
 

Obecní zpravodaj  - Obec Dlouhá Ves                                 č. 3/2015 (27.8.2015) 

 

Milí spoluobčané,  

prázdniny utekly jako voda a my si z horkého léta budeme pomalu zvykat na podzimní dny. 

I během léta se udály věci, se kterými vás prostřednictvím Obecního zpravodaje chci seznámit.  

 

 

Základní škola a mateřská škola Dlouhá Ves 

 

 Ke dni 31. 7. 2015 podala ředitelka ZŠ a MŠ Dlouhá Ves Mgr. K. Popelová vzdání se funkce 

ředitele školy z důvodu odchodu do starobního důchodu. Bylo vypsáno konkurzní řízení na obsazení 

funkce ředitele školy, ze kterého byla komisí vybrána Mgr. A. Kratochvílová. Sedmičlenná komise byla 

složena ze zástupců Krajského úřadu Plzeňského kraje, České školské inspekce v Plzni, ředitele školy 

v Hlavňovicích, odcházející ředitelky, zástupců obce a školské rady ZŠ a MŠ Dlouhá Ves.  

 Touto cestou bych chtěla ještě jednou K. Popelové poděkovat za práci, kterou v Dlouhé Vsi pro 

naši školu odvedla a popřát jí do další životní etapy hodně zdraví a pohody. Nové ředitelce 

A. Kratochvílové přeji šťastnou ruku při vedení školy a plné lavice spokojených žáků.  

 

 Při svém uvedení do funkce Mgr. Alena Kratochvílová uvedla:  

„Jsem si vědoma, že převzít školu po úspěšném řediteli nebude jednoduché. Ráda bych na některé 

aktivity navázala a podporovala tvůrčí   podnětné prostředí založené na příjemné atmosféře mezi 

zaměstnanci školy a žáky. Mým největším přáním je, aby se ve škole žákům líbilo a považovali ji za svou 

stejně jako já. V souvislosti se změnou ředitele školy byla přijata nová paní učitelka Markéta Kovárnová, 

kterou bych ráda přivítala a popřála jí, aby se jí v nové škole dařilo a líbilo. 

V srpnu začala fungovat mateřská škola, do které je přihlášeno celkem 26 dětí. Do školních lavic v září 

usedne dalších 45 dětí. Všem zaměstnancům, rodičům i dětem přeji do nového školního roku šťastný start. 

Slavnostní zahájení nového školního roku proběhne ve škole 1. září 2015 od 8.30 hod.“                   

      

 

ZPRÁVY Z ÚŘADU 

 

Komunikace Dlouhá Ves – Radešov  

 V červenci byla v rámci dokončení stavby komunikace Dlouhá Ves – Radešov, úsek A předána 

obci i dokončená stavba autobusových zastávek. Doba výstavby, která započala v září  2014,  byla pro 

mnohé řidiče, ale i  naše občany bydlící na konci Dlouhé Vsi, nepříjemná. Museli mít velkou trpělivost 

s prašností, exhalacemi z nastartovaných aut v kolonách a hlukem. Nyní je již průjezd Dlouhou Vsí 

 



plynulý.  

Rozpočet výstavby zastávek včetně veřejného osvětlení na nich byl 2 535 792,50 Kč. Zhotovitel, 

firma Eurovia, vysoutěžila zakázku za 1 664 635,10 Kč. Tato cena byla také cenou realizační.  

V současné době připravuje Správa a údržba silnic Plzeňského kraje dokumentaci k výstavbě úseku B, 

který by se měl realizovat v roce 2017.  

 

 

 "Vodovod Dlouhá Ves – posílení výtlačného řadu" 

 V červnu byly dokončeny práce na stavbě  "Vodovod Dlouhá Ves – posílení výtlačného řadu".    

Cílem stavby bylo dle projektu posílení potrubí výtlačného řadu vedeného od vrtů k vodojemu. Stávající 

výtlačný řad sloužil od roku 1978, v dnešní době byl již ve velmi nevyhovujícím stavu. Dále bylo nově 

rozvedeno propojovací PE potrubí mezi třemi vrty, které bylo ještě v původních materiálech. Zbylé dva 

vrty jsou již v PE potrubí propojeny.  

Rozpočtová cena dle projektu činila 1 704 208,17 Kč. Zakázku vysoutěžila firma Šumavské 

vodovody a kanalizace, Klatovy s nabídkovou cenou 1 076 151,41 Kč. Realizační cena byla navýšena 

o práce, které v projektu nebyly řešeny (elektro projekt, prodloužení trasy vedení k  trafostanici a s tím 

související  zemní práce..). Realizační cena byla navýšena o 78 797,91 Kč na celkových 1 154 949,32 Kč.  

Na tuto akci byla získána dotace ve výši  662 566,93 Kč, obec tedy zaplatila 492 382,39  Kč ze svého 

rozpočtu.   

    

 

Dohoda  Mikroregionu Šumava - západ s bavorským partnerem ILE Nationalpark Gemeinden 

Dne 12. 6. 2015 jsem se zúčastnila spolu s místostarostou V. Zdeňkem slavnostního uzavření 

dohody o spolupráci Mikroregionu Šumava-západ a jeho bavorského partnera  ILE Nationalpark 

Gemeinden. Dohoda byla podepsána v prostorách hraničního nádraží Bavorské Rudy za přítomnosti 

představitelů členských obcí obou uskupení a politiků obou států. Dohoda o spolupráci nám umožní 

čerpat finanční prostředky na projekty, do kterých se zapojíme společně s bavorskými partnery. 

