Zprávy z obecního úřadu
Zastupitelstvo obce na veřejném zasedání dne 19. března 2019 mimo jiné schválilo:
29. dubna 2019
 Hospodaření obce ke dni 31.12. 2018 a rozpočet na rok 2019
 Účetní uzávěrku obce Dlouhomilov za rok 2018
 Závěrečný účet obce Dlouhomilov a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením s výhradou a schvaluje
nápravná opatření
 Inventarizační zprávu za rok 2018
 Finanční dar pro Charitu Zábřeh ve výši 10 tis. Kč na úhradu provozních nákladů pro střediska občanské
poradny, pečovatelskou službu a půjčovnu kompenzačních potřeb
 Poskytnutí dotace pro Tělovýchovnou jednotu Sokol Dlouhomilov ve výši 40 tis. Kč, na pokrytí výdajů
provozu budovy sokolovny, areálu sokolského hřiště a financování vlastní sportovní činnosti v roce 2019
 Finanční dar ve výši 10 tis. Kč pro Myslivecký spolek z. s. Dlouhomilov
 Finanční dar ve výši 10 tis. Kč pro Sbor dobrovolných hasičů Dlouhomilov
 Finanční dar ve výši 1 tis. Kč na provoz Linky bezpečí z. s.
 Dodatek č. 6/2019 uzavřený mezi Obcí Dlouhomilov a Městskou knihovnou, T. G. Masaryka Šumperk,
příspěvková organizace, IČ 65496604, O poskytování knihovnických informačních a metodických služeb v
místní knihovně
 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.IP-12-8024106/SoBS
VB/3, uzavřené mezi Obcí Dlouhomilov a fy ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín IV-Podmokly, Děčín
 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí veřejné služby pro zajištění potravinové obslužnosti v malé obci
uzavřené mezi Obcí Dlouhomilov a Jednotou, spotřebním družstvem Zábřeh, se sídlem Masarykovo nám. čp.
45/5 Zábřeh, IČ 00032433
 Zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 1083/1 v k. ú. Dlouhomilov ve vlastnictví obce Dlouhomilov,
z důvodu přístupu a příjezdu k pozemku p. č. 1083/2 v k. ú. Dlouhomilov dle vypracovaného geometrického
plánu č. 322-779/2013. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce uzavřením a podpisem smlouvy
o služebnosti
 Obnovu stavebního projektu na opravu budovy č. p. 106 (bývalá stará pošta) určenou pro zázemí Sboru
dobrovolných hasičů Dlouhomilov
 Uzavření pracovní smlouvy s členkou zastupitelstva M. S. na pracovní pozici vedoucí pošty Partner
Dlouhomilov
 Zrušení obecně závazné vyhlášky č.3/2002 (Řád veřejného pohřebiště) ze dne 31.7.2002
 Upřesnění bodu č. 32 z Usnesení Zastupitelstva obce Dlouhomilov č.2/2018 ze dne 19.12.2018 – pověření
starosty obce a předsedkyně finančního výboru k provádění rozpočtových opatření bez předchozího souhlasu
zastupitelstva obce s tím, že na nejbližším zasedání ZO bude zastupitelům předložen přehled všech
provedených změn rozpočtu
 Podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2019, z POV Olomouckého kraje
na „Opravu chodníku v centru obce Dlouhomilov“
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Obecní úřad informuje
 Místní poplatky








Komunální odpady 600,- Kč/rok/osoba. 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 32,- 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

 Termíny svozu popelnic a plastů v roce 2019
Svoz popelnic ve čtvrtek
2.5.
16.5.
30.5.
5.9.
19.9.
3.10.

13.6.
17.10.

27.6.
31.10.

11.7.
14.11.

Svoz plastů a nápojových kartonů poslední čtvrtek v měsíci:
25.4.
30.5.
27.6.
25.7.
29.8.
26.9.

25.7.
28.11.

8.8.
12.12.

22.8.
27.12.

31.10.

28.11.

