Zprávy z obecního úřadu
 Veřejné zasedání zastupitelstva obce 25.9.2008
Zastupitelstvo obce se na tomto zasedání zabývalo stavem čerpání rozpočtu k 31.8.2008 a rozpočtovými změnami.
Dále starosta podal informaci o připravované výstavbě kanalizace, na kterou byla podána žádost na MŽP o
poskytnutí dotace. Bohužel žádost byla ministerstvem v letošním roce zamítnuta, s tím, že obec bude opět znovu
žádat v lednu 2009. Dalšími body jednání byla informace o činnosti finančního a kontrolního výboru, projednání
žádostí občanů a diskuze. Během jednání pan Bohuslav Pospíšil oznámil rezignaci na funkci starosty obce.
Z jednání byly mimo jiné přijaty následující body usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje:
− čerpání rozpočtu k 31.8.2008 a rozpočtové opatření č. 2/2008
− výplatu odměny pí. Marii Vepřkové za provedení písemného záznamu do obecní kroniky za rok 2007 ve
výši 3500,-Kč
− zakoupení a předání věcného daru do 500,-Kč a živých květin do 200,-Kč u příležitosti zlaté a diamantové
svatby manželům, kteří projeví zájem a skutečnost nahlásí na OÚ
− příspěvek 500,-Kč nevidomým sportovcům TJ Zora Praha
− uzavření písemné smlouvy s a.s. HRADO Hrabišín na zimní posyp místních komunikací
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
− zapojení obce Dlouhomilov do projektu Czech POINT
− žádost stávajícího starosty p. Bohuslava Pospíšila o uvolnění z funkce starosty

 Veřejné zasedání zastupitelstva obce 9.10.2008
Hlavním bodem tohoto mimořádného zasedání byla volba nového starosty a místostarosty obce.
Z jednání byly mimo jiné přijaty následující body usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje:
− starosta obce p. Jiří Štelc
− místostarosta obce p. Ing. Antonín Janda
Úplné znění usnesení ze zasedání OZ ze dne 25.9. a 9.10. je vyvěšeno na úřední desce.

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje
Volby do zastupitelstva kraje se uskuteční
dne 17.10.2008 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a dne 18.10.2008 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
ve volební místnosti v budově obecního úřadu č. 138
v Dlouhomilově
Každému voliči budou dodány hlasovací lístky tři dny přede dnem konání voleb.
V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Každý volič musí prokázat svoji totožnost a státní občanství ČR občanským
průkazem nebo cestovním pasem ČR.
Volič, který se ze zdravotních důvodů nemůže dostavit do volební místnosti,
může požádat o návštěvu okrskové volební komise s přenosnou volební
schránkou.
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Obecní úřad upozorňuje
 Obecní pozemky a obecní komunikace
Obecní úřad upozorňuje občany na zákaz vysazování zeleně a živých plotů a provádění zemních úprav na obecních
pozemcích bez předchozího souhlasu obce. Dále upozorňuje majitele porostů (dřevin), které zasahují do chodníků a
obecních komunikací, aby tyto porosty okleštili.

 Pokácení a okleštění dřevin
ČEZ Distribuce, a.s. žádá občany, aby do 15.11.2008 provedli pokácení a okleštění dřevin v blízkosti elektrických
rozvodných zařízení na svých pozemcích. Minimální vzdálenosti porostů od elektrických rozvodných zařízení jsou
uvedeny ve výzvě ČEZ, umístěné na úřední desce.
 Odkládání odpadu
Obecní úřad upozorňuje a žádá občany, aby neodkládali pytle s plastovým a jiným odpadem ke kontejnerům, které
jsou určeny pouze na sklo a kovy!

 Placení poplatků
Obecní úřad žádá občany, kteří nemají uhrazeny poplatky za vodu, aby je neprodleně uhradili. Neuhrazené
poplatky budou vymáhány jako pohledávky.

 Výměna občanských průkazů
Dne 31.12.2008 končí platnost občanských průkazů vydaných do roku 2003 (růžová kartička). Výjimka je u
občanů narozených před 1.1.1936. Žádost o výměnu musí být podána do konce měsíce listopadu. Sankce za
nevyměnění OP je až 10 000,-Kč.

