Mezouňský oběžník
Zpravodaj Obecního úřadu Mezouň č. 11, srpen 2013
Vážení spoluobčané,
v tomto krátkém oběžníku bychom Vás chtěli seznámit s aktuálními informacemi z obce a plány na letošní
rok. Současně bychom Vám chtěli popřát příjemný zbytek léta a školákům úspěšný vstup do nového školního
roku!
Hana Braunová – starostka

Byla dokončena rekonstrukce v mateřské škole
Před začátkem nového školního roku proběhl v mateřské škole generální úklid, který udělal tečku za velkou
rekonstrukcí. V rámci této akce byla v celé budově kompletně vyměněna nevyhovující elektroinstalace, dále
byla vyměněna stará světla a položen nový koberec. Celkově byl upraven vzhled herny a chodby a výsledek
se opravdu povedl.
Ještě nás čeká oprava vodoměrné šachty, která byla poškozena spodní vodou při nedávných silných deštích.

Oprava místních komunikací a vybudování nových kanalizačních vpustí
Nyní v zastupitelstvu jednáme mj. o opravě místních komunikací, z nichž byly některé poničeny při
posledních silných deštích. S tím souvisí vybudování nových kanalizačních vpustí na Letníku u autobusové
zastávky, kde se vždy při větším dešti hromadí voda a tvoří se zde velké kaluže přes celou silnici. Nové
vpusti bychom chtěli mít hotové do konce tohoto roku.

Nový plot na hřišti
Na podzim se chystá výměna oplocení mezi hřištěm a zahradou mateřské školy. Původně jsme na tento
projekt žádali o peníze na Ministerstvu pro místní rozvoj, ale dotace nám byla bohužel zamítnuta. Proto
jsme se rozhodli financovat akci v menším rozsahu z vlastních zdrojů.
Původní oplocení, které je už ve velmi špatném stavu, bude odstraněno a nahrazeno novým čtyřmetrovým
plotem z průmyslových panelů. Stavbu bude zajišťovat berounská firma NoVi Metal, s.r.o., která podala
nejnižší nabídku ve výši 66 170 Kč.

Pozvánka na Mezouňský zavírák
Občanské sdružení KSK Mezouň a obec Mezouň Vás zvou na šestý ročník
beatové tancovačky pod širým nebem MEZOUŇSKÝ ZAVÍRÁK, který
každoročně uzavírá letní prázdniny.
KDY: sobota 31. srpna 2013 od 17 hodin.
KDE: mezouňské hřiště.
KAPELY: Chlapecké zboží, Lup tam, Psí kšíry, Index a Fenomen.
Dobrovolné vstupné bude použito na rozvoj mezouňského hřiště. Těšíme se
na Vaši návštěvu!
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O svoz bioodpadu nebyl v obci zájem
V minulém čísle oběžníku jsme zjišťovali zájem o svoz bioodpadu, který by zajišťovaly Technické služby
Beroun. Zájem o tuto službu však projevilo pouze 6 domácností, což je velmi málo. Na zavedení služby bylo
potřeba přes 80 zájemců. Jeden vývoz 240litrové popelnice by vyšel na 45 Kč + DPH, svoz měl být zajištěn
každý týden (v zimních měsících jednou za 14 dnů).

Rekonstrukce obecního úřadu
Již delší dobu je budova obecního úřadu rozestavěná. Horní přístavba je stále bez oken a fasády, v patře
jsou pouze holé zdi a zadní část budovy je ve velmi špatném stavu. Proto se zastupitelstvo rozhodlo tuto věc
změnit. Na minulém zasedání byla schválena studie, jak by horní patro úřadu mohlo vypadat.
Měla by zde vzniknout velká zasedací místnost, která by mohla sloužit i pro různé kulturní akce. Kromě
hlavní místnosti by zde měla být vybudována kuchyňka a sociální zařízení. Dále plánujeme kompletní
zateplení celé budovy a zbourání celé zadní části, kde byl dříve mandl a skladiště.

Příprava projektové dokumentace na kanalizační přípojky
Dále připravujeme zpracování projektové dokumentace na zhotovení kanalizačních přípojek. Pokud by byly
vypsány dotace na výstavbu kanalizace a čistírny odpadních vod, tak bychom díky tomu zvýšili naše šance
na jejich získání. Projekt na hlavní kanalizační řad a čistírnu již máme.

Oprava pomníčku na křižovatce „U křížku“
Při posledních přívalových deštích a bouřce byl poškozen křížek na pomníčku. Obec realizuje jeho renovaci
během měsíce září.

Návrhy znaku obce
Níže Vám znovu předkládáme poslední návrhy znaku, který by měl v budoucnu reprezentovat naši obec.
Proto Vás prosíme o názor, který nám můžete sdělit osobně, telefonicky, písemně nebo e-mailem.
Návrhy znaku vychází z historie obce (kladívka jsou symbolem pro těžbu keramických jílů a malířských
hlinek; džbán je symbol pro mezouňské hrnčírny; bílý kříž je symbolem Ostrovského kláštera, k němuž
Mezouň kdysi náležela). Dle názoru heraldika Ing. A. Drozda, má být znak co nejjednodušší.
1

2

3

4

5

6

7

Obecní úřad Mezouň
Kontakty:
Telefon: 311 675 198
E-mail: obec@mezoun.cz
E-mail starostka:starosta@mezoun.cz
Web: www.mezoun.cz

Úřední hodiny:
Pondělí: 10.00 – 12.00
Čtvrtek: 17.00 – 19.00 (starostka 18.00 – 19.00)

