Mezouňský oběžník
Zpravodaj Obecního úřadu Mezouň č. 9, květen 2012
Vážení občané,
nejdříve bych chtěla poděkovat všem, kteří se během dubna připojili k petici „Stop HF – Český kras“ proti
průzkumu výskytu břidlicových plynů v oblasti Českého krasu. Zastupitelstvo obce vyjádřilo jednohlasně
svůj nesouhlas na 2. zasedání dne 20. března 2012, kdy se připojilo k dalším obcím regionu Český kras –
Pláně. Případná těžba by měla významný negativní dopad na životní prostředí. Více informací o těžbě se
můžete dočíst např. na webu http://www.ne-plyn.hys.cz/.
Dále bych vás chtěla stručně seznámit s děním v obci a s tím, co plánujeme pro letošní rok. Úkolem číslo
jedna je samozřejmě výstavba nové čistírny odpadních vod a nové kanalizace. Jelikož se však jedná o velmi
nákladnou akci, tak jsme zcela závislí na získání dotací. K dnešnímu dni zatím nevíme, zda nám byly dotace
přiznány či ne, takže stále ještě doufáme.
Během tohoto roku bychom chtěli vybudovat dva nové kanály na komunikaci proti Jednotě. Zde každoročně
při přívalových deštích všechna voda vytéká paní Svobodové do dvora a vytápí i byt. Dále pak musíme
opravit průchodnost vody odtékající z poldru na Letník. Tam je třeba opravit a vyčistit kanály. Doděláme
odpočívadlo U Křížku, kde chybí sezení, aby bylo stejné jako Na Vyhlídce. Postupně pak dle možností
upravíme okolí školky. Vedle Spolkového domu vybudujeme nové dětské hřiště.
Co se týče kulturních akcí, právě probíhá jednání s paní Dr. Tauberovou z Hudební školy v Berouně ohledně
zapůjčení junácké klubovny pro naše děti k výuce zpěvu. Zde by jednou týdně vyučovala paní Hrubá žáky
zpěvu. Těšíme se na sportovní akce, které chystají sportovci a také na Dětský den, který pro děti připraví
naši junáci a sportovci.
Hana Braunová, starostka obce

Novinky z obecního úřadu
E-ARCHIV obce Mezouň zabodoval v soutěži
„Zlatý erb 2012“
Na slavnostním vyhlášení krajského kola soutěže „Zlatý erb“,
o nejlepší webové stránky měst a obcí, které se konalo na krajském
úřadě v Praze dne 26. března 2012, obsadila Mezouň 1. místo
v kategorii „Elektronická služba“ za E-ARCHIV obce Mezouň. Tuto
službu jsme spustili na konci loňského roku.

Obecní znak
Představujeme vám konečnou podobu znaku obce Mezouň, který vypracoval
akademický malíř a grafik Jiří Bouda. Tímto bychom chtěli panu Jiřímu Boudovi
poděkovat za vytvoření znaku obce bez nároku na autorský honorář při jeho trvalém
používání. Návrh budeme nyní předkládat do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
ke schválení a teprve pak jej budeme moci oficiálně používat.
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Dotace v roce 2012
Na letošní rok jsme podali žádost celkem o 6 dotací (od Středočeského kraje, Ministerstva zemědělství a
Ministerstva pro místní rozvoj) na následující akce: výstavba nové čistírny odpadních vod, splašková
kanalizace, instalace měřičů rychlosti, obnova oplocení mezi hřištěm a školkou, vybudování dětského hřiště
a Mezouňský zavírák.
Dosud nám byly přiznány 2 dotace:



15 tisíc Kč na uspořádání 5. ročníku Mezouňského zavíráku,
156 tisíc Kč na dětské hřiště u Spolkového domu.

Zamítnuty nám byly zatím 2 dotace:



měřiče rychlosti,
výměna oplocení mezi hřištěm a mateřskou školou.

Vítání občánků
V sobotu 12. května 2012 proběhlo na obecním úřadě tradiční vítání občánků.
Starostka obce přivítala tři nové občánky: Šarlotu Gürtlerovou, Mikoláše Königa
a Veroniku Zachařovou.

