat od 4. 5. 2015.  V konečné fázi  zhotovení bude přerušena 

dodávka vody v Dlouhé Vsi, předpokládá se, že nejdéle na jeden den. O tomto přerušení budete včas 

informováni místním rozhlasem, oznámením na internetových stránkách obce a ve vývěskách.  

 

 

Zavedení úředních hodin na Obecním úřadě v Dlouhé Vsi od 1. 5. 2015  

  Mimo úřední hodiny nebude nikdo odmítnut, ale z důvodu různých povinných školení 

zaměstnanců úřadu, nemůžeme někdy mimo úřední hodiny garantovat přítomnost pracovníků na 

úřadě. Prosíme občany o respektování úředních hodin, vyhnete se tak možné zbytečné cestě na úřad. 

 



Úřední hodiny:  Po 7:00 - 17:00 

   St  7:00 - 16:00 

   Polední přestávka: 12:00-13:00 

Pracovní doba: 

Po 7:00 - 17:00 

Út 7:00 - 15:00 

St  7:00 - 16:00 

Čt  7:00 - 15:00 

Pá  7:00 - 15:00 

Polední přestávka: 12:00-13:00 

 

Poplatky 

 Upozorňujeme občany, kteří doposud neuhradili poplatek za svoz odpadu, aby tak učinili 
nejpozději do 31.5.2015.  
  

Vítání občánků 

 Slavnostní ,,Vítání občánků´´ se uskuteční v sobotu 6. 6. 2015 od 10:00 hodin v zasedací 

místnosti Obecního úřadu v Dlouhé Vsi. 

 Žádáme rodiče, kteří si přejí zúčastnit se vítání, aby nám tuto informaci oznámili. Zároveň 

upozorňujeme i rodiče nově narozených dětí, aby nezapomněli ,,nového občánka"  osobně přihlásit 

na obecním úřadě. S sebou si vezměte rodný list dítěte. 

 

Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves 

 Dne 30. 3. 2015 přinesla paní ředitelka výše uvedené organizace do rukou starostky 

a místostarosty obce vzdání se své funkce ke dni 31.7.2015. Důvodem je odchod do starobního 

důchodu. Dne 1. 4. 2015 byl vyhlášen konkurz na nového ředitele/ku naší školy.  

 Touto cestou bych chtěla paní ředitelce Kristině Popelové poděkovat za dlouholetou práci,  

kterou pro dlouhoveskou školu odvedla a přeji jí pevné zdraví, spokojenost a klid, který si po létech 

strávených ve školství určitě zaslouží.  

 

Výlety  

 Zveme naše seniory a osoby se sníženou pohyblivostí na výlety "Dostupná Šumava 2015", 

které jsme objednali u provozovatele ČSAD Sušice. Projedete se po trase: 

Dlouhá Ves – Rokyta – Tříjezerní slať – Javoří Pila – Poledník (jen v podzimních termínech) – 

Rybárna – Modrava – Březník – Ptačí nádrž – Kvilda – Bučina - Knížecí Pláně – Borová Lada 

a pouze v jarních termínech Chalupská slať.  



 Celodenní výlety s průvodcem, díky kterému se o každém místě dozvíte různé zajímavosti,  

umožní díky povolení správy parku dojet až do lokalit, kam normálně doprava nesmí. Pěšky dojdete 

vždy jen velmi krátké úseky od zaparkovaného autobusu. 

 

Termíny:   16. 6. 2015     a    15. 9. 2015       Cena :  270 Kč 

 

 Objednávejte na Obecním úřadě v Dlouhé Vsi do 9. 6. 2015. Pro velký zájem doporučujeme 

včasnou rezervaci.  

 

Divadlo – muzikál  

 Připravili jsme pro naše občany zájezd do Prahy na muzikál Mýdlový princ.   "Příběh nás 

zavede do šumavské vesničky Tuškov, kde má mladý muž Martin Marek obnovit  ochotnický spolek, 

jinak nezíská dědictví po svém otci. V příběhu ze zapadlého koutu šumavských hvozdů se můžete 

těšit na vynikající herecké představitele stejně jako na mimořádné pěvecké výkony zpěváků. 

