Zprávy z obecního úřadu

17. dubna 2012

Veřejné zasedání zastupitelstva obce 29. března 2012
Zastupitelstvo obce na tomto zasedání schválilo:
• Výsledek hospodaření obce ke dni 31. 12. 2011
• Rozpočet obce na rok 2012 v objemu příjmů a výdajů 4,65 mil Kč
• Změnu vypláceného finančního příspěvku rodičům s narozeným dítětem
s trvalým bydlištěm v obci Dlouhomilov a Benkov a rodičům při nástupu
dítěte do 1. třídy základní školy s trvalým bydlištěm v obci Dlouhomilov
a Benkov - od 01. 01. 2012 částku 1 000,- Kč, při splnění následujících
podmínek:
a) rodiče narozeného dítěte a rodiče a dítě nastupující do 1. třídy ZŠ, mají v obci trvalé
bydliště a v obci trvale žijí
b) rodiče narozeného dítěte a rodiče dítěte nastupujícího do 1. třídy ZŠ, řádně plní své
občanské povinnosti, o dítě pečují a dbají o jeho řádnou výchovu
c) finanční příspěvky budou vypláceny rodičům narozeného dítěte a rodičům dítěte
nastupujícímu do 1. třídy ZŠ jen v případě, že rodičům neváznou žádné dluhy vůči
obci Dlouhomilov
d) příspěvek bude rodičům narozeného dítěte a rodičům dítěte nastupujícímu do 1. třídy
ZŠ vyplácen v hotovosti.
• Žádost o příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací
k umístění 2 uchazečů o zaměstnání s nástupem od 01.04.2012 ( p. Jan Niederle a p. Zbyněk
Linhart)
• Smlouvu mezi Obcí Dlouhomilov a Institutem regionálních fondů, s.r.o se sídlem v Brně na
zhotovení územního plánu obce Dlouhomilov
• Dodatek č. 11 smlouvy o poskytování knihovnických, informačních a metodických služeb
v místní knihovně pro rok 2012 mezi Obcí Dlouhomilov a Městskou knihovnou Šumperk,
• Příspěvek obce ve výši 5 000,- Kč na nákup knihovních fondů pro rok 2012.
• Podmínky bezúplatného převodu pozemku v k. ú. Dlouhomilov, omezující podmínky
bezúplatného převodu pozemku parcela č. 964/8 v k.ú. Dlouhomilov uvedených v čl. 3
Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí v bodu č. 1 – 6 v novém znění.
• Přijetí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje na pořízení, rekonstrukci, opravu požární
techniky a nákup věcného vybavení jednotek SDH obcí Olomouckého kraje na rok 2012
• Spolufinancování obce minimálně ve stejné výši jako je výše příspěvku z rozpočtu
Olomouckého kraje na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky
• Smlouvu o poskytnutí příspěvku Obci Dlouhomilov na vybavení jednotky SDH uzavřená dle
ustanovení § 266 odst. 2. zákona č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění.
• Finanční podporu pro rok 2012 TJ Sokol Dlouhomilov na základě vyhodnocené žádosti
doručené dne 06. 02. 2012 č. j. 28/2012, finanční příspěvek ve výši 50 tis. Kč
• Upravené zadání územního plánu obce Dlouhomilov bez vymezování ploch pro výstavbu
větrných elektráren, na základě doplněného stanoviska KUOK, odboru životního prostředí ze
dne 20. 03. 2012.
^

