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Krátce ze zasedání zastupitelstva obce od počátku roku
Hlavním bodem únorového zasedání bylo projednání rozboru
hospodaření za rok 2004. Příjmy obce v tomto roce činily 3826 tis. Kč,
výdaje 3390 tis. Kč. Mimo vlastních příjmů jsme obdrželi dotaci od KÚ
Olomouc na opravu střechy budovy MŠ ve výši 163 tis. Kč, od Agentury na
ochranu přírody 27 tis. Kč na výsadbu zeleně na horním konci obce a
další dotaci 10 tis. Kč za prořez borovic. Na pořízení územního plánu
Dlouhomilova a Benkova přispěl KÚ Olomouc částkou 97.706,- Kč tj.50 %
z celkové ceny.
Zastupitelstvo dále schválilo změnu stanov svazku obcí Povodí
Loučka, dále byla stanovena cena vody pro rok 2005 ve výši 13,- Kč/m³.
Jedním z bodů bylo i schválení změny veřejnoprávní smlouvy mezi Městem
Šumperk a Obcí Dlouhomilov na základě které obec platí městu 685,- Kč za
každý přestupek, kterého se dopustí náš občan a který řeší oprávněná
komise MěÚ.
Hlavním bodem dubnového zasedání bylo schválení finančního rozpočtu
na rok 2005.Celkové příjmy jsou plánovány ve výši
3 331 tis. Kč, výdaje 3 211 tis. Kč. Slib člena složila členka ZO p.
Renáta Kozáková, místostarostou obce zvolen p. Jiří Štelc.
Zastupitelstvo zároveň schválilo zveřejnění záměru na pronájem přístavby
zrušené mateřské školy (bývalá prodejna potravin).
Výstavba kanalizace
V měsíci červnu by se mělo rozhodnout, zda svazek obcí Povodí
Loučka (Hrabišín,Dlouhomilov,Brníčko,Lesnice,Leština) obdrží ze
strukturálních fondů EU dotaci na výstavbu kanalizace. Do té doby
nechceme proto provádět žádné úpravy místních cest neboť v případě
výstavby by to byly vyhozené peníze. Je maximální snaha tuto akci
uskutečnit a jsou proto činěny všechny možné kroky. Žádná obec sama bez
minimální dotace 85 % není schopna tuto akci realizovat. Pro
informovanost uvádíme, že kanalizace v naší obci, vedení na hranici
katastru obce Brníčko a podíl na rekonstrukci ČOV Leština představuje
pro naši obec částku cca 44 mil.Kč.
Stavební opravy místního kostela
V uplynulém roce se podařilo kompletně opravit báň věže kostela.
Byla také odbornou firmou provedena nová omítka, zbývá provedení nátěru.
Obecní úřad zajišťuje výměnu hodinových číselníků. Po zmíněných pracích
se započne s demontáží lešení a úklidu hřbitova.
Ve vnitřních prostorách kostela došlo k vykopání podlahové plochy
do hloubky 80 cm, nyní jsou prováděny odvětrávací šachty, po jejich
dokončení bude navezena vrstva štěrku na kterou se položí dřevěná
podlaha s kombinací břidlicových dlaždic. V případě, že současné
finanční prostředky pokryjí uvedené práce, pak by celá oprava měla být
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do konce letošního roku ukončena.
Farní úřad děkuje všem, kteří se finančními dary nebo jakoukoliv
další formou na opravě kostela podíleli a stále ještě podílejí.
Sběr komunálního odpadu
· sběr nebezpečného odpadu se uskuteční v sobotu dne 23.04.2005 a
to s těmito zastávkami:
- u bývalé pošty
9.00
9.20 hod.
- na autobusové zastávce
9.25
9.45 hod.
- na autobusové zastávce Medelsko
9.50
10.00 hod.
- na autobusové zastávce v Benkově
10.25 10.45 hod.Žádáme
občany, aby sběr na stanoviště nevozili předem, ale až v uvedenou dobu.
· v pátek dne 22.04.2005 se přistaví 2 kontejnery na velkoobjemový
odpad (lina, koberce, matrace, starý nábytek apod.)Jeden
kontejner bude umístěn na horním konci u kapličky a druhý před
sokolovnou. Odvoz naplněných kontejnerů bude v pondělí
25.04.2005.
· v sobotu dne 30.04.2005 provede TJ Sokol sběr starého železa.
Žádáme občany, aby sběr připravili k hlavní silnici.
Opět problematika s volně pobíhajícími psy
Není týdne,aby televize nevysílala ukázky pokousaných dětí volně
pobíhajícími psy. Jestli se u nás podobný případ nestal, není zásluha
majitelů psů, ale otázkou štěstí a náhody. Každou chvíli někomu
pes„uteče“ a to zejména psi větších plemen. Žádáme znovu majitele psů,
aby prověřili stav svého oplocení ve kterém se pes pohybuje a
v některých případech i výšku plotu s ohledem na velikost psa.
V této souvislosti připomínáme zákaz vodění psů na hřbitov.
Povinné očkování psů proti vzteklině
Veterinární lékař MVDr.Proček uskuteční dne 04.05.2005 očkování psů
proti vzteklině.Očkování zahájí v obci Benkov v 16.30 hod. na zastávce
v Medelském v 17.00 hod. a před budovou obecního úřadu v 17.30
hod.Poplatek za jedno očkování psa je 100,- Kč, očkovací průkazy psa je
nutno si vzít s sebou.
