Zprávy z obecního úřadu

27. října 2009

 Veřejné zasedání zastupitelstva obce 29.9.2009
Zastupitelstvo obce na tomto zasedání schválilo:
• Hospodaření obce ke dni 31. 08. 2009 – příjmy 3,25 mil. Kč, tj. 68,13% rozpočtovaných ročních příjmů
– výdaje 2,65 mil. Kč, tj. 55,56% rozpočtovaných ročních výdajů
• Rozpočtové opatření č. 2/2009 – rozpočet byl v oblasti příjmů navýšen o 161 682,- Kč a ve stejné částce
byl navýšen v oblasti výdajů. Nejvýznamnější změny jsou v následujících položkách:
o
dotace ze st. rozpočtu na refundaci mezd veřejně prospěšných prací + 72 000,- Kč
o
dotace ze st. rozpočtu na vybavení pracoviště Czech Point
+ 58 259,- Kč
o
výdaje na opravy místních komunikací
+396 317,- Kč
o
výdaje na opravu kaple na Skalce
+81 264,- Kč
o
výdaje na těžbu dřeva
+75 570,- Kč
• Podání žádosti o dotaci z MAS na opravu komunikace p. č. 973 a p. č. 331/13 v k. ú. Dlouhomilov
(navržená oprava cesty začíná od p. Aloise Jílka č.142 kolem Pospíšila Pavla č.15 a navazuje na krátký
úsek za p. Dvořákem Al. č.99 – do těchto cest není v plánu výstavba kanalizace)
• Podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova Olomouckého kraje v roce 2009 na výměnu oken
a opravu venkovních omítek na obecních budovách (obecní úřad a obecní klub)
• Změnu územního plánu obce za účelem výstavby větrných elektráren
• Vyčištění otevřeného příkopu na parcele č. 929/1 za p. Kelichem, otevřeného příkopu dělícího zahradu
parcela č. 875 a 876 p. Kobzy a příkopu u benkovského hřbitova
• Pronájem obecního pozemku p. č. 880 p. Leoši Kopancovi
• Záměr odkupu nemovitosti čp. 69 v Dlouhomilově od pana Jiřího Šindlera
• Nákup sypače za traktor a rozšíření radlice na zimní údržbu cest
• Nákup vánočních ozdob na výzdobu vánočních stromů v obci Dlouhomilov a Benkov
• Vodovodní přípojka na sokolské louce zůstane v majetku obce a spotřebovaná voda jednotlivými složkami
při akcích v průběhu roku bude hrazena z rozpočtu obce, jako podpora činnosti jednotlivých složek
• Návrh opatření ke snížení škodlivých účinků odtoku povrchových vod při přívalových deštích
• Prodloužení funkčního období přísedící Okresního soudu v Šumperku paní ing. Marii Jandové

 Poděkování hasičům za pomoc při povodních
Starosta obce Písečná p. Petr Slovák zaslal písemné poděkování zasahujícím hasičům SDH Dlouhomilov,
jmenovitě veliteli zásahu Janu Kozákovi, dále Tomáši Noskovi, Vladimíru Losovi, Pavlu Jílkovi a Lubomíru
Frankovi, za jejich poskytnutou pomoc a záslužnou práci, kterou odvedli v této obci při povodni v červnu 2009.
Starosta obce Písečná přeje naší obci i hasičům mnoho úspěchů a cení si pomoci, která jim byla z naší strany
poskytnuta.

Obecní úřad upozorňuje
 Poplatky za svoz komunálního odpadu a vodu za I. pol. 2009
Připomínáme občanům, že termín splatnosti již uplynul. Dosud neuhrazené poplatky je
možno uhradit v hotovosti v kanceláři OÚ v úředních hodinách, nebo bezhotovostně.
Číslo účtu, částku k úhradě a variabilní symbol sdělí na požádání pracovnice OÚ.
Žádáme občany, aby k vyřizování záležitostí na OÚ využívali stanovené úřední hodiny:

každé pondělí a středu od 8:00 do 17:00 hodin.
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 Dodržování dopravních předpisů v obytné zóně na horním konci obce
Ve zpravodaji č. 3/2008 jsme vás informovali, jaká pravidla platí v obytné zóně. Protože v naší obci stále někteří
řidiči tato pravidla nerespektují, nezbývá nám než znovu připomenout, že:
• maximální povolená rychlost v obytné zóně je 20 km/hod
• chodci zde mají přednost před auty
• hry dětí na pozemní komunikaci jsou dovoleny
• řidiči smějí v prostoru obytné zóny parkovat pouze na vymezených místech
V případě nedodržování těchto pravidel se vystavujete nebezpečí postihu od Policie
ČR.