Rozloučení s předškoláky
Obecní úřad ve spolupráci s mateřskou školou
pořádá v sobotu 23. června 2012 od 10 hodin
slavnostní rozloučení předškoláků s mateřskou
školou. Ve školním roce 2012/2013 nastoupí do
1. třídy celkem pět děvčat a tři chlapci.
Děti se před rodiči a prarodiči představí s krátkým
programem, který vyvrcholí předáváním dárků,
šerpováním a slavnostním zápisem do kroniky obce.
Seznam dětí: Simona Konvalinková, Tereza Beregi,
Lucie Hrdličková, Nela Havrdová, František Kubásek (všichni z Mezouně). Dále Petra Kropáčová z Nučic,
Ladislav Pěkný a Jaroslav Vogel z Tachlovic.

Nové psí známky
Na obecním úřadu jsou k dispozici nové psí známky. Zájemci si je mohou vyzvednout bezplatně v úředních
hodinách.

Zaplatili jste již poplatek ze psů?
Upozorňujeme majitele psů, kteří dosud nezaplatili poplatek ze psů na letošní rok, aby
poplatek uhradili co nejdříve. Zaplatit je možné v hotovosti na obecním úřadě nebo
převodem na účet 6621131/0100, variabilní symbol = číslo popisné. Za jednoho psa
staršího 3 měsíců se platí 200 Kč, za každého dalšího 300 Kč. Poplatek je povinen
majitel psa zaplatit bez vyzvání do 30. března (složenky již nejsou od loňského roku
majitelům doručovány).
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Informace o kontrole hospodaření obce za rok 2011
Dne 7. května 2012 proběhl na obecním úřadě v Mezouni audit hospodaření za rok 2011, který neprokázal
žádné chyby a nedostatky.Takže obec může dokončit „Závěrečný účet obce za rok 2011“, se kterým se
budete moci seznámit na webových stránkách obce.

Chcete dostávat do svého e-mailu aktuální informace z obecního úřadu?
Stačí se zaregistrovat na webu v rubrice „Obecní úřad / Online služby OÚ“ nebo požádat o registraci
osobně nebo na e-mailu obec@mezoun.cz. Stačí uvést jen jméno a e-mailovou adresu.
Registraci je možné samozřejmě kdykoli v budoucnu zrušit.

Realizované investiční akce
Dokončení rekonstrukce Spolkového domu
V loňském roce byla dokončena rekonstrukce Spolkového domu (bývalá
hasičská zbrojnice), na kterou obec získala dotaci od Státního zemědělského
intervenčního fondu prostřednictvím Místní akční skupiny (MAS)
Karlštejnsko. Bylo tak vytvořeno kompletní zázemí pro sportovní a kulturní
aktivity v obci. Navíc byla v patře vybudována nová klubovna pro junáky.
Celkové náklady dosáhly částky 2 077 tisíc Kč. Nemalý podíl na rekonstrukci
Spolkového domu měli i členové KSK Mezouň, kteří provedli vlastními silami okamžitou demolici původní
přístavby, jíž odstranili během jednoho víkendu.
Bohužel kvůli podmínkám dotace nemohla být opravena celá budova, neboť její přední část je pronajímána
a neslouží tedy pro veřejnost. V září 2011 proto zastupitelé odsouhlasili dokončení rekonstrukce na náklady
obce. Práce byly provedeny ve druhé polovině října a na počátku listopadu 2011 (vodorovná izolace zdí,
výměna oken do dílny a do knihovny, výměna vchodových dveří do dílny, zateplení stěn a fasáda, zateplení
a natření vrat do dílny). Náklady na dokončení byly 211 846 Kč. Práce provedla firma Petr Gruner, výměnu
oken a dveří Petr Hudec.
Rekonstrukce školky
V loňském roce bylo rozhodnuto o rekonstrukci budovy
mateřské školy, která již byla ve velmi špatném stavu. Při
rekonstrukci byla kompletně vyměněna střecha včetně krovů a
stará okna byla nahrazena plastovými okny. Zateplení budovy
bylo provedeno svépomocí díky práci několika dobrovolníků.
Tímto obecní úřad děkuje všem, kteří se na opravě podíleli
nebo finančně přispěli. Celkové náklady na rekonstrukci dosáhly částky 480 tisíc Kč a byly hrazeny
z rozpočtu obce.
Úprava cesty u Votápků
Na konci října 2011 byla opravena cesta od Votápků až k poslednímu domu v nové zástavbě.
V problematickém úseku bylo provedeno odvodnění, cesta byla zpevněna a povrch byl zavezen
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recyklovaným asfaltem a na závěr byl povrch uválcován. Oprava cesty stála 151 000 Kč. Práce provedla
firma Opravy vozovek Bedřich Málek. Podle dohody o vyrovnání uhradila firma RASTAS, s.r.o. částku
100 000 Kč a zbývající částka byla hrazena z rozpočtu obce.