 Dodržování dopravních předpisů v obytné zóně na horním konci obce
Co je to vlastně obytná zóna?
Zákon o silničním provozu hovoří jasně: Obytná zóna je zastavěná oblast, jejíž začátek je
označen dopravní značkou „Obytná zóna“ a konec označen dopravní značkou „Konec
obytné zóny“. Víte, jaká pravidla v obytné zóně platí? V prostoru obytné zóny je tzv.
smíšený provoz, což znamená, že označená oblast je společná pro řidiče motorových
vozidel, cyklisty a chodce. Na chodce se v obytné zóně nevztahuje pravidlo chůze vpravo
a mohou se pohybovat po celé šíři vozovky. Hry dětí na pozemní komunikaci jsou
dovoleny – mohou zde například trénovat jízdu na kole. Chodci mají v zóně přednost před
auty, nesmějí však vozidlům znemožnit průjezd. Pro řidiče platí, že mohou v obytné zóně jet maximální rychlostí
20 km/hod a musí být ohleduplní k chodcům a nesmí je ohrozit. V případě nutnosti musí vozidlo zastavit. Pokud
vozidlo vyjíždí z obytné zóny, je řidič povinen dát přednost vozidlům na komunikaci, která není součástí obytné
zóny. Řidiči smějí v prostoru obytných zón parkovat pouze na vymezených místech. Zákon určuje přesná pravidla.
Je jen na nás, zda je umíme respektovat a uplatnit vzájemnou toleranci.

Obecní úřad informuje
 Termíny svozu popelnic
V Dlouhomilově i v Benkově bude prováděn svoz každý sudý týden ve čtvrtek.

 Termíny svozu pytlů s plastovým odpadem
Od měsíce září 2008 byl zahájen svoz pytlů s plastovým odpadem pracovníky OÚ.
V Dlouhomilově i v Benkově bude prováděn svoz každý lichý týden ve čtvrtek.

 Železný odpad
Dne 11.10.2008 provede TJ Sokol sběr železného odpadu. Žádáme občany, aby železo připravili k hlavní
komunikaci.

 Objemný odpad
Od 31.10. do 3.11.2008 budou na obvyklých místech v obci přistaveny kontejnery na objemný odpad
 Patří sem:
starý nábytek, koberce, linolea, matrace, deky, staré lyže, zrcadla, keramika, umyvadla a
WC mísy
 Nepatří sem: lednice, televizory, monitory, zářivky, výbojky, autobaterie, zbytky barev a jiné
nebezpečné odpady, které budou sbírány samostatně
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 Nebezpečný odpad
Svoz nebezpečného odpadu bude proveden dne 22. 11. 2008. Místo a čas nakládky bude upřesněn místním
rozhlasem.

 Drobný elektroodpad
V minulém čísle Zpravodaje jsme Vás informovali o umístění E-boxu pro sběr drobných elektrozařízení na chodbě
OÚ, do kterého lze odevzdat nepotřebné malé elektronické a elektrické přístroje, jako jsou: kalkulačky, počítačové
myši, klávesnice, MP3 přehrávače, kamery, fotoaparáty, telefony, DVD přehrávače apod.
Bohužel musíme konstatovat, že dosud je jeho využití minimální a vhazují se tam věci, které tam nepatří, např.
baterie.

Společenská rubrika
 Nově narození občánci v 2. pololetí roku 2008

Štelcová Veronika

 Významná životní jubilea
V období od září do prosince letošního roku se významného životního jubilea dožívají:
Urban Luděk
Vybíralová Ludmila
Smékal Jiří

85
80
80

Komedová Marta
Mynářová Ludmila
Krylová Bohumila
Žižka Jan

70
70
70
70

Všem jubilantům gratulujeme, přejeme štěstí, spokojenost a hlavně zdraví!

Ze života spolků
 Myslivecké sdružení
Myslivecké sdružení Dlouhomilov informuje spoluobčany o rozmístění návnad s očkovací látkou proti vzteklině
v honitbě Dlouhomilov – tj. katastrální území Dlouhomilov – Benkov. Dodržujte pokyny uváděné na letácích
vyvěšených po krajině a obci. Rozmístění návnad na tlumení vztekliny bylo prováděno letecky v termínu
30.9. až 9.10.2008. Upozorňujeme také majitele psů, aby nepouštěli psy bez náhubku do volné přírody.
MS Dlouhomilov pro vás připravuje tradiční Štěpánskou
muzikantů „ Vašek a Petr“. Začátek je v 17.00hod.

„Poslední leč“ 26.12.2008 se známou dvojicí

Myslivecký ples připravujeme na pátek 9.1.2009. Hrát bude známá skupina GAMA Šternberk. Lístky budou
v předprodeji od 15.12.2008 u pana Hviždě Jaroslava st. Na vaši přízeň a návštěvu se těší myslivci Dlouhomilov.
Bartoš Pavel – předseda MS Dlouhomilov

 TJ Sokol
V letošním roce se nám podařilo získat finanční prostředky na renovaci parketové podlahy v sokolovně, která po
letech provozu byla ve špatném stavu. Tuto finančně náročnou akci jsme mohli uskutečnit jen díky získání dotace
z České obce sokolské, Olomouckého kraje a obce Dlouhomilov.
Od října 2008 zahajujeme pravidelné tréninky a cvičení pro:
rodiče s dětmi
Po 15:30-16:30
florbal dorost
Po 16:45-18:30
zdravotní tělocvik ženy
Po 18:30-20:00
florbal muži
Út 19:00-21:00
florbal ml. žáci
Út 17:00-18:30 (?)

