Zprávy z obecního úřadu

24. dubna 2018

Zastupitelstvo obce na veřejném zasedání dne 22. března 2018 mimo jiné schválilo:
 Hospodaření obce ke dni 31. 12. 2017 a Rozpočet na rok 2018
 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí veřejné služby pro zajištění potravinové obslužnosti v obci Dlouhomilov
 Vypracování nového pasportu komunikací v obci Dlouhomilov
 Smlouvu GDPR o ochraně osobních údajů a volném pohybu těchto údajů s fy FAINteam s.r.o. Hodolany
 Smlouvu č. 18211-001 fy Timoris Projekt a.s., Olomouc – oprava místní komunikace v obci Dlouhomilov
 Smlouvu č. 18307-001 fy Timoris Projekt a.s., Olomouc – oprava pomníku obětem 1. a 2. světové války
 Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 1-2 pracovníky z úřadu práce
 Dodatek č. 5/2018 o knihovnických, informačních a metodických službách v místní knihovně
 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o právu provést stavbu v obci Dlouhomilov
č. IV-12-8014529/V8/01 na parcele č. 43, nové NNK firmou ČEZ Děčín
 Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 2016/6634 o zajištění služeb Českou poštou s.p. o navýšení příspěvku o 4% na
chod pošta Partner

Obecní úřad informuje
 Místní poplatky








Komunální odpady 600,- Kč/rok /osoba (od r. 2016 – bez úlev). Za nemovitost, ve které není přihlášena
k pobytu žádná fyzická osoba, platí majitel 600,- Kč/rok. Splatnost jednorázově do 15. 6., nebo ve dvou
stejných splátkách a to 1. splátka do 15. 6., 2. splátka do 30. 9. daného roku.
Poplatek za psa 100,- Kč/rok za 1. psa, za každého dalšího 200,- Kč/rok. Splatnost do 31. 3. daného roku.
Vodné 28,- Kč/m3, nájem vodoměru 100,- Kč/rok. Splatnost u odečtu k 31. 12. – do 31. 3. následujícího roku,
u odečtu k 30. 6. – do 30. 9. daného roku.
Pronájem popelových nádob 100,-Kč/rok. Splatnost do 31. 3. daného roku.
Nájem hrobového místa 8,80 Kč/ m2/rok. Splatnost při uzavření smlouvy
na dobu 10 let.
Odvádění a čištění odpadních vod – stočné:
- v nemovitostech trvale obydlených 1 260,-Kč/rok/osoba
- v nemovitostech trvale neobydlených s vodoměrem 36,- Kč/ m3
- v nemovitostech trvale neobydlených bez vodoměru 1.260,- Kč za
nemovitost
- ostatní odběratelé 36,- Kč/ m3
Splatnost jednorázově do 30. 6. nebo ve dvou splátkách do 30. 6. a do 31.12 daného roku.

Platby hotově na pokladně OÚ Dlouhomilov v úředních hodinách: pondělí a středa 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
Bezhotovostně na účet: 2015812/0300, VS = čp., do poznámky „komunální odpad, pes, vodné, pronájem popelnic"
na účet: 198944532/0300 – účet DSO Povodí Loučka, do poznámky „stočné“
VS pro stočné má každá nemovitost přidělen vlastní – na požádání sdělí OÚ.
Informace na telefonu: 583 245 122 nebo napište e-mail: obec@dlouhomilov.cz

1

 Termíny svozu popelnic a plastů v roce 2018
Svoz popelnic ve čtvrtek
3.5.
17.5.
31.5.
6.9.
20.9.
4.10.

14.6.
18.10.

28.6.
1.11.

12.7.
15.11.

Svoz plastů a nápojových kartonů poslední čtvrtek v měsíci:
26.4.
31.5.
28.6.
26.7.
30.8.
27.9.

26.7.
29.11.

9.8.
13.12.

23.8.
27.12.

25.10.

29.11.

27.12.

 Třídění a svoz komunálního odpadu
Převážná část našich občanů provádějící řádné třídění komunálního odpadu si
zaslouží naše poděkování. Přesto někteří občané by měli zvažovat, co dávat do
popelových nádob, nedávat tam sklo, plechovky, trávu ze zahrádek, shnilé ovoce nebo
stavební odpad. Za dodaný vytříděný odpad obdrží obec čtvrtletně odměny, které se
promítnou do poplatku za komunální odpad na osobu a rok.
Finanční výbor každoročně provádí bilanci příjmů a výdajů a zvažuje případnou úpravu
ceny.