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. Na biologický odpad máme
kontejnery, do kterých opět patří pouze biologický odpad (tráva, shnilé ovoce) a nepatří
tam nafukovací bazén. Suť a jiný stavební materiál nepatří na obecní pozemky.
Upozorňujeme občany, aby tento odpad nevyváželi na místa, která k tomu nejsou určená a zvážili nakládání
se svým odpadem! Výdaje spojené s likvidací se následně mohou projevit na zvýšení poplatku za tyto služby.
Finanční výbor každoročně provádí bilanci příjmů a výdajů a zvažuje případnou úpravu ceny.

 Sběr a svoz velkoobjemového odpadu 17. – 19. 5. 2019
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
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nepatří: kovový odpad a veškeré druhy nebezpečného odpadu – např. ledničky, televizory, zářivky, barvy,
akumulátory, pneumatiky, olejové filtry, vyřazené léky a další.

Sběr nebezpečného odpadu a sběr železa proběhne na podzim.
 Dětské hřiště
V naší obci jsme v dobré víře vybudovali nové dětské hřiště. Toto hřiště je určeno dětem, ale i dospělým.
Upozorňujeme rodiče, aby dodržovali s dětmi na hřišti pořádek, chovali se k jednotlivým prvkům tak, aby hřiště
sloužilo i dalším generacím dětí. Starší děti a v prvé řadě hlavně adolescenty upozorňujeme, že hřiště není
uzpůsobeno pro jejich potřeby. Je to místo, které je určeno k setkávání dětí i rodičů, aby děti měly své místo, kde si
mohou pohrát a budou v bezpečí.

 Kanalizace
Opět 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.
____________________________________________________________________________________________
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.

 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 2018:
Počet obyvatel k 31. 12. 2018 činil celkem 490 obyvatel, z toho v Dlouhomilově 446
a v Benkově 44.
V roce 2018: 4 narození, 8 úmrtí, 18 se přistěhovalo, 6 se odstěhovalo.
Počet jubilantů: celkem 17, dva 90 let, jeden 85 let, jeden 80 let, tři 75 let a jedenáct 70 let.
V roce 2019 je celkem 26 jubilantů, jeden 95 let, jeden 90 let, tři 85 let, jeden 80 let, devět 75 let a jedenáct 70 let.
____________________________________________________________________________________________

Kalendář akcí - pozvánky
 Pouť ke kapličce 4. 5. 2019
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 a po skončení bohoslužby Vás
zveme na občerstvení u Obecního klubu.
Lubomír Frank, jednatel

 Vítání občánků
Dne 11.05.2019 v 10 hod. proběhne v zasedací místnosti Obecního úřadu v Dlouhomilově vítání občánků. Případné
informace obdržíte na obecním úřadě.
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 Oslavy ukončení 2. světové války 10. 5. 2019
Na pátek 10. května 2019 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.

 Další připravované akce:
2. 6. 2019 Kácení máje pořádá SDH Dlouhomilov v hasičském areálu
29. 6. 2019 Čížkův pohár v malé kopané + dětský den
17.08.2019 Pohárová soutěž v požárním sportu „O pohár starosty obce“ v hasičském areálu

Ze života spolků


SDH Dlouhomilov

SDH Dlouhomilov mělo k 31.12.2018 48 členů. 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.
Co si hasiči pro občany Dlouhomilova v roce 2019 připravili?
Sezónu jsme tradičně zahájili ostatkovou merendou 8. února a 9. února maškarním
karnevalem. 4. května pořádáme tradiční pouť ke kapličce a koncem května kácení
máje a 17.08.2019 ve 13:30 hod. hasičská soutěž o Pohár starosty obce
Dlouhomilov. Pravidelně se hasiči účastní akcí pořádaných obecním úřadem.
Na podzim jsme začali se stavbou krytého posezení pro návštěvníky areálu.
Letos na jaře plánujeme vše dokončit, včetně přípojky elektrické energie, aby bylo vše připraveno na kácení máje.
Lubomír Frank, jednatel

