Zpravodaj obce Palonín
alonín
13. ročník Dne Mikroregionu Mohelnicko
V sobotu 14. června 2014 pořádala naše obec Den Mikroregionu, kterého se zúčastnilo všech 14
členských obcí. Celý kulturní a sportovní program se odehrával v areálu fotbalového stadionu,
jednotlivé obce se představily ve svých stáncích, prezentovaly se formou nástěnek, reklamních
předmětů a nabídkou pohoštění všem návštěvníků stánku.
O moderování a doprovodný kulturní program se postaral pan Veselý z KD města Loštic, který
zajistil na závěr kulturního programu seskok parašutistů.
Návštěvníci Dne Mikroregionu měli možnost si prohlédnout výstavu starých fotografií Palonína,
komunální techniku firmy Wisconsin Prostějov a navštívit Chráněnou dílnu Palonín v rámci Dne
otevřených dveří.
Velké poděkování Obecního úřadu Palonín patří všem, kteří se podíleli na organizaci Dne
Mikroregionu, tj. příprava areálu, zajištění občerstvení, pořadatelská služba, stánek s tombolou.
Obecní úřad Palonín děkuje všem sponzorům za dary do tomboly :
Čs. Spořitelna a.s., Elektro-KOS, Potraviny M+P Krbcovi, Stavebniny Dumpro, Pohostinství
Studánka, PALOMO a.s., Krejčovství ELA,o.s. Sluníčko, E. Elner – Pila Palonín, Myslivecké
sdružení Palonín, Družstvo lesních singularistů Palonín,Vodoinstalace-topení L. Krbec, Pivovar
a.s. Litovel, Gasokov Mohelnice, Prodejna hosp. potřeb Novákovi, Loštice, Chráněná dílna
Palonín,Wisconsin engineering Prostějov,Ing. Benedikt-geodetické služby, Truhlářství F. Moťka,
Metrie s.r.o., A.W.s.r.o., Zednictví Jaroslav Vidim, Renoty, Les-Agro-Komplex R. Krestýn.
Úprava jízdních řádů
Do 11. července mohou občané připomínkovat návrh železničních jízdních řádů pro roky
2014/2015, které vstoupí v platnost v polovině prosince 2015.
Návrh jízdních řádů připravuje státní organizace Správa železniční dopravní cesty. Na svých
webových stránkách je zveřejnil Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého
kraje. Občané mohou případné připomínky k vlakům objednávaným Olomouckým krajem zasílat
na adresu kidsok@kidsok.cz. Detaily včetně návrhu jízdních řádů pro jednotlivé trati jsou
zveřejněny na webu koordinátora dopravy.
Návrh územního plánu
Městský úřad Mohelnice, odbor stavebního úřadu, rozvoje a investic, oznamuje zveřejnění
návrhu Územního plánu Palonín. Návrh Územního plánu Palonín je vystaven k nahlédnutí na
OÚ Palonín, na Městském úřadě Mohelnice a dále na internetových stránkách :
www.mohelnice.cz, záložka Město/Územní plánování/Územní plány obcí ve správním obvodu
ORP Mohelnice/Návrh územního plánu Palonín.
Do 30 dnů ode dne doručení veřejnou vyhláškou může každý uplatnit u pořizovatele písemné
připomínky, které zašle na adresu : Městský úřad Mohelnice, odbor stavebního úřadu, rozvoje a
investic, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice.

Poskytnutí dotace
Ministerstvo životního prostředí rozhodlo o poskytnutí dotace naší obci ve výši 184.817,- Kč.
Dotace bude použita na zpracování studie podélné revitalizace toku Palonínského potoka v rámci
prioritní osy 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny.
Stavební akce v obci
V měsíci červenci by měla být zahájena rekonstrukce schodiště u šicí dílny, po skončení prací
bude opravena fasáda, která bude provedením i barevným odstínem navazovat na již opravené
průčelí Obecního úřadu.
Dále bude zahájena oprava fasády na budově obchodu a pohostinství, odd. památkové péče
schválilo námi navržený rozsah prací a barevný odstín fasády.
Zastupitelstvu obce bude předložen k posouzení návrh k vybudování parkoviště před OÚ,
parkování by bylo potom jen na parkovacích plochách. Není možné, aby parkující auta blokovala
průjezd k obecnímu úřadu, k šicí dílně a nebo parkovala na travnatém pozemku před OÚ.
Byly provedeny nátěry ( barevné ) hracích prvků na dětském hřišti a upraveny osázené rohové
plochy. Vzhledem k poškozeným lanům v místě uchycení houpaček, byly houpačky dočasně
odmontovány, po zakoupení nových lan se houpačky namontují zpět.
V KD byla vymalována obě přisálí, šatna a sociální místnosti, mělo by proběhnout i broušení a
nátěr parket, firma bude vybrána z došlých nabídek.
V těchto dnech probíhají práce na zkapacitnění dešťové kanalizace ve spodní části obce,
spočívající v uložení dodatečných rour o průměru 1000 mm a nových šachtic.
Chtěla bych poděkovat majitelům přilehlých nemovitostí za jejich pochopení a shovívavost
k nepříjemnostem, které každá stavba přináší ( provoz stavební techniky, prašnost, hluk, špatná
průjezdnost ).
Nabídka brigády
Chráněná dílna Charity Zábřeh REPARTO Zábřeh s.r.o. hledá do provozovny v Lošticích na
období od září do listopadu 2014 brigádníky na kompletaci sušeného ovoce do proutěných
košíků.
Obsah práce: ruční kompletace sušeného ovoce do proutěných košíků podle vzoru, dovážení
hotových košíků na předepsanou hmotnost, manipulace se surovinami, kartony o hm. do 15 kg.
Požadujeme: zdravotní průkaz – jedná se o potravinovou výrobu, estetické cítění, zručnost,
spolehlivost, zodpovědnost, schopnost samostatné práce.
Nabízíme: práci na zkrácený pracovní úvazek 7,5 hod. denně, dvousměnný provoz, dobrý
kolektiv, mzda je úkolová s přepočtem 51 Kč / hod.
Zájemci se mohou hlásit u vedoucí dílny Evy Vařekové, tel: 736 509 479,
chd.palonin@reparto.cz nebo u manažerky výroby Marcely Klimkové, tel: 736 509 432, e-mail:
info@reparto.cz
Po
Út
St
Čt
Pá

8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
--------------------------------8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
8.00 - 12.00 -------------------

Zpravodaj obce Palonín - červenec 2014
Vydávání povoleno Ministerstvem kultury ČR
pod evid. číslem MK ČR5 E 21582
Obec Palonín 17, 789 83 Loštice, telefon: 583 445 822,
e-mail: ou@palonin.cz