Obecní úřad upozorňuje, informuje
Pobíhání psů.
Upozorňujeme majitele psů, aby si psy řádně zajistili a zamezili tak jejich volnému pobíhání po vesnici. Volně
pobíhající psi ohrožují občany, zejména děti i dopravu. Za psa i jiná zvířata nesou odpovědnost jejich majitelé a
je potřeba si uvědomit, že v případě napadení může dojít k ublížení na zdraví nebo škodě na majetku a náhrada
škody může být po majiteli vymáhána od léčení až třeba po náhradu mzdy. Pokud dosud k takovému případu u
nás v obci nedošlo, je to jen otázka štěstí, ale není to tím, že by po naší obci psi nepobíhali. Naopak. Stížnosti
občanů se neustále množí. Řešení je složité vzhledem ke složité legislativě, která otázku pobíhání nebo týrání
zvířat řeší. Takový odchyt volně pobíhajícího psa nemůže provést kdokoliv, např. ani
kterýkoliv policista. K tomu musí být přivolán speciálně vyškolený odborník, jehož
výjezd musí někdo zaplatit, i když v době jeho příjezdu už se pobíhající pes v místě
nenachází. Přivolat jej může pouze starosta, místostarosta nebo pověřená osoba.
Udělejme vše pro to, abychom těmto situacím předešli a nemuseli zbytečně
vynakládat prostředky jak z obecní tak z vlastní kasy.

Pálení suché trávy a větví.
Prosíme občany, aby dbali obzvláště nyní na bezpečnost při pálení suché trávy a větví.
Respektujte zákaz vypalování trávy a porostů. Právnické a podnikající fyzické osoby jsou
povinny každé spalování hořlavých látek na volném prostranství předem oznámit územně
příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje. Oheň rozdělávejte alespoň 50 m od okraje
lesa a v dostatečné vzdálenosti od budov, objektů a předmětů, které se mohou snadno vznítit.

Dodržování dopravních předpisů v obytné zóně na horním konci obce
Již několikrát jsme vás ve Zpravodaji informovali, jaká pravidla platí v obytné zóně. Protože v naší obci stále
někteří řidiči tato pravidla nerespektují, nezbývá nám než znovu připomenout, že:
• v obytné zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km/hod, přitom musí dbát
zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit, v případě nutnosti
musí zastavit vozidlo
• chodci se mohou pohybovat po celé šířce komunikace a mají přednost před auty
• hry dětí na pozemní komunikaci jsou dovoleny
• stání vozidel je dovoleno pouze na místech označených jako parkoviště
V případě nedodržování těchto pravidel se vystavujete nebezpečí postihu od Policie ČR.

Sběr a svoz železného odpadu provede Sbor dobrovolných hasičů
v sobotu 21. 4. 2012. od 9.00
Žádáme občany, aby železný odpad připravili k hlavní komunikaci až v den svozu
a pokud možno zabránili odvezení neznámými sběrateli.

Sběr a svoz velkoobjemového odpadu proběhne od pátku 4. 5. 2012
do pondělí 7. 5. 2012
Kontejnery budou umístěny:
• před kapličkou u Dvořáků
• u sokolovny
• u autobusové zastávky „Medelské“
• v Benkově u autobusové zastávky

Očkování psů
Veterinární služba oznamuje občanům, že hromadná vakcinace psů proti vzteklině, popřípadě ostatním nákazám
bude provedena dne 25.4.2012 MVDr. Petrem Šebestou, Zábřeh
Benkov, aut.zastávka

17:20 – 17:25 hod.

Dlouhomilov, aut. zastávka

17:30 – 17:40 hod.

Dlouhomilov, u obecního úřadu

17.45 – 18.00 hod.

Očkování proti vzteklině stojí:

150,- Kč

Očkování kombinace stojí:

300,- Kč

^

Společenská rubrika
Významná životní jubilea
V období od ledna do července letošního roku se významného životního jubilea dožívají:
Müller Bohumil
Kulhánek Antonín
Šafářová Anna
Škarka Jan
Linhartová Ludmila

70
70
70
70
75

Frank František
Chmelová Božena
Bubeníček Stanislav
Pospíšilová Ludmila

75
80
80
85

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

Nově narození občánci v roce 2011 a 2012
Gažarová Aneta
15. 06. 2011
Dlouhomilov č. 167
Krestýnová Barbora
5. 09. 2011
Dlouhomilov č. 161
Praštiak Vincent
23. 10. 2011
Dlouhomilov č. 63
Hvižď Matěj
22. 11. 2011
Dlouhomilov č. 132
Filinský Ondřej
20. 02. 2012
Dlouhomilov č. 114
Blahopřejeme rodičům k narození nových občánků Dlouhomilova a přejeme jim hodně štěstí a zdraví.

