Zpravodaj obce Palonín
Tříkrálová sbírka 2012
Celkovým výtěžkem 1 137.913 Kč skončila letošní, v pořadí již třináctá, Tříkrálová sbírka na Zábřežsku.
Rekord z loňského roku sice překonán nebyl – chybělo do něj něco více než 21 tis. Kč, ale přesto je
vykoledovaná částka ohromující. Koledovalo se od 2. do 10. ledna a 312 tříkrálových skupinek v těchto
dnech obešlo 97 měst, obcí a osad děkanátu.„Stejně jako v loňském roce, i letos byly dvě nejbohatší
pokladničky v Lošticích – 16.462 Kč obsahovala pokladnička paní Ludmily Schwarzové a 10.700 Kč si
vykoledovala skupinka pana Jana Malíka. Třetí nejbohatší byla pokladnička z Moravičan paní Radky
Adamcové s 10.028 Kč. Nejčastějším platidlem se stala opět kovová dvacetikoruna; koledníci jich v
pokladničkách přinesli 6 507 kusů. Padesátikoruna byla druhá nejčetnější; sešlo se jich 5 077 kusů. V
pokladničkách se kromě českých korun tradičně objevují také platidla jiných zemí – eura, franky, zloté,
norské koruny, ale také různé kuriozity jako čokoládová mince, jídelní kupón, čínská mince či rybí šupina.
Kromě povinného podílu na zahraniční humanitární a rozvojovou pomoc, bude chtít zábřežská Charita
letos např. rozvinout domácí hospicovou péči, kterou poskytuje u lidí nevyléčitelně nemocných na sklonku
života, kteří chtějí důstojně a za unesitelné bolesti umřít doma mezi svými blízkými. Terénní sociální
služby (pečovatelskou službu a osobní asistenci) plánuje s příspěvkem ze sbírky zase rozšířit i do
regionu Tatenicka ).

Výsledky Tříkrálové sbírky:

Lukavice 12.817,- Brníčko 10.862,- Mírov 6.808,- Mitrovice 6.040,Palonín 2.842,- Mohelnice 85.684,-Moravičany 37.711,- Obectov 2.117,- Pavlov 2.704,- Podolí 5.086,Doubravice 4.430,- Stavenice 2.281,- Leština 27.261,- Líšnice 9.014,- Loštice 67.934,- Úsov 20.661,Zábřeh 176.103,- Žadlovice 6.118,-.
Prosím, pokud vydáváte svůj zpravodaj, tlumočte v něm naše poděkování za Tříkrálovou sbírku 2012.Pokud máte ve své obci někoho, kdo potřebuje pomoc,
obraťte se klidně na tuto e-mailovou adresu, příp. telefonní číslo.
Děkujeme vám za vaši podporu a přejeme v tomto roce vše dobré.
S pozdravem
Markéta Horáková
Charita Zábřeh
tel. 736 510 816

Pohledávky
V prosincovém Zpravodaji byli občané informováni o tom, že nezaplacené poplatky (svoz komunálního
odpadu, vodné a poplatky za psy ) za rok 2011 mohou uhradit do 29.12.2011 buď v hotovosti v kanceláři
OÚ nebo složenkou, případně si dojednat platby přes platební splátkový kalendář.
Někteří občané tyto možnosti využili, někteří občané dosud úhradu neprovedli. Přitom obec může
neuhrazené poplatky zvýšit až trojnásobně :
“ Na správu místního poplatku se vztahuje zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů. Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří obec podle
§11 uvedeného zákona poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacený poplatek může obec
zvýšit až na trojnásobek”.
V nejbližších dnech obdrží občané, kteří úhradu poplatků za rok 2011 neprovedli, platební výměry.
Poplatky za svoz komunálního odpadu a poplatky za psy na rok 2012 lze platit do 31. 3. 2012.

