Zpravodaj obce Palonín
Svoz komunálního odpadu
Od měsíce dubna budou svozy komunálního odpadu probíhat každou sudou středu.
Další svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu bude proveden na podzim, termín bude včas
upřesněn.
NEBEZPEČÍ PŘI VYPALOVÁNÍ TRÁVY
V jarním období, kdy je vegetace suchá, hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru s jeho následným
rychlým šířením do okolního prostředí, velkým nešvarem stále zůstává vypalování suché trávy.
Respektujte proto zákaz vypalování trávy a porostů, za silného větru nebo v období extrémního sucha
oheň v přírodě raději vůbec nerozdělávejte. Pokud se vám ale i přes veškerou opatrnost situace vymkne
kontrole, volejte hasiče prostřednictvím tísňové linky 150 nebo 112.
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

Nepořádek po psech
Obecní úřad žádá majitele psů, aby při venčení po svých psech uklízeli a udržovali tak čistotu
v obci. Sáčky na psí exkrementy obec nebude kupovat, majitelé psů mohou při venčení psa vzít
sáček z domu.
Úklid zimního posypu
V měsíci dubnu bude proveden úklid zimního posypu, termín odvozu bude včas vyhlášen.
Žádáme občany o pomoc při úklidu, tj. aby po vyhlášení termínu zametli zimní posyp před
svými domy.

Kostel sv. Josefa
Na základě naší žádosti o prohlášení kostela sv. Josefa za kulturní památku, Ministerstvo kultury svým
rozhodnutím z 11.3.2013 prohlásilo kostel sv. Josefa ( včetně sousoší Kalvárie a souborem vnitřního
zařízení ) za kulturní památku. Je to příznivá zpráva, neboť dává obci velkou šanci na získání dotace na
opravu střechy, která je ve velice špatném stavu.
V současné době je v obci Palonín evidováno 6 kulturních památek a to venkovské usedlosti čp. 3, 9, 11,
32, 33 a 36.
Protipovodňové opatření
V rámci protipovodňových opatření v naší obci proběhla koncem roku 2012 1. část opravy zatrubnění
palonínského potoka. Další oprava byměla být provedena v letošním roce, ale pouze v případě, že obec
získá dotaci ( na první část krajský úřad poskytl dotaci 760.000,- Kč ).
Co se týče vybudování zasakovacích příkopů v místě melioračního pásu, obec bude žádat o dotaci
Ministerstvo životního prostředí, peníze poskytuje Evropská unie.

Prodloužení výjimky na vypouštění odp.vod
Obec požádala MěÚ Mohelnice, odbor životního prostředí, o prodloužení platnosti rozhodnutí na
vypouštění odpadních vod, platnost končí 31.12.2012.
Odbor životního prostředí naši žádost posoudil a vydal prodloužení výjimky na vypouštění odpadních
vod do 31.12.2023 s tím, že v průběhu tohoto období musí obec zajistit všechny podklady k vypracování
projektů a snažit se získat dotaci na vybudování kanalizace a čističky.

Nedoplatky z r. 2012
Žádáme občany, kteří dosud neuhradili poplatky za komunální odpad a vodu za rok 2012, aby
úhradu provedli do 30. dubna 2013. Těmto občanům bude zaslána písemná upomínka s tím, že
pokud nebudou dloužné částky zaplaceny nebo domluven splátkový kalendář, budou dlužné
částky zvýšeny trojnásobně.
Tržní řád
Zastupitelstvo obce Palonín schválilo na svém březnovém zasedání vydání Tržního řádu, kterým
se zakazuje provozovat podomní prodej.
Cílem tohoto opatření je chránit občany před vtíravými obchodníky a hlavně zabránit případným
podpisům nevýhodných smluv ( prodej elektřiny a plynu ).
Znění Tržního řádu bylo vyvěšeno na úřední desce, je na webových stránkách obce Palonín a je
k nahlédnutí v kanceláři OÚ.

Cyklostezka
Dne 23.4. 2013 proběhne v kanceláři OÚ jednání, týkající se uvažované výstavby cyklostezky
Palonín - Loštice. Jedná se zúčastní projektant, zástupce Správy silnic olomouckého kraje,
pracovník odd. dopravy MěÚ Mohelnice a zástupce dopravní policie.
O výsledku jednání budou občané informováni.

Den Mikroregionu 2013
Letošní Den mikroregionu pořádá obec Krchleby dne 22. června. Tradičně se v rámci tohoto dne
budou pořádat i sportovní zápasy. Zájemci o účast v nohejbale ( 5 osob ), vybíjené ( 4+2 osob ) a
petangu ( 3+1 osob ) ať se hlásí v kanceláři OÚ Palonín.
Otevření dětského hřiště
S otevřením dětského hřiště se počítá v měsíci dubnu ( dle počasí ), před tím ale musí být
provedena kontrola spojů, dopadových ploch a případná oprava nátěrů.
Kulturní akce květen-červen
11.5. – Májové posezení ( za OÚ )
7.6. – Kácení máje ( za OÚ )
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