Den matek – vzpomeňte si na maminku
Druhá květnová neděle patří všem maminkám. Tento svátek připadá letos na 13. května. První
zprávy o „předchůdci“ Svátku matek sahají do Anglie 16. století. Tehdy se tomuto dni říkalo
Mateřská neděle nebo Neděle matek.
Přejeme vše nejlepší maminkám k svátku

Kalendář akcí - pozvánky:
Pouť ke kapličce
V sobotu 5. května 2012 ve 13:00 se uskuteční hasičská pouť u kapličky na Skalce. Zahájena
bude slavnostním průvodem od obecního úřadu za doprovodu Moravských Muzikantů, kteří
po mši sv. budou hrát u obecního klubu, kde bude připraveno bohaté občerstvení.

Oslavy osvobození a konce 2. světové války
Na pondělí 7. května 2012 v 18:30 hod se připravuje tradiční vzpomínková akce. 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.

Sokolská slavnost
V sobotu 23.6.2012 ve 14.00 uspořádá TJ Sokol Dlouhomilov na sokolské louce místní
sletovou slavnost, na které předpokládá vystoupení cca 180 - 200 cvičenců z okolních
tělocvičných jednot Sokolské župy Severomoravské. Srdečně zveme všechny příznivce Sokola
a hromadných vystoupení na tuto jedinečnou akci, která se opakuje jedenkrát za 6 let.

Soutěž požárních družstev
V sobotu 14.7.2012 proběhne soutěž požárních družstev o pohár starosty obce.

Víte, že:
Výtěžek Tříkrálové sbírky v roce 2012 činil za Arcidiecézní charitu Olomouc celkem 21 127 165,- Kč, z toho
v obcích děkanátu Zábřeh bylo vybráno 1 137 913,- Kč, v naší obci bylo celkem vybráno 8 561,- Kč.
Přehled výsledků v obcích děkanátu Zábřeh můžete zjistit na: www.zabreh.caritas.cz

^

Ze života spolků:
TJ Sokol Dlouhomilov
V letošním roce si Sokol připomíná 150. výročí vzniku
ČOS a zároveň je rok 2012 rokem sletovým. Sletová
vystoupení budou probíhat na různých úrovních od místních
přes župní, krajské a vyvrcholí v prvním červencovém týdnu
XV. Všesokolským sletem v Praze.
V Tělocvičné jednotě Sokol Dlouhomilov se zapojilo do
nácviku celkem 62 cvičenců ve 3 skladbách:
„Chlapáci III“ – nacvičuje 18 mužů pod vedením Miroslava
Mazurky
„Nebe nad hlavou“ – nacvičuje 12 dorostenek a žen pod
vedením Hanky Drexlerové
„Ať žijí duchové“ – nacvičuje 24 dětí a 8 dospělých pod
vedením Lenky Mazurkové

TJ Sokol Dlouhomilov uspořádá dne 23.6.2012 na
sokolské louce místní sletovou slavnost.
Vystoupení v Praze, která se budou konat ve dnech
5. a 6. července 2012 na stadionu Slavie v pražském
EDENU (SYNOT TIP ARENA), se zúčastní 30 dlouhomilovských mužů a žen. Pro zájemce vidět program v Praze na
vlastní oči pořádá TJ Sokol Chromeč jednodenní autobusový
zájezd na vystoupení a nabízí několik volných míst
v autobuse. Pokud by někdo z občanů měl zájem zúčastnit se
zájezdu, ať se přihlásí do 15.5. u starostky Jany Drexlerové
(tel. 583 245 054 ).
Více informací o sletu najdete na www.sokol-cos.cz
Za TJ Sokol - Jana Drexlerová, starosta TJ