MÝDLOVÝ PRINC je muzikálová komedie se silnými lidskými příběhy. Je to muzikál, který vás 

může překvapit svou pravdivostí stejně jako poznáním, že na jevišti možná zahlédnete kousek sama 

sebe. Nejlepší písničky Václava Neckáře jsou už jen milým bonusem a sladkou smetanou v koktejlu, 

který jsme pro vás namíchali ", uvádí divadlo Broadway v Praze.  

 

Termín muzikálu:       14. 11. 2015 

Cena muzikálu:        600 Kč  (cena zahrnuje dopravu z Dlouhé Vsi do Prahy a zpět + cenu  

          vstupenky) 

 Objednávejte na Obecním úřadě v Dlouhé Vsi.  

 

 Vlajka a znak obce Dlouhá Ves 

 Dne 19. 11. 2014 byla obci Dlouhá Ves schválena Poslaneckou sněmovnou obecní vlajka 

a znak, dne 5. 3. 2015 jsem si v Poslanecké sněmovně převzala udělení práva  používání obecního 

znaku a vlajky. Naše obecní symboly byly schváleny dle návrhu heraldika Mgr. Jana Tejkala. 

V sobotu o pouti bude naše vlajka posvěcena v dlouhoveském kostele P. Tomasem van Zavrelem. 

K této příležitosti byla připravena výstava v prostorách zasedací místnosti OÚ Dlouhá Ves. Zde se 

dozvíte, co je na našich obecních symbolech znázorněno, zároveň zde bude připravena expozice 

k historii Dlouhé Vsi s dobovými fotografiemi, některými poprvé zveřejněnými. Výstava bude 

otevřena v sobotu (2.5.2015)  15:30 h – 17:00 h, v neděli (3.5.2015) 15:00 h – 17:00 hod. V pracovní 

dny bude přístupna v pracovní době obecního úřadu. Výstavu připravila  Mgr. Veronika Kočí. 

 

 



KALENDÁ Ř AKCÍ  

Srdečně vás všechny zveme na níže uvedené akce, které jsme pro naše občany připravili. 

 

30.4.  - 3. 5. 2015  Pouťové slavnosti 

30. 4. 2015 (čtvrtek)  18: 00 h Májka u hasičárny 

 1. 5. 2015 (pátek)     18:00 h Kino Dlouhá Ves – 7 trpaslíků  (animovaná fantasy pohádka) 

                        Vstupné 30 Kč 

2. 5. 2015 (sobota)     14:30 h posvěcení  obecní vlajky v kostele v Dlouhé Vsi 

             14:50 h průvod od kostela se Solovačkou a vysvěcenou vlajkou        

             k obecnímu úřadu 

             15:30 h otevření výstavy k přidělení vlajky obci a k historii obce  

               v zasedací síni obecního úřadu  

             16:00 h – 18:00 h hraje Solovačka u/v hasičárny/ně (podle počasí) 

             20:00 h  pouťová zábava v hasičárně 

3. 5. 2015 (neděle)     14:00 h fotbalové odpoledne na hřišti – začíná hrát Stará garda 
________________________________________________________________________________ 
 

31. 5. 2015 (neděle)   Den dětí  hřiště na návsi u hasičárny     

 

6. 6. 2015 (sobota)   10:00 h  Vítání občánků – OÚ Dlouhá Ves 

 

6. 6. 2015 (sobota)   20:00 h   Kino Dlouhá Ves – Fotograf  (nový český film natočený na  

            motivy životních osudů fotografa Jana Saudka, v hlavní roli Karel Roden) 

            Vstupné 30 Kč 

 

16. 6. 2015    Dostupná Šumava ( celodenní výlet s průvodcem, cena 270 Kč) 

 

25. 7. 2015    Dechovkový festival  na hasičském hřišti u řeky 

 

15. 9. 2015    Dostupná Šumava (celodenní výlet s průvodcem, cena 270 Kč) 

 

14. 11. 2015   muzikál Mýdlový princ (divadlo Broadway Praha, cena vstupenky + dopravy 600 Kč) 

 

             Ing.  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 


