Zprávy z obecního úřadu

30. dubna 2010

 Veřejné zasedání zastupitelstva obce 25. března 2010
Zastupitelstvo obce na tomto zasedání schválilo:
závěrečný účet obce za rok 2009 a zprávu o výsledku kontroly hospodaření obce za rok 2009, kterou
provedli pracovníci Krajského úřadu Olomouckého kraje dne 20. 1. 2010
Rozpočet obce na rok 2010 v objemu příjmů a výdajů 4 629 980,00 Kč
Rozpočtový výhled Obce Dlouhomilov na roky 2009 – 2015
Navýšení odměny starostovi obce
Smlouvu č. P.0042-173 o zřízení věcného břemene na obecních pozemcích zapsaných na LV 10001 pro
k.ú. Benkov p. č. 269/8, 454 a 459 a k.ú. Dlouhomilov p.č. 826, 1007/1,1006/101, 1005, 10004,644/1,
649/1 a 648 , které bude přetínat nová stavba „Vedení 400 kV V458 – TR Krasíkov – TR Horní Ţivotice“.
Odvolání p. Pavla Bartoše z funkce předsedy kontrolního a revizního výboru s platností od 1. 4. 2010
Novou předsedkyni kontrolního a revizního výboru paní Lenku Vlčkovou s platností od 1. 4. 2010
Navýšení neinvestičních nákladů na ţáka MŠ Hrabišín ve školním roce 09/10 ze stávajících 4 000,- Kč
na 5 000,- Kč
Dohodu s Úřadem práce Šumperk č. SUA-V-16/2010 o vytvoření pracovních příleţitostí v rámci veřejně
prospěšných prací a poskytnutí příspěvku po dobu od 1. 4. 2010 do 31. 10. 2010
Ţádost o poskytnutí finančního příspěvku v rámci POV Olomouckého kraje pro rok 2010 za účelem
výměny oken na budově OÚ a obecního klubu, včetně oprav venkovních omítek
Podání ţádosti o příspěvek z programu ministerstva kultury v roce 2010 na provedení udrţovacích prací
na objektu zvonice v obci Benkov, nemovitá kulturní památka umístěná na pozemku p. č. 23
v k. ú. Benkov, rejstříkové číslo 28584/8-871.

Obecní úřad upozorňuje
 Poplatky za psy, pronájem popelových nádob, obecních pozemků
a svoz komunálního odpadu
Připomínáme občanům, ţe termín splatnosti první splátky je do 15. 6. 2010. Poplatky
je moţno uhradit v hotovosti v úředních hodinách, a to kaţdé pondělí a středu
od 8:00 do 17:00 hodin,
Úhradu je moţné provést i bezhotovostně. Číslo účtu, částku k úhradě a variabilní
symbol sdělí na poţádání pracovnice OÚ pí. Sedláčková.

Obecní úřad informuje
 Volby do Poslanecké sněmovny 2010
Na dny 28. a 29. května 2010 byly vyhlášeny volby do Poslanecké sněmovny. V našem
volebním okrsku se volby uskuteční ve volební místnosti v budově obecního úřadu č. 138
v Dlouhomilově.
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 Sběr a svoz velkoobjemového odpadu proběhne ve čtvrtek 20. 5. a pátek 21. 5. 2010
Kontejnery budou umístěny:
před kapličkou u Dvořáků
u sokolovny
u autobusové zastávky „Medelské“
v Benkově u autobusové zastávky
Mezi velkoobjemový odpad
patří:
nepouţitelný nábytek, matrace, keramické vany a umývadla, koberce a podobný objemný materiál
nepatří: kovový odpad a veškeré druhy nebezpečného odpadu – např. ledničky, barvy, akumulátory, pneumatiky