aerobik dorostenky
stolní tenis dorost a muži
stolní tenis žáci
aerobik ženy
volejbal

St 16:30-18:00
St,Pá 18:00-20:00
Čt 16:30-18:30
Čt 18:30-20:00
Pá 20:00-21:30

Časový rozvrh cvičení s uvedením cvičitelů jednotlivých kategorií je vyvěšen na vývěsce v sokolovně. Zájemci
z řad členů i nečlenů se mohou přihlásit u jednotlivých cvičitelů.
Bohužel se nám stále nedaří získat cvičitele pro florbal ml. žáci. Děti zájem mají, ale najde se obětavý tatínek?
Připravujeme „Tradiční Mikulášskou nadílku“ pro děti na 6.12.2008 v 15 hod v sále sokolovny. Těšíme se na Vaši
návštěvu.
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Již několik let se členové TJ Sokol Dlouhomilov zúčastňují
přeboru žup Olomouckého kraje v lehké atletice. Letošní
ročník se konal 27.9.2008 v Přerově.
Závodilo se
v disciplínách: hod kriketovým míčem, vrh koulí, skok
daleký a běh na 100 m a 800 m.
Účast našich starších žákyň a dorostenek ve složení:
zleva Foltýnová Eliška, Štelcová Michaela, Flášarová Jana,
Kozáková Štěpánka a Foltýnová Veronika byla letos
mimořádně úspěšná.
Eliška Foltýnová obsadila 1. místo v kategorii dorostenek.

Ing. Jana Drexlerová – starosta TJ Sokol

*

****

90. výročí vzniku samostatného československého státu
Dne 28. října 2008 si připomínáme 90. výročí vzniku samostatného československého státu. 28. říjen 1918
se stal historickým mezníkem našich novodobých národních dějin. Československo se v meziválečném období
stalo ostrovem demokracie. Hospodářství a vzkvétající ekonomika nově vzniklého státu bylo vzorem a příkladem
pro řadu již staletí existujících států. Náš národ je však mistrem v překrucování našich dějin a historických událostí.
Před 75 lety byl 28. říjen slaven jako jeden z našich nejvýznamnějších svátků a jeho oslavy se nesly v duchu
připomínání heroismu našich československých legií, jejichž hrdinství značně přispělo ke změně názorů zejména
USA, o potřebě vzniku samostatného státu Čechů a Slováků, k nimž se pak na základě výsledků poválečné
mezinárodní konference připojili i Rusíni a Podkarpatská Rus.
Před 50lety i komunistický režim připomínal 28. říjen. V tomto období byl však význam tohoto dne zcela
překroucen a tento den oslavován jako osvobození z 300leté nadvlády Habsburků. K tomu však přispěla pouze
a jen VŘSR, bez které by k tomuto našemu historickému milníku nedošlo, a který však neznamenal ukončení
vykořisťování dělnické třídy.
V 60. letech se oslavám 28. října na několik let vrátil jeho původní význam. To však skončilo příjezdem
sovětských okupačních vojsk.
V roce 1989 se 28. říjen stal dnem spontánního odporu národa proti totalitnímu režimu, který pak pokračoval
17. listopadem a sametovou revolucí.
Po rozpadu ČSFR v roce 1992 začaly oslavy 28. října provázet opět jisté pochybnosti. Proč slavit vznik již
neexistujícího státu. Dějiny je však třeba chápat v historických souvislostech a ne jim podsouvat jiný smysl
a posuzovat je z hlediska toho, co o nich víme dnes. Kdyby Masaryk, Beneš, Kramář a ostatní věděli to, co my
dnes, možná by jednali jinak. Možná by jejich kroky a snahy vedly k tomu, abychom byli rovnoprávnými členy
habsburské monarchie a nikdy by tak nedošlo ke druhé světové válce. Ovšem na druhé straně je téměř jisté,
že v takovém případě by došlo k naprosté asimilaci Slováků s Maďary.
Lze konstatovat, že před 90 lety se skutečně stalo něco, co ovlivnilo osudy nás všech. Uprostřed Evropy vznikl
stát, který byl vybudován na demokratických základech, hospodářsky prosperoval a zařadil se mezi nejvyspělejší
státy Evropy.
Bohužel naše dnešní doba postrádá takové politické velikány jako byl Masaryk, Beneš, Kramář. Jsme svědky
úpadku morálky, korupce a pokleslé politické kultury. Dnešní politická elita má daleko k morálce a hodnotám
zakladatelů Československé republiky. Máme-li být součástí společenství vyspělých a moderních států dnešní
Evropy, je nezbytný návrat k hodnotám TGM a to jak u našich politiků, tak každého občana našeho státu.
(JH)
Dlouhomilovský zpravodaj vydává Obecní úřad v Dlouhomilově. Vydávání povoleno pod č. MK ČR E 17984.
Neprošlo jazykovou úpravou. Datum vydání: 10.10.2008
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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