Zpravodaj obce Palonín
alonín
Velkoobjemový a nebezpečný odpad
V sobotu 3.5.2014 v 9,00 hodin budou do obce přistaveny kontejnery na velkoobjemový a nebezpečný
odpad. Žádáme občany, aby odpad naváželi až v sobotu 3.5. ráno.

Svozy tříděného odpadu
Papír, plasty - středa, lichý týden, do plastů patří i polystyren !
Sklo - 1x měsíčně –středa (3. nebo 4. týden v měsíci), k obchodu bude přistaven ještě 1 kontejner
na sklo.
Svoz komunálního odpadu
Od měsíce dubna 2014 se budou popelnice vyvážet 1x za 14 dnů, tj. každou sudou středu.
Štěpkování
V sobotu 26. dubna se budou na obecním pozemku (za obchodem ) štěpkovat větve. Žádáme
občany, kteří potřebují ještě odvézt větve, aby je nachystali před domy do čtvrtka 24. dubna.
V případě většího množství větví lze přistavit vlečku, toto je ale nutné nahlásit na OÚ.
Platba vody
V úřední hodiny se vybírají platby za vodu.
Současně upozorňujeme občany, kteří dosud nemají uhrazené poplatky za rok 2013, aby tyto
platby uhradili nejpozději do 30. dubna 2014, případně aby se zastavili v kanceláři Obecního
úřadu se dohodnout na splátkovém kalendáři !
Po 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Út ----------------St ----------------Čt 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Pá 8.00 - 12.00 -------------------

Nabídka odvlhčovače
Obecní úřad zakoupil odvlhčovač DD108, který byl zkušebně použit i v místnosti obecní
knihovny. Po cca 12 hodinách provozu bylo z nádržky na kondenzát ( 3,5 litru ) vylito cca 10 l
vody. Odvlhčovač je také vybaven generátorem zdraví prospěšných negativních iontů ( čistí
vzduch ). Občané si budou moci odvlhčovač zapůjčit.
Dotace POV 2014
Na základě naší žádosti o dotaci z programu Podpora obnovy venkova 2014 obdržíme dotaci
282.000,- Kč na výměnu oken a vstupních dveří v budově obchodu a pohostinství. Po výměně
bude provedena oprava fasády.

Výměna zatrubnění – 2. část
Z Krajského úřadu Olomouckého kraje jsme obdrželi dotaci ve výši 1.000.000,- Kč, které budou
použity na stavební práce v rámci realizace 2. části výměny ( zkapacitnění ) stávajícího potrubí.
V minulých dnech byla zveřejněna výzva k podání nabídek s termínem doručení do 30. dubna.
Výběrové řízení proběhne začátkem května a s vítěznou firmou bude sepsána smlouva o dílo.
Termín realizace je květen – červen 2014.
Oprava budovy OÚ – část šicí dílna
V květnu budou zahájeny práce (výměna stávajících oken, dveří a oprava fasády) na budově OÚ,
část šicí dílna. Současně bude provedena i kompletní oprava stávajícího schodiště.
Kácení stromů na zahradách - k dotazům některých občanů.
Dne 15. července 2013 nabyla účinnosti vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR, která
přinesla několik zásadních změn. Nejvýznamnější novinkou je zavedení termínu „zahrada“, kde
ke kácení dřevin není nutné povolení. Zahradou je myšlený pozemek u bytového domu nebo
rodinného domu v zastavěném území obce, který je stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti.
V praxi to tedy znamená, že majitel zahrady již nebude muset žádat o povolení k pokácení
stromů, které se nachází na jeho zahradě, tj. vyhláška povoluje nakládání se stromy, které rostou
na vašem pozemku (a to i s většími než s těmi, které mají méně než 80 cm obvod kmene ve
výšce 130 cm nad zemí). V případě, že máte pozemek, který oplocený není ( mez, louku nebo i
vlastní zahradu bez oplocení ), musíte žádat o povolení odbor životního prostředí příslušného
městského úřadu, kde musíte zdůvodnit, proč chcete daný strom pokácet.
Pozvánka na sportovní a kulturní akce
TJ Sokol Palonín pořádá v sobotu 19. dubna 2014 v 9,00 hodin v sále sokolovny Velikonoční
turnaj ve stolním tenise pro neregistrované hráče – muže i ženy. Na vítěze čekají ceny,
občerstvení zajištěno! Srdečně zvou pořadatelé.
SDH Hrabí pořádá dne 26. dubna 2014 tradiční Slet čarodějnic.
Začátek ve 14,00 hodin, bohaté občerstvení, k tanci a poslechu hraje Happy End.
Soutěž pro děti
Obecní úřad vyhlašuje malířskou soutěž pro děti :
pro děti v kategorii do 5 let – namaluj 1 obrázek své nejmilejší pohádkové postavy
pro děti v kategorii od 5 do 10 let - namaluj 1 obrázek svého oblíbeného místa v obci
Obrázky se jménem a věkem dětí doručte na Obecní úřad nebo do schránky OÚ do 15. května.
Děti, které odevzdají obrázek, obdrží jako poděkování za účast v soutěži malý dárek, nejhezčí
výkresy vyzdobí chodbu Obecního úřadu.
Problémy s podomními prodejci elektřiny
V poslední době navštívili naši obec zástupci firem, kteří se snaží nabízet výhodnější ceny
elektřiny přestupem k jinému dodavateli. Mnohé občany jejich návštěvy obtěžují, stačí ale
upozornit, že v naší obci platí vyhláška o zákazu podomního prodeje. Pokud toto nepomůže,
informujte Obecní úřad 583445822 nebo starostku 722667154.
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