24. března 2016

Zprávy z obecního úřadu

 Zastupitelstvo obce na veřejném zasedání dne 17. března 2016 mimo jiné schválilo:




Hospodaření obce ke dni 31. 12. 2015 a Rozpočet obce na rok 2016
Snížení ceny palivového dřeva z obecních lesů od 1. 1. 2016 z částky 600,- Kč/prm na částku 500,- Kč/prm
Podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na úpravu areálu hřbitova v obci Benkov ze SZIF, dotační
program 16 – udržování a obnova kulturního dědictví venkova
 Podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2016, z programu na podporu
JSDH 2016 – pořízení, rekonstrukce, oprava požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí
Olomouckého kraje (oprava ŠKODA 706 RTO a přeladění spojových prostředků pro radiové spojení)
 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2016, z programu památkové péče –
obnova kulturních památek, restaurování kamenného kříže před kostelem Všech svatých v obci
Dlouhomilov
 Uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Dlouhomilov a obcí Šumperk ve výkonu speciálního stavebního
úřadu ve věcech místních komunikacích
 Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností mezi 2 vlastníky provozně souvisejících vodovodů mezi
obcemi Brníčko a Dlouhomilov
 Rozpočet Svazku obcí Povodí Loučka na rok 2016
 Nepeněžní dar do tomboly MAS Šumperský venkov pro representační ples, 2 prm palivového dřeva
 Nákup samonavíjecích reflexních pásků pro občany
 Prodej a pacht pozemků.
Bližší informace na www.dlouhomilov.cz - Usnesení ZO č. 07 ze dne 17. 3. 2016

Obecní úřad informuje
 Místní poplatky










komunální odpady 600 Kč/rok/osoba (Od r. 2016 – bez úlev)
pronájem popelových nádob – 100,-Kč/rok – dle smlouvy
cena vody je 28 Kč/m3, nájem vodoměru 100 Kč/rok
vodné - výši poplatku zjistíte na tel. čísle 583 245 122 nebo dotazem na e-mail: obec@dlouhomilov.cz
poplatek za odvádění a čištění odpadních vod (stočné) 1100 Kč/rok/osoba
(úlevy viz Cenový předpis na odvádění a čištění odpadních vod ze dne 21. 12. 2015)
stočné ostatní odběratelé 32 Kč/m3
za prvního psa 100 Kč/rok, každý další 200 Kč/rok
pacht / pronájem pozemků – dle smlouvy
nájem hrobového místa 8,80 Kč/m2/rok - (úhrada při uzavření smlouvy na dobu 10 let)

Platby hotově na pokladně OÚ Dlouhomilov v úředních hodinách:
Pondělí, středa:
8:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Bezhotovostně:
číslo účtu: 2015812/0300 – ČSOB
Splatnost:
za 1. pololetí do 15. března
za 2. pololetí do 30. září
Žádáme občany, aby uhradili obecní poplatky ve stanovených termínech.
Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad navýšit až o polovinu
poplatku, tak jak stanoví obecně závazná vyhláška.
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 Třídění odpadu
Stanovení poplatku za komunální odpad je závislé na množství
odvezeného odpadu, proto apelujeme na občany, aby důsledně prováděli
třídění odpadu. Svoz popelnic je prováděn v každém lichém týdnu ve
čtvrtek a svoz plastového odpadu v každém sudém týdnu ve čtvrtek.
Občanům Benkova připomínáme, že termín svozu plastového odpadu je
každý poslední čtvrtek v měsíci. Žádáme občany, aby termín svozu
dodržovali, aby se pytle s odpadem po celý další měsíc nepovalovaly po obci.

