Zpravodaj obce Pa
alonín
Usnesení z ustavujícícho zasedání zastupitelstva obce Palonín
Na ustavujícím zasedání zastupitelů obce dne 1.11.2018 byli do funkcí zvoleni:
Starostka obce : Hana Ficnarová
Místostarostka obce : Mgr. Alena Dostálová
Předseda finančního výboru : Ing. Eva Konečná
Předseda kontrolního výboru : Jiří Oháňka
Předseda stavebního výboru : Ing. Zdeněk Nejezchleba
Předseda kulturního výboru : Petr Bazger
Předseda pro sport a místní spolky : Ing. Radek Hrubý

INFORMACE K VÝSADBĚ STROMŮ NA CYKLOSTEZCE LOŠTICE –
PALONÍN – SOBOTA 10.11.2018
1. Registrace od 10.00 do 12.00 na začátku cyklostezky v Lošticích
2. Kdo má možnost, vezměte s sebou potřebné nářadí (lopata, hrábě, konev)
3. Na začátku cyklostezky v Lošticích (registrační místo) zjistíte umístění vašeho
stromu a získáte pokyny k výsadbě, potřebné nářadí, cedulky ke stromu.
4. Vaše místo k výsadbě najdete dle čísla vašeho stromu, kterým bude označena již
připravená jáma. (Číslování ve směru Loštice – Palonín 1 – 127)
5. Celá trasa výsadby bude rozdělena do čtyř úseků. Ke každému úseku bude
přidělen poradce, na kterého se budete moci obrátit s případnými dotazy.
Poradci budou označeni reflexní vestou.
6. Ve střední části cyklostezky bude připraveno drobné občerstvení (čaj, svařák,
buchty, špekáčky k opečení).
7. Předpokládaný konec akce 15.00.
8. Váš strom bude vděčný, když ho občas zalijete.:-)
Setkání Podpora pečujících osob
Charita Zábřeh zve zájemce na informační přednášku „ Podpora pečujících osob “,
která se uskuteční ve středu 7.11.2018 v 16,30 v zasedací místnosti OÚ.

Přednáška se týká zaškolení v péči, podpory odborníků v otázkách péče, výživy, a
rehabilitace, rad ohledně zajištění financí na péči, jaké služby využít, možnost si
promluvit a popovídat.
Pokud se nemůžete dostavit, kontaktujte paní Mgr. Ludmilu Ryšavou, tel. 736509449.
Výstava o Třeštině
Galerie Lautner zve na výstavu v rámci projektu Obce mohelnického regionu Historie a současnost obce Třetina. Vernisáž výstavy je ve čtvrtek 8.11.2018 v 17,00
hodin, výstava je od 6.11. – 2.12.2018.
Lampionový průvod
Obecní úřad zve na lampionový průvod, který se uskuteční v sobotu 10. listopadu.
Sraz účastníků je u KD Palonín v 16,45 hod., odchod průvodu v 17,00 a zakončení
průvodu bude za obecním úřadem. Pro děti bude připravený zdarma dětský punč a
koláček, dospělí si mohou zakoupit svařák nebo punč, případně jiné občerstvení.
K zakoupení budou teplé párky za symbolickou cenu. Bližší informace na letácích
v obchodě a vývěsce u OÚ.
Pozvánka na přednášku Zdraví z Altaje
Ve čtvrtek 29.11.2018 v 17,00 hodin se uskuteční v salonku Pohostinství Studánka
přednáška „Jak na zdraví a krásu v domácích podmínkách“. Vstupné zdarma, ale
vstupenky jsou slosovatelné a výherci obdrží zajímavý dárek. Navíc každý účastník
přednášky také obdrží malý dárek. Občerstvení zajištěno.
Košt slivovice, bábovkování
V sobotu 1.12.2018 se v pohostinství Studánka v Paloníně uskuteční již 3. ročník košt
slivovice a bábovkování.
Bližší informace budou na letácích v obchodě, pohostinství a vývěsce u OÚ.
Mikulášská nadílka
Kulturní výbor Obce Palonín zve všechny děti na tradiční Mikulášskou nadílku, která
se bude konat ve středu 5.12.2018 v 16,30 hodin u obchodu/pohostinství.
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Tel. 722 667 154
email : ficnarovapalonin@seznam.cz
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