Zprávy z obecního úřadu
 Veřejné zasedání zastupitelstva obce
Zveme občany k účasti na 8. veřejném zasedání zastupitelstva obce, které se koná ve čtvrtek 3.7.2008 v 19.00 hod.
v zasedací místnosti obecního úřadu. Na pořadu jednání je následující program:
1. Zahájení, doplnění zastupitelstva o novou členku
9. Zpráva o činnosti orgánů obce
2. Volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
10. Schválení připravovaných akcí pro
3. Kontrola usnesení ZO ze dne 27.3.2008
nejbližší období
4. Výsledek hospodaření k 30.6.2008
11. Různé
5. Rozpočtové opatření č.1/2008
12. Diskuze
6. Hospodaření v obecním lese
13. Usnesení, závěr
7. Smlouvy o pronájmu obecních pozemků
8. Schválení pasportu MK, rozhlasu a veřejného osvětlení

Obecní úřad upozorňuje
 Poplatky za psy, pronájem popelových nádob, obecních pozemků a svoz komunálního odpadu
Stále jsou mezi námi občané, kteří dosud neuhradili uvedené poplatky, přestože obec za ně pohledávky vůči
dodavatelům uhradila. Poplatek za komunální odpad je splatný ve dvou splátkách, vždy nejpozději do 15.6.
a do 15.9. kalendářního roku. Žádáme, aby dlužníci poplatky uhradili v úředních hodinách OÚ, a to každé pondělí
a středu od 8:00 do 17:00 hodin.

 Máte zaplacené daně z nemovitostí?
Upozorňujeme občany, že od 10.6. do 10.7.2008 je na obecním úřadě uložena vyhláška Finančního úřadu
v Šumperku, kde je k veřejnému nahlédnutí vyložen hromadný předpisný seznam vyměření daně z nemovitostí
na rok 2008 za nemovitosti nacházející se v k.ú. obce Dlouhomilov.
Vyměřená daň je splatná:
a) u poplatníků, kteří provozují zemědělskou výrobu a chov ryb, ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději
do 11. srpna a do 30. listopadu běžného zdaňovacího období
b) u ostatních poplatníků ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. května
a 30. listopadu běžného zdaňovacího období
Nepřesáhne-li roční daň z nemovitostí částku 5 000,- Kč, je splatná najednou, a to do
31. května běžného zdaňovacího období. Daň z nemovitostí lze zaplatit najednou i při vyšší
částce před termínem zákonných lhůt splatnosti.
Z částek, které nebyly zaplaceny včas se platí úrok z dlužné daně či splátek daně za každý den
prodlení od původního data splatnosti. Splatná a nezaplacená daň včetně příslušenství daně, se
vymáhá výkonem daňové nebo soudní exekuce.

 Přerušení dodávky elektrické energie v Benkově
Rozvodné závody upozorňují občany Benkova, že dne 15.7.2008 v době od 8:00 do 10:30 hod. bude
z technických důvodů přerušena dodávka elektrické energie.

 Napouštění bazénů
Provozovatel vodovodní sítě Hájek – Kozlanský upozorňuje majitele bazénů na zákaz napouštění vody přes
hydranty. Proti napouštění bazénů přes vodoměry nemá provozovatel žádných námitek. Napouštění přes hydrant
je možné pouze v případě, že majitel předem nahlásí provozovateli požadavek na tel. číslo 603 470 185, nebo
603 147 247 a ten vyšle svého pracovníka k provedení napuštění.
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Obecní úřad informuje
 Kam s elektroodpadem?
Obec učinila další krok v oblasti třídění odpadu tím, že uzavřela smluvní vztah se systémem
ASEKOL, který zdarma poskytl obci E-box, určený pro sběr drobných elektrozařízení. Box je
umístěn na chodbě OÚ. Lze do něj odevzdat nepotřebné malé elektronické a elektrické
přístroje, jako jsou: kalkulačky, počítačové myši, klávesnice, MP3 přehrávače, kamery,
fotoaparáty, telefony, DVD přehrávače apod.
Do E-boxu nepatří: baterie, úsporné žárovky a zářivky. Bližší informace na www.asekol.cz
Pokud bude E-box využíván, může obec získat finanční odměnu až 10 tisíc Kč.

