Zpravodaj obce Palonín č. 3/2021
Pozvánka na 14. VZ
Zastupitelstvo obce Palonín zve občany na 14. veřejné zasedání, které se bude konat ve
čtvrtek 20. 5.2021 v 17,30, místo konání bude včas upřesněno.
Odpis vody
Žádáme občany, kteří dosud nenahlásili stav vodoměru, aby tento údaj oznámili v kanceláři
OÚ do 12.5.2021 !
Očkování psů
MVDr. Čejka přijede do Palonína očkovat psy v úterý 11.5. od 17,00 do 18,00 na
prostranství před obchodem. Ceny:proti vzteklině 200,- Kč, 6-kombinace 400,- Kč a
čipování 500,- Kč.
Sčítání lidu
Sčítání 2021 končí 11. května, dle tabulky s přehledem aktuální sečtenosti ještě ne všichni
občané v naší obci vyplnili elektronické nebo tištěné formuláře.
Nabídka dřevěných židlí
Obecní úřad nabízí zájemcům dřevěné židle, které se již v kulturním domě nepoužívají.
Židle budou k dispozici ve sběrném místě ve čtvrtek 13. května od 14,30 – 15,30 hodin,
cena 1 židle 20,- Kč.
Ocenění akce
Cyklotrasa Ochutnej Moravu na kole zaznamenala další úspěch! Ve čtvrtek 15. dubna
proběhlo v Praze slavnostní předání ocenění vítězům Velké ceny cestovního ruchu
2020/2021. Projekt cyklotrasy se porotcům zalíbil natolik, že jej ocenili 2. místem v
kategorii Nejlepší turistický produkt. Ceremoniál se odehrál během online konference
Travelcon. Smyslem Velké ceny cestovního ruchu je upozornit širokou veřejnost na
pozoruhodné a inspirativní turistické produkty. Porotci hodnotili cyklotrasu slovy: "Velmi
povedený produkt, ukázkové zapojení podnikatelů." nebo "Pěkně zpracovaný produkt,
naplněný několikadenními výlety, provázán s nabídkou služeb a regionálních produktů."
Doufáme, že cyklotrasa kromě porotců potěší také vás, až vyrazíte ochutnávat Moravu na
kole.
Jitka Macháčková, manažerka Mikroregionu Mohelnicko

Letní soutěž
Zasílám informaci k naší letošní letní soutěži Mohelnickem na kole ... za malovanými
kamínky. Letní soutěž začíná 1. května a končí v září.
Úkolem je klasicky projet mikroregion na kole a u toho hledat malované kamínky, které
jsou označeny ze zadní strany naším logem. Kamínky budou umístěny v obcích u
zajímavých míst. Jejich rozmístění zajistíme ve spolupráci s koordinátory. Pravidla hry jsou
uvedena v letáčku. Celkem se nám sešlo 250 krásných malovaných kamínků. Rozmisťovat
je budeme v obcích i jejich místních částech.
Jitka Macháčková, manažerka Mikroregionu Mohelnicko
PS: V Paloníně jsou letáčky zveřejněny ve vývěskách u OÚ a autobusové zastávky.
Žádost o přetištění
Starosta obce Mírov požádal obce mohelnického regionu o zveřejnění informace, týkající se
záměru pronájmu obecního majetku – sociálních bytů na Mírově :
BYTOVÁ JEDNOTKA

VÝMĚRA V M2

24/4 (I. NP) 2+kk

44,16 m2

VÝŠE NÁJEMNÉHO
(64,70 Kč/m2/měsíc)
2 857,- Kč

24/9 (I. NP) 1+1

38,66 m2

2 501,- Kč

24/5 (II. NP) 2+kk

46,44 m2

3 005,- Kč

24/10 (II. NP) 1+kk

40,76 m2

2 637,- Kč

24/6 (II. NP) 1+1

42,42 m2

2 745,- Kč

24/11 (podkroví) 1+kk

41,96 m2

2 715,- Kč

24/12 (podkroví) 1+kk

38,37 m2

2 483,- Kč

Jedná se o nově zrekonstruované bytové jednotky, které jsou určeny výhradně pro cílovou
skupinu osob v bytové nouzi. Bližší informace jsou ve vývěsce u OÚ a na autobusové
zastávce.
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Tel. 583445822,email: ou@palonin.cz

Úřední hodiny starostky, kontakt:
Po 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Út 8.00 - 12.00
St 8.00 - 12.00 13,00 – 17,00 Tel. 722 667 154
email: ficnarovapalonin@seznam.cz
Čt 8.00 – 12.00
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