 Sběr plastového odpadu
Upozorňujeme občany, že plastové pytle si mohou vyzvednout zdarma na požádání v kanceláři obecního úřadu.
Tímto krokem se snažíme zlepšit dostupnost třídění a zvýšit tak množství odpadu, které neskončí na skládce, ale bude
opětovně využito.
Vydávány jsou plastové pytle pro snadné třídění plastu v barvě žluté a pro nápojové kartony v barvě červené
o objemu 120 litrů. Cena jednoho nového pytle nás přijde na 4 Kč, při pytlovém sběru plastového odpadu dům od
domu se setkáváme s tím, že občané pytle ustřihávají nebo jsou plněny z poloviny. Což stojí za zamyšlení!
Jak třídit plastový odpad:
Co do žlutého pytle patří:
 plastové výrobky z následujících materiálů: PET,
PP, PS, PE-LD, PE, HD
 vymyté plastové obaly (přepravky)
 plastové obaly od potravin (sušenek, těstovin,
apod.)
 plastové sáčky, pytle, nákupní tašky
 vymyté kelímky od jogurtů a dalších potravin
 pěnový polystyrén
 fólie
 láhve a kanystry od nápojů, pochutin,
kosmetických přípravků apod.

Co do žlutého pytle nepatří:
 obalové materiály vrstvené
 výrobky z PVC (odpadové trubky, podlahové
krytiny apod.)
 pěnové materiály (molitan, pryž apod.) kromě
pěnového polystyrénu
 elektrické kabely
 plastové obaly znečištěné chemickými látkami,
minerálními oleji apod.
 plastové díly s kovovými částicemi
 textilie z umělých vláken

 Sběr a svoz velkoobjemového odpadu proběhne 13. – 15. 5. 2016
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 a svoz železného odpadu

V měsíci dubnu 2016 provede SDH Dlouhomilov sběr železného odpadu, termín
bude upřesněn místním rozhlasem. Žádáme občany, aby železný odpad připravili k hlavní
komunikaci až v den svozu a pokud možno zabránili odvezení neznámými sběrateli.



Sběr a svoz nebezpečného odpadu

V letošním roce bude proveden v podzimním termínu,
den bude upřesněn místním rozhlasem.

 Pobíhání psů
Upozorňujeme občany, na zákaz volného pobíhání psů po vesnici, zákaz vodění
psů na místní hřbitov a povinnost chovatelů psů udržovat čistotu veřejných prostranství
– uklízením psích exkrementů.
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 Kanalizace
Upozorňujeme občany, aby do kanalizačních jímek nevhazovali shnilá jablka, hadry, skleněné lahve, hygienické
ubrousky a další předměty, které do kanalizace nepatří. Tyto předměty se tam běžným odpadem nedostanou, musí je
tam někdo vhazovat záměrně kontrolní jímkou. Tím dochází k ucpávání průtokového měřiče a zvyšují se tak
naměřené hodnoty odpadní vody z Dlouhomilova. Zvýšení těchto hodnot se bude projevovat zvyšováním ceny
stočného v následujících letech. Upozorňujeme, že víka kontrolních šachet musí být přišroubovaná.

 Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji I.
Předmětem podpory dotačního programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji I. je výměna zdrojů tepla (kotlů)
na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech na území Olomouckého kraje za nový zdroj tepla
environmentálně šetrnější.
V rámci tohoto dotačního programu Olomoucký kraj poskytuje finanční prostředky
(dotace) fyzickým osobám (příjemcům dotace) na realizaci tzv. dílčích projektů. V rámci
dílčího projektu fyzická osoba (příjemce dotace) realizuje výměnu zdroje tepla (kotle) na
pevná paliva s ručním přikládáním za nový zdroj tepla rodinného domu.
Předmětem podpory dílčích projektů je výměna stávajícího zdroje tepla (kotle) s ručním
přikládáním za:
 kotel na pevná paliva
 tepelné čerpadlo
 plynový kondenzační kotel
V souvislosti s výměnou zdroje tepla je možno provést také instalaci solárně-termické soustavy pro přitápění
nebo přípravu teplé vody a další doprovodná opatření, tj. technická opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti
rodinného domu (tzv. „mikro“ energetická opatření).
Dotační program je vyhlášen od 6. 1. 2016 do 13. 5. 2016 do 12:00 hod. Příjem žádostí započal 22. 2. 2016
a bude ukončen 13. 5. 2016 v 12:00 hod. Další informace naleznete na www.kr-olomoucky.cz/kotlikovedotace.
Své dotazy můžete posílat na obecnou emailovou adresu ke kotlíkovým dotacím, případně se můžete obracet na
kontaktní osoby uvedené níže.
Kontakty: Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, územního plánování a stavebního
řádu, Oddělení grantových schémat, Budova Regionálního centra Olomouc (RCO), Jeremenkova 40b,
779 00 Olomouc, 6. patro, kanceláře č. 620, 621, 623 a 624
Ing. Stanislava Palová
tel.: 585 508 233
Ing. Martin Hrubý
tel.: 585 508 697
Ing. Jana Skoumalová
tel.: 585 508 441
Obecná emailová adresa ke kotlíkovým dotacím