 Stomatologická pohotovost
Stomatologická komora informovala o změně organizace a poskytování stomatologické služby první pomoci
o sobotách, nedělích a svátcích. Od 1.4.2008 nebudou stomatologové sloužit v prostorách Zdravotnické záchranné
služby, ale ve svých vlastních ordinacích, tak jak je to zvykem např. v Rakousku, Německu nebo Itálii.
O jménu a adrese službu konajícího zubního lékaře se mohou občané informovat na:
1. telefonním čísle Zdravotnické záchranné služby 585 544 444
2. webových stránkách: www.kr_olomoucky.cz /zdravotnictví/stomatologická LSPP/odkaz na jméno lékaře
k určitému datu – zobrazí se jeho telefonní číslo a mapa s lokalizací jeho ordinace

 Nová „požární vyhláška“ č. 23/2008 Sb. začne platit od 1. července 2008

•
•
•
•
•

• Po 1. červenci budou muset být všechny nově postavené rodinné domy vybaveny
hasicím přístrojem a zároveň budou muset být vybaveny detektorem a hlásičem
kouře (rozhodující je datum schválení dokumentace ke stavbě po 1.7.2008)
• Při rozsáhlé rekonstrukci starších již zkolaudovaných domů, u které je nutný
úřední souhlas, se povinnost vztahuje i na tyto domy
• Pořizovací cena hasicího přístroje s minimální hasicí schopností 34A, který
předepisuje vyhláška, je cca 1 000,- Kč, pořizovací cena detektoru je od 300,- Kč
Hasicí přístroj musí alespoň jedenkrát ročně projít kontrolou, kterou provádějí revizní technici (cena cca 30,až 50,- Kč pokud přístroj dovezete k technikovi)
Jednou za 3 až 5 let musí hasicí přístroj projít periodickou zkouškou, cena za zkoušku je cca 300 – 500,- Kč
Bez splnění podmínek nebude rodinný či bytový dům zkolaudován
Hasiči ani revizní technici nesmějí vstupovat do bytu bez souhlasu majitele, takže kontrola z jejich strany
zatím nehrozí. Pouze v případě, že dojde k požáru vinou zanedbání tohoto ustanovení, může Hasičský
záchranný sbor udělit pokutu do výše 20 tisíc korun
Další informace naleznete na www.hzsol.cz

 Mimořádná opatření k ochraně chovů včel
Krajská veterinární správa pro Olomoucký kraj vydala nařízení č. 16 a 17/2008
v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy – moru včelího plodu. U odebraných
vzorků na stanovišti včelstev v obci Veleboř byla nákaza laboratorně prokázána,
proto jsou chovatelé povinni dodržovat opatření, která mají zabránit šíření nákazy
jak vlastními včelami, tak jejich produkty. Vzhledem k ohnisku nákazy ve
Veleboři bylo krajskou veterinární správou vymezeno ochranné pásmo, které se na
okrese Šumperk týká k. ú. těchto obcí: Veleboř, Nedvězí, Rohle, Hrabová, Janoslavice, Kamenná,
Dubicko, Bezděkov u Úsova, Lipinka, Klopina, Police, Úsov.
Všichni chovatelé v ochranném pásmu jsou povinni dodržet opatření stanovená uvedeným nařízením.
Nařízení je vyvěšeno na pevné i internetové úřední desce obecního úřadu.

Společenská rubrika
 Vítání občánků
Kulturní výbor při OÚ Dlouhomilov uspořádal dne 11.4.2008
v zasedací místnosti obecního úřadu přivítání občánků, narozených
v roce 2007 a do dubna 2008. Slavnostního aktu se zúčastnilo
7 novorozeňátek se svými rodiči.
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 Nově narození občánci v roce 2008
Štivová Anna
Štodt Jakub
Šafář Dan
Jansová Andrea
Štodt Jan
Rodičům gratulujeme a přejeme jen samé radosti, dětem přejeme pevné zdraví a plno lásky.
 Významná životní jubilea
V období května až srpna letošního roku se významného životního jubilea dožívají:
Bubeníková Božena
95
Hvižďová Marie
Geclová Anna
95
Nejedlá Ludmila
Podhorný Jan
91
Tylečková Emílie
Gecl Miroslav
85
Vepřková Marie
Hoffmannová Marie
85
Krňávek Václav
Krestýnová Františka
Všem jubilantům gratulujeme, přejeme štěstí, spokojenost a hlavně zdraví!

