Zpravodaj obce Palonín
Můj názor …
Ještě jednou bych se chtěla vrátit k pořádání kulturních akcí v naší obci.
Nebudu rozebírat akce, pořádáné místními organizacemi v minulých letech, nebudu dělat žebříček návštěvnosti a
nebudu rozebírat důvody, proč není zájem o tyto akce.
Jak víte, v naší obci máme 3 organizace – Sbor dobrovolných hasičů, TJ Sokol a Myslivecké sdružení, na jejichž
chod a činnost jsou uvolněny příspěvky z obecního rozpočtu. Tyto organizace se na oplátku snaží zajistit kulturní
dění v obci a já osobně si cením toho, že místo natažených rukou o další peníze přijdou organizátoři s návrhem akce,
kterou by chtěli pořádat a tak se sami zasloužit o získání nějaké koruny do pokladny organizace.
Zastavím se u akce pořádané v rámci oslav MDŽ. Já sama jsem byla u toho, kdy starostka SDH organizovala
zajištění akce, tj. obstarání kulturního programu, občerstvení, květin. Jedná se o sbor dobrovolných hasičů, tzn., že
členové zajišťují vše po práci na úkor svého osobního volna. Ale šli do toho s nadšením, chtěli ženám udělat hezké
odpoledne. Nedivím se v žádném případě jejich zklamání z nízké účasti a nechuti pouštět se do dalších akcí.
Myslím si, že přijít a chvilku posedět, třeba jen hodinu, by organizátory potěšilo a bylo by to pro ně poděkování za
jejich snahu pro zajištění oslavy.
Další akcí SDH bývá červencová soutěž “O pohár starosty”, kdy většinu diváků tvoří diváci hostujících družstev…
Vím, že každý z nás má své starosti, svůj program, svou práci doma a na zahradě, ale aspoň jednou za rok svou
účastí a povzbuzováním uděláte pro naše soutěžící družstva víc, než si myslíte.
A navíc – svou účastí děkujete našim hasičům nejen za pěkné sportovní výsledky v soutěžích, ale hlavně za jejich
pomoc a aktivní přístup při odstraňování následků při nepřízni počasí ( čerpání vody, odklízení bahna apod. ).
Stejný problém s účastí je i při zdejších fotbalových zápasech. Jsem přesvědčená, že větší účast paloníňáků a jejich
skandování by naše hráče motivovalo víc než lavice obsazené převážně fanoušky soupeřova družstva.
Takže : záleží jen na nás – občanech, zda tyto organizace podpoříme v jejich snaze něco pro nás udělat nebo budeme
za kulturou jezdit do okolních obcí a měst.
Hana Ficnarová, starostka
Černé skládky odpadů.

S černými skládkami se potýká dnes bohužel snad každé město či obec v České
republice. Ať už jsou černé skládky na veřejném prostranství nebo na soukromém pozemku, představují riziko pro
životní prostředí a v některých případech i pro lidské zdraví.
Obce ze svých rozpočtů financují i odstraňování některých »černých skládek«, u kterých se nepodařilo zjistit
odpovědnou osobu, neboť obec je v takovém případě navíc v roli původce odpadů a měla by plnit povinnosti
stanovené v § 16 zákona o odpadech (za existenci černé skládky odpadů je odpovědný vždy majitel čili vlastník
pozemku, kde se černá skládka nachází, anebo původce "načerno" odloženého odpadu, pokud je dohledatelný).
Navíc ve všech obcích je povinnost obecního úřadu ze zákona zajistit min. 2x ročně mobilní svoz odpadů včetně
odpadů nebezpečných oprávněnou firmou. V čem je tedy vůbec problém?
Bohužel i na pozemku naší obce vznikla černá skládka – vesměs pneu a rozbité části automobilu ( plasty, přední
sklo, sedačka ) a další pytle s odpadky byly sházeny ze silnice do špatně přístupných terénů, což velice ztíží
úklidové práce, které se musí provést v co nejkratším termínu.
Byly pořízeny fotografie celého úseku, tyto fotografie byly odeslány Policii ČR jako přílohy trestního oznámení na
neznámého pachatele.
Doufejme jen, že při odstraňování skládky a odpadů se najde něco, podle čeho se dá zjistit, kdo odpady vyhodil,
neboť se stává, že lidé na skládku vyhodili i osobní údaje, podle kterých pak policie viníky dohledala.
A velmi pomůže, když budou občané všímaví ke svému okolí.