SDH Dlouhomilov
Tradice kapličky na Skalce
Úryvek z hasičské kroniky rok 1986, tak, jak ji
zaznamenal pan Stanislav Boxan:
Z podnětu a aktivní účasti a práci byla roku 1890
zbudována na vrcholku kopce Skalka členy, kteří založili
„Místní sbor dobrovolných hasičů v Dlouhomilově“.
Přirozeně, že prací na poměrně málo přístupném místě
a kopci zúčastnili se občané celé obce. S tím potom byly
spojeny slavné pouti, které první týden v květnu bývaly
příležitostí k pořádání nedělní pouťové zábavy, začínající
obvykle o 15 hod. odpoledne. Do sokolovny pochodovaly
formace požárníků od zbrojnice bývalého „Obecního domu“
s hudbou a vytrubování sboru trubačů. Návštěvnost bývala
veliká, neboť počasí bývalo nádherné a vesnice byla zaplněna
kramářskými boudami po obou stranách silnice od
Krestýnových po sokolskou louku a po desetiletí jezdívali na
ni artisté z rodiny Flaxů s kolotočem. Tuto tradici, alespoň
kolotočovou a kramářskou snažili se oživit členové výboru let
šedesátých a sedmdesátých. Byl to ovšem jen odlesk bývalé
záře. Každá doba má své specifické podmínky.
Vrchol pouťových zábav končí roku 1938. Během 2.sv.
války se nekonaly a po roce 1945 nastala zcela jiná doba,
jiná atmosféra a od padesátých let postupně tichnou, až
počátkem 80.let zanikly. Byly důležitým zdrojem příjmů,
neboť do roku 1945 jak hasiči, tak sokolové, mohli hmotně
pořizovat jakékoliv vybavení jen s toho, co svou činností
nahospodařili.

Jako patří zřícenina hradu k panoramatu Brníčka, tak
kaplička k panoramatu Dlouhomilova. Ještě v mém mládí byl
les kapličku obklopující mlázím, v němž jsme jako chlapci
hrávali na vojáky a nestáli pod Skalkou stromy u Eibů,
u Venosů, u Minářů. Byla tam louka, potok nebyl regulován
a přecházelo se po velkých kamenech. Byla místem, kde se
scházívala mládež, a trhal se lipový květ. Nevím, čí darebná
a nerozumná ruka řadu lip vykácela a zbyly jen trosky
oboustranné aleje. Na vzácné a první příležitostní fotografii
je patrné, že lípy byly téměř stejně vysoké jako les. Její
původní fasáda zůstala dodnes, jen fasády kolem dveří po
roce 1945 upravili. Byla by zajisté zpustla, kdyby v roce 1967
nebyl obětavý člen ZO Jan Pospíšil z p.č. 100 obstaral novou
krytinu věže a opravil střechu s odborníkem. Vše zadarmo,
vybral si dovolenou a nijak se tím nevychloubal. Vzácný
příklad charakteru a obětavosti. Jeho otec, zedník, pracovitý
skromný občan, byl stejně oddaný požárník. Když se roku
1984 sešel ročník 1924 spolužáků, jejich společná pouť vedla
také ke kapličce.
Tam se zpívalo, tam se trávilo nedělní odpoledne
a dostaveníčka mládeže. O okolí i lavičky pečoval pan Emil
Riedl a po jeho smrti pan Stanislav Gecl…
…a co k tomu dodat? Přijďte si na chvíli

odpočinout na hasičskou pouť ke kapličce, která se
koná v květnu, a uvidíte, jaká krásná místa máme nad
naší obcí.
Kronikář SDH Dlouhomilov Pavel Bartoš ml.
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