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Rok ve funkci
26.2.2012 to bylo rok od mého zvolení do funkce starostky obce. Ještě teď si vzpomínám na mé
první úřední hodiny a jak jsem si přála, abych měla uţ aspoň měsíc “ starostování” za sebou a
seznámila se s novou pracovní náplní. Velkou oporou mi byla paní Andrea Krbcová, za coţ jí
moc děkuji.
Do dnešního dne jsem se nesetkala s veřejnou kritikou mé práce nebo mé osoby, coţ mě těší, ale
to neznamená, ţe ne kaţdý můţe být a nebo je s děním v obci spokojený. Úkolů, a to nejen na
letošní rok, je hodně a snahou mou i zastupitelů je jejich postupné plnění, coţ ale v mnoha
případech záleţí na úspěšnosti získání dotací či příspěvků z různých operačních programů.
Funkce starosty nespočívá pouze v odsezených hodinách na úřadě, vyřizování korespondence,
účastí na seminářích a jednáních na úřadech, funkce starosty spočívá i v práci s lidmi, musí se
lidem přizpůsobit.
Nejvíce problémů nastávalo, kdyţ se mi nějaké pracovní schůzky nebo porady v zaměstnání
časově překrývaly se schůzkami starostovskými, ale snaţila jsem se vše naplánovat tak, abych
poctivě stíhala obojí.
Práce neuvolněného starosty je dnes minimálně stejně náročná a zodpovědná jako práce starosty
na plný úvazek. Kaţdý starosta, i v nejmenším městě, má kolem sebe tým úředníků na plný
úvazek, kterým můţe rozdělovat úkoly. Neuvolněný starosta nemá koho pověřit, aby mu
pomohl. Jenom zastupitele, kteří jsou také neuvolnění a mají zaměstnání, kde jim nikdo nic
nesleví. Ale věřím, ţe i za těchto podmínek se nám podaří úkoly postupně zvládnout.
Hana Ficnarová, starostka obce
Pozvánka na oslavu MDŽ
Sbor dobrovolných hasičů srdečně zve všechny ţeny na tradiční posezení k
Mezinárodnímu dni ţen, které se koná v sobotu 17. 3. 2012 od 15:00 hodin
v sále sokolovny. Hudba a občerstvení je zajištěno, dobrou náladu s sebou!

Dětský maškarní bál 31. 3. 2012
TJ Sokol Palonín, oddíl kopané, pořádá v sobotu dne 31.3.2012 od 14,00
hodin v sále sokolovny dětský maškarní bál, hudba a občerstvení je zajištěno.
Děti, přijďte si zatančit !

