Mezouňský oběžník
Zpravodaj Obecního úřadu Mezouň č. 15, prosinec 2015

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vám všem popřála krásné vánoční svátky. Prožijte je pokud možno se svými blízkými.
Zapomeňte na všechny starosti a špatné vlivy okolí a užívejte si té vánoční pohody. Našim dětem pak přeji
bohatého Ježíška a pěkné prožití vánočních prázdnin.
Do nového roku 2016 bych chtěla všem popřát hodně štěstí a zdraví. A i když se to zdá banální, důležitý je
mír pro nás všechny. A moc bych si přála, aby se nám podařilo získat dotaci na výstavbu kanalizace.
Hana Braunová – starostka

Prodloužení úředních hodin starostky obce
Pondělní úřední hodiny starostky se od 4. 1. 2016 prodlužují až do 19 hodin. U ostatních agend zůstávají
úřední hodiny stejné (evidence obyvatel, placení poplatků).
Úřední hodiny - evidence obyvatel a další agendy:

Úřední hodiny - starostka:

Pondělí: 15:00 – 17:00 hod.
Čtvrtek: 13:00 – 15:00 hod.

Pondělí: 8:00 – 12:00 hod. a 13:00 – 19:00 hod.
Čtvrtek: 8:00 – 12:00 hod. a 13:00 – 17:00 hod.

Slavnostní udělení znaku obce
Starostka obce převzala dne 26. března 2015 z rukou předsedy Poslanecké
sněmovny Jana Hamáčka dekret o udělení znaku obce. Slavnostní předávání se
konalo v Parlamentu ČR. Od března tak můžeme oficiálně používat znak a vlajku
obce.

Oslavy výročí 990 let obce
V letošním roce jsme si připomněli výročí 990 let od první písemné zmínky
o naší obci. V rámci oslav uspořádala obec různé kulturní akce. Jedna z prvních
akcí byla výstava „Mezouňská keramika“, která probíhala v říjnu a listopadu
v Muzeu berounské keramiky. Po jejím skončení byla expozice přesunuta na
obecní úřad do Mezouně, kde byla rozšířena o další exponáty. Tato výstava
byla otevřena od poloviny listopadu až do Vánoc.
Další akce se konaly v nově otevřené Mezouňské krčmě. V říjnu to byla taneční
zábava, kde vystoupila kapela Index. V listopadu měli občané možnost si
vyslechnout historky herců Lukáše Vaculíka a Jitky Sedláčkové na představení
„S kamarádem do deště“. Dále zde vystoupila country kapela Farmáři. Na
první adventní neděli jsme uspořádali tradiční rozsvícení vánočního stromečku
s mikulášskou nadílkou. A nově pak dětskou diskotéku. V prosinci v Mezouňské
krčmě proběhlo předvánoční setkání s důchodci, kde vystoupily děti
z mateřské školy, divadelní spolek Žumpa a na závěr harmonikáři. Obecní úřad touto cestou děkuje panu
Jiřímu Hrdličkovi za spolupráci a pronájem prostor v Mezouňské krčmě.
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Jak to vypadá s kanalizací?
Je to asi nejčastější otázka většiny občanů. V tuto chvíli máme připravený projekt i potřebná stavební
povolení. Do konce roku podáváme žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, ze kterého
bychom mohli čerpat dotaci až do výše 85 % způsobilých výdajů.
Letos na podzim proběhla na návsi na Vysokém Újezdě výstavba splaškové kanalizace. V rámci této akce
jsme financovali položení vlastní trubky, na kterou bude napojen hlavní řad výtlakové kanalizace
z Mezouně.

Dodávky elektřiny a zemního plynu pro občany (aukce energií)
Od 1. 1. 2016 do 31. 1. 2016 probíhá 1. kolo obecního výběrového řízení na dodávky elektrické energie
a zemního plynu pro občany obce. Občané se mohou dostavit ve dnech 14. 1. 2016 a 21. 1. 2016 vždy od
15.00 do 17.00 hodin na OÚ Mezouň.
S sebou je třeba donést poslední vyúčtování elektrické energie a zemního plynu. Noví zájemci se mohou
také zapsat do nezávazné soupisky od 1. 1. 2016 v úředních hodinách na OÚ Mezouň a doložit kopii svého
ročního vyúčtování včetně smlouvy za dodávky elektrické energie a zemního plynu.
Více informací získáte na webu obce www.mezoun.cz či v informační brožuře, kterou jste obdrželi spolu
s tímto číslem oběžníku.

Sběr bioodpadů v roce 2016
Sběr a svoz bioodpadů pomocí hnědých popelnic bude pokračovat i v roce 2016. Bližší informace se dozvíte
včas na našich webových stránkách.

Nebezpečné odpady a třídění kovů
Od příštího roku budeme nově zajišťovat pro občany sběr nebezpečného odpadu dvakrát ročně. Dosud
jsme tuto službu zajišťovali pouze jednou do roka. Termíny budou s dostatečným předstihem vyhlášeny na
webu a na úřední desce. Služba je zdarma pro občany s trvalým pobytem v obci. Dále budeme nově v obci
zajišťovat sběr kovů. Ty je možné bezplatně odkládat v budově staré hasičské zbrojnice U Křížku během
otevíracích hodin kontejneru na velkoobjemový odpad.

Nábor mládeže do nohejbalového družstva KSK Mezouň
V roce 2015 zvítězil tým KSK Mezouň v okresní nohejbalové soutěži. Od
příštího roku bychom rádi rozšířili nohejbal i mezi mladší ročníky. Od ledna
proto nabízíme možnost tréninků pro děti a mládež s profesionálním trenérem
v Řeporyjích. Následně od jara by bylo možné trénovat na mezouňském hřišti
pod vedením našich hráčů. Podle zájmu se dohodneme na organizaci. Prosíme
zájemce, aby se nám ozvali co nejdříve na adresu ksk@mezoun.cz.

