DLOUHOMILOVSKÝ
ZPRAVODAJ
číslo 1/2008

Vážení spoluobčané,
v tomto čase, se Vám opět dostává do rukou další výtisk zpravodaje obce Dlouhomilova.
Každé jeho vydání bude postaveno na stručných zprávách z Obecního úřadu Dlouhomilov, informace
z činnosti místních spolků a měl by být především zrcadlem žití nás, občanů Dlouhomilova. Měl by
nám posloužit k tomu, abychom se pochlubili, co jsme dokázali udělat pro naši obec, či spolek. Měl by
nás seznamovat s názory občanů na dění v obci. Zároveň by nás také mohl v krátkosti obohacovat o
poznání z historie obce, seznámit se se současnou nabídkou některých služeb v blízkém okolí či
poskytnout informace firem a obchodníků o nabídce prodeje různého spotřebního zboží. Je toho
hodně, i když naše možnosti jsou omezené.

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU

☻ Důležité body z veřejného zasedání ZO ze dne: 20. 09. 2007 a 17. 12. 2007
Zprávy z obecního úřadu v Dlouhomilově začneme vyhodnocením hospodaření za rok 2007.
Plánovaný rozpočet se podařilo udržet jako vyrovnaný, takže jsme skončili v přebytku cca
1323 tis. Kč, které budeme nyní potřebovat k nákupu silné komunální techniky.
- pro výkon funkce státního silničního dozoru v obci Dlouhomilov - Benkov ustanoven ing.
Antonín Janda,
- výkup pozemku parcela č.964/4, kultura ostatní plocha o výměře 320 m² od manželů Josefa
a Marie Frankových, za účelem obnovení přerušené cesty k nemovitosti rodiny Šafářových,
čímž bude zamezeno dalším neřešitelným sporům
- výkup pozemku parcela č. 90, kultura zahrada, až po zaměření od manželů Šafářových,
rovněž na zřízení místní komunikace
- starosta obce informoval občany o dokončené akci v obci Benkov výstavby internetu pro
občany ve spolupráci s firmou RPS Computer. Pro obec Benkov bylo zadáno fy FORTEX
Šumperk územní řízení na realizaci vybudování kanalizace. Současný stav místních
komunikací je neuspokojivý a také, že budou nutné opravy, bylo zadáno odborné vypracování
pasportu a dopravního značení dle smlouvy o dílo. V závěru svého příspěvku informoval
přítomné o návštěvě zástupců fy ASD Software se záměrem realizovat na k. ú. Dlouhomilov a
Benkov několik větrných elektráren.
- v následném zasedání ZO, které se uskutečnilo 17. 12. 2007 projednána zpráva o stavu
hospodaření obce ke dni 30. 11. 2007. V průběhu roku byly tři rozpočtové změny. Ke
schválení ZO byl předložen návrh na rozpočtové provizorium pro I. čtvrtletí 2008. Finanční
výbor zasedal čtyřikrát v uplynulém roce.
☻Důležité body z veřejného zasedání ZO ze dne 27. 03. 2008
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- schválení rozpočtu obce na rok 2008, sestavený rozpočet je vyrovnaný v příjmových i
výdajových položkách na úrovni 4 639 tis. Kč
- závěrečný účet za rok 2007 byl zveřejněn na úředních deskách OÚ již 15 dnů před
projednáním v ZO,
- projednání výsledků kontroly hospodaření obce za rok 2007,
- schválení finančního příspěvku ve výši 3 tis. korun při příležitosti narození dítěte a při
nástupu dítěte do 1. třídy ZŠ. Nárok na příspěvek vzniká rodičům, kteří mají trvalé bydliště
v obci, řádně se o děti starají, plní řádně občanské povinnosti a nemají žádných neuhrazených
závazků vůči OU.
-Poplatek za komunální odpady v letošním roce je ponechán ve výši 400,- Kč na osobu.
Osvobození se vztahují na fyzické osoby, které mají v obci trvalé bydliště a prokáží, že se
v obci více než 200 dnů v kalendářním roce nezdržují. Nárok na úlevy poplatku ve výši ½
určené sazby má osoba, která je mladší nebo v příslušném roce dovrší věku 15 ti let, a osoba
starší 80 ti let nebo v příslušném roce dovrší 80 ti let.
- zařazení komunikace parcela č. 974 do pasportu MK a to do účelové komunikace
- schválení projektové dokumentace pro územní řízení stavby vedení 400 kV trasa Krasíkov –
Horní Životice, projekt je k nahlédnutí na obecním úřadě
- v platnosti zůstává nadále poplatek při odběru menšího množství vody než 10m³/rok ve výši
200,- Kč/rok