Mikroregin Mohelnicko zve na výlet

RUD - Rozpočtové určení daní – hlasování
Paní ing. Němečková, starostka obce Libina, zaslala starostům obcí informace, týkající se
hlasování poslanců o rozpočtovém určení daní. Pokud některý z uvedených poslanců dostal Váš
hlas při posledních volbách, udělejte si sami obrázek, jak zastupuje zájmy obce, ve které ţijete.
Pokud jste někdo v kontaktu s poslancem, který zastupuje náš kraj, zeptejte se ho, jak hlasoval.
Dobrý den vážená paní starostko, vážený pane starosto,
zasílám přehled o tom, jak hlasovali naši zákonodárci o rozpočtovém určení daní (RUD), v
Olomouckém kraji se zdrželi hlasování dva poslanci za ČSSD - Jiří Zemánek a Pavel Holík a
dva poslanci za KSČM - Alexander Černý a Josef Nekl, zřejmě s podporou nového RUD mají
problém. Podotýkám skutečnost, že na setkání starostů se zákonodárci Olomouckého kraje dne
30.11.2011 byl z uvedených poslanců přítomen Josef Nekl, který s novým RUD neměl problém.
Jaká to záhada, že najednou nějaký má. Přesto návrh nového RUD teď půjde do 2. čtení a
věřme, že vše dobře dopadne. Přeji Vám krásný den i následující víkend.
Ing. Jana Němečková, místostarostka obce Libina
Poslanci hlasující PRO ZAMÍTNUTÍ návrhu (proti RUD, tj. PROTI OBCÍM !)
ČSSD: Petr Hulinský, Alfréd Michalík, Stanislav Křeček, Adam Rykala, Ladislav Šincl, Vlasta
Bohdalová, Jiří Koskuba, Pavel Ploc, Lubomír Zaorálek
ODS: Jiří Šulc, Jana Černochová, David Vodráţka, Ivana Řápková, Pavel Bém, Jan Florián,
Boris Šťastný
KSČM: Kateřina Konečná, Vojtěch Filip, Miloslava Vostrá
Poslanci, kteří se zdrželi
ČSSD: František Bublan, Jaroslav Foldyna, Ivan Ohlídal, Ladislav Skopal, Stanislav Huml,
Hana Orgoníková, Josef Smýkal, Dana Váhalová, Jiří Zemánek, Josef Tancoš, Václav Votava,
Milada Emmerová, Pavel Holík, Vladimíra Lesenská, Miroslava Strnadlová, Jeroným Tejc
ODS: Marek Benda, Vladislav Vilímec, Jan Pajer, Aleš Rádl, Tomáš Chalupa, Jaroslav Krupka,
Pavel Suchánek, Jan Bureš, František Sivera, Jan Vidím
KSČM: Vojtěch Adam, Jiří Dolejš, Milada Halíková, Soňa Marková, Miroslav Opálka, Karel
Šidlo, Vladimír Koníček, Květa Matušovská, Marie Rusová, Miroslav Grebeníček, Gabriela
Hubáčková, Marie Nedvědová, Marta Semelová, Alexander Černý, Stanislav Grospič, Jan Klán,
Ivana Levá, Josef Nekl, Josef Šenfeld
VV: Jana Drastichová, Nezařazení: Jiří Paroubek

Plnění akčního plánu Strategie rozvoje obce Palonín na roky 2010-2015
Na veřejném zasedání dne 25.6.2009 byla zastupitelstvem obce Palonín schválena Strategie
rozvoje obce na roky 2010-2015.
Na toto období bylo pro obec Palonín naplánováno k realizaci celkem 19 aktivit.
Nepředpokládalo se ovšem, ţe všechny navrţené projekty budou uskutečněny v daném období a
v plném rozsahu. Akční plán totiţ není závazným rozpisem přesně stanovených akcí, ale spíše
v rámci obce schváleným seznamem námětů, pro které obec by měla efektivně vyhledávat
nabízející se finanční zdroje na realizaci a také vyuţívat příleţitostí, které se v tomto směru
budou objevovat.
Jelikoţ od poslední aktualizace akčního plánu došlo k celé řadě změn, je potřeba jeho
aktualizace tak, aby celý strategický plán odpovídal současným potřebám obce, moţnostem a
příleţitostem, které se jí nabízejí.
Mezi hlavní podněty aktualizace patřilo splnění celé řady projektových záměrů (či alespoň jejich
části ) a také potřeba doplnit akční plán o nové aktivity.
Přehled plnění akčního plánu Strategie rozvoje obce Palonín na roky 2010-2015
Aktivita/projektový záměr-investiční
Plnění
Poznámky
Zajištění protipovodňových a protierozních
plán 2010
zpracovaná dokumentace
ppatření
předaná na stav.odbor
v r.2011, v únoru 2012
schváleno.
Příprava výstavby nových rodinných domků
plán 2010
obec nevlastní vlastní pozemky pro výstavbu
-projekt infrastruktury
majitelé pozemků budou
osloveni
Vybudování multifunkčního bezbariérového
plán 2011
pozastaveno do vyřešení
Zařízení OÚ-kancelář,knihovna,archív,
majetk. vztahů
místnost doktorů
Projektová dokumentace ČOV a splaškové
plán 2011
v r. 2011vyţádány
kanalizace
orientační cenové nabídky na zpracování dokumentace a projektu
Vybudování cyklostezky Palonín-Loštice
plán 2012
bude řešeno za finanční
spoluúčasti Loštic
Výstavba ČOV a splaškové kanalizace
plán 2013
v r. 2012 obec poţádá o
prodlouţení vyjímky
vypouštění odpadních
vod do vod povrchových.
V případě povolení výjimky se tento projekt
přesouvá 2016 - 2017.
Oprava komunikace po kanalizaci
plán 2014
návaznost na výstavbu
ČOV
Vybudování parkoviště u hřbitova
plán 2014
trvá