 Sběr a svoz velkoobjemového odpadu 18. - 20. 5. 2018
Kontejnery budou umístěny:
 před kapličkou u Dvořáků
 u sokolovny
 v Medelském
 v Benkově u autobusové zastávky
Mezi velkoobjemový odpad
patří:
nepoužitelný nábytek, matrace, keramické vany a umývadla,
koberce a podobný objemný materiál
nepatří: kovový odpad a veškeré druhy nebezpečného odpadu – např. ledničky, televizory, zářivky, barvy,
akumulátory, pneumatiky, olejové filtry, vyřazené léky a další.

Sběr nebezpečného odpadu proběhne na podzim.
 Obchod Jednota Dlouhomilov
Dne 19. 2.2018 proběhlo jednání mezi zastupitelstvem obce a vedením Jednoty Zábřeh
ohledně zrušení obchodu v Dlouhomilově. Z uvedeného jednání je zřejmé, že Jednota má zájem
na zrušení obchodů v malých vesnicích. Naší obci byla navrhnuta varianta finanční podpory ze
strany obce Dlouhomilov k fungování obchodu částkou 4000 Kč/měsíc. Zastupitelstvo obce
podporuje zachování obchodu a má za to, že je nutné mít v obci fungující obchod a tedy po
zvážení schválilo podpis smlouvy s Jednotou Zábřeh. Upozorňujeme a vyzýváme občany
k nákupům v místím obchodě.

 Kanalizace
Připomínáme občanům, aby ve vlastním zájmu dbali na to, aby se do kanalizačního potrubí
spolu s odpadními vodami nedostávaly různé pevné předměty (ovoce, úklidové pomůcky,
hygienické potřeby, vlhčené ubrousky, hadry, zbytky potravin, tuky apod.). Tyto předměty ucpávají
nejenom potrubí kanalizace, ale i měřiče průtoku odpadních vod za naši obec, které v případě
ucpání zaznamenávají obrovský průtok do ČOV. Je nutné si uvědomit, že cena stočného pro příští
období se mimo jiné stanovuje podle naměřených hodnot odpadních vod v předchozím období.

 Změny jízdního řádu autobusů od 28. 1. 2018
Od 1. 1. 2018 došlo ke změně jízdních řádů v autobusové dopravě. V prosinci 2017 byla svolána schůzka
s koordinátorem doprav Olomouckého kraje, který byl upozorněn na nedostatky nového jízdního řádu. Podle
koordinátora bylo vše v pořádku, avšak ihned první den roku 2018 došlo ke zmatku v dopravě.
Od 28. 1. 2018 došlo na základě stížností jednotlivých obcí, školy a občanů opět
k úpravě jízdního řádu. Další změna proběhla od 4. 3. 2018. Všechny změnové jízdní řády
naleznete na stránkách www.kidsok.cz v sekci Jízdní řády od 1. 1. 2018, kde je záložka
"Změny JŘ od 28. 1. 2018". Pokud jsou z řad občanů další připomínky, posílejte případné
stížnosti přímo na koordinátora Olomouckého kraje, nebo na adresu OÚ Dlouhomilov,
odkud budou stížnosti následně přeposlány na Olomoucký kraj.
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 Výzva k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Žádáme vlastníky pozemků, aby provedli ořez větví stromů a jiných porostů, případně
je odstranili v místech, kde zasahují nad komunikace a chodníky. Z důvodu dostatečného
výhledu při výjezdu na místní komunikace je rovněž nutné provést zakrácení živých plotů.
Údržbu je potřeba provádět pravidelně a zajistit bezpečný průjezd na veřejné komunikace.
Pokud tak občané sami neučiní, bude obec nucena úředně upozornit majitele, kterých se
problém týká. Pokud tak neučiní ani po řádném upozornění, je obec oprávněna provést zásah
sama na náklady majitele.

 Parkujme v obci bezpečně!
Obec Dlouhomilov jako vlastník místních komunikací a chodníků odpovídá za zabezpečení
jejich sjízdnosti a schůdnosti. Velké problémy způsobují řidiči, kteří parkují své vozidlo na úzké
místní komunikaci. Žádáme občany, aby svá auta parkovali na svých pozemcích z důvodu bezpečné
průjezdnosti místními komunikacemi.

