Zprávy z obecního úřadu
Nové zastupitelstvo zvolené občany Dlouhomilova a
Benkova v komunálních volbách v říjnu 2006 pracuje
v tomto složení:

Zastupitel
Bohuslav Pospíšil
Jiří Štelc
Ing. Josef Bubeník
Ing. Jaroslav Drexler
Pavel Bartoš
Blanka Sangetová
Alena Kobzová

Funkce

Telefon

starosta
724 180 486
neuvolněný
místostarosta
neuvolněný
předseda finanční
komise
předseda kulturní
583 245 054
komise
předseda kontrolní
komise
vedoucí redakční
606 722 324
rady
člen kulturní
komise

Obecní úřad zaměstnává tyto zaměstnance:

Zaměstnanci OÚ
Hana Sedláčková

Funkce

Telefon

administrativní
pracovnice

538 245 122

Zdeněk Müller

provozní pracovník

Dana Gažarová

provozní pracovník

Roman Calaba

sezónní pracovník

Zastupitelstvo se od zahájení své činnosti sešlo na
čtyřech pracovních schůzkách a třech veřejných
zasedáních. Na prvním ustavujícím zasedání 31.10.2006
byl zvolen starosta, místostarosta a předsedové pracovních
komisí.
Na druhém zasedání 14.12.2006 bylo provedeno
doplnění zastupitelstva za odstupující členy, schválení
inventarizačních komisí, schválení rozpočtových změn na
rok 2006 a rozpočtového provizoria na I. čtvrtletí roku
2007. Dále zastupitelstvo schválilo členy do finančního a
kontrolního výboru a zvolilo Bohuslava Pospíšila jako
zástupce do svazku obcí Vodovod Pomoraví, Povodí
Loučka a Místní akční skupiny Šumperský venkov.
Na posledním veřejném zasedání konaném dne
8.3.2007 byla mimo jiné projednána zpráva o výsledku
hospodaření za rok 2006, schválen vyrovnaný rozpočet pro
rok 2007 ve výši 3 813 918,-Kč.
Důležitým bodem bylo zrušení památkové zóny na
území Dlouhomilova. Občané žádají zrušení této
památkové zóny. Vyjádření památkářů je nekompromisní.
Obecní zastupitelstvo se nevzdává a hledá další možnosti
zrušení.
Starosta informoval občany o schůzce zástupců
Dobrovolného svazku obcí Povodí Loučka. Tento svazek
vznikl za účelem koordinace příprav a vybudování
kanalizace. V nejbližší době proběhne výběrové řízení na
firmu, která bude zastupovat tento svazek při vyřizování
finančních prostředků z EU k financování této nákladné
stavby.

Další informace o dění v obci naleznete na adrese: www.dlouhomilov.cz
E-mailová adresa pro komunikaci s obecním úřadem: obec@dlouhomilov.cz

Obecní úřad informuje:


Příští veřejné zasedání obecního zastupitelstva se koná dne 24.5.2007 od 18:00 hod. na OÚ



Práce v obecním lese - začátkem měsíce dubna byla provedena nahodilá těžba na Skalce. V současné době probíhá
vylepšování mladých lesních kultur výměnou seschlých nebo jinak poškozených sazenic za nové. Na přelomu měsíce
dubna a května bude provedena nahodilá těžba v obecním lese na Baště.



Dne 3. 5. 2007 provede MVDr. Proček očkování psů proti vzteklině. Vezměte s sebou: Očkovací průkaz.
Poplatek za jedno očkování 100,-Kč.