 

 

Nákup služebního vozidla 

 V srpnu bylo pořízeno nové osobní vozidlo. Škodu Felicii budou používat zaměstnanci, kteří 

pracují v terénu obce. Ti zatím využívali ke svým přesunům v rámci našich obcí jen traktory. Náš 

požadavek byl na automobil, který má větší světlou výšku pro průjezd terénem. Vybírali jsme ze tří 

variant, Škoda Yeti, Suzuki S Cross, Dacia Duster. Jako nejlepší varianta (poměr cena x kvalita x záruční 

doba)  bylo vybráno vozidlo Suzuki S Cross.   



 

Poplatky 

 Upozorňujeme občany na splatnost vodného, které je 30. 9.2015. Jedince, kteří ještě neuhradili 
poplatek za svoz odpadu, žádáme o úhradu ihned.  
  

Kominík 

V říjnu 2015 navštíví naši obec kominík pan Krčmář ze Sušice. V případě vašeho zájmu o využití 
kominických služeb  kontaktujte obecní úřad, kde objednávky evidujeme.  
 

 

Rozhlas 

 Na OÚ máme několik žádostí k nápravě  fungování veřejného rozhlasu. Na podzim plánujeme 

pozvat firmu na odstranění těchto závad. Pokud máte také připomínky, sdělte nám je, aby mohly být 

závady odstraněny všechny najednou.  

 

Dechovkový festival 

 V sobotu 25.7.2015 se uskutečnil již čtvrtý ročník Dechovkového festivalu, na kterém vystoupily 

kapely Babouci, mysliveská kapela Atlas, sušická Solovačka a horažďovická Otavanka. Festivalem 

provázel Jaroslav Kopejtko z Českého rozhlasu Plzeň.  Počasí přálo, kapely hrály krásně a téměř čtyřista 

diváků se skvěle bavilo.   

 Na letošní ročník se nám podařilo získat dotaci z Plzeňského kraje, mediálními partnery byli 

Radio Dechovka a společnost FILM Pro Klatovy. 

 

Výlet  

 Dne 16.6.2015 proběhl první výlet určený našim seniorům "Dostupná Šumava 2015".  Účastníci 

se podívali na  Rokytu, Tříjezerní slať, Javoří Pilu, Rybárnu, Modravu, Březník, Ptačí nádrž, Kvildu, 

Bučinu, Knížecí Pláně, Borová Lada a Chalupskou slať.  V Borových Ladách navštívili sovinec, kde 

mohli ve voliérách obdivovat výra velkého, puštíka bělavého, kalouse ušatého a další sovy. Celý den 

zpříjemnila poutavým komentářem průvodkyně.  

 Podzimní „Dostupná Šumava“ se uskuteční 15. 9. 2015, místa jsou však již všechna obsazena.  

Díky velmi pozitivním ohlasům se pokusíme tyto výlety pro vás příští rok zopakovat.   

 

Fotogalerie 

Fotky z našich akcí si můžete prohlédnout ve fotogalerii na našich internetových stránkách.  

 

 

                                                                                                                    Ing. Ivana Vítovcová 



KALENDÁ Ř AKCÍ 

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

 

29. 8. 2015   od 13:00 hod  Dlouhoveský Soptík           hasičská soutěž na hasičském hřišti u řeky 

 

8. 9. 2015 – od 18:00 hod Obecní zastupitelstvo v zasedací síni OÚ Dlouhá Ves 

 

12. 9. 2015 od  20:00 h  Kino Dlouhá Ves 

                                        Český film Vybíjená s R. Genzerem, M. Suchánkem, O.  Sokolem,  S.  

                                        Krainovou  v hlavních rolích                        Vstupné 30 Kč 

 

15. 9. 2015    Dostupná Šumava  (celodenní výlet s průvodcem) – všechna místa jsou již zadaná 

 

3. 10. 2015 od 18:00 hod Kino Dlouhá Ves     Popelka, hraný film USA, romantický, dobrodružný,  

                                          rodinný, fantasy                                                                  Vstupné 30 Kč 

 

17. 10. 2015–  Taneční zábava v hasičárně 

 

14. 11. 2015   muzikál Mýdlový princ (divadlo Broadway Praha) – všechna místa jsou již zadaná 

 

   

 

Akce na Mouřenci (www.pratelemourence.cz) 

29. 8. 2015 od 19:30 hod      Filmový Mouřenec beseda s  Emilem Kintzlem  - Zmizelá Šumava,  Policie 

Modrava, Záhady Toma Wizarda, pohádka Tři životy;              

od 20:30  uvede Jiří Strach  promítání pohádky Anděl Páně 

 

30. 8. 2015 od 14:00 hod        Školství na Mouřenci – procházka s průvodcem  

 

6. 9. 2015         St. Maurenzen und Music 

                                            12:00 hod   deutsche Kirchenführung 

                                                                  14:00 hod   DUO VOLANTE aus Viechtach 

   

         

 

Obecní úřad Dlouhá Ves                                  www.sumavanet.cz/dlouhaves               tel. 376 52 88 25, 724 964 075 

Základní a mateřská škola Dlouhá Ves            www.zsdlouhaves.cz                              tel. 378 77 42 30, 727 856 995 