Plánované akce v obci
Datum
9. června 2012
23. června 2012
30. června 2012
1. září 2012
cca 8. září 2012

Akce
Dětský den
Rozloučení s předškoláky
Svoz nebezpečného
odpadu
Mezouňský zavírák
Nohejbalový turnaj trojic

Více informací o akci
Akce se bude konat odpoledne na hřišti a v okolí Mezouně.
Akce začíná v 10 hodin.
Přesný čas bude upřesněn.
Pátý ročník oblíbené venkovní tancovačky.
Termín bude upřesněn.

Probíhají přípravy na výstavbu dětského hřiště ve Špejchaře
Máme dobrou zprávu pro děti a jejich rodiče. Uspěli jsme s žádostí o dotaci od Ministerstva pro místní
rozvoj na výstavbu veřejného dětského hřiště, které plánujeme vybudovat na nevyužívané zatravněné
ploše vedle Spolkového domu.
Celkové náklady by měly být kolem 224 tisíc Kč, z čehož by
nám MMR mělo uhradit téměř 70 % nákladů, tj. 156 tisíc Kč.
Zbytek bude hrazen z rozpočtu obce. Na výstavbu přispěli i
všichni návštěvníci loňského Mezouňského zavíráku, jehož
výtěžek ve výši 10,5 tisíce Kč organizátoři poskytnou obci jako
dar.
A co všechno na hřišti bude?
Herní prvky vybíraly děti z oddílu Junáka, když malovaly své představy, jak by dětské hřiště mohlo vypadat.
Bohužel jsme zde limitováni prostorem a finančními prostředky, takže všechna přání bohužel splněna
nebudou. Na hřiště bychom chtěli umístit kolotoč, dvě závěsné houpačky, vahadlovou houpačku,
2 pružinová houpadla, věž se skluzavkou a příp. šplhací sestavu, kreslicí tabuli a 2 lavičky.
Na přípravách se můžete podílet i vy
Pokud budete mít jakýkoli nápad či tip k dětskému hřišti, tak nám dejte určitě vědět. Budeme rádi, když se
s námi podělíte např. o praktické zkušenosti z jiných dětských hřišť – co určitě nepořizovat, na co si dát
pozor atd. Kontaktní osoba: Dan Kokrda, Mezouň 122, e-mail: dan.kokrda@mezoun.cz.
Více o projektu dětského hřiště
Organizátorem projektu je Obecní úřad Mezouň. Partnerem projektu je občanské sdružení KSK Mezouň a
oddíl Junáka Mezouň.

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

Úřední hodiny:
Pondělí: 10:00 – 12:00
Čtvrtek: 17:00 – 19:00 (starostka 18:30 – 19:00)

Připomínky a náměty k Mezouňskému oběžníku můžete psát na adresu obeznik@mezoun.cz.
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Jak správně třídit odpad – stručný návod
Plasty
Plastové odpady se ukládají do žlutých pytlů, které zakoupíte na obecním úřadě za 20 Kč. Svoz probíhá
vždy poslední pondělí v měsíci.

ANO

NE

Sešlápnuté PET lahve, kelímky, plastové tašky, fólie,
nejrůznější plastové obaly (i od krémů či šampónu),
polystyren, vypláchnuté nápojové kartony od
nápojů (od mléka, džusů apod.).

Mastné obaly, příp. obaly se zbytky potravin nebo
čisticích přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných
nebezpečných látek, lino, novodurové trubky a další
výrobky z PVC.

Plastový obal od oleje pouze pokud je zbaven
mastnoty (vypláchnutý vodou a mycím
prostředkem).

Nevhodné jsou též obaly od zubní pasty, řasenky či
nevymytý obal od oleje. Také molitan patří do
směsného odpadu.

Drobné znečištění plastových obalů nevadí.

Papír
ANO

NE

Noviny, časopisy, sešity, knihy, krabice, papírové
obaly, cokoliv z lepenky, skartovaný papír atd.
Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami.

