PF 2011

OBECNÍ
ZPRAVODAJ

Hodně štěstí, zdraví, lásky,
spokojenosti,
osobních i pracovních
úspěchů
Vám nejen v novém roce
2011
přeje Vaše obecní
zastupitelstvo.

Zimní harmonogram svozu komunálního odpadu: co 14dní ve
čtvrtek 30.12.2010,
13.1.2011, 27.1.2011, 10.2.2011 atd.
Zdravotní středisko Bělotín, MUDr.Klvaňová bude od 27.12. do
31.12. čerpat dovolenou.
Zastupovat bude MUDr. Vindiš:
Pondělí 27.12.2010: 12.00 - 13.00 hod.
Středa 29.12.02010: 9.00 - 10.00 hod.

OU Polom 23.12-31.12. 2010 dovolená

PROSINEC
2010

Vážení občané,
dovolte, abychom Vás stručně informovali o dění v obci.
Obecní úřad po volbách 2010:
Úřední dny: pondělí a středa 7.00-17.00 hod.
Účetní, administrativa: Vlasta Lévová , 581 612 109
Starostka: Mgr. Marta Koubková, 602 514 346
Místostarosta: Václav Sládeček , 603 584 704
Členové zastupitelstva: Ladislav Prokl, Martina Hýžová, Eva
Šrámková, Tomáš Mácha, Petr Mácha.
Kontrolní komise: L. Prokl (předseda), E. Šrámková, F. Martiňák
Finanční komise: M. Hýžová (předseda), J.Proklová, J.Pala st.

•

•

Kronikářka: Eva Palová
Knihovník: Pavel Matějka
Obec je zřizovatelem
Mateřské školy: Jarmila Proklová (ředitelka), Renáta Máchová,
Stanislava Proklová
SDH: Stanislav Šrámek (velitel)
•

•
•
•

Čištění potoky Luhy se dostává do závěrečné etapy. Je
podepsána smlouva na vyčištění úseku „od Frenštackých po
Schwarzovo“(Šťovíčkův mlýn) za poslední povodňovou dotaci
cca 60 tisíc Kč). Zůstává vyčištění okolí břehů od vytěženého
materiálu, do konce dubna podle klimatických podmínek.
Bylo osazeno nové těleso jezu (dotace cca 1milion Kč),
ovládání bude elektrické, osvětleno lampou. Realizátor akce
odkoupil staré těleso za 240 tis. Kč.
Vojenské lesy a statky obdržely soupis pozemků o jejichž
převod usilujeme.
Pro zlepšení nebezpečné dopravní situace byla u „Červeného
baráku“osazena značka omezující rychlost na 50km, dále byl
zakoupen měřič rychlosti s kamerou a nápisem Zpomal za 98
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tisíc Kč. Dopravní inspektorát, zastoupený Ing.Šenkem, přislíbil
osazení značky omezující vjezd kamionům objíždějícím mýtnou
bránu.
Byla ukončena akce Plynofikace obce Polom, vydáním
závěrečné vyhodnocovací práce. V důsledku nejasností
v dokumentaci, prováděcích pracích a ve splnění emisních
limitů byla obec vyzvána Státním fondem životního prostředí
k nápravě. Obec tak byla nucena nechat vypracovat odborný
posudek - Eviromentální vyhodnocení akce za 100 tis. korun,
nebo vrátit příslušnou více než milionovou dotaci. Konečné
vyúčtování proběhne v lednu 2011.
V souvislosti s přípravou nového územního plánu obce,
v lednu 2011 sledujte vývěsky s výzvou vlastníkům nemovitostí
v katastrálním území Polom u Hranic, aby písemně na obci
uplatnili své požadavky na změny ve funkčním zónovém
uspořádání území sídelního útvaru.
Obec děkuje všem, kdo se podíleli a účastnili Vánočního
zdobení, Mikulášské jízdy a Setkání dříve narozených
v Bělotíně.
Další poděkování patří rodičům a přátelům MŠ Polom za jejich
ochotu, lidské i finanční nasazení.
V odezvě na Váš požadavek zlepšení komunikace s obcí,
budou od února 2011 uvedeny do života obecní internetové
stránky ve tvaru www.obecpolom.cz.
Obec je ze zákona povinna mít fungující proškolený Sbor
dobrovolných hasičů. Je potřeba navázat na dřívější aktivity.
V lednu proběhne veřejná schůze členů i nových zájemců o
působení v SDH pod vedením Ing, Šindlera z Hasičského
záchranného sboru Olomouckého kraje. Budete včas
informováni. Účast nutná!
Děkujeme všem plátcům místních poplatků. Podle nových OZV,
platných s účinností od 1.1.2011 se poplatek za svoz
netříděného odpadu zvyšuje na 300,-Kč za osobu či rekreační
objekt, psi stále 60,-Kč (úřední deska u obchodu).