Z činnosti zásahové jednotky JSDH Dlouhomilov
Celkem má jednotka 12 členů, z toho jsou 3 velitelé, 4 strojníci a 5 hasičů. 2
členové jsou proškolení nositelé dýchací techniky a 2 členové pro obsluhu motorové
pily. V roce 2018 jsme zasahovali ze sedmi poplachů celkem pětkrát. Poprvé v loňském
roce jsme zasahovali v naší obci u ucpané kanalizace, dále u požáru lesa nad Kolšovem
a u Nového Malína. Nad Benkovem jsme zasahovali u požáru balíkovacího stroje.
Poslední, planý poplach, byl k nahlášenému požáru travního porostu mezi Hrabišínem
a Brníčkem, který se nám ovšem ani za asistence Policie ČR nepodařilo najít.
Hasiči upozorňují občany na nebezpečí požáru spojené se zanesenými komíny a
s nadcházejícím příchodem jara na zákaz vypalování travního porostu.
Jan Kozák, velitel JSDH



TJ Sokol Dlouhomilov
V sobotu 27. 10. 2018 byla ve spolupráci obce Dlouhomilov a T. J. Sokol Dlouhomilov k příležitosti 100. výročí
založení Československé republiky slavnostně zasazena lípa na sokolské louce v Dlouhomilově. Sázení lípy
předcházel lampionový průvod s dechovou hudbou a uctění památky zesnulých v 1. a 2. světové válce starostou obce.
Na místě výsadby byla společně zazpívána hymna České republiky. I přes nepříznivé počasí byla účast na akci hojná,
za podporu všem zúčastněným velice děkujeme.
Lípa je oficiálním národním symbolem již od roku 1848, tj. z doby národního obrození. Jako symbol svobody
ji lidé vysazovali v letech 1918 – 1919 v nadšení ze vzniku samostatné Československé republiky. Lípy se sázeli
i v pozdějších letech (1928, 1945, 1968) vždy, když si chtěli lidé připomenout a oslavit význam svobody
a demokracie. Nápad zasadit u nás v Dlouhomilově Lípu svobody vyšel z projektu „Stromy svobody“, který
iniciovala Nadace Partnerství příroda a lidé. Cílem projektu je nejen vysázet nové stromy, ale také zmapovat stromy,
které již byly jako symbol svobody vysázeny v minulosti.
S ohledem na zásadní podíl Sokola při výsadbách Stromů svobody považujeme připojení k projektu za velmi
důstojnou připomínku historického významu Sokola při ustavování republiky.
Lípa, kterou jsme zasadili, byla opatřena památeční tabulkou a je zanesena v mapě stromů svobody, kterou najdete
na www.stromysvobody.cz
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Přejeme si, aby z ní vyrostl krásný zdravý strom, který bude v příštích letech svědkem všeho dění na sokolské
louce. Doufáme, že se na tomto místě budeme v klidu a míru setkávat a prožívat pěkné a radostné chvíle.
Dlouhomilovská sokolovna se dne 16. 3. 2019 opět vrátila do let dávno minulých, konal se zde totiž již pátý
ročník oblíbené Retrodiskotéky. Akce se zúčastnilo téměř 170 lidí v dobových šatech. Návštěvníci měli možnost
prožít si dobu „zlatých šedesátých“. Součástí reprodukované hudby z těchto let byla i videoprojekce, díky které bylo
možné vidět originální videoklipy k oblíbeným nadčasovým písním. Kromě poslechu hudby a tancování si
návštěvníci mohli prohlédnout různé retro předměty, zabavit se u retro baru nebo se například nechat vyfotit v retro
fotokoutku a odnést si vzpomínku v podobě fotky. Tradičně byli zvoleni nejlepší retro muž a retro žena, jako odměnu
si odnesli originální dorty.
Jana Schneiderová, jednatel

 Myslivecký spolek Dlouhomilov
Rok 2019 jsme začali tradičně Mysliveckým plesem, který se konal 11. ledna.
K tanci a poslechu hrála kapela Melodik Jedlí, která se dle ohlasu návštěvníků všem
líbila. Uspořádání akce je pro nás velice náročné, protože na 15 členů spolku, z toho
10 důchodců, je to spousta práce a zařizování. O to víc nás mrzí, že se plesu účastní
málo místních občanů.
Další plánovanou akcí pro širokou veřejnost jsou již tradiční srpnové zvěřinové
hody. Přesný termín ještě není stanoven, ale včas Vás pozveme formou plakátů.
Jinak nás na veřejnosti moc vidět není, naše činnost spočívá v péči o zvěř, její odlov,
opravy a stavby krmelců a dalších mysliveckých zařízení. Každoročně v květnu
pořádáme pro členy spolku cvičné střelby.
Je jaro, doba kladení mláďat. Prosíme Vás tímto o dodržování klidu v přírodě,
omezte prosím volné pobíhání psů při jejich venčení. Nemusíte při venčení Vašich miláčků pozorovat nic
mimořádného, ale Vaši psi mohou velmi ovlivnit pohyb zvěře v lesích. Na závěr přejeme všem spoluobčanům
příjemné prožití letošního roku a prosíme o pochopení a toleranci při našem pohybu a činnostech v přírodě.
Jaroslav Hvižď

