Zpravodaj obce Palonín č. 1/2021
Vážení spoluobčané,
jsme na začátku nového roku a přáním nás všech je, aby se nám společně podařilo
zdolat pandemii, která tak výrazně ovlivnila celý rok 2020. V novém roce Vám všem a
Vašim blízkým přeji hlavně pevné zdraví, pohodu, štěstí a mnoho úspěchů v
soukromém i pracovním životě.
Hana Ficnarová, starostka obce
Co nás čeká v roce 2021 ?
Zastupitelstvo na svém prosincovém zasedání schválilo rozpočet obce na rok 2021 a
aktualizovaný plán rozvoje obce na roky 2021 - 2025, jehož součástí je rekonstrukce
budovy bývalé mateřské školy, kde bude nový bezbariérový obecní úřad a
modernizace sociálního zázemí v pohostinství Studánka, tyto akce se budou realizovat
v letošním roce.
Zpracovává se projekt na přípravu pozemků pro výstavbu 3 rodinných domů v zahradě
bývalé MŠ včetně zasíťování a vybudování nové příjezdové komunikace k těmto
stavebním parcelám, před dokončením je Změna č. 1 územního plánu.
Bylo zadáno zpracování projektových dokumentací na opravu a zateplení kulturního
domu, rekonstrukci střechy a fasády kostela sv. Josefa, rozšíření místní komunikace
v dolní části obce, rekonstrukci veřejného osvětlení a zkapacitnění zbývajícího úseku
kanalizace. Tyto projekty se plánují až na r. 2022, bude ale záležet na budoucích
příjmech a získaných dotacích.
Oprava zvonů na kostele sv. Josefa
S firmou Elektrozvon byla podepsána smlouva na rekonstrukci 2 zvonů, které jsou
napojeny na starý elektrický pohon. Jeden zvon funguje, druhý zvon je nefunkční.
Rekonstrukce bude v rozsahu demontáže stávajícího el. pohonu a montáží nového
systému elektrického pohonu.
Platby místních poplatků
Poplatky za svoz komunálního odpadu (410,- Kč/osoba) a psa (50,- Kč za 1 psa, za
dalšího 100,- Kč) se budou vybírat v kanceláři OÚ od 1.února 2021 do 15.března
2021. Při platbě převodem použijte účet : 1905689329/0800, variabilní symbol je
popisné číslo domu.

Registrace a rezervace do Centrálního rezervačního systému
- přetištěný email hejtmana krajského úřadu olomouckého kraje
Vážený pane primátore, vážená paní starostko, vážený pane starosto,
zasílám Vám informace, jak postupovat vpřípadě registrace a rezervace Vašich
občanů ve věkové kategorii 80+, kteří se mohou od pátku 15. ledna 2021 hlásit do
Centrálního rezervačního systému Ministerstva zdravotnictví ČR. Jsem si vědom
skutečnosti, že právě na Vás bude z velké části tíha celého procesu. Zvláště u seniorů,
kteří nemají možnost obrátit se na své rodinné příslušníky. Věřím, že Vám přehledný
návod usnadní komunikaci s občany.
Stručná metodika pro registraci -krátký popis registrace do systému co uvidí lidé:
1.V případě zájmu o očkování je nutné provést registraci do systému.
2. Na stránce http://registrace.mzcr.cz nebo http://crs.uzis.cz zadáte své telefonní číslo
(nahlásit se také můžete přes telefonní linku 1221, kde Vám pomohou s registrací).
3. Obdržíte PIN, který zadáte do systému (ověření telefonního čísla, bezpečnostní
opatření proti útoku).
4. Nyní můžete vyplnit registrační formulář.
5. Jakmile dokončíte vyplnění formuláře, klikněte na odeslat žádost.
6. Jestliže se zobrazí PIN 2 a možnost pokračovat v rezervačním systému (v novém
okně), pokračujte vrezervaci (vaše skupina je již na řadě).
7. Pokud ne, vyčkejte na obdržení PIN 2 na své telefonní číslo. PIN bude doručen,
jakmile bude schválená cílová skupina, do které spadáte.
Obecní úřad nabízí občanům pomoc při registraci do centrálního rezervačního
systému.
Informace k autobusovým spojům – přetištěný email
áVážené paní starostky, vážení páni starostové,
v souvislosti s dalším prodloužením nouzového stavu přistoupil Olomoucký kraj,
stejně jako na podzim, k dočasnému omezení některých autobusových linek. Ty od
středy 13. 1. 2021 přejdou do prázdninového režimu, přičemž nebudou
vypravovány některé školní a posilové spoje.
Jízdní řády budou procházet procesem schvalování a během úterý 12. 1. 2021 bude
možné zkontrolovat spojení ve vyhledávačích CESTUJOK.CZ nebo IDOS.CZ,
případně můžete zavolat na infolinku 588 88 77 88. Děkujeme za pochopení a
informování Vašich občanů. Iveta SPÁČILOVÁ odborný dopravní referent odbor
řízení dopravy a dopravních systémů tel: 587 336 652 e-mail: spacilova@kidsok.cz

Úřední hodiny OÚ a starostky – platí do odvolání:
Po 8.00 – 13,00
St 12,00 – 17,00

Tel. 583445822, email: ou@palonin.cz
Tel.722667154 (starostka)
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