Jen pro Vaši informaci – městu Mohelnici hrozí, že za likvidaci černé skládky zaplatí 40 milionů.Město Mohelnice
zřejmě bude muset z černé skládky mezi Líšnicí a Újezdem odvézt 44.000 metrů krychlových odpadu. Radnici to
nařídil stavební úřad osm let poté, co řízení o odstranění nelegálně uloženého odpadu zahájil.
Sporná skládka leží z větší části v katastru Líšnice. Odpady se sem ukládaly od 70. let, kdy byla jednou z
mohelnických osad. Okresní úřad nařídil v roce 1993 rekultivaci, Mohelnice si k tomu pozemek skládky od Líšnice
pronajala a na stavbu najala soukromou firmu VYLA. Ta ale namísto rekultivace vozila odpad dál.
Líšnici se podařilo zastavit návoz až po zásahu hejtmana v roce 2003. Vzápětí podala na Mohelnici žalobu o
vyklizení - za černou skládku nechtěla nést odpovědnost. Soud s projednáním žaloby čeká na výsledek řízení na
stavebním úřadu. Líšnice opakovaně nabízela, že Mohelnici pozemek prodá. Dohoda vždy uvízla na ceně. Líšnice
chtěla nejdřív deset milionů, Mohelnice nabízela jen 900.000 korun. Odmítla i nabídku na osm nebo šest milionů.
Výzva vlastníkům křížů
Jak jste si určitě všimli, na vývěsce úřední desky byly vyvěšeny dvě výzvy vlastníkům křížů - ke kříži u dálnice a
ke kříži k Lošticím.
Tyto kříže si zasluhují opravy a abychom mohli požádat o dotace, musí být kříže zaevidovány jako obecní majetek.
Obec proto musí vyzvat vlastníky křížů, aby měli možnost se ke svému majetku přihlásit a to veřejnou výzvou.
Pokud se nikdo ve lhůtě 6 měsíců od vyvěšení výzev nepřihlásí a nepředloží důkaz nebo doklad o vlastnictví,
považují se kříže za tzv. opuštěné věci a připadnou do vlastnictví obce, na jejímž pozemku se nacházejí.

Cyklostezka
Vzhledem k tomu, že se stále dotazujete na možnost vybudování cyklostezky z Palonína do Loštic ( plně chápu
tento požadavek, neboť cyklisté na silnicích trpí stále hustším provozem vozidel, jejichž řidiči jezdí stále razantněji)
zjistím u příslušných úřadů podmínky pro její vybudování, možnosti čerpání dotace a orientační cenovou nabídku.
V nejbližších dnech obdržíte anketu, týkající se zájmu občanů o vybudování cyklostezky, neboť údaj o počtu
občanů, kteří by cyklostezku využívali, je směrodatný pro posouzení využití a případné schválení této stavby.
Současně požádám odd. policie o vypracování statistiky nehodovosti v úseku Palonín - Loštice, neboť i toto je
velice důležité kritérium, týkající se důrazu na zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích.
POJMY, KTERÉ SE ČASTO PLETOU:
Cyklostezka je samostatná komunikace pro cyklisty, ale v lidovém pojetí je cyklostezka spojována i se společnou
stezkou pro chodce a cyklisty.
Cyklotrasa představuje pouze vyznačení cesty v terénu pomocí cyklistických značek. Je to vlastně návod, odkud
kam a kudy jet. Může vést po lesní nebo polní cestě, po silnici a také samozřejmě po cyklostezce .
Odvoz větví
Obecní úřad informuje zájemce o odvoz větví, že poslední svoz bude 27.4.2012.
Uvítám, když zájemci o odvoz větví upozorní pracovníka obecního úřadu o případném požadavku na přistavení
velké nebo menší vlečky. V žádném případě nemíchejte větve s biologickým odpadem ( trávou ) !!!
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Přistavení kontejnerů bude v sobotu 5.5.2012, hodina bude ještě upřesněna.
Svoz biologického odpadu
První svoz bude v pondělí 16.4.
Pro zájemce o odvoz stavebního odpadu
Firma Remit nabízí možnost odvozu a likvidace stavebního odpadu v těchto cenových relacích (ceny jsou vč.DPH) :
Stavební odpad s obsahem azbestu : 1.530,- Kč/t
Cihly, beton : 516,- Kč/t
Pronájem kontejneru : 79,- Kč/den
Manipulace s kontejnerem ( naložení, složení, výsyp ) : 360,- Kč
Přepravné Šternberk-Palonín-Šternberk ( 2 cesty ) : 6720,- Kč
Den Mikroregionu
Obec Police bude 2.6. 2012 pořádat již XI. Ročník Mikroregionu Mohelnicko, na který vás srdečně zve.
Součástí budou tradičně i soutěže, které se uskuteční na hřišti od 9,00 hodin a to :
volejbal ( smíšené družstvo 6 hráčů - min. 2 ženy, max. počet 8 )
ruské kuželky ( 2 hráči/obec )
petang ( 1 - 2 hráči/obec )
dětské soutěže – vybíjená ( 5 hráčů 10 – 13 let )
Prosím zájemce o účast v soutěžích, aby se nahlásili na obecním úřadě do konce dubna !
Celodenní program začíná v 10 hodin, od 15,00 – 22,00 hraje k poslechu a tanci Twopopmusic.