Další informace o dění v obci jsou zveřejněny na úřední desce obce, nebo na adrese:
www.dlouhomilov.cz
Slovo starosty
Milí spoluobčané, vážení čtenáři zpravodaje obce. Chtěl bych Vás touto cestou seznámit s postupem
prací na zamýšlené akci „Odkanalizování obcí Hrabišín, Dlouhomilov a Brníčko do stávající
kanalizace v Lesnici a Leštině do ČOV v Leštině. Uvedené obce se sdružily v Dobrovolný svazek obcí
Povodí Loučka. Byla zahájena spolupráce s fy KANSPO Kroměříž, která pro svazek připraví žádost
na výše uvedený projekt o dotace z fondu Ministerstva životního prostředí. Nám nezbývá nic jiného
než čekat zda bude kladně vyřízena. Výsledek se očekává v letních měsících t.r. Na základě
výběrového řízení a následně uzavřené smlouvy o dílo s projektantem ing. Jiřím Balabuchem
z Olomouce se bude, počínaje měsícem dubna až do konce roku 2008 zpracovávat dokumentace pro
stavební řízení „Přípojky splaškové kanalizace v obci Dlouhomilov“. Projektant postupně navštíví
Vaše domácnosti, vlastníci nemovitostí obdrží zpracovanou dokumentaci včetně stavebního povolení.
Cena dokumentace je 1500,- Kč, kterou občané uhradí hotově na obecním úřadu Dlouhomilov. Není
opomenuta ani obec Benkov, pro tuto část bylo zadáno projektové zpracování dokumentace na
veřejnou kanalizaci, dle uzavřené smlouvy bude vyřízena včetně stavebního povolení do poloviny
roku 2009.
Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s obecním úřadem Dlouhomilov
VYHLAŠUJE H U M A N I T Á R N Í S B Í R K U
►letního a zimního oblečení, (dámské, pánské, dětské), ze zimního oblečení především kabátů a
bund, ►lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek, ►domácích potřeb nádobí bílé i černé –
vše jen funkční,►peří, péřových přikrývek a polštářů, ►dek a přikrývek (obyčejné, vatované, larisy),
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►hraček a školních potřeb,►novin, časopisů a knih,►nepoškozené obuvi (dámské, pánské,
dětské)►kabelek, tašek, batohů a peněženek.
Z ekologických důvodů nemůžeme vzít: lyžařské boty, oděvy z umělých vláken (silon,nylon,dederon),
ledničky, televize a počítače (nebezpečný odpad), nábytek, jízdní kola, lyže a dětské kočárky
(transportem se znehodnotí).
Sbírka se uskuteční v obci Dlouhomilov, dne 17. a 18. dubna 2008, čas: čtvrtek 13.00 – 16.00 hod.
pátek 13.00 – 16.00 hod. místo: budova bývalé mateřské školy
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se transportem nepoškodily