Aktivita/projektový záměr-neinvestiční

Plnění

Poznámky

Nátěr střechy Sokolovny

plán 2010

splněno

Oprava místního veřejného osvětlení
Dokončení výměny hydrantů

plán 2010
plán 2010

Oprava hasičské zbrojnice

plán 2011

Oprava kamenného kříţe na hřbitově
Oprava a přemístění kamenného kříţe
u dálnice

plán 2011
plán 2012

Oprava místního rozhlasu
Oprava sociálního zázemí stávajícího OÚ a
bývalého kina-klubovny SDH
Výměna oken v KD, zateplení objektu
Rekonstrukce el.rozvodů v KD

plán 2012
plán 2012

splněno
trvá, přesun do dalšího
období
trvá, přesun do dalšího
období
splněno
trvá. V současné době se
jedná s odb. kultury MěÚ
Mohelnice a majitelem o
bezpl. převod do majetku
obce-darovací smlouva
bude realizováno r. 2012
trvá

plán 2013
plán 2013

splněno v r. 2011
trvá

AKTUALIZOVANÝ AKČNÍ PLÁN STRATEGIE ROZVOJE OBCE PALONÍN NA
ROKY 2012 – 2017
Aktivita/projektový záměr
Plnění
Poznámka
Zajištění protipovodňových a protierozních
plán 2012 finanční krytí –obec, kraj
opatření
Příprava výstavby nových rodinných domků
plán 2014
v případě odkupu od ma- projekt infrastruktury
jitelů pozemků
Vybudování multifunkčního bezbariérového
Zařízení OÜ-kancelář,knihovna,archív,místnost
doktorů

plán 2015

závisí na výsledku vyřešení
majetkových vztahů,
finanční krytí – obec, kraj

Projektová dokumentace ČOV a splaškové
kanalizace
Vybudování cyklostezky Palonín-Loštice
spoluúčasti města Loštic
Výstavba ČOV a splaškové kanalizace

plán 2015

finanční krytí –obec,kraj

plán 2014

bude řešeno za finanční

plán 2016
aţ 2017

finanční krytí-obec,kraj,
Min.pro místní rozvoj

Oprava komunikace po kanalizaci

plán 2017

Vybudování parkoviště u hřbitova

plán 2014

Dokončení výměny hydrantů
Oprava hasičské zbrojnice
Oprava a přemístění kamenného kříţe
u dálnice
Oprava místního rozhlasu

plán 2014
plán 2014
plán 2013

finanční krytí-obec,kraj,
Min.pro místní rozvoj
finanční krytí-obec,program
rozvoje venkova
finanční krytí-obec
finanční krytí-obec,kraj
finanční krytí-obec,kraj

plán 2012

bude realizováno v r. 2012

Oprava sociálního zázemí stávajícího OÚ a
bývalého kina-klubovny SDH
Rekonstrukce el.rozvodů v KD
Dokončení dětského a sportovního hřiště
Projekt osázení/oddychová zóna za OÚ
Oprava cyklotrasy k Trpínu
Aktualizace územního plánu
Výměna radiátorů v KD
Oprava střechy kostela sv.Josefa
poţádáno o zapsání jako kult.památka
Rekonstrukce OÚ/zateplení budovy

plán 2013 finanční krytí-obec,kraj, PRV
plán 2013
plán 2012
plán 2012
plán 2012
plán 2013
plán 2013
plán 2014

finanční krytí-obec,dot.ČSTV
finanční krytí-obec
finanční krytí-obec,dot.ČEZ
fin. krytí-obec,kraj,Palomo

finanční krytí-obec,kraj
finanční krytí-obec, kraj, Ministerstvo kultury
plán 2014 finanční krytí-obec, Min. ŢP