 Sběr a svoz nebezpečného odpadu proběhne až 25. 9. 2010
 Digitalizace TV vysílání
Naše obec se nachází v oblasti, kde v letošním roce dojde k zásadní změně v šíření televizního signálu. Touto
změnou je přechod na digitální televizní vysílání. Naše obec je pokryta signálem z televizního vysílače Praděd. Na
tomto vysílači dojde v září 2010 k záměně vysílacích kanálů programů ČT1 a ČT2, coţ je prvním krokem ke
spuštění digitálního vysílání ČT od 30. 9. 2010. Jedná se o oficiální termíny podle Technického plánu přechodu,
avšak tyto termíny mohou být posunuty na dřívější dobu. Od tohoto data nebude šířen z vysílače Praděd program
ČT2 v analogové podobě. Diváci, kteří se na tento přechod nepřipraví, přijdou jiţ brzy o jeden z programů ČT. Pro
zachování příjmu všech programů ČT je nutná úprava televizní antény a pořízení přijímače pro příjem DVB-T.
V této souvislosti přišla na obec nabídka odborné konzultace a případně bezplatného semináře pro obyvatele
naší obce, kde by Vás níţe uvedení odborníci seznámili s problematikou přechodu na
digitální televizní vysílání a moţnými alternativami příjmu. Po dohodě jsou schopni
zajistit a provést úpravy antén a anténních systémů a dodávku přijímacích zařízení.
Konkrétní termíny je moţné dohodnout telefonicky na 608 170 400 nebo
e-mailem. Případné dotazy a připomínky lze směřovat na níţe uvedené kontakty.
Zbyněk Poisl
– Elektronik Servis
– enik@c-mail.cz
Martin Churavý
– Radio Broţ spol. s r.o. – martin@radiobroz.cz

 Jarní zprávy z mateřské školky
„Je jaro a první jarní květ se vydal na výlet.“- tak tohle je text písně, kterou děti začaly intenzívně přivolávat
jaro. A i kdyţ to tak ještě nevypadá, určitě se brzy dočkáme. A aby nám to čekání utíkalo rychleji tak zpíváme,
tančíme, cvičíme, hrajeme si, tvoříme, modelujeme. I nadále pokračujeme v cyklu návštěv v knihovně.
V rámci projektu „Zvířátkový svět“ si budeme hrát se zvířaty, na zvířata, o zvířatech –
zejména při např. kočičím a psím dnu. A také bychom chtěli domácí a hospodářská
zvířata navštívit na statku a doma, jako součást rozvoje spolupráce MŠ a rodiny.
V únoru proběhl zápis do ZŠ a do školy nám odejde cca 15 dětí, tak můţeme na
uvolněná místa zapsat děti nové. Zápis proběhl ve dnech 29. a 30. března 2010
od 8. do 15. hod. V tyto dny se nejen rodiče mohli podívat do naší školičky v rámci
“Dní otevřených dveří“.
A jak se bude blíţit čas teplejších nocí, tak si nenecháme utéci „Čarodějnický rej“
spojený s nocováním v MŠ a stezkou odvahy. Samozřejmě nás čeká také „kultura“,
kdy k nám pravidelně kaţdý měsíc jezdí maňáskové divadlo.
Blíţící se květen nás zaměstná nácvikem krátkého programu k tradičnímu „Posezení maminek“ u příleţitosti
jejich slavného dne. Potom nás čeká tajný výlet, kdy plán výletu bude určitě překvapením.
V červnu při „Dětském dnu“ společně slavnostně pasujeme děti na oficiální předškoláky. Doufáme, ţe se nám
také podaří uskutečnit ve spolupráci s p. Křepelkou velký „Policejní den“ a „Den s hasiči“ v Šumperku. Také bych
chtěla závěrem opět poděkovat rodičům, kteří se snaţí nám pomáhat (p. Schón za opravu počítače, p. Mynářová za
látky, p. Jírů za výtvarný materiál a v neposlední řadě zaměstnancům obecního úřadu za pomoc v nouzi). Doufáme,
ţe všechny naše plány vyjdou a ţe k nim přidáme spoustu veselých i poučných záţitků.
Za MŠ M.Vavřinová

 Víte, že k dnešnímu dni má Dlouhomilov a Benkov
celkem 486 občanů, z toho 241 muţů a 245 ţen, věkový průměr muţů 41,66 roků a ţen 44,50 roků
a věkové sloţení:
0 – 15 64 dětí
66 – 70 24 občanů
86 – 90
6 občanů
16 – 20 31 občanů
21 – 60 261 občanů
61 – 65 40 občanů

71 – 75
76 – 80
81 – 85
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27 občanů
11 občanů
21 občanů

96 – 100

1 občan

Společenská rubrika
 Významná životní jubilea
V období od dubna do srpna letošního roku se významného ţivotního jubilea doţívají:
Kozáková Boţena
Luňáčková Jiřina
Ţiţková Zdeňka
Mynářová Ema

Roubalová Jarmila
Matějka Vilém
Körnerová Marie
Pospíšil Antonín

70
75
75
85

70
75
85
85

Všem jubilantům gratulujeme, přejeme štěstí, spokojenost a hlavně zdraví!