Časový harmonogram: 16:30 Benkov
16:50 Medelské
17:30 OÚ Dlouhomilov



Kdo má zájem o očkování králíků se nahlásí na OÚ do 15. 5. 2007

Obecní úřad upozorňuje:
K odběru a vypouštění vody je třeba povolení !
Každý, kdo odebírá podzemní či povrchovou vodu,
nebo do těchto vod vypouští odpadní vodu, musí do konce
letošního roku získat povolení příslušného správního
orgánu, tzv. vodoprávního úřadu. Tuto povinnost stanovila
novela vodního zákona č.254/2001 Sb. Domácnosti, které
používají vlastní studnu, nebo na zalévání čerpají vodu
z potoka, budou potřebovat také povolení. Povinnost se
netýká těch, kteří mají studnu
schválenou po 1. lednu 2002, a také
domácnosti se studnami postavenými
před rokem 1955. Povolení není třeba
ani v případě odběru povrchové vody
bez využití technického zařízení
(zalévání z potoka konví).
Povolení je třeba i při
vypouštění odpadních vod do vod

povrchových nebo podzemních. Opatření se netýká
domácností, kterým vodu odvádí kanalizace, vodárenská
společnost, obec apod.
Za povolení, jež vydává vodoprávní oddělení
odboru životního prostředí Městského úřadu
v Šumperku, se neplatí.
Pokud Vám bude příští rok toto povolení chybět,
hrozí Vám pokuta až padesát tisíc korun. Právnické osoby
a fyzické osoby podnikající mohou být pokutovány až do
deseti milionů.
Podrobnosti mohou občané získat na internetové
adrese www.zanikpovoleni.cz, kde lze stáhnou i formuláře
žádosti. Také je možno volat na bezplatnou linku
800 101 197, kterou zřídilo Ministerstvo zemědělství pro
tyto účely.

Zákaz vypalování trávy
Žádáme občany, aby dodržovali zákaz vypalování suché trávy, rozdělávání ohně v přírodě,
kde hrozí nebezpečí vzniku požáru jak travních porostů, tak lesní hrabanky. Totéž platí pro
kouření v těchto lokalitách. Dbejte zvýšené opatrnosti!
Při porušení zákona č.133/1985 Sb § 17 odst.3 písm. f) hrozí občanovi, jemuž je nedbalost
prokázána, pokuta do výše 25.000,-Kč.

Výměna řidičských průkazů
Od nového roku budou řidičské průkazy vydané před rokem 1994 neplatné. Pokud nebudete mít v první den nového
roku 2008 platný řidičský průkaz, dopustíte se dopravního přestupku, za který policie na místě udělí dvoutisícovou
blokovou pokutu.
Ministerstvo dopravy připomíná, že dle ust.§134 odst. 2, písm. a) zákona č.361/2000 Sb. o provozu na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, musí být do 31.12.2007 provedena výměna řidičských průkazů, které byly
vydány v období od 1.7.1964 do 31.12.1993.
Proto si již nyní zkontrolujte Vaše doklady a bez zbytečných průtahů a velkých čekacích front si řidičské průkazy
vyměňte.

Svoz komunálního odpadu pro rok 2007
Letní svozy budou prováděny každý druhý čtvrtek.
3.5., 17.5., 31.5., 14.6., 28.6., 12.7., 26.7., 9.8., 23.8., 6.9., 20.9.
Odvoz plastových odpadů z Benkova bude vždy poslední pondělí v měsíci
30.4., 28.5., 28.6., 30.7., 27.8., 24.9., 29.10., 26.11., 17.12.

Obecní úřad vyhlašuje:
ANKETU: Jak využít objekt bývalé mateřské školy a bývalé pošty čp. 106.
Vážení občané, rádi bychom prostřednictvím Vašich návrhů, podnětů a nápadů našli využití pro tyto objekty.
Návrhy můžete odevzdat na OÚ do 30.6.2007.
Všemi návrhy se budeme při zasedání zastupitelstva zabývat a nejlepší návrhy a záměry zveřejníme.

Děkujeme za spolupráci.