s.palova@kr-olomoucky.cz
m.hruby@kr-olomoucky.cz
j.skoumalova@kr-olomoucky.cz
kotlikovedotace@kr-olomoucky.cz

Informace k tzv. kotlíkovým dotacím získáte také na zelené lince pro zájemce o dotace z OP ŽP (Státní fond
životního prostředí ČR), a to na čísle 800 260 500, nebo na emailu dotazy@sfzp.cz.

 Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí má číslo 116 006
Pracuje nonstop, je bezplatná a poskytuje diskrétně odborné rady. Na telefonní linku 116 006 se může obrátit
každý, kdo se cítí být obětí trestného činu, a to bez ohledu na to, zda trestný čin byl nebo nebyl oznámen. Volat
mohou oběti různých forem násilí včetně násilí domácího. Pomoc na lince je určena i obětem nedbalostních trestných
činů, např. dopravních nehod. Linka poskytuje okamžitou pomoc, rady a informace ženám, mužům i dětem. Volat
mohou lidé i při pouhém podezření, že jsou obětí některé z forem domácího násilí, ať už fyzického, psychického,
ekonomického, či sociálního, stalkingu, nebezpečných výhružek a podobného trestního
jednání.
Na linku 116 006 mohou volat pozůstalí po obětech úmyslných i nedbalostních
trestných činů, kterým linka zprostředkuje rychlou a nadstandardní pomoc Bílého kruhu
bezpečí nebo nejblíže situované kvalitní služby. Linka poskytuje pomoc také svědkům
trestných činů, kteří byli událostí traumatizováni, potřebují psychickou podporu a informace
o svých právech a ochraně.
Provozovatel linky Bílý kruh bezpečí věnuje výraznou pozornost prevenci kriminality
a na linku mohou zavolat i lidé, kteří se odůvodněně obávají, že se mohou stát obětí trestného
činu a svou situaci potřebují konzultovat.
Vznik a provoz této nové služby je realizován díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha
a programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.
Více informací naleznete na webových stránkách www.linka-pomoci.cz .
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 Hasiči informují - Nebezpečí při vypalování trávy
Oheň rozdělaný v přírodním prostředí v jarních měsících se může snadno vymknout
kontrole a způsobit požár. V jarním období, kdy je vegetace suchá, hrozí zvýšené nebezpečí
požáru s jeho následným rychlým šířením do okolního prostředí. Velkým nešvarem stále
zůstává vypalování suché trávy, které již v mnoha případech zapříčinilo zejména u starších
občanů nejedno zranění, či dokonce ztráty na lidských životech. Aby se vám nestala podobná
nepříjemnost,
Dodržujte tato základní pravidla:
 Respektujte zákaz vypalování trávy a porostů
 Za silného větru nebo v období extrémního sucha oheň v přírodě raději vůbec nerozdělávejte
 Při rozdělávání ohně v přírodě ohniště bezpečně oddělte od okolního prostředí
 Ohniště důkladně uhaste buď zalitím vodou, nebo aspoň zasypáním zeminou
 Oheň neroznášejte po okolí např. na zapálené větvi
 Oheň rozdělávejte aspoň 50 m od okraje lesa a v dostatečné vzdálenosti od budov, objektů a předmětů, které
se mohou snadno vznítit
 Právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny každé spalování hořlavých látek na volném prostranství
předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje
 Pokud se vám přes veškerou opatrnost situace vymkne kontrole volejte hasiče prostřednictvím tísňové linky
150 nebo 112
 Více informací najdete na http:\\www.hzscr.cz/clanek/hasicuv-rok.aspx
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