 Skaut Dlouhomilov
Skautský oddíl byl zde obnoven v říjnu minulého roku, pod vedením Tomáše Noska a Lenky Berlínské. Dochází
do něj 21 dětí různých věkových kategorií. Jsme rozděleni na 5 družin - Benjamínci, Vlčata, Světlušky, Skautky a
Skauti.
Skaut Dlouhomilov je samostatný oddíl, který patří pod středisko Blesk Lesnice, tak to bylo i v dřívějších letech.
Scházíme se 1x týdně v „klubovně“ na obecním úřadě. Snažíme se ale i o jiné aktivity. Svépomocí si stavíme vlastní
tábor za železným mostem směrem na Benkov. Minulý rok v prosinci jsme se zúčastnili vánočního koncertu
v místním kostele, kde jsme měli malé vystoupení a na prodej výrobky, které si samy děti připravily. V lednu jsme
se zúčastnili Tříkrálové sbírky. V březnu letošního roku jsme uspořádali domácí zabijačku a masopustní průvod.
Akce se vydařila, až na počasí. Dále jsme se snažili o obnovení tradice, a to vynášení smrtky. Akce proběhla v měsíci
dubnu průvodem, který byl zahájen u obecního úřadu směrem na Medelské. V táboře jsme průvod zakončili malým
vystoupením našich dětí a pálením smrtky. Hosté si mohli opéct špekáčky a koupit makrely. Už máme naplánovaný
také program do konce prázdnin. V červnu pojedeme na rafty, dále na Slezskou Hartu na 3denní pobyt a skautský
rok ukončíme týdenním pobytem v táboře v Janoslavicích.
Tomáš Nosek

Příspěvky občanů
V loňském roce na podzim oslavoval náš stát 100. leté výročí ukončení 1. světové války a vznik Československé
republiky. Na památku tohoto výročí byly v mnoha obcích vysazovány památné stromy, hlavně lípy. Tím se tento
strom stal jedním ze symbolů naší státnosti.
29.10.2018 se rozšířila ze Zábřeha zpráva, že náš národ je svobodný. I občané Dlouhomilova se dohodli generacím
připomínat tuto událost vysazením památného stromu. Hlavními organizátory byli sokolové.
Nyní cituji z pramenů Okresního archivu v Šumperku Sborník č. 10/1918. „V Dlouhomilově byly pod tamním
obecním domem dvě lípy svobody vysazeny, kterážto okolnost byla s velkou slávou spojena. K sázení připravené lípy,
velmi pěkně národními pentlemi okrášleny, byly v průvodu, jehož se zúčastnili skoro všichni občané z vesnice a školní
mládež, celou vesnicí s hudbou v čele dvěma sokolkami na určené místo neseny. Zde byla jedna lípa zasazena
školními dítky a druhá občany. Dělník Antonín Konečný z Dlouhomilova zhotovil a daroval k těmto lípám ochranný
národními barvami natřený plotek, který byl ihned umístěn. Na to promluvil o významu oslavy učitel Stanislav
Nasadil a po zapění obou národních hymen, byla oslava ukončena.“
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Tato lípa svobody byla vysazena 13.04.1919 slavnostním způsobem, avšak v noci na 21.04.1919 byla
neznámými pachateli vytrhnuta a ukradena. Jako pachatelé přišli v úvahu Němci z blízké vesnice Dolní Olešná,
poněvadž tím směrem vedla stopa. Nebyli však vypátráni. Nová lípa byla vysazena 26.04.1919, tedy před 100 lety.
Je velká škoda, že občané Dlouhomilova nedokázali význam tohoto stromu uchránit, který měl dlouhá léta připomínat
historické události roku 1818 a 1919,
Otto Kopp