 Hřbitov nebo cvičiště?
Žádáme občany, aby respektovali zákaz vodění psů na místní hřbitov. Zákazová tabulka je
umístěna na vstupní bráně hřbitova, přesto přibývají stížnosti, že se objevují psí výkaly na
chodnících a hrobech. Přáli bychom si, aby se návštěvníci hřbitova chovali tak, jak se na těchto
místech sluší.

 Dodržování nedělního klidu
Vážení spoluobčané, obecní úřad se na vás obrací s prosbou, abyste ve dnech pracovního klidu
a o svátcích v maximálně možné míře dodržovali „nedělní klid“ a respektovali své spoluobčany,
kteří chtějí po náročném pracovním týdnu odpočívat bez rušení hlukem zahradní techniky, sekaček,
cirkulárek, křovinořezů a podobných strojů. Výjimky tolerujme, někdy je potřeba něco neodkladně
dodělat, ale nemělo by se to stávat tradicí.

Společenská rubrika
 Trochu statistických údajů z roku 2017 :
Počet obyvatel k 31. 12. 2017 činil celkem 482 obyvatel, z toho v Dlouhomilově 435
a v Benkově 47.
V roce 2017: 4 narození, 7 úmrtí, 9 se přistěhovalo, 9 se odstěhovalo, 2 sňatky.
Počet jubilantů celkem 17, jeden 90 let, jeden 85 let, dva 80 let, pět 75 let a osm 70 let.


Tříkrálová sbírka 2018
Tříkrálová sbírka se v oblasti spravované Charitou Zábřeh uskutečnila již po devatenácté. Přinášíme vám
výsledky letošního koledování a pro srovnání i za uplynulé roky. Poděkování patří všem, kteří přispěli.

Benkov
Dlouhomilov

2018
1 692
10 384

2017
1 060
10 400

2016
1 822
9 341

2015
1 700
9 334

Kalendář akcí - pozvánky:
 Pouť ke kapličce 5. 5. 2018
Sestry a bratři hasiči, vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás co nejsrdečněji
jménem Sboru dobrovolných hasičů z Dlouhomilova pozval na tradiční pouť.
Přijďte strávit příjemné chvíle klidu a míru v hezké jarní přírodě u kapličky
zasvěcené sv. Floriánovi na Skalce. Sraz poutníků v 12,45 hod u hasičské
zbrojnice, 13:00 průvod ke kapličce na Skalce, po skončení bohoslužby
občerstvení a Moravští muzikanti u Obecního klubu.
Lubomír Frank, Tel: 723 476 052
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 Oslavy ukončení 2. světové války 7. 5. 2018
Na úterý 7. května 2018 v 18:30 hod připravuje kulturní výbor ve spolupráci s TJ Sokol
tradiční vzpomínkovou akci. Bude zahájena od obecního úřadu lampionovým průvodem
za doprovodu dechové hudby. Položením 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. Prosíme členy spolků, aby se
zúčastnili ve stejnokroji.


Pozvání k příjemnému posezení do hostince "U Pacinů"
Vedoucí místního pohostinství p. Pavel Bartoš, ml. zve všechny příznivce k
posezení a poslechu starších melodií. Kapela "Staří kamarádi" (naši rodáci) Vám bude
hrát každou druhou neděli v době od 14:00 do 17:00 hod. Nenechte si ujít tento zážitek
a navštivte nás ve dnech: 13. května, 10. června, 8. července, 12. srpna,
9. září, 14. října, 11. listopadu a 9. prosince 2018.
Bartoš Pavel, ml. Tel.: 734 302 970

 Oslavy 111 let TJ Sokol Dlouhomilov a místní sokolský slet 23. 6. 2018
Jménem pořadatelů TJ Sokol Vás srdečně zvu v sobotu 23. 6. od 14:00 hod na
Sokolskou louku, kde pro Vás bude připraven bohatý doprovodný program, ukázky sletových
skladeb, program pro děti, bohaté občerstvení. K poslechu budou hrát Moravští muzikanti.
Na večer připravujeme diskotéku.
Jana Drexlerová, starostka TJ