Společenská rubrika
 Počet obyvatel naší obce:
K 1. 1. 2016 měla naše obec 483 obyvatel, z toho 46 v Benkově.

 Životní jubilea:
Dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, nelze zjišťovat a zveřejňovat osobní údaje o občanech
bez jejich souhlasu. Občané, kteří mají zájem o zveřejnění jejich životních jubileí, mohou toto předem sdělit
pracovnici OÚ Dlouhomilov osobně nebo emailem (zpravodaj.dlouhomilov@seznam.cz , obec@dlouhomilov.cz )

 Vítání nových občánků obce:
Dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, nelze zjišťovat osobní údaje o
narozených dětech. Tímto žádáme rodiče, kteří mají zájem o účast na vítání občánků, aby
svůj zájem sdělili pracovnici OÚ Dlouhomilov v termínu do 15. 4. 2016.

Kalendář akcí - pozvánky:
 Přednáška – Cestou necestou za tajemstvím Hrubého Jeseníku
Dne 27. dubna 2016 v 18:00 hod proběhne v zasedací místnosti obecního úřadu na toto
téma přednáška pana Miroslava Kobzy, autora výše uvedené knihy. Srdečně zveme všechny
milovníky přírody.

 Oslavy osvobození a konce 2. světové války
Na pátek 6. května 2016 v 18:30 hod připravuje kulturní výbor 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.

Pouť ke kapličce
Sestry a bratři hasiči, vážení spoluobčané, dovolte, abychom Vás co
nejsrdečněji jménem Sboru dobrovolných hasičů z Dlouhomilova pozvali na
tradiční pouť 7. května 2016. 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.
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 Dětský den
V sobotu 18. 6. 2016 v 14.00 hod uspořádá TJ Sokol Dlouhomilov na sokolské louce zábavné odpoledne pro
děti i dospělé. Pro děti bude připraven zajímavý program a pro rodiče bohaté občerstvení. Srdečně zvou pořadatelé.

 Oslavy výročí 660 let obce Dlouhomilov
OÚ Dlouhomilov a kulturní komise ve spolupráci se všemi spolky v obci připravují
na 16. 7. 2016 oslavy výročí 660 let obce. Program oslav bude upřesněn v pozvánce.

 Další připravované akce:



Čížkův pohár v malé kopané – termín bude upřesněn
Soutěž požárních družstev „O pohár starosty obce“ – 13. 8. 2016

Ze života spolků:


Myslivci

Od 1. ledna 2016 Myslivecké sdružení Dlouhomilov změnilo název na základě
nového občanského zákoníku na Myslivecký spolek Dlouhomilov, z.s. (zájmové sdružení).
K 1. lednu má spolek celkem 13 členů. Předsedou spolku byl zvolen pan Jaroslav
Hvižď st. a hospodářem pan Čestmír Vlk.
V lednu jsme uspořádali náš tradiční Myslivecký ples. V měsíci dubnu připravujeme
výroční schůzi. V květnu uskuteční náš spolek cvičné střelby na střelnici v Žadlovicích.
V červenci se zapojíme do oslav 660 let obce.
Jaroslav Hvižď, předseda spolku

