Zpravodaj obce Palonín květen 2020
Platby za spotřebovanou vodu
Kdo nemá možnost uhradit platby na účet, tak v kanceláři OÚ se vybírají úhrady za spotřebovanou
vodu, svoz komunálního odpadu a poplatek za psa. Žádáme občany, kteří dosud nenahlásili stav
vodoměru, aby tento údaj sdělili co nejdřív !

Obecní knihovna
Dle nařízení vlády ČR mohou být od 27. dubna 2020 opět otevřeny knihovny, obecní knihovna
v Paloníně bude otevřená od středy 29. dubna ( 15,00 – 17,00 ). Návštěvníci musí dodržovat platná
hygienická a bezpečnostní opatření - použití dezinfekce a jednorázových rukavic (budou k dispozici
přímo v knihovně), zakrytí dýchacích cest a dodržování rozestupů min. 2 metry od ostatních
návštěvníků.

Odečet elektroměrů
V důsledku mimořádných opatření, která souvisí s epidemií koronaviru a vyhlášením nouzového
stavu, došlo ze strany distributorů elektřiny k přijetí opatření, která mají snížit riziko přenosu nákazy.
Z toho důvodu v současné době distributor neprovádí fyzické odečty elektroměrů, které v tomto
období běžně v naší obci probíhají.
Přetisk emailového sdělení společnosti ČEZ :
Pro všechny zákazníky až do odvolání platí, že v jejich odečtovém týdnu musí z důvodu aktuální
mimořádné situace zajistit nahlášení samoodečtu přes aplikaci na stránkách www.cezdistribuce.cz,
přes e-mail info@cezdistribuce.cz nebo telefonicky na zákaznické lince 800 850 860.
V případě včasného nenahlášení samoodečtu bude vystaven automatický odhad (dle spotřeby za
minulá období). Při následujícím periodickém odečtu, který by měl být již u přístupných odběrných
míst proveden fyzicky, bude spotřeba dorovnána dle skutečnosti.

Otevření sběrného místa
Sběrné místo je již otevřeno, občané mohou velkoobjemový, elektro nebo nebezpečný odpad vozit
každý čtvrtek od 15,00 – 15,30 hodin, případně si jiný termín domluvit s obecním pracovníkem.
Obecní úřad žádá občany, aby neukládali odpad k bráně.

Nabídka dveří
Na sběrné místo byly odvezeny vnitřní dveře prosklené a dveře plné – demontované z fotbalových
kabin. Kdo má o dveře zájem, může si je ze sběrného místa odvézt ve čtvrtek 30.4. od 15,00 – 15,30,
a v pondělí 4. května od 13,00 – 14,00 hodin, případně po dohodě s obecním pracovníkem. Po tomto
termínu budou dveře rozřezány a vloženy do sběrného kontejneru.

Svoz větví a ořezů z keřů
- byl již ukončen, další svoz bude až na podzim 2020.

Lesní brigáda
V sobotu 18. dubna 2020 se v lese uskutečnila brigáda na výsadbu stromků. Brigády se zúčastnilo 20
dobrovolníků, vysazeno bylo 1000 sazenic smrku. Kromě dobrého pocitu z odvedené práce a pohybu
na čerstvém vzduchu všichni tímto přispěli k obnově životního prostředí.

Očkování psů
Vzhledem k současné situaci není povoleno hromadné očkování psů, tj. očkování nelze provádět
dosavadním způsobem na prostranství před pohostinstvím/obchodem.
Po telefonické dohodě s veterinářem p. Čejkou bylo dohodnuto, že mu předám seznam zájemců o
očkování psa včetně popisných čísel domů, p. Čejka sdělí termín, kdy přijede a očkování bude
provedeno přímo u majitelů psa, tj. u jednotlivých domů.
Prosím zájemce o očkování psa (podmínkou je, že je pes čipován), aby vyplnili přiloženou
objednávku a doručili ji do kanceláře OÚ nebo vhozem do schránky OÚ do 10. května. O termínu
očkování ( uskutečnilo by se v odpoledních hodinách ) budou přihlášení zájemci včas informováni.
Vzhledem k tomu, že očkování bude spojeno s jízdou po jednotlivých domech, je nutno počítat s
případným navýšením ceny očkování o cca 10,- až 20,- Kč.

Objednávám očkování psa proti vzteklině
Jméno majitele psa+č.p.domu:
Počet psů :
Objednávám vakcinaci /150,- Kč
Objednávám trojkombinaci /300,- Kč/
Objednávám čipování psa
Úřední hodiny na OÚ, kontakt :
Po 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Út …………… ………………
St 8.00 – 12.00 13,00 – 17,00
Čt …………
…………….. Tel. 583445822,email: ou@palonin.cz
Pá 8.00 - 11.00 ……………..
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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