 Nově narození občánci v roce 2010
Roman Ţolda

26. 2. 2010

Blahopřejeme rodičům k narození nového občánka Dlouhomilova

 Připomínáme, že druhá květnová neděle
patří všem maminkám.
Chci Ti popřát, maminko, starostí jen malinko.
Zato štěstí, lásky dost. Dám Ti přání pro radost!
Přejeme vše nejlepší ke Dni matek

Kalendář akcí - pozvánky:
 Oslavy osvobození a konce 2. světové války
Na pátek 7. května 2010 v 19.00 hod se připravuje tradiční vzpomínková akce. Bude zahájena
od obecního úřadu lampionovým průvodem za doprovodu dechového souboru Brněnka. Poloţením
věnce k pomníku bude uctěna památka padlých v 1. a 2. světové válce.
Po ukončení pietního aktu bude pro účastníky připraveno posezení s občerstvením na sokolské louce
a tradiční táborák. Zveme občany k hojné účasti.

 Pouť ke kapličce
V sobotu 8. května 2010 – zve Sbor dobrovolných hasičů Dlouhomilov na „Tradiční pouť
ke kapličce“. V 13:30 hod. bude slouţena mše svatá za Svatého Floriána – patrona hasičů.
Po ukončení bude pro poutníky připraveno v obecním klubu občerstvení a posezení s přáteli.

 Dětský den
Na sobotu 26. června 2010 v 15:00 hod. připravuje TJ Sokol Dlouhomilov tradiční
dětský den na sokolské louce. Tentokrát na téma „Z pohádky do pohádky, aneb setkání
pohádkových bytostí“.
Pro děti je připraven zajímavý program a pro rodiče bohaté občerstvení.

 Pohárová soutěž

 Čížkův pohár v malé kopané a „Čížek Fest“

V sobotu 24. července 2010 Vás
zve Sbor dobrovolných hasičů
Dlouhomilov na pohárovou soutěţ
poţárních druţstev o Putovní
pohár starosty obce.

V sobotu 7. srpna 2010 Vás zve oddíl malé
kopané TJ Sokol Dlouhomilov na 11. ročník
tradičního turnaje v malé kopané. Po ukončení
turnaje
budou
následovat
festivalová
vystoupení hudebních skupin CINDY ROCK,
380V, KOBLÍŢCI, NAKED FLOOR, EUTHANASIA, DYING PASSION.

 Myslivecké odpoledne
V sobotu 14. srpna 2010 se připravuje odpoledne spojené se soutěţí trubačů a Svatohubertská mše.

 Oslavy 130. výročí založení SDH v Dlouhomilově
V sobotu 21. srpna 2010 se připravují oslavy 130. výročí zaloţení Sboru dobrovolných hasičů obce Dlouhomilov.
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Ze života spolků:
skladatele Františka Macka, rodáka z Hrabišína a mše Es-dur
skladatelů Petra Vacka a Josefa Selementa. Skladby zazpívá
muţský sbor Řádu sv. Huberta ze Zábřeha, sbormistr Karol
Ozorovský. Muţský sbor ŘSH má za sebou řadu úspěšných
vystoupení v Praze, Brně, Chotěboři a v přímém přenosu na
ČT 1. Hudební doprovod na lesnice in Es – Trubači Zábřeh,
vedoucí Luboš Vepřek.
Po celý den pro vás budou připraveny speciality myslivecké
kuchyně a ostatní občerstvení. K dobré náladě vám zahraje
známá dvojice Vašek a Petr ze Zábřeha. Všechny srdečně
zvou myslivci.

 Myslivecké sdružení Dlouhomilov
V sobotu 14. srpna 2010 Vás zve Myslivecké sdruţení
Dlouhomilov na odpoledne spojené se soutěţí trubačů na
lesnice a borlice „ O POHÁR VELMISTRA ŘÁDU
SV. HUBERTA“.
Začátek v 11.oo hod v prostorách
Obecního klubu a Sokolovny, kde
bude probíhat současně výstava
fotografií o přírodě.
V 15.00 hod na Skalce troubená
Svatohubertská mše svatá, při níţ
zazní Svatohubertské ordináriům