 SDH Dlouhomilov
SDH Dlouhomilov má v současnosti 48 členů, z toho 36 mužů a 12 žen. K jejich hlavním činnostem patří
reprezentování obce na soutěžích v požárním sportu, opravy a údržba techniky, pravidelné čištění požární nádrže
a v neposlední řadě pomáhají ve spolupráci s obecním úřadem čistit spoluobčanům studny a zanesené propusti.
Rovněž se snažíme přispět i ke kulturnímu životu v naší obci. Co si hasiči pro občany
Dlouhomilova v roce 2016 připravili?
 Tradičně sezónu jsme zahájili Ostatkovou merendou 12. února a pro nejmenší
maškarním karnevalem 13. února.
 7. května pořádáme tradiční pouť ke kapličce.
 V jarních měsících hasiči zorganizují sběr starého železa.
 V srpnu bude soutěž hasičských družstev O pohár starosty obce Dlouhomilov.
 Hasičům se podařilo získat pozemek, kde vybudujeme dráhu pro konání soutěží
v požárním sportu. Pozemek u potoka nedaleko Sokolovny věnoval hasičům pan Berka, kterému bych touto
cestou chtěl ještě jednou poděkovat.
 Hasiči se také zúčastní akcí pořádaných obecním úřadem.
Chtěl bych touto cestou oslovit občany obce jakéhokoliv věku, pokud by někdo měl zájem stát se dobrovolným
hasičem a pomoci nám ve veškerém tomto dění, budeme jenom rádi.
Lubomír Frank, jednatel SDH

 Z činnosti zásahové jednotky JSDH Dlouhomilov
Celkem má jednotka 12 členů, z toho jsou 2 velitelé, 2 strojníci a 8 hasičů (2 nositele dýchací techniky).
V loňském roce jsme zasahovali celkem třikrát. V červenci hořel lesní porost u obce Kolšov. V prosinci zasahovali
hasiči při hašení požáru lesní vyvážečky nedaleko Rohelské boudy a při hašení rodinného domu v obci Rohle. Tímto
hasiči varují občany na nebezpečí požáru spojené se zanesenými komíny a s nadcházejícím příchodem jara na zákaz
vypalování travního porostu.
V loňském roce obecní úřad odkoupil za velmi příznivou cenu od firmy Pramet Tools s.r.o. starší osobní
automobil Mercedes Vito, který nahradil Avii Furgon. Auto je určeno zásahové jednotce jako přepravní automobil.
Jan Kozák, velitel JSDH

 TJ Sokol Dlouhomilov
Ve cvičební sezoně 2015/2016 probíhají v sokolovně pravidelná cvičení a tréninky
jednotlivých oddílů dle níže uvedeného rozvrhu.
Zveme do tělocvičny všechny zájemce o pohyb. Rádi přivítáme nové členy. Nečlenové
platí poplatek 20,- Kč za cvičební lekci, členové mají poplatky v rámci členských příspěvků.
Bližší informace podají jednotliví cvičitelé.
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Rozvrh cvičení na sezonu 2015/2016:
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek
Pátek

Sobota
Neděle

17:00–20:00 stolní tenis
(Ondřej Mynář, Martin Štelc)
17:00–18:30 fotbal žáci
(Jan Šafář)
19:00–20:30 cvičení ženy
(Jana Drexlerová, Lenka Šafářová)
17:00–18:30 aerobik žákyně
(Simona Dudová)
18:30–20:30 badminton
(Martin Drexler, Jan Vlk)
16:00–18:00 cvičeníčko dětí
(Romana Kretschmerová, Erika Kupčíková)
18:00–20:30 stolní tenis
(Ondřej Mynář, Martin Štelc)
16:00–17:30 cvičení ženy
(Eliška Foltýnová, Jana Flášarová)
17:30–19:00 cvičení muži
(Miroslav Mazurka)
19:00–21:00 volejbal
(Martin Štelc, Martin Drexler)
přednostně vyhrazeno pro zápasy stolního tenisu,
10:00 – 13:00 aerobik Dance
(Simona Dudová)
18:00 – 20.00 fotbal muži
(Patrik Schneider, Jan Šafář)