SPOLEČENSKÁ

RUBRIKA

Na tomto místě budeme od měsíce března 2008 uvádět významná jubilea našich spoluobčanů. Od
vyjití zákona o ochraně údajů č.101/2000 Sb. nelze uvádět bez svolení občana jeho osobní údaje. Nyní
dle zkušeností s tímto zákonem je možno uvádět významná výročí spoluobčanů avšak bez uvedení
přesného data narození. Pokud s tímto způsobem sdělování nesouhlasíte, ozvěte se a Vaše výročí
nebude zveřejněno.
Významná životní jubilea oslavili v měsíci lednu – dubnu 2008 tito občané
Šafář Karel 70 let, Nosek Václav 75 let, Indrová Anna 85 let, Šamšulová Zdeňka 80 let, Horká
Světluška 70 let, Körner Gustav 70 let.
Všem výše uvedeným jubilantům přejeme hodně zdraví, životního elánu a optimismu do
dalších let.
Narození nových občánků od poloviny roku 2007 do 31.03.2008
Březina Josef č. 55,

Jílková Hana č. 24,

Štivová Anna č. 25,

Jansová Andrea č. 108,

Slavnostní vítání nových občánků
Kulturní komise při OU Dlouhomilov uspořádá v zasedací místnosti obecního úřadu dne 11.04.2008
v 16.30 hodin vítání občánků do života. Na tento slavnostní akt budou přizváni:
Pavel a Lenka Langrovi se synem Davidem, Radomír a Věra Vitáskovi se synem Vojtěchem,
Bronislav a Helena Raabovi se synem Davidem, Roman a Radka Vepřkovi s dcerou Martinou, Josef a
Jana Březinovi se synem Josefem, Karel a Jitka Jílkovi s dcerou Hanou, Miroslav Štiva a Markéta
Vlčková s dcerou Annou, Jan a Marie Jansovi s dcerou Andreou.
Statistické údaje počtu obyvatel dle stavu
V období měsíce leden – březen 2008 bylo v obci Dlouhomilov spolu s místní částí Benkov k 31. 03.
2008 celkem 480 obyvatel z toho 232 mužů, jejichž průměrný věk je 42.06 a 248 žen s průměrným
věkem 44.03. Z přehledu o počtu obyvatel podle čtvrtí žije v obci Benkov 38 dospělých občanů a 2
děti, v obci Dlouhomilov žije 385 dospělých občanů a 55 dětí.
Svobodný(á) – 162, ženatý, vdaná – 235, vdovec, vdova – 44, rozvedený (á) – 39
Úmrtí: 1

Odhlášení:
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Narození:

2

Přistěhovaní:

7
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AKTUÁLNÍ

INFORMACE

* Upozornění pro držitele psů
Majitelé volně pobíhajících psů po obci porušují Obecně závaznou vyhlášku obce Dlouhomilov
č.2/2005, o zákazu volného pobíhání psa mimo nemovitost vlastníka. V článku 3) odstavce 1 c) je
umožněn volný pohyb psa na specifikovaných prostranstvích obce. Na těchto prostranstvích vždy
platí, že pes musí být v doprovodu osoby, které je svěřen, či která ho doprovází a musí učinit taková
opatření, aby nezpůsobil škodu jinému, neporanil člověka, nebo jiné zvíře. V odstavci 1 d) vlastník psa
je povinen zabránit vstupu psa na veřejné prostranství a místní komunikace. Držitelé volně
pobíhajících psů mohou být postihováni dle zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů.
* Úhrada poplatku za odebranou vodu II. pololetí 2007
Stále je mezi námi dost občanů, kteří nedbají na včasné uhrazení tohoto poplatku, přestože obec za ně
tuto pohledávku vůči dodavateli pitné vody již uhradila.
* Zpráva o činnosti místní knihovny Dlouhomilov v roce 2007
Místní knihovna půjčovala v minulém roce 4 hodiny týdně. Funkci knihovníka vykonávala do
31.05.2007 p. Mynářová, po dlouhodobém působení musela tuto činnost ze zdravotních důvodů
ukončit. Tímto jí za dlouholetou a obětavou práci děkujeme a přejeme do dalších let pevné zdraví. Od
01. 06. 2007 práci knihovnice vykonává p. Ludmila Vavroušková. Knihovna dosáhla v roce 2007
1 806 výpůjček a zaregistrovala 34 čtenářů, počet návštěvníků 326 z toho návštěvníci na internetu 41.
Do knihovny bylo zapůjčeno v průběhu roku ve výměnných souborech 58 svazků a vráceno
z předchozích 52 svazků.
* Zpráva o stavu veřejného pořádku ve služebním obvodě Policie ČR, obvodní oddělení
v Libině.
Obec Dlouhomilov spolu s místní částí Benkov patří k těm oblastem ve správě obvodního oddělení,
kde nebyl v roce 2007 registrován projev kriminálního jednání, který by představoval zásadní zásah do
práv občanů zde žijících. Jediným deliktem majícím znaky trestného činu byl případ z dubna minulého
roku, a sice poškození v Dlouhomilově odstaveného autobusu opilým mladíkem, který ovšem nebyl a
není občanem Dlouhomilova.
* Czech Point
Od začátku roku byl zahájen provoz CZECH POINT na všech matričních úřadech. Co to vlastně je ten
Czech Point? Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy projekt, který vznikl jako
reakce na současnou situaci při komunikaci občanů s úřady. Lidé musí běhat mezi úřady, jeden úřad
vydá výpis z rejstříku trestu, druhý výpis z katastru nemovitostí a třetí výpis z obchodního rejstříku. Po
zavedení uvedeného projektu lze na pracovišti Czech Point získat ověřené výstupy z centrálních
registrů Při vydávání ověřených výpisů z Katastru nemovitostí musí žadatel mít sebou základní údaje
pro vyhotovení výpisu. Žadatel musí uvést katastrální území, číslo požadovaného listu vlastnictví nebo
číslo pozemku, budovy nebo bytové jednotky. Nakonec žadatel ještě volí, zda má zájem o částečný
nebo úplný výpis, tedy o výpis jedné konkrétní parcely nebo všech parcel majitele. Pokud vlastníte
starý výpis z KN nebo nabývací listinu na nemovitost, vezměte je s sebou.
Žádost o výpis z Rejstříku trestů podává žadatel, který předloží platná občanský průkaz nebo cestovní
doklad nebo jeho zmocněnec s úředně ověřenou mocí žadatele.
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* Svoz komunálního odpadu pro rok 2008
Odvoz komunálního odpadu z obce Dlouhomilov – Benkov zůstává beze změny t.z. každý sudý
čtvrtek.☻ Odvoz plastového odpadu z Benkova je vždy poslední pondělí v měsíci.☻ Společnost
SITA, bude v sobotu 12.04.2008 provádět v obci sběr a svoz nebezpečných odpadů. Harmonogram
svozu: čas 9.00-9.20 hod. u staré pošty, 9.25 – 9.45 hod. bus zastávka Dlouhomilov,9.50 – 10.10
hod.bus zastávka Medelsko, 10.25 – 10.45 hod. bus zastávka v Benkově. Seznam sbíraných
nebezpečných složek KO: barvy, lepidla, pryskyřice,oleje,brzdové kapaliny, olejové filtry,vyřazené
léky, olověné akumulátory, galvanické články,zářivky a výbojky,textilní nebo jiný materiál
znečištěný nebezpeč.látkami, obaly znečištěné nebezpeč. látkami, obaly od sprejů, televizory
kompletní, ledničky kompletní,pneumatiky,vyřazené chemikálie a další podobné nebezpeč. odpady.
* Telefonní čísla správce vodovodní sítě v obci
Obec Dlouhomilov č. 138, pověřuje obchodní společnost Hájek-Kozlanský, HAK s.r.o. se sídlem
Zábřeh, Oborník č. 31 c, zapsaný v OR u KS Ostrava provozováním vodovodního řadu v obci
Dlouhomilov dle uzavřené smlouvy č.4/2007. Při zajišťování plynulého a bezpečného chodu celého
zařízení jsou pracovníci uvedené společnosti oprávněni vstupovat, po předložení písemného pověření
a OP, na pozemky, a do objektu za účelem provedení odečtu spotřebované vody, kontroly, případné
výměny měřidel, nebo nutných oprav. V případě potřeby se mohou občané obracet na tyto tlf. čísla
společnosti 583414546, p. Kozlanský Dušan 603470185, 603143247, p. Šanovec 731057297. Není-li
vstup na pozemky nebo do objektu umožněn z důvodu ohrožení života, nebo zdraví osob, požadovat
potřebné údaje od vlastníka pozemku nebo je povinen jim požadované údaje poskytnout.
* Sběr železného šrotu
Členové Sboru dobrovolných hasičů v Dlouhomilově provedou koncem měsíce dubna sběr starého
železa. Přesný termín bude oznámen místním rozhlasem a na vývěsných tabulích.
* Výsledky ankety „Větrný park Dlouhomilov-Benkov“
Osloveno bylo celkem 407 obyvatel z toho svůj hlas odevzdalo 275 občanů starších 18 ti let, tj. 68 %
Ano- vyslovilo 198 občanů (72%), NE – vyslovilo 77 občanů (28 %), majitelé chat a chalup
odevzdali celkem 54 hlasů z toho ANO – vyslovilo 35 občanů ( 65 %), NE – vyslovilo 19 občanů (35
%).
* Uhelné sklady Šumperk vyhlašují na II. čtvrtletí 2008 slevu na uhlí
Uhelné sklady Šumperk vyhlašují na II. čtvrtletí 2008 slevu na uhlí. Objednávky se přijímají osobně,
písemně, telefonicky, nebo na obecním úřadu.
Sleva ceny hnědého uhlí: kostka 292,- Kč/q, Ořech I. 282,- Kč/q, Ořech II. 192,- Kč/q.
KULTURNÍ OKÉNKO
Členové Sboru dobrovolných hasičů Dlouhomilov, dávají tímto na vědomí
v sobotu dne 03. května v 14.00 hodin se koná
tradiční pouť za účasti dechové hudby
Brněnka, na Skalce u kapličky sv. Floriána –
patrona hasičů. Po skončení mše pak
v obecním klubu je umožněno občerstvení a
posezení při hudební produkci. Každým rokem