______________________________________________________________________________________________________

Setkání potomků rodu Mertů z dědičné rychty dne 07.07.2018 v Dlouhomilově
Vše začalo tímto dopisem na Facebooku, který přišel s Las Cruses, New Mexico, USA. Podepsán byl ROD J.
MERTA, Ph.D.:
„Před pár lety jsem se dozvěděl o historii rodiny Mertových. V prosinci roku 2009 jsem navštívil Idaho – vesnici
Julietta a Fraser, kam můj pradědeček, John (Johann) Merta, emigroval v roce 1890 ze střední Evropy. V roce 2010
jsem navštívil Dlouhomilov, vesnici na Moravě, Česká republika, odkud můj praděda, jeho žena a děti emigrovali
v roce 1890. Poté jsem vůbec neměl tušení, jaký je můj původ z otcovy strany, je moc dobré vědět, že jsem Čech,
přesněji Moravák.“
Rod Mertů působil v Dlouhomilově na rychtě od roku 1694 do roku 1902, tj. bezmála 210 let. Mertovi přišli do
Dlouhomilova z Třeštiny, když zde vymřel rod rychtářů, údajně Jílků. První rychtář rodu Mertů je pohřben přímo
pod hlavním oltářem kostela Všech svatých. Stalo se tak proto, že když zemřel, byl pochován na zdejším hřbitově.
Když se začal stavět nový kostel (1767-1770), bylo kněžiště rozšířeno a zabralo kus stávajícího hřbitova. Tím bylo
způsobeno, že vybudování hlavního oltáře přišlo přímo na místo posledního odpočinku rychtáře Merty. Působení
rodu Mertů a s ním spojené dědičné rychty, má v historii obce Dlouhomilov nezastupitelné místo a podle
dochovaných zápisů z kronik i bohatou historii. Zvláště pak Arnošt Merta byl ve své době velký obrozenec a národní
buditel, založil hasiče v Dlouhomilově, organizoval různá obrozenecká shromáždění. Z jakého důvodu rod Mertů
opouští v roce 1902 dědičnou rychtu v Dlouhomilově, není známo. Patrně byla zadlužena a následně se stala
majetkem Občanské záložny v Zábřehu.
Pan ROD J. MERTA, Ph.D. se loňského roku pokusil kontaktovat rodáky z Dlouhomilova prostřednictvím
internetu, když zjistil, kam sahají jeho kořeny předků, které se úzce vážou k Dlouhomilovu. Měl velký plán – pobývat
v České republice, měl vyučovat v Praze anglický jazyk, chtěl poznat českou komunitu, české zvyky a tradice.
Největším jeho přáním bylo najít a poznat své příbuzné. Do Dlouhomilova přijel v roce 2017 na začátku června,
osobně prošel obcí a zhlédl zvenčí dlouhomilovskou rychtu, kde v minulosti Mertovi působili. Nejdelší zastávkou se
mu stal farní kostel Všech svatých, kde dlouho stál nad místem posledního odpočinku svých předků. Kvůli rodinným
záležitostem se však musel vrátit po kratším pobytu zpět do USA. Jedno jeho přání však zůstalo nesplněno – najít
své žijící příbuzné.
Jana Hrubá
_________________________________________________________________________________________________________________

