Obec Dlouhomilov: Zprávy z Obecního úřadu

1z2

http://www.dlouhomilov.cz/zpravy-z-obecniho-uradu/d-1087

- Oficiální internetové stránky
Zprávy z Obecního úřadu

Zprávy z Obecního úradu
Zastupitelstvo konané dne 28.03.2006 schválilo mimo jiné rozpočet obce na rok 2006 v objemu
příjmů i výdajů ve výši
3.328.000 Kč. V rámci tohoto rozpočtu je počítáno s výměnou oken a venkovní omítkou budovy č.106
(protože se objekt nachází ve vesnické památkové zóně dostane obec dotaci od KÚ Olomouc ve výši 350
tis. Kč.)Dále je počítáno s přeložkou sloupu el. vedení mezi rodinnými domky čp. 112 a čp.113, se
zavedením místního rozhlasu do obce Benkov, dále je ve výdajové části počítáno s částečným vytěžením
lesa, který ohrožuje rodinné domky na Pančavě a za sokolovnou a klubem důchodců.Částka 20 000 Kč
byla věnována Farnímu úřadu na dokončovací práce v místním kostele a 38 000 Kč TJ Sokol Dlouhomilov
na provoz sokolovny a nákup nových židlí.
☺

☺

☺

☺

☺

☺

Dobrovolný svazek obcí „Povodí loučka“ nedostal od EU a MŽP dotaci na výstavbu kanalizace.
Na valné hromadě tohoto svazku, konané dne 11.04.2006 bylo dohodnuto,že při prvním vypsaném
termínu bude žádost podána znovu na rok 2007.Současně bylo dohodnuto, že každá obec bude zajišťovat
projekt a stavební povolení na domovní přípojky, aby v případě přidělení dotace se tyto práce mohly
provádět současně. Aby si každý vlastník nemovitosti nemusel toto vyřizovat sám(projekt, výpis z KN,
stavební povolení, kolaudace)bude projektovou dokumentaci včetně stavebního povolení zajišťovat obecní
úřad. Bližší podrobnosti budou všem vlastníkům nemovitostí sděleny v průběhu II. čtvrtletí.
☺

☺

☺

☺

☺

☺

S novým příchodem jara nastává i doba pro nezletilé motocyklisty a to ve všech
kubaturách.Upozorňujeme vlastníky motocyklů a zejména jejich rodiče, že komunikace v intravilánu obce
nejsou závodní ani překážkové dráhy a platí zde stejné předpisy, v případě jejich porušování budou tito
nadšenci motoristického sportu nahlášeni Policii ČR.Stejný zákaz platí pro používání motocyklů v lesích a
na pozemcích bez souhlasu vlastníka pozemku.
*
Připomínáme občanům,že stále platí zákaz jakéhokoliv vypalování staré trávy.
Nedodržování tohoto zákazu může být postihováno peněžitými pokutami. Současně žádáme občany, aby
se zdrželi kouření a rozdělávání ohňů v přírodě v místech, kde by mohlo dojít ke vzniku požárů travních
porostů nebo lesní hrabanky.
*
V poslední době se množí případy ukládání uren do pomníků bez předběžného oznámení
správci, vodění psů na hřbitov a jejich volné pobíhání čímž dochází k porušování obecně závazné
vyhlášky.
☺