se pořádá hasičská soutěž „O pohár starosty
obce“ a ani letos tomu nebude jinak. Pohárová
soutěž je vyhlášena na sobotu dne 26. července
2008 od 14. hodin na Sokolské louce. Na
uvedené akce Vás tímto srdečně zvou všichni
členové
SDH
Dlouhomilov
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Kousek z historie naší obce
jak psáno v Pamětní knize obce Dlouhomilova …….. než budu pokračovati v chronologických
záznamech událostí, zmíním se o naší pečeti. Dle zprávy zemského archívu v Brně pochází tato z r.
1820, kdy v Matrice výnosu pozemků č. 300, olomoucký kraj – je otištěna. Otisk je nezřetelný, ale
docela dobře je viděti dvě lopaty skřížené a kol nápis Dluhomilow. Rok 1921, tímto rokem začínáme
soustavně doplňovat a dále pokračovat v záznamech nedůležitějších událostí v naší obci se
nahodivších. Všecko předcházející zaznamenal zdejší farář Matěj Vaněk. Jak uvedl vpředu byl toho
roku pořízen pomník padlým ze světové války. Navrhl jej a provedl sochař Semerák z Olomouce
v žule. Pořízen byl za 14.476 Kč. V předu je nápis: Světlé památce našich roků, které se nedočkali
Svobody. Dole je reliéf Husův, kol hlavy je vytesáno: Světlé památce M.J.Husi.Na pravé straně
jehlanu je vytesáno 19 jmen a na levé straně je vytesáno 13 jmen. Při odhalení pomníku převzala jej
v opatrování obec a úpravou okolí pověřen zahradník Alois Člupný. Sokol pořídil si nové jeviště za
14.000 Kč od Macha z Litovle. Téhož roku zřízeny nové knihovny. Naše čítá 762 svazky. K ní i Sokol
zapůjčil svou knihovnu.