Listárna
Vážení občané vcházíme do Vašich domácností s novým vydáním zpravodaje pro Dlouhomilov a Benkov. Věříme,
že zde naleznete informace, zábavu i poučení. Budeme moc rádi, když se k vydávání časopisu Vašimi radami, návrhy a
podněty připojíte. Můžete i inzerovat. Záleží jen na Vás, jak v budoucnu bude náš Zpravodaj vypadat. Zpravodaj bude
vycházet čtvrtletně. Uzávěrka příspěvků do dalšího vydání je 10.července. Další číslo vyjde v srpnu 2007. Těšíme se na
Váš zájem a spolupráci. S dotazy a náměty se obracejte na Blanku Sangetovou, Benkov 20. Tel: 606 722 324.
Vaše redakční rada

Kulturní, sportovní a společenská rubrika

Květen nejen lásky čas
V letošním roce si připomínáme
šedesáté druhé výročí osvobození naší
republiky. Druhá světová válka,
vymezená léty 1939 - 1945, byla
největším ozbrojeným konfliktem
v dějinách lidstva, trvala celkem
2 194 dní. Bojů se zúčastnilo 30 států
a bojové operace probíhaly na území
40 států. Do vojenské služby bylo
povoláno celkem 110 milionů mužů a
žen. V československých jednotkách
padlo přes 5 000 vojáků.
Československo ztratilo více než
270 000 obyvatel. Hmotné ztráty

vítězných i poražených zemí jsou
prakticky nevyčíslitelné.
Obec Dlouhomilov byla osvobozena 8. května 1945, kdy k šesté
hodině ranní přijela od Benkova Rudá
armáda.
Němci, kteří se chystali na ústup,
stačili kolem páté hodiny ráno vyhodit
do povětří most u sokolovny a pak
nakvap odjeli.
Na památku obětem nacismu byl
pomník padlým v 1. světové válce
doplněn jmény a fotografiemi obětí
2. světové války.

V tento májový čas si každoročně
tyto události připomínáme a kladením
věnců vzdáváme poctu všem, kteří za
nás bojovali.

Přání
Druhá květnová neděle patří
všem maminkám. První zprávy o
„předchůdci“ Svátku matek sahají
do Anglie 16 století. Tehdy se
tomuto dni říkalo Mateřská neděle
nebo Neděle matek. V roce 1914
byl Den matek prohlášen oficiálně
za národní svátek - den veřejného
vyjádření lásky a úcty matkám. Druhou květnovou neděli
matky nepracovaly, nevařily, neuklízely. Všechno
obstarávaly děti, které navíc maminky ochotně
obsluhovaly. Dospělí posílali maminkám pozdravy a
blahopřání. Nápad oslavy Dne matek do Československa
přišel kolem roku 1918. Ideu šířila Čs. ochrana matek a
dětí, Červený kříž, Sokol, Orel i katolické spolky. Nejvíce

se o oslavu Dne matek v bývalém Československu
zasloužila Alice Masaryková, dcera T.G. Masaryka.
Maminku máme každý jen jednu a je jediná, která nás
nesobecky miluje. Dětmi se cítíme ve dvou stejně jako ve
čtyřiceti letech. Nejen v tento svátečná den by si každý měl
připomenout úctu ke každodenní neviditelné péči matek o
novou generaci. Tento svátek připadá letos na 13. května.
Všem maminkám blahopřejeme.

V zahrádce kytičku pro svoji matičku
natrhám.
S kytičkou srdíčko má zlatá matičko
Tobě dám.

Významná jubilea
Obecní úřad gratuluje jubilantům, kteří v roce 2007 slaví významné životní výročí:
Ludmila Linhartová
oslavila v lednu 70 let
Milada Jílková
oslavila v únoru 70 let
František Frank
oslaví v květnu 70 let
Ludmila Pospíšilová
oslaví v květnu 80 let
Jan Podhorný
oslaví v srpnu 90 let

Přejeme Vám pevné zdraví, štěstí a pohodu.

Pozvánky


6. května 2007 – zve SDH Dlouhomilov na „Tradiční pouť ke kapličce“
13:30 průvod od obecního úřadu ke kapličce na Skalce, kde bude ve 14:00 sloužena mše svatá za Svatého Floriána –
patrona hasičů. Po ukončení následuje v obecním klubu posezení s přáteli u muziky.