Ve volných časech mimo rozvrh lze tělocvičnu využít po dohodě se starostkou
J. Drexlerovou.
Akce letošního roku:
 12. března jsme zahájili Retrodiskotékou
2016, která měla letos velmi hojnou účast.
Děkujeme účastníkům za skvělé retrooblečky a skvělou atmosféru. Pořadatelé se již
těší na další ročník.
 Oddíl stolního tenisu uspořádá v sobotu
2. 4. 2016 již 12. ročník Memoriálu Bořivoje
Groera a Konráda Kryla.
Zahájení v sokolovně v 9:00 hodin
 V květnu se zapojíme do pořádání oslav
osvobození a připravíme tradiční občerstvení
a táborák na sokolské louce
 Na červen připravujeme Dětský den
 V červenci se zapojíme do oslav 660 let obce
 Na srpen připravujeme tradiční turnaj v malé
kopané „Čížkův pohár“
 V prosinci uspořádáme pro děti „Mikulášskou nadílku“
 Na konec roku připravujeme „Vánoční sportovní turnaje“ (nohejbal, volejbal, badminton)

Na letošní rok máme v plánu opravit obložení stěn v tělocvičně, dokončit výměnu dešťových svodů a částečný
nátěr fasády na budově sokolovny.
Jana Drexlerová, starostka TJ

 Víte něco o vybudování a nynější opravě kříže u kostela.
Patnácté a šestnácté století bylo v Evropě ve znamení sílících útoků tureckých - mohamedánských vojsk proti
křesťanské Evropě. Tehdy se jednalo, zda Evropa bude křesťanská anebo ovládaná islámem. K tomu má vztah právě
tento kříž. Na kříží je vysekán nápis, který vysvětluje, proč byl postaven. Nápis zní volným překladem
z latiny: „Tento kříž na připomínku války proti Turkům přispěním zbožností a dobročinností zbudován jest 1799.“
Rok 1799 byl rokem 270. výročí vítězství křesťanských vojsk u Vídně roku 1529. Tehdy
obléhalo Vídeň 120 000 mužů tureckého vojska a Vídeň bránilo jen 16 000 mužů vojska
křesťanského. Je zajímavé a jen těžce pochopitelné, že občané malé vesnice v koutku hor měli
odvahu postavit krásný a jistě nákladný kříž k poctě právě vzpomenuté vítězné bitvy u Vídně.
Tento kříž je zvláštní svou historií právě v dnešní době a můžeme říci až mezinárodní. Před
léty se naši předkové stavěli proti výbojům islámu, dnes Evropa spěje k tomu, že za pár let
nás islám pohltí.
Musíme tímto také poděkovat naším zastupitelům, že konečně došli k dohodě ohledně
vlastnictví tohoto kříže a započalo se s jeho rekonstrukcí. Oprava je zdlouhavá, ale věřme, že
kříž se zaskví zase v plné kráse pro další generace.
Podle podkladů pana faráře Antonína Pospíšila (v současné době pobývá v Brně a v září oslavil 90. narozeniny) zpracoval Jaroslav Hvižď st.
Dlouhomilovský zpravodaj vydává Obec Dlouhomilov, Dlouhomilov č. 138, PSČ 789 76, IČ 00302490. Vydávání povoleno pod č. MK ČR E 17984. Četnost
výtisku 1x - 2x ročně. Neprošlo jazykovou úpravou. Vydavatel si vyhrazuje právo příspěvky stylisticky upravovat, zestručňovat, případně i neuveřejnit.
Příspěvky můžete odevzdávat na Obecní úřad v Dlouhomilově, nebo zasílat e-mailem na adresu: zpravodaj.dlouhomilov@seznam.cz
Další informace o dění v obci najdete na: www.dlouhomilov.cz e-mailová adresa pro komunikaci s obecním úřadem: obec@dlouhomilov.cz
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