 Povrchové vody
Upozorňujeme majitele pozemků a nemovitostí, že jejich povinností je zabezpečit odtok povrchové vody tak, aby
nezpůsoboval škody na veřejných komunikacích a majetku ostatních spoluobčanů. Není dovoleno, aby svody ze
střech končily na veřejné komunikaci. Žádáme občany, aby učinili taková opatření, která zamezí vzniku škod.

 Pokácení a okleštění dřevin
ČEZ Distribuce, a.s. žádá občany, aby do 15. 11. 2009 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.

Obecní úřad informuje
 Sběr a svoz velkoobjemového odpadu proběhne ve dnech 30.10. až 2.11.2009
Kontejnery budou umístěny:
• před kapličkou u Dvořáků
• u sokolovny
• u autobusové zastávky „Medelské“
• 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

 Sběr a svoz nebezpečného odpadu proběhne 21.11.2009
Harmonogram svozu:
9:00 – 9:20 hod. u staré pošty
9:25 – 9:45 hod. autobusová zastávka Dlouhomilov
9:50 – 10:10 hod. autobusová zastávka Medelské
10:25 – 10:45 hod. autobusová zastávka Benkov
Mezi nebezpečný odpad
patří: televizory, ledničky, barvy, akumulátory, zářivky a výbojky, vyřazené léky, olejové filtry, provozní
náplně z automobilů (oleje, brzdové kapaliny), galvanické články, obaly od sprejů, pneumatiky aj.

Společenská rubrika
 Obecní kronikář
Na zasedání obecního zastupitelstva dne 18.6.2009 byla do funkce kronikáře schválena
pí. Dana Körnerová. Chtěli bychom touto cestou poděkovat pí. Marii Vepřkové, za její
dlouholeté vedení kroniky obce.

 Významná životní jubilea
V období od srpna do konce letošního roku se významného
životního jubilea dožívají:
Boková Ludmila
80
Körner Richard
75
Dvořáková Jana
75
Nosková Eliška
70
Všem jubilantům gratulujeme, přejeme štěstí, spokojenost a hlavně zdraví!
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 Nově narození občánci v roce 2009
Praštiak Samuel
Ondráček Dominik

30.6.2009
9.7.2009

Blahopřejeme rodičům k narození nových občánků Dlouhomilova

 Úspěchy žáků z Dlouhomilova ve školním roce 2008/2009
Žáci z Dlouhomilova se aktivně zúčastnili všech akcí ZŠ a MŠ Hrabišín a hlavně
ve sportovních soutěžích patřili k oporám svých družstev.
V říjnu 2008 se konal v sokolovně v Dlouhomilově přebor školy ve stolním tenise.
V kategorii dívek i chlapců patřila první dvě místa hráčům z Dlouhomilova (1. Anna
Foltýnová, 2. Monika Kırnerová; 1. Vít Dvořák, 2. Jiří Štelc). Všichni jmenovaní
reprezentovali dále školu v soutěžích družstev. Chlapci po vítězství v okresním přeboru
obsadili v krajském kole výborné 2. místo a jen těsně jim unikl postup do celostátního
finále. Děvčata vyhrála okresní kolo (dále se v této kategorii nepostupuje).
V Dlouhomilově rostou i výborní šachisté. Nejvíce úspěchů v loňské sezóně
zaznamenala Mirka Losová. Pomohla družstvu školy v okresním kole (1. místo)
a krajském kole (3. místo). Zvítězila v okresním přeboru dívek (ve stejném turnaji
skončila Lucie Jílková třetí). Největší úspěch zaznamenal školní šachový klub
v soutěži šestičlenných družstev mladších žáků. Zdařil se postup na mistrovství ČR.
Členy družstva byli Mirka Losová a Daniel Poisl.
Doufejme, že podobně úspěšné budou dlouhomilovské děti i v dalším školním
roce.
za ZŠ Hrabišín Zdeněk Kamler, zástupce ředitele