7. května 2007 – zve OÚ Dlouhomilov na „Lampionový průvod a kladení věnců k pomníku padlým“
19:30 průvod od obecního úřadu k pomníku, uctění památky. Po ukončení zvou členové SDH Dlouhomilov k posezení
u táboráku na Sokolskou louku.



30. června 2007 – zve TJ Sokol Dlouhomilov na „Oslavy 100 let SOKOLA Dlouhomilov“
v dopoledních hodinách výstava fotografií a kronik v sokolovně, od 14:00 bohatý program a
občerstvení na Sokolské louce.



21. července 2007 – zve SDH Dlouhomilov na hasičskou soutěž „O pohár starosty obce“
začátek ve 14:00 na Sokolské louce, posezení u dobrého jídla a moku zajištěno.



18. srpna 2007 – zve Myslivecké sdružení Dlouhomilov na „Myslivecké odpoledne“
15:00 Svatohubertská troubená mše u kapličky na Skalce, posezení s bohatým občerstvením v obecním klubu.

Ze života spolků
TJ Sokol Dlouhomilov
Rok 2007 je pro tělocvičnou jednotu
Sokol rokem, kdy uplyne 100 let od chvíle,
kdy naši prapradědové založili v obci
SOKOL. Při této příležitosti připravuje
naše TJ na sobotu 30.6.2007 oslavy tohoto
významného výročí. Připravujeme bohatý
program jak pro dospělé, tak i pro děti,
s kterými chceme současně oslavit i jejich
svátek – Den dětí. Už teď srdečně zveme všechny naše občany.
S dalšími informacemi se určitě ještě připomeneme pozvánkou.
V březnu 2007 proběhla v naší tělocvičné jednotě Sokol
řádná valná hromada, na které byl zvolen nový devítičlenný
výbor. Starostkou byla zvolena Jana Drexlerová, jednatelem Jan
Šafář, místostarostou Miroslav Mazurka ml., hospodářem
Blažena Mynářová. Ostatní členové výboru jsou Jiří Körner, Jana
Schneiderová, Luděk Otava, Hana Drexlerová a Alois Vitásek.
V současné době má jednota 97 členů, převážná aktivita je
věnována činnosti ve sportovních oddílech, a to stolním tenise,

malé kopané, florbalu a aerobiku. Na podzim 2006 k naší velké
radosti přibylo i cvičení rodičů s dětmi. Nejsme uzavřený spolek,
přivítáme každého zájemce, který si v našem rozvrhu cvičení
vybere a zapojí se.
Na závěr bychom se chtěli pochlubit některými letošními
výsledky ve sportovních soutěžích.
Stolní tenis – reprezentovala dvě družstva v regionální
soutěži, kde „béčko“ obsadilo 2. místo, v kategorii mladších žáků
vyhrál regionální soutěž Vítek Dvořák, v závěrečném TOP 12
skončil rovněž na 1. místě. I náš nejúspěšnější stolní tenista
v kategorii mužů Tomáš Mazurka se umístil v žebříčku RP2 po
první půli (druhá není zatím vyhodnocena) na prvním místě.
Florbal – v Zábřežské lize starší žáci obsadili 1. místo,
v regionální lize Olomouckého kraje 2. místo a postoupili do
Přeboru ČOS pro Moravu, který se odehraje 28.4.2007 v Hodoníně
(vloni zde žáci obsadili krásné 4. místo za takovými oddíly jako
je Třinec, Hodonín a Znojmo).
(Jana Drexlerová, starosta TJ Sokol Dlouhomilov)