Za MS - Pavel Bartoš

 TJ Sokol Dlouhomilov
Na letošní Valné hromadě TJ Sokol Dlouhomilov, která
se konala v březnu 2010, byl zvolen nový výbor, který bude
v následujících třech letech pracovat ve sloţení:
Ing. Jana Drexlerová – starosta, Ing. Miroslav Mazurka –
jednatel a náčelník, Luděk Otava – místostarosta, Blaţena
Mynářová – hospodář, Hana Drexlerová – náčelnice, další
členové výboru: Martin Groer, Tomáš Mazurka, Patrik
Schneider, Radomír Vitásek
Stolní tenis
V sobotu 3. 4. 2010 uspořádal oddíl stolního tenisu jiţ
6. ročník Memoriálu Bořivoje Groera ve stolním tenisu
druţstev. Soutěţ je velmi oblíbená, letos se zúčastnilo celkem
11 druţstev z okolních tenisových oddílů. Druţstvo
Dlouhomilova ve sloţení Tomáš Mazurka, Vít Dvořák
a Martin Štelc obsadilo sedmé místo.
Oddíl aerobiku TJ Sokol Dlouhomilov získal ocenění
za originální choreografii.
Se svojí novou skladbou „Milionář“ se dorostenky z oddílu
aerobiku zúčastnily přehlídky pódiových skladeb, pořádané
20. 3. 2010 v Tyršově domě v Praze. V celorepublikové
konkurenci získaly ve své kategorii cenu za originální
choreografii a provedení skladby. Patří jim poděkování za
vzornou reprezentaci naší malé vesnické tělocvičné jednoty.

Z leva Jana Flášarová, Veronika Foltýnová, Denisa
Kreuziegerová, Eliška Foltýnová a Michaela Štelcová
Za TJ Sokol - Jana Drexlerová, starosta TJ

 SDH Dlouhomilov
Váţení spoluobčané, pro Sbor dobrovolných hasičů obce
Dlouhomilov je rok 2010 tak trochu výjimečný. Na letošní
rok totiţ připadá 130. výročí zaloţení místního hasičského
sboru.
Koncem minulého roku byli na valné hromadě SDH
Dlouhomilov zvoleni noví členové výboru SDH, a to: Jan
Dvořák – starosta, Jan Kozák – velitel, Lubomír Frank –
velitel druţstva a jednatel, Pavel Bartoš ml. – kronikář,
Milada Krestýnová, Pavel Jílek, Tomáš Nosek, Jiří Mynář,
Miroslav Štodt a později do našich řad vstoupila Věra
Dvořáková jako pokladník.
První jarní akcí byl sběr ţelezného šrotu. Tímto bych chtěl
poděkovat všem spoluobčanům, kteří přispěli nějakým tím
kilem na činnost SDH a také těm, kteří tento šrot uhájili před
nájezdem některých skupin našeho obyvatelstva.
Letos, jako kaţdoročně, začátkem května, přesněji 8. 5., bude
hasiči organizována pouť ke kapličce, kde bude slouţena mše

za patrona hasičů, svatého Floriána. Začátek bude
ve 13:30 hod. V obecním klubu bude připraveno občerstvení,
kde mohou poutníci spočinout a posilnit se dobrým jídlem a
pitím.
V letních měsících se bude konat
dne 24. 7.
pohárová
soutěţ
poţárních druţstev o Putovní pohár
starosty obce a vyvrcholením letošní
sezóny budou oslavy 130 výročí
zaloţení Sboru dobrovolných hasičů
obce Dlouhomilov, které jsou
naplánovány na 21. 8. 2010.
SDH Dlouhomilov má oficiální e-mailovou adresu, na kterou
občané mohou posílat náměty, připomínky či dotazy
související s činností SDH, která je:
sdhdlouhomilov@seznam.cz
Za SDH Dlouhomilov - Lubomír Frank, jednatel

Dlouhomilovský zpravodaj vydává Obecní úřad v Dlouhomilově. Vydávání povoleno pod č. MK ČR E 17984. Neprošlo jazykovou úpravou.
Příspěvky můţete odevzdávat na Obecní úřad v Dlouhomilově, nebo zasílat e-mailem na adresu: zpravodaj.dlouhomilov@seznam.cz
Obecní úřad si vyhrazuje právo příspěvky stylisticky upravovat, zestručňovat, případně i neuveřejnit.
Další informace o dění v obci na: www.dlouhomilov.cz
E-mailová adresa pro komunikaci s obecním úřadem: obec@dlouhomilov.cz
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