Historie obce Palonín/2

Kříž k Lošticím
Já Rozálie pozůstalá vdova po Bartoloměji Planeku bývalém siusedu dědiny Palonína v Markrabství Moravském
k slavné kartuze Olomoucké patřící poddaná známo činím týmto obec přede všemi že jsem ku cti a chvále Boží na
moje vlastní outraty dala při veřejné cestě která od Palonína k Lošticím vede právě při hranicích Poetických na
konci roly Martina Šincla souseda Palonínského postaviti kříž kamenný na kterém figura umučení spasitele našeho
z kamene vytesána a zavěšena jest a zavazuji se kdyby figura aneb kříž ten neb cokoliv při něm za mého ještě žití
bejti v nějakém porušení a k zkaze jakýmkoliv způsobem a příhodou mělo přijíti a žádný jiný dobrodinec by se
k toho popraveni aneb vystaveni nevynacházel tak slibuji že já na moje outraty vlastní zase figuru a kříž ten spraviti
aneb kdyby toho potřeba bylo já toho nový zase postaviti dáti chci že by ale i na budoucí časy místo to kříž a
umučení spasitele našeho zaopatřena mohla býti k chrámu páně Moravičanskému deset rýnských na hotovy za mého
živu bejti pod roční interes zanechávám aby na jisto bezpečné místo půjčené bejti mohly a ty roční interesní peníze
kdykoliv potom v budoucnu při tom vješ opačeném kříži a figuře umučení spasitele našeho jakákoliv potřeba
k správě a opravení téhož kříže a figury by následovala aby ty interesní peníze na opravení téhož kříže a figury
obrácené a vydané byly míti. Chci aby pak tejto připovědí a zřízení tým lepší jistota a důvěrnost byla dožádala jsem
sobě celé pečeti obce Palonínské aby mne tento můj reversní list pečetí svou obecní potvrdili a se podepsali jenž se
stalo v dědině Palonín dne 23. Juni 1768
Fabian Hausknecht, rychtář, Josef Vrtal, purkmistr starosty a celá obec dědiny Palonína
Něco pro pejskaře/pokrač.
Za co považují Češi svého psa?
Přes 60 % Čechů, kteří jsou majiteli psů, považuje svého psího miláčka za člena rodiny, přes 16 % za svého přítele a
jen necelých 8 % za ochránce svého majetku. Vyplývá to z průzkumu, který realizovala společnost Sanep mezi
majiteli psů v České republice. Necelých 7% majitelů uvažuje o svém psu jako o závazku, na rozdíl od 6% majitelů,
kteří jej považují za svého mazlíčka či partnera na hraní (necelé 2 %). Zajímavou informací je, že jen pro jednoho
z tisíce dotázaných je jeho pes především osobním ochráncem. Celkově žebříček vypadá následovně : na prvním
místě člen rodiny, na druhem místě přítel, na třetím místě parťák na hraní, na čtvrtém místě mazlíček, na pátém
místě osobní ochránce a až na posledním místě závazek
Moudrá slova o psech.
1) Na světě se můžete spolehnout jen na tři věci:
- na sebe
- na vítání svého psa
- a na smrt
jinak už na nic!
2) Jediný způsob jak si koupit lásku, je koupit si psa!
3) Pes je jediné stvoření na světě, které vás miluje víc než sebe!
4) Vezmete-li k sobě vyhladovělého psa a uděláte z něj zvíře kypící zdravím, nezradí vás > to je zásadní rozdíl mezi
psem a člověkem!
5) Pes má v životě jediný cíl - darovat své srdce.
6) Každý pes má jedno velké přání - milujte mě
7) Dejte štěněti domov a ono vám dá navždy své srdce
8) Nezdržím se dlouho - to pro psa nic neznamená. On ví jen to, že jste pryč
9) Nikdo nevypadá tak provinile jako provinilý pes
10)Láska k tomu správnému pejskovi může jít až za hrob

Květen na zahradě
Květen je pro zahradu obdobím, kdy doslova kvete celá zahrada. Vše září zelení, stromy pučí a jsou obaleny tisíce
květů. I když je již jaro v plném proudu, v polovině května ještě mohou udeřit „zmrzlí muži“ – Pankrác, Servác,
Bonifác. V druhé polovině května je nejvhodnější čas pro výsadbu choulostivých rostlin na mráz.
Lidová pranostika:
Sníh v máji - hodně trávy.
Studený máj - v stodole ráj.
Jestli v máji neprší, červen to dovrší.
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