Vzhledem k tomu, ţe jedním z hlavních cílů Strategického rozvojového plánu obce
Palonín je získávání prostředků na realizaci projektů z vnějších zdrojů (hl. z fondů EU, státních a
krajských dotačních titulů), jsou a v budoucnu budou přednostně vybírány k realizaci aktivity, na
něţ se podaří získat finanční zdroje mimo rozpočet obce. Ostatní projekty budou řešeny podle
okolností, např. rozfázováním jejich realizace do delšího období nebo odloţením na pozdější
dobu, případně bude omezen rozsah projektu tak, aby se sníţila jeho finanční náročnost.
Neschválení dotace na nákup stříkačky pro SDH Palonín
Ze všech podaných ţádostí zpracovala komise návrh na rozdělení finanční částky z rozpočtu
Olomouckého kraje. Obce Olomouckého kraje poţádaly o poskytnutí příspěvku z rozpočtu
Olomouckého kraje na Pravidla 2012 v celkové výši 15.863.564 Kč (285 platných žádostí),
kaţdoroční převis poţadovaných finančních příspěvků od obcí je v průměru 9,5 mil. Kč.
Technika jednotek sborů dobrovolných hasičů je ve velmi špatném technickém stavu. Obce
nejsou ze svých rozpočtů schopny financovat nákladné opravy dopravních automobilů, cisteren a
nové zásahové techniky. Přitom zejména dobrovolní hasiči zasahují u mimořádných událostí a
krizových situacích v kraji.
Poţadavky obcí převýšily schválenou částku v rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2012 o
9.863.564 Kč. Z celkového počtu ţádostí komise vykryla poţadavky 187 obcí, coţ je 61,65%
z celkového počtu podaných ţádostí. “Kdybychom chtěli poskytnout příspěvek všem obcím,
které si poţádaly, výše příspěvku pro jednu obec (jednu jednotku) by činila 21.052 Kč. Tato
částka by nestačila především obcím, které potřebují naléhavě pouţít příspěvek na nákup nebo
opravy cisternové automobilní stříkačky či dopravního automobilu, které jsou základním
vybavením kaţdé jednotky“. U techniky byla vzata v úvahu především kategorie jednotky
poţární ochrany a stávající technický stav cisternové automobilní stříkačky nebo dopravního
automobilu, které má jednotka ve výbavě. Jednotlivé poţadavky byly dále vykrývány dle
následujících priorit:1.osobní ochranné pomůcky–zásahové oděvy, přilby, rukavice,boty
2.přenosné zásahové prostředky 3.dopravní automobil–nákup, oprava.
Dle Pravidel 2012 si mohly o příspěvek ţádat pouze jednotky sboru dobrovolných hasičů
zřizované obcí, a to jsou jednotky JPO II, JPO III a JPO V.
Přehled podaných žádostí v rámci Pravidel 2012 ve stanoveném termínu
Počet ţádostí obcí OK
Celková výše
285
ke dni 16. 1. 2012
poţadovaného příspěvku
Počet ţádostí
Celková výše příspěvků
187
s doporučením komise
z rozpočtu OK

15.863.564 Kč
6.000.000 Kč

Bohuţel ţádost o příspěvek na nákup stříkačky pro SDH Palonín nebyla schválena, v kaţdém
případě o příspěvek bude obec ţádat i v r. 2013.

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
Zveme všechny občany na veřejné zasedání ZO, které se koná dne 29.3.2012 v 17,30 v salonku
pohostinství Studánka.

Historie obce Palonín/2
Kamenný kříž u dálnice
Kříţ postavili Jakub a Anna Vyjidáčkovi v r. 1771, on zemřel v r. 1775, kdy ona
není známo.
Na tomto kříţi je moţno přečíst nápis : FUNDTOR JAKUB VYJIDÁČEK.
V státním okresním archívu v Šumperku je pod inventárním číslem 253 fond FU
Moravičany Reversní list tohoto znění:
Já Jakub Vyjídaček soused dědiny Palonína k slavné kartůzy Olomoucké patřící
poddaný znovu činím týmto reversem obecně přede všemi ţe jsem sobě umínil a