 Další připravované akce:
12. 5. 2018 Vytrvalostní jezdecké závody – pořádá Jezdecký klub Dálkoplaz o.s. Veroniky Myslivečkové ve
spolupráci s SDH Dlouhomilov. Start závodu v 11 hod. v areálu výcviku koní u silnice směr Hrabišín
20. 5. 2018 Okrsková soutěž v požárním sportu, pořádá SDH Dlouhomilov v hasičském areálu
2. 6. 2018 Kácení máje pořádá SDH Dlouhomilov v hasičském areálu
21. 7. 2018 Pohárová soutěž v požárním sportu „O pohár starosty obce“ v hasičském areálu

Ze života spolků:
 Myslivecký spolek Dlouhomilov
Rok 2018 jsme začali tradičně Mysliveckým plesem, který se konal
12. ledna. Tentokrát byla změna hudby, hrála kapela Melodik Jedlí, která se
osvědčila. Musíme ale konstatovat, že na 14 členů spolku, z toho 10 důchodců,
je to velice náročná záležitost. O to víc nás mrzí, že rok od roku nám klesá
návštěvnost plesu.
Jinak nás na veřejnosti moc vidět není, naše činnost spočívá v péči o zvěř,
její odlov, opravy a stavby krmelců, posedů a kazatelen. Tak, jak je již v úvodu
naznačeno, jsme spíš spolek "důchodců". V letošním roce se nám podařilo
přijmout jednoho mladého adepta, který úspěšně složil zkoušky a náš kolektiv
konečně trochu omladí…
Každý rok pořádáme pro naše členy cvičné střelby, které se letos
uskuteční v měsíci květnu v Žadlovicích.



SDH Dlouhomilov

SDH Dlouhomilov mělo k 31. 12. 2017 48 členů, z toho 36 mužů a 12 žen.
K hlavním činnostem patří účast členů cvičícího družstva na pohárových soutěžích
v okolních sborech. S tím souvisí pravidelná údržba techniky, případně její oprava.
Rovněž se snažíme přispět i ke kulturnímu životu v naší obci. Tradičně jsme
sezónu zahájili ostatkovou merendou 9. února a 10. února maškarním karnevalem.
5. května pořádáme tradiční pouť ke kapličce a 26. května kácení máje. Koncem
léta proběhne pohárová soutěž. Pravidelně se hasiči účastní akcí pořádaných
obecním úřadem.
Lubomír Frank, jednatel SDH
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Z činnosti zásahové jednotky JSDH Dlouhomilov
Jednotka má celkem 12 členů, z toho jsou 3 velitelé, 4 strojníci a 5 hasičů. Dva
členové jsou proškoleni na nositele dýchací techniky. V roce 2017 jsme zasahovali
z šesti poplachů celkem třikrát. V obci Kolšov jsme zasahovali dvakrát, likvidace
požáru kuchyně a likvidace zakouřeného prostoru ve sklepě plného uhlí. Nad Benkovem
jsme technicky vypomáhali při odstraňování spadlých stromů na vozovku.
Jako velitel chci upozornit občany na nebezpečí požáru spojené se zanesenými
komíny a na zákaz vypalování travního porostu.
Jan Kozák, velitel JSDH

 TJ Sokol Dlouhomilov
Rok 2018 je pro sokolskou obec rokem konání XVI. Všesokolského sletu a pro TJ Sokol
Dlouhomilov rokem, kdy uplyne 111 let od jejího založení. Na 23. června 2018 proto připravujeme
oslavy s bohatým programem na Sokolské louce. Mimo jiné předvedou cvičenci z naší TJ a z
tělocvičných jednot Sokolské župy Severomoravské ukázky sletových
skladeb, které nacvičují pro hlavní sletové vystoupení v Praze ve dnech 5. a 6. 7. 2018.
Bližší informace o programu oslav budou uvedeny na pozvánkách a plakátech.
V TJ Sokol Dlouhomilov je nácvik na slet tradiční záležitostí. Skladbu „Borci“,
určenou pro dorostence a muže, nacvičuje celkem 14 mužů pod vedením cvičitele Tomáše
Noska. Skladbu „Noty“, určenou pro předškolní děti, nacvičuje
celkem 14 dětí pod vedením Marcely Mildové a Tomáše
Noska.
Většina cvičenců pojede reprezentovat TJ Sokol
Dlouhomilov do Prahy, před tím je čeká vystoupení na místním
sletu v Moravičanech, župním sletu v Dubicku a krajském sletu
v Přerově. Samozřejmě, že nejvíce se těší na vystoupení
23. 6. 2018 v Dlouhomilově 😊😊😊
Jana Drexlerová, starostka TJ