Stání ( parkování ) aut na chodnících
Množí se stížnosti občanů na auta zaparkovaná na části chodníků nebo přímo v chodnících a tím brání
chodcům na chodníku tak, že chodec musí vstoupit do silnice a auto obejít, stejná situace je při cestě s
kočárkem.
Takto zaparkovaná auta také poškozují chodníky, neboť chodník častým zatížením postupně propadá a
deformuje se. A není možné se vymlouvat na to, že automobily nemají kde parkovat. To je problém
majitelů automobilů.
Přitom parkování automobilů na chodnících je porušení vyhlášky a vyhláška by se měla dodržovat !

Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů zve všechny občany na Hasičský ples, který se koná 11. února 2012 v 20,00
hodin v kulturním domě Palonín. K poslechu a tanci hraje skupina Morena, bohaté občerstvení zajištěno,
srdečně zvou pořadatelé.

Mariášový turnaj
Pohostinství „Studánka“ Palonín pořádá dne 18.2.2012 v 10,00 hodin mariášový turnaj.
Prezentace je od 9,00 - 10,00 hodin, startovné je 100,- Kč, v ceně je guláš + nápoj.
Ceny jsou do 10. místa umístění.

Veřejné zakázky
V průběhu roku 2012 by měla nabýt účinnosti novela zákona o veřejných zakázkách. Zatím byla novela
schválena Poslaneckou sněmovnou, v prosinci ji projednával Senát. Tato novela výrazně zpřísňuje
veřejné zadávání a posiluje principy transparentnosti. Obcím a městům jako veřejným zadavatelům však
přinese především nové povinnosti a zvýšení administrativní zátěže. Obce tedy dle nové právní úpravy
budou povinně zveřejňovat všechny smlouvy v hodnotě nad 500.000,- Kč a jejich dodatky, skutečně
uhrazenou cenu za zakázku a také budou muset zveřejnit seznam subdodavatelů dodavatele veřejné
zakázky, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 %. Dále dojde ke snížení limitů u veřejných
zakázek malého rozsahu na polovinu (z šesti milionu na tři u veřejných zakázek na stavby; ze dvou
milionu na jeden u zakázek na dodávky a služby). Měsíc před vyhlášením veřejné zakázky pak bude
muset veřejný zadavatel zveřejnit formou předběžného oznámení odůvodnění účelnosti vypisované
veřejné zakázky. Jako nejvíce problematickou vnímá Svaz povinnost zrušit veřejnou zakázku v případě,
že zůstane k hodnocení pouze jedna nabídka. Obce se s tímto jevem setkávají a pokud budou nuceny
vyhlašovat výběrové řízení stále dokola, hrozí jim v některých případech např. i konflikt s termíny danými
poskytovatelem dotace

Rozpočtové určení daní
K dotazům některých občanů, co to přesně je RUD ( Rozpočtové určení daní ), o kterém se teď často
mluví v souvislosti, že to obcím přinese více financí a o kterém byly zmínky v předcházejících
zpravodajích, uvádím pár informací.
Co znamená zkratka RUD:
zkratka pro ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ, jde o systém financování všech obcí a měst v České
republice, tj že z určitých daní, které stát vybere, dostanou obecní rozpočty 21,4%.
Jedná se o daně : daň z přidané hodnoty, daně z příjmů fyzických a právnických osob a další.
Výši částky pro jednotlivé obce ovlivňuje počet trvale hlášených osob, počet osob samostatně výdělečně
činných se sídlem na území obce, velikost katastru obce a další koeficienty v závislosti na velikosti obce.
Ekonomika má také vliv na výši příspěvku, protože daří-li se ekonomice, jsou výběry daní a tím i příjmy
obcí vyšší a naopak. V době hospodářské krize vybere stát na daních méně a příjmy obcím klesají.
Bohužel existují rozdíly v příjmech na jednoho obyvatele v jednotlivých obcích, protože, zjednodušeně
řečeno,
čím
větší
obec
či
město,
tím
je
příjem
na
obyvatele
vyšší.
Např. rozdíl mezi „nejchudšími“ obcemi a Prahou je 4,5násobek. Nejchudší obce dostávají v průměru
6 800 Kč na 1 obyvatele, Praha 31 700 Kč a do roku 2008 byl tento rozdíl dokonce 6,5násobný.
Návrh novely zákona o RUD, který připravuje Ministerstvo financí má snížit diskriminační rozdíl ve finanfinancování obcí mezi nejchudšími obcemi a Prahou ze 4,5 násobku na trojnásobek. Tato novela přinese
obcím a městům zvýšení příjmů, např. příjmy samospráv by se zvýšily o 1 400 až 2 400 Kč na obyvatele
až do velikosti 20 tisíc obyvatel. Pozitivní dopad to bude mít na všechny obce a města kromě čtyř největších měst.
Peníze na změnu zákona o RUD by se měly vzít z tzv. nenárokových dotací z ministerstev, které nebyly
vždy rozdělovány transparentně ( 7 miliard ), z rozpočtu ministerstva školství na počet žáků ve škole ( 1,5
miliardy ) a 5 miliard půjde z rozpočtu čtyř největších měst: Prahy, Brna, Ostravy a Plzně.

