Zpravodaj obce Palonín č. 4/2021
Obecní úřad znovu upozorňuje řidiče na sníženou rychlost v obci.
Požadavek na omezení rychlosti byl vznesen ze strany občanů ( hlavní důvody na snížení
rychlosti byly bezpečnost, omezení hluku a prašnosti ), tato záležitost byla projednávána na
několika veřejných zasedáních zastupitelstva a obecní úřad neobdržel k omezení rychlosti
žádné námitky. Dodržujte omezenou rychlost !
Vidimace, legalizace
K dotazům některých občanů : Obecní úřad Palonín provádí ověřování dokladů (vidimace a
legalizace) pouze v úředních hodinách starostky.
Dětská čtenářská soutěž
Obecní knihovna vyhlašuje od 1.9.2021 soutěž pro děti na podporu dětského čtenářství ,
soutěž je určena pro věkovou kategorii 6 - 15 let. Pravidla soutěže : čtenářský průkaz do
knihovny a nejméně 2x měsíčně půjčování knih. Na konci letošního roku nejlepší čtenáři
obdrží dárek. Obecní knihovna je otevřená každou středu od 15,00 – 17,00 hodin.
Jízdní řády – přetištěná žádost KIDSOK
Vážené
paní
starostky,
vážení
páni
starostové,
vzhledem k tomu, že se blíží termín vydání knižních jízdních řádů pro rok 2021/2022
zasíláme Vám k připomínkování návrhy změn jízdních řádů autobusové dopravy, které
máme v plánu realizovat k celostátním změnám od 12. 12. 2021. Jedná se o změny
vyvolané připomínkami cestujících, které jsme obdrželi v průběhu roku, a také nezbytné
provozní změny. Přehled plánovaných změn od 12. 12. 2021 včetně seznamu jízdních řádů
linek obsluhujících Vaši obec naleznete na našich webových stránkách:
https://www.idsok.cz/navrhy-pripominkovani-jizdnich-radu/20210823-navrhy-zmenjizdnich-radu-od-12-12-2021/.
U jízdních řádů, které v přehledu nenaleznete, zatím neevidujeme žádnou nutnost změny
nebo úpravy, jejich podoba by tedy zůstala totožná jako loni v JŘ 2020/2021. Aktuálně
platné JŘ naleznete na našich webových stránkách na odkazu: https://www.idsok.cz/jizdnirady/platne-jizdni-rady/.
Děkujeme Vám touto cestou za spolupráci při informování Vašich občanů o možnosti
připomínkování JŘ. Zároveň Vás prosíme o součinnost při shromažďování podnětů a
připomínek
občanů
a
o
zaslání
nejpozději
do
10.
9.
2021.
Iveta SPÁČILOVÁ,odborný dopravní referent,odbor řízení dopravy a dopravních systémů
tel: +420 587 336 652,e-mail: spacilova@kidsok.cz <mailto:spacilova@kidsok.cz>

Změny ( oblast Šumperk a Olomouc ) se týkají těchto spojů:

244 Mohelnice-Loštice-Bílá Lhota-Litovel
245 Mohelnice-Vranová Lhota
246 Loštice-Mohelnice-Zábřeh-Šumperk (930246,932246,933246)
247 Palonín-Loštice-Moravičany
248 Mohelnice-Loštice-Pavlov, Radnice
250 Mohelnice-Moravičany-Bílá Lhota
302 Litovel-Olomouc
Případným zájemcům může obecní úřad vytisknout návrh požadovaného spoje.
Drakiáda
V sobotu 11.9.2021 se v areálu obecní zahrady uskuteční Drakiáda, bližší informace budou
zveřejněny ve vývěsce u obecního úřadu a autobusové zastávky.
Snímky ze soutěže ve vaření guláše a dětské olympiády jsou ve vývěsce u obecního úřadu
a autobusové zastávky.
Pozvánka na fotbalová utkání
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Sokol Palonín
Tatran Moravičany
Sokol Palonín
Sokol Lukavice
Sokol Palonín
SK Loštice "C"
Sokol Palonín
Postřelmov "B"
Sokol Palonín

FK Krchleby
Sokol Palonín
SULKO Zábřeh "B"
Sokol Palonín
SK Loštice "C"
Sokol Palonín
Celtic Líbivá
Sokol Palonín
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8.00 - 11.00

13.00 - 17.00
………………
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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
Pá
-
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