Něco z historie
V roce 2014 se ozval na OÚ Dlouhomilov pracovník muzea Terezín pan Jiří Hrych ve věci podání informace
o Františku Urbánkovi, který se narodil v Dlouhomilově dne 8. 7. 1897. Pan Alois Jílek nám potvrdil, že Urbánkovi
žili v domku čp. 83 (domek, kde žil Jan Podhorný, bývalý starosta). František Urbánek měl ještě staršího bratra Josefa
Urbánka, narozeného 6. 12. 1888 a sestru Annu Urbánkovou, narozenou 27. 2. 1909. Tuto paní si ještě dnes určitě
řada starších občanů pamatuje jako paní Urbáškovou, prodavačku v obchodě
u Dvořáků (Robert Dvořák čp. 96 v Dlouhomilově).
Po vypuknutí 1. světové války a následné mobilizaci nejstarší bratr
Josef Urbánek narukoval. V roce 1916 padl, jeho jméno je uvedeno na
pylonu pomníku padlých v Dlouhomilově. Ve stejném roce dostal
povolávací rozkaz také František Urbánek, a to k 13. Zeměbraneckému
pluku do Olomouce. Pod citovým rozrušením nad smrtí svého bratra na
vojnu nenastoupil a začal se ukrývat v okolních lesích. Dlouho mu to ale
nevydrželo, byl dopaden četníky někde v okolí obce Strupšín. Byl odsouzen
a trest si odpykával ve vojenské trestnici Terezín, zde asi na nedobré
zacházení zemřel dne 30. 3. 1917 a pohřben byl v Terezíně dne 1. 4. 1917
na hřbitově č. 2, hrobové pole č. 1, hrob č. 83.
O rok později v této věznici zemřel také Gavrilo Princip, atentátník ze
Sarajeva na následníka císaře Ferdinanda. Jelikož se na vězeňském hřbitově
nedostávalo místa, byl pohřben nad výše jmenovaného Františka Urbánka. Po skončení války byl tento Gavrilo
v Srbsku prohlášen za národního hrdinu a v roce 1923 exhumován a pohřben v Srbsku.
Dle informace pana Jiřího Hrycha se po pádu Rakousko-Uherska uvažovalo o přejmenování Terezína na Lipové
Město a zbourání všech hradeb. Domnívám se, že by bylo vhodné při letošním 100 výročí ukončení první světové
války a vzniku republiky při obnově pomníku padlých dopsat na pylon také jméno Františka Urbánka, jako její oběti.
Bylo by to připomenutí mladé generaci, která tuto dobu zná už jen útržkovitě z hodin dějepisu a pocta našim
22 padlým občanům obce Dlouhomilova, jejichž jména jsou právě uvedena na pylonu pomníku.
Jaroslav Hvižď
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, rád bych Vás seznámil s plánovanými akcemi většího rozsahu, jejichž realizace vyžaduje
dlouhodobé přípravy a většinou závisí na získaných dotacích. Jednou z největších akcí, kterou obec plánuje již delší
dobu, je přestavba bývalé mateřské školy na dům pro seniory s osmi pečovatelskými bytovými jednotkami. Po
velkých útrapách bylo konečně vyřízeno stavební povolení a v lednu 2018 podána žádost o dotaci z programu
Ministerstva pro místní rozvoj. Rozpočet akce činí 13 mil. Kč.
Druhou plánovanou akcí, na kterou byla podána žádost o dotaci, je vybudování dětského hřiště, které má být
realizováno v dolní části obce "Medelské". Ideálním řešením realizace hřiště by bylo centrum obce buď na Sokolské
louce, nebo u nově vybudovaného hasičského areálu. Bohužel v této lokalitě obec nevlastní žádný pozemek, který
by byl vhodný k vybudování dětského hřiště, z tohoto důvodu padla volba na obecní pozemek v Medelském.
V minulém roce vypracoval ak. sochař pan René Tikal, restaurátorský záměr na pomník padlých z 1. a 2. světové
války v Dlouhomilově a na tomto podkladě obec požádala v lednu 2018 o dotaci z Ministerstva obrany.
Začátkem měsíce února 2018 byl vypracován projekt na opravu místní komunikace v Medelském a současně
podána žádost o dotaci z programu Obnovy venkova Olomouckého kraje. Pro následující rok je v plánu oprava