A proč se odebírají peníze právě čtyřem největším městům? Ještě z doby existence okresů dostávala
tato města peníze navíc mimo systém RUD. Okresy byly zrušeny a jejich povinnosti převzaly kraje.
Bohužel nikdo však neměl odvahu odebrat těmto městům peníze, které jim náležely neprávem.
Novela zákona o RUD by naší obci přinesla 503.000,- Kč.
Jen pro Vaši informaci : proti novele zákona ( lze to nazvat i proti zájmům občanů obcí a menších měst )
hlasovali poslanci ČSSD, KSČM, ODS, v minimálním počtu proti novele hlasovali poslanci VV.

Mlhy kolem porážek zvířat
Tuzemská média, zejména v oblasti zemědělství, rozhodně již delší dobu nejsou zárukou věrohodnosti
zveřejňovaných zpráv. Většina zemědělců to ví – přesto je nutné opětně zdůraznit: To, že se něco
napsalo v novinách či vysílalo v televizi, rozhodně neznamená, že to tak opravdu je.Zatím poslední
případ zavádějících informací byla celá kaskáda zpráv, podle nichž nejnovější novela veterinárního
zákona zakazuje zabíjačky. K tomu je třeba důrazně poznamenat, že v oblasti zabíjaček (porážek prasat)
uvedená novela nezměnila vůbec nic. Platí tedy to, co platilo v předchozím znění zákona, a co platí již
celou řadu let – porážet lze zcela standardně v hospodářství chovatele, ne však na veřejnosti, což se
ovšem již nesmí drahnou dobu. V čem naopak novela změnu přinesla, je povolení domácích porážek
skotu. Vzhledem k ne zcela správné orientaci některých farmářů lze v tomto případě připomenout, že
Státní veterinární správa ČR nepočítá s žádnou prováděcí vyhláškou k porážkám skotu, takže od přijetí
novely při splnění standardních veterinárních podmínek porážek těmto již nic nebrání.

Historie obce Palonín/1
Někteří občané by přivítali i články týkající se historie Palonína, proto po dohodě s p. Kusým budou ve
Zpravodaji uveřejňovány záznamy z kroniky obce Palonín.