Položme si otázku?
„Být či nebýt?“ Kdo by neznal slavný monolog prince Hamleta?
Být nebo nebýt, to je otázka? Obdobný monolog si při odpolední kávě říkám i já.
Bude nebo nebude? Je to již 10 měsíců, co se naší vesnicí prohnala podpisová akce na záchranu jedné malé, ale pro
nás všechny významné lávky přes potok Loučka u našeho Klubu důchodců. Zachování lávky podpořilo 126 občanů.
Zapeklitá situace. Občané, jste také tak zvědaví jako já?
Kamil Eib
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
zima již skončila a přichází jaro s prodlužujícími se dny a sílícím sluncem. Využijme jara, abychom po zimě uklidili
nepořádek kolem našich chalup a zkrášlili tak své nejbližší okolí.
Mnozí z nás pečují nejen o své zahrady a domy, ale i o přilehlé veřejné prostranství. Všem bych za jejich práci
a přínos ke zkrášlení obce chtěl poděkovat. Pěkné okolí je zajisté jedním z důležitých faktorů kvalitního života v naší
obci. Stejně tak je tomu i v oblasti kulturního, společenského a sportovního vyžití občanů naší obce. Touto cestou
bych chtěl poděkovat všem složkám obce Dlouhomilov, které každoročně pořádají nespočet kulturních,
společenských či sportovních akcí.
Dále bych Vás chtěl seznámit s plánovanými investičními akcemi, které by se měly v naší obci uskutečnit
v nejbližší době. Nejrozsáhlejší akcí je přestavba bývalé mateřské školy na dům pro seniory s osmi pečovatelskými
bytovými jednotkami. V lednu letošního roku byla podána žádost o dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj.
Začátkem měsíce února byl vypracován projekt na opravu chodníku v části obce naproti obecnímu úřadu
a podána žádost o dotaci z programu Obnovy venkova Olomouckého kraje.
V minulém roce byla podána žádost o dotaci z Ministerstva obrany na restaurátorský záměr na pomník padlých
z 1. a 2. světové války v obci Dlouhomilov. Dotace nám byla přidělena a z realizací restaurování začneme ve druhé
polovině tohoto roku.
Další velkou akcí, která je plánována na nejbližší léta, je oprava budovy bývalé staré pošty č. p. 106
v Dlouhomilově. V současné době se zpracovává projekt na zamýšlenou opravu, a ještě do konce roku 2019 by měla
být budova pod novou střechou. Záměrem této akce je vybudování zázemí pro místní složky.
V obci Benkov je plánována realizace čistíren odpadních vod. Po dlouhé době bylo vyřízeno územní rozhodnutí
a souhlas s provedením ohlášené stavby pro rodinné domy v Benkově, tak aby mohla být tato akce dokončena do
konce roku 2020.
Vím, že infrastruktury v naší obci, kterou je třeba opravit, rekonstruovat či vybudovat je spousta, ale bohužel
nejde vše najednou a také záleží na finančních možnostech obce. Proto je třeba důkladně zvážit, co je prioritou, tak
abychom se nedostali do finančních potíží.
V souvislosti s očekávanými finančními výdaji obce je třeba pamatovat také na případné výdaje spojené
s výsledkem soudního sporu, který proti naší obci vede majitel pozemků p. č. 1010 a p. č. 1011 v k. ú. Dlouhomilov
jako vlastník bývalého mlýna z Brníčka. Jak jsem Vás v minulém čísle informoval, majitel dotčených nemovitostí
požaduje vyčistit tyto pozemky od údajné skládky domovního odpadu. Nyní se případ vyvíjí tak, že znaleckým
posudkem, bylo prokázáno, že na p. č. 1011 se žádná skládka domovního odpadu nenachází. Právní zástupce majitele
mlýnského náhonu proto změnil žalobu a nyní požaduje odstranění skládky pouze z pozemku p. č. 1010. Okresní
soud v Šumperku takto upravené žalobě vyhověl a rozhodl o vyčištění části pozemku p. č. 1010. Proti tomuto
rozsudku obec podala odvolání. Považuji za veliký úspěch, že se podařilo prokázat, že na p. č. 1011 se žádná skládka
nenachází a v té části byla žaloba nedůvodná. Nyní o věci rozhoduje odvolací soud, přičemž obci stále hrozí povinnost
vynaložit nemalou finanční částku na odstranění skládky. Všemi dostupnými právními cestami usilujeme o to,
abychom se negativnímu rozhodnutí v uvedené věci ubránili.
Ještě bych chtěl upozornit, že v lokalitě Medelské bylo vybudováno krásné dětské hřiště. Tímto bych chtěl
požádat rodiče, aby dohlíželi na své děti, zvláště pak na dospívající mládež, aby se chovali ohleduplně k našemu
společnému majetku a neničili jednotlivé prvky dětského hřiště.
Závěrem Vám všem ještě jednou přeji krásné jarní dny plné slunce a z něj mnoho jarní energie.
Jiří Štelc, starosta obce
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