Do modrého kontejneru nepatří uhlový, mastný,
promáčený nebo jakkoliv znečištěný papír.
Tyto materiály nelze už nadále recyklovat.

Obálky s fóliovými okénky sem můžete také
vhazovat, zpracovatelé si s tím umí poradit.
Bublinkové obálky pouze bez plastového vnitřku!

Papírový obal od vajíček se také obtížně recykluje,
takže je lepší vhodit jej do popelnice. Použité dětské
pleny či papírové kapesníky patří do směsného
odpadu.

Sklo
ANO
Jakékoliv sklo, například lahve od vína,
alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice
od kečupů, marmelád či zavařenin. Patří sem také
tabulové sklo z oken a ze dveří.

NE
Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán.
Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba
drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla.
Vratné zálohované sklo patří zpět do obchodu.

Do bílého kontejneru na sklo ukládáme pouze čiré
sklo, do zeleného čiré i barevné. Vytříděné sklo není
nutné rozbíjet, bude se dále třídit!
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Ostatní odpady
1. Kam patří elektroodpad?
Starou ledničku, pračku, televizi, monitor, mikrovlnku a další
elektroodpad patří do nebezpečného odpadu. Mobilní svoz
probíhá v Mezouni vždy jednou do roka. Letos je
naplánován na sobotu 30. června 2012.
2. Co se starými bateriemi?
Nádoby na vybité baterie jsou umístěny ve většině prodejen
s elektrospotřebiči, mj. i v obchodě Jednoty v Mezouni.
Autobaterie patří do nebezpečného odpadu nebo do
výkupny druhotných surovin (Rudná, Kuchař).
3. Kam se starým textilem a botami?
Pokud jsou boty či textil ve slušném stavu, je možné je
darovat na charitu. Sběrné místo je např. na Zličíně na
parkovišti u Globusu. Do oranžových kontejnerů ukládejte
vyprané oblečení a boty spárované např. v igelitových
taškách. Nepoužitelné oděvy a boty ukládáme do směsného
odpadu.

Věděli jste, že čím více odpadu
v Mezouni vytřídíme, tím více
získáme do obecního rozpočtu?

Mezouň je zaregistrována
u společnosti EKO-KOM, která
nám za vytříděný odpad přispívá
na likvidaci odpadů. Čím více
odpadu tedy vytřídíme (sklo,
papír a plasty), tím větší obnos
získáme do obecního rozpočtu.

4. Co s chemikáliemi, starými barvami a léky?
Staré barvy, vyjetý olej, chemikálie atd. ukládáme do nebezpečného odpadu. Prošlé léky je možné
odevzdat v každé lékárně.
5. Popelnice na směsný odpad
Běžný domácí odpad, který již nelze dále recyklovat, ukládáme do popelnice na směsný odpad. Svoz
probíhá každé pondělí. Cena za vývoz 110 l či 120 l popelnice činí 57 Kč s DPH. Evidence vývozů je
zajištěna pomocí čárového kódu, který je možné zakoupit na obecním úřadě za 10 Kč. Je možné
použít různé typy popelnic: kovové kulaté 110 l, hranaté plastové na kolečkách 120 l či hranaté
plastové na kolečkách 240 l. Nedoporučují se plastové kulaté popelnice 110 l kvůli nižší odolnosti.
6. Velkoobjemový odpad
Další odpady, které se nevejdou do popelnice, je možné uložit do velkoobjemových kontejnerů.
Kontejner u cesty do Háje je otevřen ve čtvrtek od 15 do 16 hodin a v neděli od 10 do 11 hodin.
Druhý kontejner u staré hasičárny U Křížku je otevřen ve čtvrtek od 16:00 do 16:45 a v neděli od 11
do 12 hodin. Během zimních měsíců a v případě deštivého či chladného počasí jsou kontejnery
otevřeny pouze po předchozí domluvě na obecním úřadě (p. Polanský).
Ceny za ukládání odpadu:
kbelík 5 Kč, pytel 10 Kč, kolečko 20 Kč, vozík za auto podle velikosti 150 až 200 Kč.
7. Sběrný dvůr TS Beroun
Větší množství odpadu je možné odvézt do sběrného dvora v Berouně, Viničná 910 (nad
hřbitovem). Uložení odpadu je zpoplatněno.
Více informací najdete na webu http://www.tsberoun.cz.

Užitečné odkazy: http://www.jaktridit.cz, http://www.ekokom.cz.

