Zpravodaj obce Palonín
Vážení spoluobčané,
je tu poslední měsíc roku, měsíc nejen v očekávání Vánoc, ale také bilancování. Jestli byl
tento rok úspěšný či nikoli, bych nechala na občanu – voliči.
Je před námi poslední rok volebního období, rok náročný nejen na nové investiční akce, ale
také na dokončení rozpracovaných akcí tak, aby nově zvolené zastupitelstvo, které vzejde z komunálních
voleb v r. 2014, se nemuselo k rozpracovaným akcím vracet, ale aby mohlo začít pracovat na dalších
úkolech dle schválené strategie obce Palonín.
Přeji všem spoluobčanům krásné prožití vánočních svátků a do nového roku především pevné zdraví,
spokojenost a porozumění.
Hana Ficnarová, starostka

Hospodaření obce
Obec hospodařila ve svých příjmech a výdajích v souladu s rozpočtem na rok 2013, který schválilo
zastupitelstvo obce na veřejném zasedání v prosinci 2012.
Nejvýznamnější akcí byla oprava vnější i vnitřní části budovy Obecního úřadu, zbývající
část budovy ( šicí dílna ) a venkovní schodiště budou opraveny v r. 2014.
Byla zpracovaná kompletní dokumentace – výškopisný a polohopisný plán, které budou v budoucnu
sloužit k vypracování podkladů pro realizaci projektu kanalizace a ČOV.
Většími akcemi v r. 2014 bude výstavba zasakovacích průlehů ( dotace 1.493.000,- Kč ), zkapacitnění
potrubí 2. části ( dotace 1.000.000,- Kč ) a rekonstrukce mostku v horní části obce.
Zastupitelstvu obce byly předloženy k vyjádření návrhy na opravy, práce a nákupy v r. 2014:
- výměna dveří a oken na objektu č. 28 – obchod a pohostinství
- KD - broušení parket, nová kuch. linka do kuchyně, montáž termostatu, malba přisálí
- nákup hydrantů ( výměna za vadné ) dle Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizace
- zpracování projektu na opravu střechy kostela
- dlažba u budovy OÚ
- oprava chodníků

Úřední dny OÚ během svátků
Obecní úřad bude uzavřen od 21.12.2013 do 1.1.2014.
Poslední úřední den bude v pátek 20.12.2013 od 8,00 – 12,00 hodin.
Pozvánka na veřejné zasedání ZO
Zveme občany na veřejné zasedání zastupitelstva obce Palonín, které se koná 20.prosince 2013 v 17,30
hod. v salonku pohostinství Studánka.

Zpravodaj
Vzhledem k tomu, že obec neuvažuje o podání žádosti na Ministerstvo kultury ČR na povolení vydávat
obecní zpravodaj, nebude v Novém roce zpravodaj vydáván.
Informace o dění a chodu v obci budou uveřejňovány na webových stránkách obce, na úřední desce a
nástěnce před obecním úřadem. Děkuji za přízeň všem občanům, kteří si Zpravodaj rádi četli.

Upozornění
MUDr. Ludmila Koukalová – ordinační doba o svátcích:
24.,25.,26.12. svátek, 27.12. dovolená
30.12. 7.00-12.00 pro pozvané a akutní stavy
31 .12. dovolená, zastupuje MUDr.Koval ve svých ordin.hodinách, /tel. 608 306 000/.

Turnaj ve stolním tenise 29.12.2013
TJ Sokol, oddíl kopané pořádá dne 29.12.2013 v KD Palonín 2. ročník povánočního turnaje ve stolním
tenise. Turnaj začíná v 10,00 hodin, startovné 20,- Kč, hrací systém dle počtu přihlášených až na místě
v den turnaje. Na vítěze ( 1. – 3. místo ) čekají ceny, občerstvení zajištěno.
Srdečně zvou pořadatelé, přijďte se protáhnout nebo jen povzbudit hráče !

Turnaj ve stolním tenise 4.1.2014
Dne 4. 1. 2014 se koná v KD Palonín tradiční turnaj ve stolním tenise, prezentace od 7,30 – 8,00 hod.
Soutěže jednotlivci a čtyřhry:
Účast :
Morkovice
4 hráči
Bludov B
4 hráči
Štarnov
4 hráči
Křelov
4 hráči
Slavkov a Velký Újezd
2+2 hráči
a samozřejmě domácí borci
Startovné 100,- Kč / osoba
Startovné obsahuje : tradiční čínu, nápoj ( pivo-limo ), ceny
Za domácí sokol Palonín srdečně zve všechny občany pan Fr. Adamko.
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