80
80
80
75
75
75

Ze života spolků
 TJ Sokol
V sezoně 2007/2008 probíhala v jednotlivých oddílech příprava na regionální soutěže a odehrála se spousta zápasů
v soutěžích.
Oddíl stolního tenisu měl do okresní soutěže zapojena dvě družstva. „Áčko“ bojovalo ve druhé třídě, kde v tvrdé
konkurenci bez svého nejlepšího hráče Tomáše Mazurky, který z důvodu studia dočasně změnil své působiště,
nezaznamenalo výrazné úspěchy. Naopak „Béčku“ se ve třetí třídě dařilo, vybojovalo druhé místo za vítězným
Bludovem a bude postupovat do druhé třídy.
Nejlepším jednotlivcem ve stolním tenisu je Tomáš Mazurka, který jako první dlouhomilovský odchovanec zasáhl
do krajských soutěží, kde si vede velmi dobře. Tím, že dorůstají další dva mladí hráči Vít Dvořák a Martin Štelc,
kteří začínají být platnými hráči již i v druhé třídě a při kvalitách Ondry Mynáře, je cílem oddílu do příštích let se
připravit na boj o 1.třídu okresu. Pozitivem pro budoucnost oddílu je, že začali dělat první krůčky noví členové
z řad žáků a žákyň.
Na závěr sezony uspořádal oddíl stolního tenisu již čtvrtý ročník „Memoriálu Bořivoje Groera“, který se konal
29.3.2008 za rekordní účasti 10 družstev.
Oddíl malé kopané, který je registrován již od roku 1999, zásadně omladil a tak zatím nedosahuje výsledků svých
předchůdců. V současné době se ve III. třídě Šumperské futsalové ligy pohybuje kolem 7. místa. Před začátkem
jarní sezony se zapojil do „Winter cupu“ v Šumperku na umělé trávě, kde si nevedl špatně.
Oddíl florbalu letos poprvé nebyl zapojen do regionální florbalové ligy, protože tato byla organizována pro žáky
a dorostence a naše družstvo již odrostlo do kategorie mužů. Snad se nám podaří v příští sezoně postavit družstvo
nejmladších žáků, kteří letos teprve začali s tréninkem a hlavně doufáme, že se nám podaří pro ně zajistit trenéra.
Tímto bychom chtěli oslovit zejména Vás rodiče, pokud máte zájem, aby Vaše děti mohly sportovat, ozvěte se.
Bylo by škoda nevyužít toho, že pro tento sport máme v sokolovně velmi slušné zázemí.
Děvčata z oddílu aerobiku pilně nacvičovala vlastní skladby, se kterými pak vystupovala na plesích a jiných
kulturních akcích v okolí. Jejich vystoupení uvidíte i na Dětském dnu v sobotu 28.6.2008 na sokolské louce.
Devítka mužů z oddílu všestrannosti reprezentovala Dlouhomilov na Sletu pod Ještědem, který se konal
21. a 22. června v Liberci. Společně s cvičenci z Dubicka vytvořili celek pro sletovou skladbu „Chlapáci“
z roku 2006, která na XIV. Všesokolském sletu v Praze měla obrovský úspěch stejně jako na místních
vystoupeních. V Liberci skladba patřila opět k nejpůsobivějším.

 Sbor dobrovolných hasičů
Vážení občané, chtěl bych Vás touto cestou informovat o dění v SDH Dlouhomilov. Nejprve Vás chci seznámit
s tradičními akcemi, které jsme již uspořádali a které nás ještě v tomto roce čekají. V letošním roce jsme uspořádali
sběr železného šrotu a tradiční pouť ke kapličce u příležitosti sv. Floriana s následným posezením u KD. Jako
každý rok, tak i letos SDH uspořádá hasičskou soutěž O pohár starosty obce, která je naplánována na sobotu
26. července 2008 od 14:00 na sokolské louce.
Mezi vánočními svátky a Silvestrem se uskuteční výroční schůze SDH Dlouhomilov, která bude výjimečná, neboť
letošní rok je rokem voleb do výboru. Všichni členové sboru dostanou pozvánky a mohou svými návrhy a hlasy
ovlivnit složení výboru SDH. Proto by bylo dobré, aby účast na letošní schůzi byla pokud možno 100%.
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Nakonec se chci s Vámi podělit o velmi potěšující záležitost, kdy po letech stagnace se podařilo najít mladé
pokračovatele, kteří nejenže rozšířili řady nás hasičů, ale především utvořili cvičící družstvo. Tito mladí hasiči již
trénují a troufnu si tvrdit, vydrží-li jim nadšení, že nejsou bez šancí zařadit se příští rok mezi nejlepší hasičská
sportovní družstva na území našeho okrsku. Jejich první ostrý start v novém složení by měl proběhnout v neděli
29.6.2008 na soutěži v Dolních Studénkách. Také staré družstvo zdejších hasičů již znovu započalo trénovat a
jezdit po soutěžích, tak jim všem popřejme, ať se jim v tomto konání daří a ať se v co možná nejkratší době před
nimi strachy klepou všichni soupeři a aby se po letech opět stavěli na stupně vítězů.
(Za SDH Dlouhomilov – jednatel sboru)