dal ku cti a chvále Boţí na svoje vlastní outraty při veřejnej křiţny cesty,
která vede od Loštic k Řimicím mezi polama při konci své roly postavit kříţ kamenný, na kterém
figura umučení spasitele našeho z kamena vytesána a zavěšena jest a zavazuji se kdyby figura
neb kříţ ten neb cokoliv při něm za mého ţivota bejti k nějakému porušení a k zkáze jakýmkoliv
způsobem a příhodou mělo přijíti a ţádný jiný dobrodinec by se k tomu toho popraveni aneb
vystaveni nevynacházel tak slibuji ţe já na moje vlastní outraty zase figuru a kříţ ten zpraviti
aneb kdyby toho potřeba bylo z toho nový zase postaviti dáti chci aby ale i na budoucí časy
místo to kříţ umučení spasitele našeho zaopatřeno mohlo býti do naší obce Palonínské jich
opatrování ouřadu na penězích deset rýnských na hotovy za mého ţivubejtí pod roční interesi
zanechávám aby na jisto bezpečno místo zapůjčené byli míti chci a ty roční interesní peníze
kdykoliv v budoucnu přitom vejš opáčeném kříţi neb figura umučení spasitele jakákoliv potřeba
neb popravení by následovala aby ty peníze interesní který opravě vydané byli míti chci aby pak
tejto mé připovědí a zřízení onomu tým lepší jistota a důvěrnost byla doţádal jsem sobě celé
poctivé obce Palonínské aby mne tímto reversní list pečetí svou obecní potvrdili a podepsali.
Jenţ se stalo v dědině Paloníně dne 12. Martz 1770.
Martin Rozehnal-rychtář,Jiřík Pluskal-purkmistr,starší a celá obec dědiny Palonína

Něco pro pejskaře ( pokrač. )
Psi v lásce nikdy nelžou
Nejlepší přítel se můţe obrátit proti člověku a stát se jeho nepřítelem. Syn a dcera, které s láskou
vychoval, se k němu mohou zachovat nevděčně.Ti, kdo jsou nám nejbliţší a nejdraţší, ti, jimţ
svěřujeme své štěstí a dobré jméno, se mohou projevit jako nehodní naší důvěry. Člověk můţe
přijít o své peníze. Ztratí je třeba ve chvíli, kdy je nejvíce potřebuje. O pověst nás můţe připravit
jediné neuváţené rozhodnutí...
Jediný absolutně nesobecký přítel, jehoţ člověk můţe mít v tomto sobeckém světě, přítel, který
se za ţádných okolností nezachová nevděčně či zrádně, je jeho pes. Pes stojí po boku člověka v
bohatství i chudobě, ve zdraví i nemoci. Kdyţ vane chladný vítr a sníh divoce poletuje, neváhá
spát na studené zemi, jen aby byl nablízku svému pánovi. Líbá ruku, která nemůţe nabídnout
ţádnou potravu, olizuje rány a šrámy, utrţené při střetu s drsným světem. Střeţí spánek ţebráka,
jako kdyby šlo o prince.
I kdyţ člověka zradí všichni ostatní přátelé, pes zůstává. Jestliţe osud vrhne pána na okraj světa
bez známých a bez domova, věrný pes neţádá jiná privilegia neţ ho doprovázet, chránit před
nebezpečím a bojovat proti jeho nepřátelům. A kdyţ přijde konec, smrt sevře pána ve svém
náručí a jeho tělo spočine v chladné zemi, bez ohledu na to, zda přijdou ostatní přátelé, u hrobu
bude šlechetný pes, hlavu mezi tlapkami, oči smutné a přece bděle otevřené, věrné a upřímné
dokonce i ke smrti.

Březen na zahradě
Je čas řezu růţí a ţivých plotů
Chráníme ovocné dřeviny postřiky
Březen je obdobím výsevu a výsadby
Provzdušňujeme trávník
Seřezáváme vodní a baţinaté rostliny
Přesazujeme pokojové rostliny
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.
Duben na zahradě
Řeţeme růţe a dřeviny
Řeţeme a vysazujeme ovocné stromy
Vyséváme a vysazujeme předpěstovanou sadbu
Je čas pro osetí nového trávníku
Jezírko čistíme a osazujeme
Osaďte truhlíky
Lidová pranostika:
Duben, ještě tam budem. (navazuje na: Březen, za kamna vlezem)
Jestli-li v dubnu krápe, úroda se z sýpek drápe.
Dubnové hřmění odhání mrazy.
Bohaté stromů květy v dubnu, mnoho ovoce v létě.
Teplé deštíky v dubnu věští teplé dny v říjnu.
Palonín 17 , 789 83 Loštice, telefon: 583 445 822, e-mail: oupalonin@quick.cz