Nedodržování hřbitovního řádu
Přestože jsme již několikrát upozorňovali v místním zpravodaji i
v rozhlase na povinnosti nájemce hrobového místa čl. 7 Provozního řádu
veřejného pohřebiště,nic nového se v tomto ohledu neděje. Občané si
samovolně budují a provádí stavby na hřbitově bez vědomí správce. Stále
dochází k ukládání nových uren do pomníků bez ohlášení,čímž dochází
k porušení evidence a o úhradu poplatku se již také nikdo nezajímá a to
i v případě, kdy dochází k uložení ostatků přímo do hrobu.Dále
připomínáme zákaz odvážení zeminy z výkopových prací na hřbitově.
Oslavy výročí osvobození
V měsíci květnu vzpomeneme již 60. výročí ukončení 2. světové
války. Vzpomínkový akt u pomníku padlých se uskuteční v pátek dne
6.května v 19.30 hod.Protože se jedná o významné výročí očekáváme
zvýšenou účast našich občanů.Po ukončení vzpomínkového aktu bude
připraveno tradiční posezení na sokolské louce.
Dlouhomilovská pouť
Dlouhomilovská pouť je stanovena na neděli dne 8.května 2005,
slavnostní mše bude sloužena ve 13.00 hod.na Skalce za účasti členů
Sboru dobrovolných hasičů a ostatních občanů naší obce a blízkého
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okolí.Členové hasičského sboru se zúčastní ve vycházkovém stejnokroji.
Zápis dětí do mateřské školy v Hrabišíně
Zápis dětí do mateřské školy v Hrabišíně se uskuteční ve dnech 3.a
4.5.2005 a je spojený se dny otevřených dveří. Jedná se o děti narozené
v letech 2002 a 2003.
Obvodní lékař ……
Oznamuje, že od 18.04.do 29.04.2005 nebude v Novém Malíně
ordinovat.Zastupovat ho bude MUDr.Strnad v úterý a ve čtvrtek v době od
8.00 do 11.00 hodin v ordinaci Nový Malín a v ostatní dny v Šumperku.
Z činnosti Sboru dobrovolných hasičů
Hasiči v současné době vylepšují cisternové vozidlo Š 706, které
obecní úřad zakoupil v roce 2004. Současně připravují veškerou techniku
na okrskovou soutěž která se bude konat v měsíci květnu v obci Brníčko.
Soutěže se zúčastní družstvo mužů a žen.
Sbor v letošním roce oslaví 140. výročí založení hasičského sboru
v Dlouhomilově. Hlavní oslavy se uskuteční v sobotu dne 23.07.2005 na
sokolské louce. Bližší program oslav bude včas dán všem občanům na
vědomí.
Ze života TJ Sokol Dlouhomilov
TJ Sokol Dlouhomilov má k 1.1.2005 celkem 109 členů, z toho 24 žáků
a žákyň a 17 dorostenců. Aktivita dlouhomilovského Sokola se již
několikátý rok soustřeďuje na činnost ve sportovních oddílech, které
jsou zaměřeny na malou kopanou, stolní tenis, florbal, volejbal a
aerobik. Těší nás, že v oddílech pracuje stále více mladých lidí.
Oddíl stolního tenisu má dvě družstva zapojená do regionálního
přeboru 2. třídy a dále družstvo žáků, zapojené v regionální soutěži.V
kategorii starších žáků obsadil Martin Štelc 1. místo, Šimon Mynář 3.
místo, oba postoupili do krajské soutěže, Ondřej Jílek obsadil 8.
místo.Mladší žáci Vít Dvořák a Jirka Štelc se rovněž kvalifikovali na
postupová místa a byli nominováni do soutěže olomouckého kraje, kde nás
velmi dobře reprezentovali. Sezónu 2004/2005 oddíl stolního tenisu
zakončil uspořádáním 1. ročníku Memoriálu Bořivoje Groera, jako
vzpomínku na člena, který stál u zrodu tohoto oddílu a byl jeho aktivním
členem. Memoriál se uskutečnil 26.3.2005 za účasti 8 družstev, putovní
pohár si odvezlo družstvo z Dolních Studének.
V letošním roce připravujeme: * Dětský den 18.06. * Čížkův pohár v malé
kopané 6.8.
Místní knihovna
Knihovna dosáhla v loňském roce 2 473 vypůjček a zaregistrovala 42
čtenářů, počet návštěvníků 321 a celkový počet návštěvníků na internetu
39. Naše knihovna spolupracuje se střediskovou knihovnou v Šumperku.Obec
poskytla finanční příspěvek ve výši 8 tis. Kč na zakoupení 50 svazků
knih.
Upozornění na zvýšenou možnost vzniku požáru v jarním období
Začátek jara přináší teplé, slunečné počasí, které vybízí k jarnímu
úklidu. Jako součást jarních úklidových prací je i vyhrabování travních
ploch a spalování odpadu. Je nutné připomenout zásady požární
bezpečnosti, které se k tomuto období vztahují. Všeobecně platí zákaz
vypalování porostů. Všechny kuřáky vybízíme ke zvýšené opatrnosti při
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pobytu v přírodě. K propuknutí požáru travních porostů nebo lesní
hrabanky může dojít i se značným časovým odstupem po odhození nedopalku
cigarety.Se stejnou opatrností musí postupovat turisté při rozdělávání a
uhášení ohně, a to i na místech mimo zákazů jeho rozdělávání.
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