Pozvánky
 Dětský den
28. června 2008 v 15:00 hod. Vás
zvou sokoli na Dětský den, který
se tentokrát ponese v duchu
seriálové pohádky Bořek Stavitel.
Zatímco děti si mohou s Týnou
a Bořkem
zahrát,
zazpívat,
zasoutěžit, rodiče se budou moci
občerstvit grilovanými dobrotami
a zlatým mokem.

 Čížkův pohár v malé kopané
9. srpna 2008 Vás zve oddíl malé
kopané TJ Sokol Dlouhomilov na
sokolskou louku, kde proběhne
9. ročník tradičního turnaje v malé
kopané.
 Myslivecká pouť
V srpnu se bude konat Myslivecká pouť
u kapličky, která
bude zakončena
posezením u KD
s mysliveckou
kuchyní.
Termín konání
bude upřesněn.

 Soutěž v požárním sportu
26. července 2008 Vás zvou
hasiči na hasičskou soutěž
O pohár starosty obce, která se
uskuteční na sokolské louce
od 14:00 hod.

Zajímavosti – Kaple na Skalce
Při hledání informací o původu kaple na Skalce byly ve Farní kronice nalezeny tyto zápisky
p. Josefa Vepřka „O Dlouhomilově a kapli na Skalce“.
„V roce 1890 dne 30. května jsem obdržel od Jana
Zapletala, akad. Malíře z Prahy nový, na plechu
malovaný obraz v pozlaceném rámu, představující
P. Marii Hostýnskou. Obraz stál 30 zl. a rám 8 zl.
Potom za přispění občanů Dlouhomilovských
stavěla se na skalce kaplička. Byla to radost, jak
každý buď prací neb penězi a materiálem pomáhal
na zbudování té kaple. Hasiči hnali vodu hadicemi
z potoka na Skalku do kádi. Dne 4. října jsem
obdržel z Tirol od řezbáře Adolfa Vogla sochy sv.
Cyrila a Metoda, vysoké 90 cm, obě za 25 zl., též
kříž na oltář za 4 zl. Poněvadž kaple už byla
hotová, tedy dnes bylo svěcení. To byla krásná
slavnost. Pan farář Ant. Riedel přišel k nám (na č.
domu 10). Průvod šel s hudbou. Čtyři družbové
nesli ty sochy na nosítkách a družiček bylo moc a
čtyry největší nesly zase ten obraz na nosítkách.

Byla též na té slavnosti rodina šlechtice
z Oberleitnerů ze Šumberka, totiž dva páni a dvě
paní a dvě slečinky, a těšilo je, že měli tu česť
zavěsit ten obraz a postavit ty sochy na oltář, a ty
slečny nesly z kostela každá jednu berličku těch
svatých apoštolů. Hasiči dělali pěkný špalír.
V roku 1893 dne 2. května obdržel jsem od firmy
Ad. Hillera – vdova a syn nový zvon posvěcený
k poctě sv. Floriána. Stál 61 zl. Zvonovina váží
33 kilo. Byl už v Brně na místě posvěcen. Zatím
nechali někteří občané udělat na kapli věžičku
a dne 6. května byla zase slavnosť zavěšení zvonu.
Zvonek ten věnoval jsem s tím přáním, aby se
každému hasičovi, když zemře, tím zvonkem
zvonilo. Tedy ho hasiči v parádě na nosítkách
s hudbou zanesli a na kapli zavěsili“.
(zdroj: Farní kronika)

Dlouhomilovský zpravodaj vydává Obecní úřad v Dlouhomilově. Vydávání povoleno pod č. MK ČR E 17984. Neprošlo jazykovou úpravou.
Příspěvky můžete odevzdávat na Obecní úřad v Dlouhomilově, nebo zasílat e-mailem na adresu: zpravodaj.dlouhomilov@seznam.cz
Obecní úřad si vyhrazuje právo příspěvky stylisticky upravovat, zestručňovat, případně i neuveřejnit.
Další informace o dění v obci na: www.dlouhomilov.cz
E-mailová adresa pro komunikaci s obecním úřadem: obec@dlouhomilov.cz
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