Kaplička
My Rychtář Purkmistři Konšelé a celá obec dědiny Palonína a slavnej Kartusy Olomoucké patřící poddaní
známo činíme tu kdyby toho potřeba ukazovala kterak Pavel Tichý spolusoused náš dědiny Palonína
dobrý svůj oumysl nám vyjevil že on v polích a v gruntech našich při veřejnej stezce k Lošticím vedoucí
právě na místě tom kde předešle kříž dřevěný umučení páně stál a nyní již pro starost zničil a kazu vzal
míní dáti na outraty své od gruntu z kamení a cihel vystavit na půl druhém sáhu ve vysokosti na jeden
sáh v dlouhosti a na čtyři střevíce širokosti Kapličku ku cti a chvále nejblahoslavenější Panny Marie
královny svatého růžence kteroužto kapličku on Pavel Tichý do smrti své na starost míti ji v dobrém stavu
zachovati a dle potřeby opravovati se zavazuje aby pak ale ta výš opáčená Kaplička i po smrti toho Pavla
Tichyho při dobrém stavu zachována a k potřebnému opravení zaopatřena byla dožádal tehdy nás obec
Palonínskou on Pavel Tichý bychom my celá obec Palonínská na starost a pod opatrování po smrti jeho
Kapličku tu přijali ji při dobrém stavu zachovali a kdyby toho potřeba ukazovala ji opravovati dali.
Vyslyševše my jeho slušnou žádost s nim jsme straniva zachovani po jeho smrti opravovati již zmíněnej
Kapličky domluvu a správu učinili.
Pročež My celá obec Palonínská Reversem týmto přislibujeme a se zavazujeme že tu ku cti a chvále
nejsvětější Marie Panny Růžence svatého Královny na výš oznámeném místě při veřejnej k Lošticím
vedoucí stezce od Pavla Tichyho smrti na starost naši přijmouti a ju vždycky po všechny budoucí časy v
dobrém stavu zachovati a dle potřeby opravovati chceme a budeme. Čehož lepšímu ujištění dali jsme na
tento Revers naši obecní pečeť přitisknouti.
Jež se stalo v dědině Paloníně dne 28. máje 1744.
Rychtář Purkmistři Konšelé a celá obec dědiny Palonína.

Něco pro pejskaře ( pokrač. )
Německý
ovčák
(Vlčák,
Deutscher
Schaferhund,
German
Shepherd
Dog)
Německý ovčák je velice inteligentní a učenlivý pes. Je také velice odvážný a sebevědomý. Je to skvělý
hlídač a ochránce. Hlídač je hlavně proto, protože hlasitě a rád štěká. Což může být i jeho nevýhoda. Má
vlohy pro jakýkoli výcvik. Může sloužit jako záchranář. Německý ovčák je velmi oddaný a věrný pes, je
proto také vhodný jako opora pro slepce. Známá je také jeho vytrvalost. Tito psi rádi pracují pro svého
pána a stále vyžadují nějakou činnost. Je to pes vhodný i do rodiny. Jestliže je německý ovčák dobře
vychován, vychází dobře s ostatními psy, domácími zvířaty a dětmi. Ovšem k neznámým návštěvníkům
je nedůvěřivý. Od přírody je tento pes vázán na své teritorium, takže nemá tendenci utíkat.Jak už bylo
zmíněno, německý ovčák je velice učenlivý pes a dá se dobře vycvičit. Nicméně výcvik musí být důsledný
již od raného věku. Je potřeba mu věnovat opravdu dostatek času. Hodně pracujte se svým hlasem. V
období sedmého až čtrnáctého týdne života probíhá u štěněte důležitá fáze vývoje, ve které je velmi
citlivý na okolní prostředí. V této fázi bychom ho měli naučit, aby neměl strach z cizích lidí a zvířat, což se
poté kladně odrazí v jeho budoucích letech. Německý ovčák je znám svou schopností plně poslouchat
svého pána. Má vlohy se plně podřídit rozkazům a povelům, ale k těmto dovednostem ho musíme
postupně dovést cestou učení, nikoli bitím. Při užití násilí se pes stane bázlivým až nebezpečným svému
okolí.
Toto plemeno se vyvinulo na přelomu 19. a 20. století z německých selských psů. Název napovídá, že
jeho hlavním úkolem bylo hlídání stád ovcí a dobytka. Z důvodu přísného výběru se hlavními vlastnostmi
těchto psů staly pracovitost, poslušnost a odvaha. Také byl používán za I. světové války v německé
armádě. Posléze byl německý ovčák dovezen také do USA a Velké Británie. V mnoha zemích se dnes
chová jako všestranný pes.

Únor – Lidová pranostika
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
Na Hromnice jasná noc - bude ještě mrazů moc.
Zelené Hromnice - bílé velikonoce.
Únor bílý - pole sílí.

Březen – Lidová pranostika
V březnu když se práší, stromy brzo raší.
Březen - za kamna vlezem.
V březnu vítr, v dubnu déšť - pak jistě úrodný rok jest.

Palonín 17 , 789 83 Loštice, telefon: 583 445 822, e-mail: oupalonin@quick.cz