Informace pro občany od SDH Dlouhomilov
SDH Dlouhomilov pro Vás i
v letošním roce připraví několik již
tradičních akcí.
Jako první to bude v neděli dne
6.května ve 14.00 hod. tradiční pouť ke
kapličce u příležitosti mše svaté za
Svatého Floriána – patrona hasičů.
Před zahájením mše svaté i po jejím skončení bude možné se
v obecním klubu občerstvit a posedět s přáteli u muziky.
Následně hned druhý den, to je v pondělí dne 7.5.2007
v 19.30 hod. pořádá obecní úřad kladení věnců u pomníku

padlých. Poté na Sokolské louce po dohodě se Sokolem
Dlouhomilov uspořádá SDH posezení u táborového ohně.
Samozřejmostí bude drobné občerstvení a hudba od DJ Bubeníka.
Každým rokem se pořádá i hasičská soutěž „O pohár
starosty obce“, která bude letos probíhat 21.července 2007. I zde
budete mít možnost kromě shlédnutí klání v požárním sportu
posedět s přáteli u dobrého moku a jiných laskomin.
Na všechny výše uvedené akce Vás tímto srdečně zvou
všichni členové SDH Dlouhomilov.
(Vladimír Los, jednatel SDH Dlouhomilov)

Myslivecké sdružení Dlouhomilov
Je občanským sdružením podle zákona
č.83/1990/Sb., o sdružování občanů, sdružuje
občany ke společnému výkonu práva myslivosti
v honitbě pronajaté od honebního společenstva
Dlouhomilov v katastrálním území Dlouhomilov a Benkov. Třináct stálých a dva čekatelé
vykonávají na rozloze 1 044 ha právo myslivosti
v souladu se schváleným plánem mysliveckého
hospodaření a lovu a podmínkami nájemní
smlouvy. Při své činnosti sdružení spolupracuje
s fyzickými a právnickými osobami na úseku
myslivosti, zemědělství, lesního hospodářství,
ochrany přírody a na dalších úsecích.
MS má v současné době 3 lovecky upotřebitelné psy a tři
členové vykonávají ze zákona mysliveckou stráž. Honitba MS je
zařazena do oblasti chovu zvěře z rozhodnutí krajského úřadu ze
dne 26.1.2004 s kmenovým stavem 10 ks daňka skvrnitého. V
naší honitbě tak, při troše trpělivosti a štěstí, můžete kromě
zmíněné dančí zvěře potkat zvěř srnčí, mufloní, jelení a
v neposlední řadě zvěř černou. Z drobné zvěře se opět začíná

k naší radosti objevovat větší počet zajíců. Ekonomický efekt
našeho MS, z kterého je financováno zimní přikrmování a
ozdravování zvěře, nájem honitby a provoz celého MS, je
v důsledku velkého poklesu cen Interlovu za zvěřinu, zaměřen na
snahu získávání finančních prostředků z kulturních akcí, které si
našly své příznivce a jsou hojně navštěvovány.
Pro letošní rok jsme pro naše občany připravili ples, který se
již tradičně uskutečnil v lednu. Myslivecké odpoledne spojené
s mysliveckou poutí u kapličky na Skalce, kde již tradičně zazní
hudba Svatohubertská troubená mše v podání trubačů Lesů
Ruda a.s. a to v sobotu 18. srpna, dále pak tradiční Štěpánská
poslední leč s hudbou a tancem.
Na závěr mi dovolte vyslovit přání všech „pravodatných
myslivců“. Blíží se červen – měsíc myslivosti, kdy v přírodě
probíhá kladení mláďat a kdy obzvlášť si přejeme, aby byl
zachován klid a zvěř nebyla rušena volně pobíhajícími psy a
neustálým řevem motorek jezdících po lese. Kdo má jen trochu
vztah k přírodě, pochopí, že člověk a příroda jedno jsou.
(Pavel Bartoš, předseda MS Dlouhomilov)

Závěrem:
Něco pro zdraví: Pampeliška lékařská příznivě ovlivňuje metabolismus, zlepšuje chuť k jídlu
a podporuje trávení. Květy pampelišky poskytují velmi cenný pyl s vysokým obsahem bílkovin.

Marmeláda z pampelišek: Brzo ráno natrháme 200 květů, vložíme do 1 litru vody
s citronem a vaříme 1 hodinu. Odvar scedíme, přidáme 1 kg cukru a směs vaříme
půldruhé hodiny. Skladujeme jako med. (můžeme přidat rozkrájená jablka a hřebíček.)