 Zprávičky z mateřské školičky - září 2009
Po prázdninách, které velice rychle utekly, jsme školní rok zahájili s 50-ti zapsanými
dětmi, z toho je 16 dětí z Dlouhomilova. Před nástupem dětí jsme dokončili úklid
po malování a stěhování nábytku a položili nový koberec. Za pomoc děkujeme některým
rodičům: p.Křepelka, p.Dlouhý, p.Luňáček, p.Hvižď.
Školní rok jsme zahájili divadelním představením a hravým dopolednem. I letos nás
čeká spousta práce. Keramika, výroba svíček, muzikoterapie, aromaterapie, zahájíme cyklus
návštěv v knihovně. V rámci našeho projektu „Jede, jede vláček“ se zúčastníme různých
exkurzí a budeme mít dýňový, jablkový, bramborový a strašidelný den. Již tradičně
přivítáme podzim 7. ročníkem „Drakiády“ a 4. ročníkem soutěže „O nejstrašidelnější dýni“.
Zdokonalíme se ve výtvarných dovednostech v kroužku keramických hrátek, začneme se seznamovat
s počítačem v kroužku hrátky s počítačem, budeme vesele pískat na flétničky, tančit a cvičit.
A mimo všechny tyto plánované i neplánované akce si budeme samozřejmě hrát a učit se spoustu nových věcí
a činností. Budeme s chutí cvičit, zpívat, tancovat, počítat, kreslit, malovat a hrát si tak, aby se nám všem
ve školičce líbilo a aby budoucí školáčci byli dobře připraveni na vstup do základní školy.
Přejeme sobě i všem dětem mnoho radosti a veselých zážitků v celém školním roce, ať se nám vše dobře daří.
za MŠ Hrabišín M.Vavřinová

Pozvánky
 Vánoční koncert
Kulturní výbor při OÚ v Dlouhomilově opět připravuje v předvánočním období koncert
komorního pěveckého sboru. Koncert se uskuteční v kostele Všech svatých v Dlouhomilově
a termín bude včas oznámen.
Zveme občany k hojné účasti

 Mikulášská nadílka a Mikulášská zábava
TJ Sokol Dlouhomilov připravuje na sobotu 5. prosince 2009 v 15:00 hod. mikulášskou nadílku
v sále sokolovny. Po nadílce bude následovat Mikulášská zábava. Bližší informace se dozvíte
z pozvánek a plakátů.
Těšíme se na vaši návštěvu
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Tisková zpráva Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje
a požadovaný výkon, ale i značnou úsporu paliva.
Dodržujte bezpečné vzdálenosti určené návodem na instalaci
a užívání spotřebičů od stavebních konstrukcí, podlahové
krytiny a předmětů z hořlavých hmot. Pokud tento návod
není dodán spolu se spotřebičem, lze bezpečnou vzdálenost
spotřebičů od hořlavých látek nalézt v Příloze č. 8 vyhlášky
č. 23/2008 Sb.
Samostatnou kapitolou topidel jsou krby a krbové vložky
na tuhá paliva. Je velkou módou u majitelů starších budov si
je instalovat. Zde je nutno však doopravdy dát pozor na stav
stávajícího komínového tělesa a na druh stropní konstrukce
(většinou je dřevěná), pod kterými je spotřebič instalován.
A co komíny? Vzpomenete si ještě, kdy u Vás byl naposledy
kominík? Pryč jsou ty doby, kdy kominík obcházel dům
od domu a sám si hlídal svůj rajón. Dnes řádné čištění
a kontrolu komínů si prostřednictvím kominické firmy musí
zajistit majitelé objektů sami. Tím ovšem péče o komíny
nekončí. Rovněž nesmíme zapomenout na volný a bezpečný
přístup ke komínům, k jejich čistícím zařízením
a spotřebičům paliv. Požádat kominíka o revizi komínu před
připojením jakéhokoliv spotřebiče paliv ke komínu, před
změnou otopného zařízení na ústřední nebo etážové vytápění
a před zněnou druhu paliva. O výsledku kontroly musí
kominík vystavit řádný doklad v souladu s vyhláškou MV
č. 111/1981 Sb. s razítkem a podpisem, který bude obsahovat
datum a konstatování, zda komín je (či není) schopen
bezpečného provozu.
Lhůty čištění komínů dle vyhlášky č. 111/1981 Sb.
1) Komíny se spotřebiči na tuhá a kapalná paliva do výkonu
50 kW šestkrát za rok a s výkonem nad 50 kW čtyřikrát
za rok.
2) Komíny se spotřebiči na plynná paliva do 50 kW, pokud
jsou opatřeny komínovou vložku dvakrát za rok,
do výkonu 50 kW pokud nejsou opatřeny komínovou
vložkou šestkrát za rok.
3) Komíny se spotřebiči na plynná paliva s výkonem nad
50 kW čtyřikrát za rok
4) Jsou–li do komínů zapojeny spotřebiče paliv do výkonu
50 kW v rekreačních domcích a chatách, pokud nejsou
užívány celoročně, nejméně jednou za rok
V posledních letech není výjimkou, že v důsledku spalování
vlhkého (syrového) dřeva v kotlích na dřevo, kde dochází
ke zplynování dřeva, došlo k silnému zadehtování
komínového průduchu a následně ke vznícení sazí. I takovýto
požár může znamenat pro budovu katastrofu, pokud ještě
ponecháte hořlavé materiály (seno, slámu, koberce
a čalouněnou část nábytku) na půdách v těsné blízkosti
komínového tělesa. Minimální vzdálenost hořlavých látek
je 1 m od komínového tělesa.
I popel z topeniště ukládejte vychladlý na bezpečné místo
a do nádob z nehořlavého materiálu.
Nenechávejte nic náhodě a svou nedbalostí nevystavujte život
svůj ani životy svých blízkých možnému požáru.