RŮZNÉ
Zamyšlení …………
A tak se nám po anketě k výstavbě větrných elektráren (dále v. e.) obyvatelé obce názorově
rozdělili do dvou táborů, vlastně do tří. V prvním táboře jsou ti, kteří řekli své ANO a tím tak říkajíc
dali zelenou pro výstavbu monster, která mají vyrábět tolik potřebnou energii, ve druhém táboře jsou
odpůrci těchto staveb a ti, kteří řekli NE těmto stavbám. No a ve třetím táboře jsou ti, co neřekli raději
nic z různých důvodů – nezájem o věci veřejné, nedostatek času odevzdat anketní lístek, obavy
vyslovit svůj názor atd. atd. Ať už to byl důvod jakýkoliv, je to třetina obyvatel naší obce a to není
málo a určitě se z těchto řad později najde dosti kritických hlasů, že to či ono se mělo udělat jinak …..
Zatím co odpůrci v.e. mají poměrně jasno proč tyto stavby v okolí naší obce nechtějí, je otázka, zda
mají stejně tak jasno ti, kteří se vyjádřili kladně k výstavbě v.e. a zda vědí, proč v anketě řekli ano. Při
debatách s těmi co souhlasí s výstavbou se neozývají hlasy jak moc je potřebná ekologická energie, ale
převládá názor: „když do obce přijdou peníze tak ať to tu je“. Což o to, 200.000 Kč za každou v. e.,
představa je to pěkná, kdyby v obecním rozpočtu bylo více financí a mohlo se víc investovat, ale
nebude v tom někde háček a je to to pravé co chceme? Copak teď můžeme odhadnout, jak
zastupitelstvo v dalších volebních obdobích naloží s případným navýšeným obecním rozpočtem? Co
když se rozhodne a zvolí uvolněného starostu a dvě elektrárny se budou točit jen proto, aby bylo na
jeho plat? Je to možná zbytečná připomínka, ale tyhle snahy už tu byly, aby naše malá obec měla
uvolněného starostu. A další nejasnost – kde jsou záruky, že peníze obec dostane a provozovatel v.e.
dodrží to, co teď slibuje investor výstavby v.e. firma MBA ? Jaká bude vymahatelnost dodržení
smlouvy a původních slibů když už budou v našem okolí v.e. postaveny? Pokud je v zájmu státu
výroba energie z tzv. obnovitelných zdrojů nechť poskytne výhody stát a ne podnikatelský subjekt.
Kam tím mířím? Všichni víme, že nás čeká v nejbližší době ekologická daň, která se dotkne většiny
domácností, ve kterých se topí uhlím. A tak se ptám – nebudeme touto ekologickou daní vlastně
přispívat na dotace na výstavbu a provoz v.e. a potažmo na peníze o které by se měl podle slibů
navýšit obecní rozpočet? Zkrátka je divné, že se do těchto projektů neangažuje stát a neposkytne
výhody např. – nižší cena el. Energie pro obyvatele obcí, v jejichž blízkosti by měly být v.e.
vybudovány, nebo neplacení zamýšlené ekologické daně.
Teď se vraťme na začátek – když se zamyslíme nad celou touto problematikou nebylo ono
souhlasné vyjádření v anketě trošku zjednodušené a lehkomyslné? Vždyť se jedná o závažné
rozhodnutí pro příští generace, které zásadně změní ráz krajiny v nejbližším okolí a vůbec nepřispěje
k ozdravění ovzduší, protože dál budeme, spalo vat uhlí, když jiná možnost nebude (plyn) a topit
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elektrikou bude finančně neúnosné. Tohle ale není problém jen naší obce, ale i obcí okolních. Teď je
to na rozhodnutí zastupitelstva zda výstavbě v.e. dá zelenou (na základě výsledků ankety), nebo bude
dál iniciovat jednání společně s okolními obcemi a zvažovat zda s výstavbou v.e. souhlasit nebo ne. A
tak nezbývá než popřát zastupitelstvu v tomto rozhodování chladnou hlavu a zdravý rozum.
Zamýšlí se a zdraví Vás Pepa Bubeník z Medelského
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