☺

☺

☺

☺

☺

Oslavy Dne osvobození se letos uskuteční pouze položením věnce u pomníku padlých v pondělí
dne 08.05. v 19.30 hod.bez hudby.Posezení na sokolské louce nelze uskutečnit, neboť v podzimních
měsících byly tyto prostory navršeny zeminou která dosud není usazena a nově osetý travní porost není
dosud řádně prokořeněný.Pouťová mše Svatá se bude sloužit na Skalce v neděli dne 7.5. ve 13.30 hod.Po
jejím ukončení uspořádají hasiči posezení před klubem důchodců.
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*
Zdravotní středisko v Novém Malíně oznamuje, MUDr. Čajka nebude v době od 24.04. do
05.05.06 ordinovat.Zastupuje ho MUDr. Strnad v úterý a čtvrtek od 8.00 – 11.00 hod v N.Malíně,
v ostatní dny od 8.00-11.00 hod.v Šumperku.
V sobotu dne 22.04.06 provede společnost SITA CZ,a.s. sběr nebezpečného odpadu v tomto
časovém sledu:
9.00-9.20 hod.u staré pošty,9.25-9.45 hod.náves,zastávka bus,
9.50-10.10hod.zastávka bus Medelsko,10.25-10.45hod.zastávka bus Benkov.Žádáme občany, aby odpad
vozili až v uvedenou dobu.
*
Stejně jako v roce minulém mají občané možnost zbavit se velkoobjemového odpadu (starý
nábytek,matrace,koberce)nikoliv ledničky, nebezpečný odpad, stavební odpad,pneumatiky apod.Kontejnery
budou přistaveny v pátek 9.6.a odvezeny 11.06.Umístěny budou: horní konec před kapličkou, u
Sokolovny a zastávka bus Medelsko.
*
V sobotu dne 22.04.06 provede TJ Sokol sběr starého železa. V uvedený den připravte
sběr k hlavní silnici.
*
Odvoz pytlů s plasty v obci Benkov bude vždy ve středu 1x za měsíc v termínech:
26.04.,31.05.,28.06.,26.07.,23.08.,20.09.,18.10.,22.11.2006.
☺

☺

☺

☺

☺

☺

Uhelné sklady Šumperk oznamují:od 18.04.nejméně do konce května t.r.vyhlašují slevy na hnědé
uhlí a to:
Kostka hnědá z 210,- Kč na 190,- Kč, ořech A1 z 203,- Kč na 180,- Kč, ořech A2 z 139,- Kč na 129,- Kč.
Objednávky uhlí vyřizuje prodejna Jednoty Dlouhomilov a Obecní úřad Dlouhomilov.
Veterinární lékař MVDr. Proček oznamuje, že ve středu 03.05.06 bude povinné očkování psů proti
vzteklině v tomto časovém sledu:16.30hod-16.45 hod.Benkov zastávka bus,16.50-17.25 hod.Medelsko
zastávka bus,17.35-18.00 hod.před OÚ.Cena za 1 očkování psa je 100,- Kč,očkovací průkazy vezměte
s sebou.

Ze zivota TJ Sokol
Už od září 2005 sokol žije nácvikem skladeb na XIV. Všesokolský slet, který vyvrcholí
hromadným vystoupením ve dnech 5.-6.7.2006 v Praze. V TJ Sokol Dlouhomilov se do nácviku zapojilo
34 cvičenců (18 mužů a dorostenců nacvičuje skladbu „Chlapáci“ a 16 žákyň a dorostenek skladbu
„Výlet s aerobikem“). Všichni budou reprezentovat naši obec na regionálních sletových vystoupeních
v Dubicku, Moravičanech a Chromči, na krajském sletu v Olomouci a hlavně na pražském Rošického
stadionu.
V Dlouhomilově se představí vystoupením dne 24.6.2006 v rámci oslav výročí 650 let obce. Stejně
jako v předchozím roce nás velmi dobře reprezentuje oddíl florbalu. V regionální florbalové lize se v rámci
Severomoravské župy umístili starší žáci na 1. místě, ve finálovém zápase v Olomouci vybojovali 2. místo
a postup do moravského kola, které se odehraje 29.04.2006 v Hodoníně.Do regionální soutěže je zapojen i
oddíl stolního tenisu, který úspěšně zakončil svou herní sezónu a oddíl malé kopané, který se na svou
sezónu připravuje.
Připravované akce v roce 2006 mimo již výše zmíněné:
5.8.2006 –Čížkův pohár v malé kopané, 2.9. – Dětský den, 9.12. – Mikulášská nadílka + diskotéka, 16.12.
– Župní přebor ve stolním tenise.
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