Začala topná sezóna
I když podzim teprve vystrkuje růžky a zima je za dveřmi,
měli by majitelé nemovitostí již myslet na zadní vrátka
a připravit své budovy na nastávající topnou sezónu. Počet
požárů způsobených špatnou instalací, provozem či zanedbanou údržbou topidel a odtahů spalin na území České republiky rok od roku stále stoupá. Zároveň s tím vzrůstá škoda
způsobená těmito požáry.
Právě nyní, před začínající topnou sezónou je čas se zamyslet
a překontrolovat skutečný stav topidel, kouřovodů a komínových těles. Proto přijměte pár následujících rad, abyste se
nejen příjemně ohřáli, ale také prožili krásné chvíle s rodinou
nebo přáteli.
Čím začít? Kontrolou skladování paliva, a to hlavně uhlí
a zbytků dřevní hmoty (piliny a kůry). Zde hrozí už v tuto
dobu nebezpečí samovznícení. K tomu jsou náchylné
především horší druhy uhlí (hnědé, lignit a brikety). Proces
samovznícení uhlí podporuje skladování ve větších
hromadách (u uhelen rodinných domků je kritická hranice
1,5 m výšky), dále vlhkost, nestejnoměrná zrnitost (např.
kusové uhlí + prach) a přítomnost zbytků dřeva a pilin.
Skladovací plocha musí být před naskladněním řádně
vyčištěna a nenavlhlá, stěny uhelny řádně omítnuté (cihlová
drť prokazatelně urychluje proces samovznícení). Uhlí
skladujte odděleně od ostatních paliv. V jeho blízkosti
zamezte umístění zdrojů tepla – rozvody trubek od ústředního
topení, páry nebo teplé vody. Pozor na zatékání vody
do uskladněného paliva. Při naskladnění nově dovezeného
paliva kontrolujte, zda nedochází k nárůstu teploty. Kontroly
by měly probíhat u nově dovezeného paliva každý den,
později v týdenních intervalech. Samovznícení se projeví
vytvářením vodní páry (nejvíce viditelné v ranních
hodinách), dýmu (pozor na jedovatý oxid uhelnatý) nebo
zvýšením teploty. Při prvním zpozorování zvyšující se
teploty (40 – 50 0C) proveďte ochlazení uhlí přeházením
nebo přenesením na volné místo, kde se rozprostře do vrstvy
vysoké 0,25 – 0,5 m a nechá vychladnout.
Dalším nebezpečným úskalím je provoz tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů. V čem? Především
neroztápějte kotle na tuhá paliva pomocí hořlavých kapalin.
Pečujte o to, aby se neodkládaly předměty, popř. materiály
z hořlavých hmot na tepelné zařízení (samotné spotřebiče
a kouřovody) a nebo v těsné blízkosti, kdy hrozí pád těchto
předmětů na horký povrch. Tento nešvar se vyskytuje hlavně
při snaze co nejrychleji vysušit oděv nebo obuv. Požaduje-li
to výrobce, dbejte na to, aby roztopená kamna, zapnuté elektrické nebo plynové spotřebiče nebyly ponechány bez dozoru.
Údržbu spotřebičů provádějte v souladu s technickými požadavky výrobce topidla. Plynové spotřebiče nechejte určitě
zkontrolovat přes odborný servis – většina výrobců uvádí
minimálně 1 x za 3 roky – pro firmy je tato lhůta závazná.
A co my obyčejní obyvatelé – určitě se vyplatí nechat
plynový spotřebič prohlédnout, vyčistit a seřídit nyní, než
v kožichu čekat na opravu v zimě.
Mějte na paměti, že zkontrolovaný a dobře vyčištěný a seřízený plynový spotřebič znamená nejen spolehlivější provoz

Bc.Ing. Vladimíra Hacsiková
tisková mluvčí HZS Olomouckého kraje

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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