zbývající části místní komunikace v "úvoze směrem k autobusové čekárně" v Medelském.
V nejbližší době bude vypracován projekt na rekonstrukci zbývajících chodníků od OÚ směrem k bývalé
mateřské škole a ve spolupráci s MAS Šumperský venkov bude rovněž požádáno o dotaci z programu IROP.
V obci Benkov proběhne v letošním roce demolice budovy p. Farského, kterou obec získala v dražbě
v roce 2017. Dále se v Benkově uskuteční oprava pomníku padlých z 1. světové války, na kterou obec získala rovněž
dotaci z Ministerstva obrany.
Obec podala žádost o dotaci z programu Ministerstva životního prostředí na vybudování domácích čistíren
odpadních vod v obci Benkov. Z celkové částky 1 940 000,- Kč byla obci přidělena dotace na domovní čistírny
odpadních vod ve výši 1 450 000 Kč. V nejbližší době budou podniknuty další kroky k vyřízení stavebního povolení
tak, aby mohla být tato akce ukončena nejpozději v roce 2020.
Ke konci roku 2017 byla zahájena celková rekonstrukce venkovního schodiště do budovy OÚ. Počasí moc
nepřálo, proto dokončovací práce na schodišti včetně vydláždění odstavné plochy byly dokončeny v jarním období
letošního roku. Také na tuto akci obec získala dotaci z programu Obnovy venkova Olomouckého kraje.
Vážení spoluobčané, to byl jen výčet nejdůležitějších akcí. Kromě toho se obec potýká s dalšími problémy
většího či menšího významu.
Velikým problémem, se kterým se potýkáme již několik roků, je soudní spor s MUDr. Juřenčákem, majitelem
nemovitosti bývalého mlýna v Brníčku a k tomu přilehlých pozemků p.č. 1010 a p.č. 1011 v k.ú. Dlouhomilov. Pan
MUDr. Juřenčák požaduje vyčištění celého bývalého mlýnského náhonu p.č. 1010 a p.č. 1011. Na uvedených
parcelách "U Rocha" se nachází údajná skládka domovního odpadu. V současné době již nikdo nepozná, kudy vlastně
náhon procházel, nebyl udržován vlastníkem během minimálně čtyřiceti let, v dnešní podobě je zanáletovaný
různými listnatými dřevinami. I když existují nepochybná svědectví místních občanů u Okresního soudu v Šumperku,
že např. stavidlo náhonu bylo zničeno při povodních v šedesátých letech, že potok v dané lokalitě meandroval
a správou toků byl potok narovnán a přebytečná zemina byla nahrnuta do bývalého náhonu, neexistuje předávací
protokol majiteli pozemku od bývalého uživatele a spousta dalších důkazů. Okresní soud v Šumperku nařídil
provedení hloubkových sond v inkriminované části obce. Tato činnost se v současné době provádí. Pokud tento
soudní spor nedopadne ve prospěch obce, obávám se, že to bude veliký zásah do obecního rozpočtu.
Již několik let nás trápí napadení lesa kůrovcem, dále pak poškození lesních porostů vichřicí, která se přehnala
přes naše území ve dnech 10. 8. a 27. 8. 2017. Během roku budou poškozené stromy průběžně zpracovány.
Požadavky na palivové dřevo si můžete podat na obecním úřadě. Nadále budou prováděny pěstební práce - shazování
klestu, zalesňování, ožínání, ochrana kultur proti okusu lesní zvěří. Po ukončení těžby dřeva bude provedena oprava
odvozní cesty v obecním lese.
Závěrem bych chtěl zmínit, že jsem rád, že v obci nezapomínáme na kulturní a společenský život. Chtěl bych
poděkovat občanům, kteří se aktivně zapojují do života v obci pořádáním různých akcí, ať už je to kulturní komise
nebo jednotlivé spolky, jejichž činnosti si osobně velmi vážím a považuji za důležité je podporovat i finančními
příspěvky z rozpočtu obce. Touto cestou vyzývám vás všechny, abyste sledovali místní rozhlas, pozvánky a plakáty
a svou účastí nejen podpořili pořadatele, ale také se dobře pobavili.
Jiří Štelc, starosta obce
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