Zpravodaj obce Palonín
Den Mikroregionu
Pořadatelem letošního XI. Ročníku Dne Mikroregionu se stala obec Police, která v letošním roce
slaví 700-sté výročí založení.
Pěkné počasí a hojná účast diváků vytvořily příjemnou atmosféru i po stránce sportovní.
Poděkování patří oddílu vybíjené za 4. místo, hráčům ve hře ruských kuželek taktéž za 4. místo a
volejbalistům za 1. místo.
O pořádání Dne Mikroregionu v r. 2013 požádala obec Krchleby.
Novinky v obecní knihovně
Do obecní knihovny byly zakoupeny nové knihy vč. krásné publikace „Dávné pověsti národa
českého“, jedná se o limitované vydání.
Platby za vodu, komunální odpad
Vzhledem k tomu, že i přes 2 upomínky někteří občané neuhradili platby za spotřebovanou vodu
a svoz komunálního odpadu za rok 2011 a ani nebyla z jejich strany snaha o dohodnutí splátkového kalendáře , budou jim v tomto měsíci vystaveny předžalobní upomínky, pokud nedojde
k úhradě do 30.6.2012 budou dlužné částky zvýšeny na trojnásobek a současně hrozí možnost
zastavení vody.
(“ 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” ).

Podle Zákona č. 128/2000 S. o obcích §38 (7) je obec povinna trvale sledovat, zda dlužníci včas a
řádně plní své závazky, a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku z nich vyplývajících
práv.

Z veřejného zasedání zastupitelstva obce 14.6.2012
- schválená rozpočtová změna a zřízení finanční rezervy z obecního rozpočtu ve výši
100.000,- Kč na řešení krizových situací, odstraňování jejích následků apod. na základě
tzv. krizového zákona, který tuto povinnost obcím od 1.1.2011 ukládá
- schválená smlouva s Krajským úřadem Olomouckého kraje na poskytnutí finančního
příspěvku 110.000,- Kč na opravu cyklostezky z Palonína směrem k Trpínu, dodavatelem
prací byla hodnotící komisí vybrána firma STAVES Olomouc
- schválen prodej pozemku parc.č. 180/12
- schválena žádost o prominutí poplatku za svoz komunálního odpadu z důvodu
celoročního pobytu občana v zahraničí – doloženo dokladově
- schválen nákup stříkačky pro SDH Palonín v hodnotě 160.000,- Kč – obec obdrží na
tento nákup finanční příspěvek od Okresního úřadu města Šumperk
V bodu různé :
- zamítnutí kácení bříz
- rozhlas – dodavatel provede finální doladění reproduktorů ( v ceně nabídky ) na základě občany
nahlášených problémových míst (špatná nebo žádná slyšitelnost apod.)
- připomínky k jízdnímu řádu

- seznámení s vyjádřením Rady Olomouckého kraje, která souhlasí a doporučuje poskytnout naší
obci účelovou finanční dotaci ve výši 760.000,- Kč na řešení mimořádné situace v oblasti vodohospodářské infrastruktury
- seznámení s výzvou na podání nabídek na opravu budovy OÚ ( sanace zdiva )
Závěrem :
Chtěla bych všechny občany požádat, aby se v případě jakýchkoliv dotazů obraceli na své
zastupitele, se kterými veškeré záležitosti probírám nebo přímo na mě v kanceláři OÚ. Zamezí se
tím vznik podobných fám, jako např. : břízy se budou kácet a dřevo je už rozdělené a nebo, že
Obecní úřad chce ukončit smlouvu s manželi Krbcovými ( obchod s potravinami ).
Nevím, kdo má zájem tyto zvěsti po obci šířit, ale dotyčný by si měl vědomit, že tím vyvolává
nepříjemnou náladu a zbytečně.

Daň z převodu nemovitostí platí kupující
Daň z převodu nemovitostí bude po připravovaných změnách výrazně vyšší. A nejen to. Nebude
ji platit prodejce, ale nabyvatel. Od roku 2014 mají spadat převody majetku pod jediný zákon, a
to zákon o dani z příjmů. Při dědění, darování či jiném bezúplatném převodu již nebude postupováno podle zákona o dani dědické a darovací. Jedinou daní, která má zůstat zachována je daň
z převodu nemovitostí. I když i v této oblasti se plánují výrazné změny.
Změny v dani z převodu nemovitostí
Počínaje příštím rokem vzroste daň z převodu nemovitostí o jeden procentní bod. Nově tedy
bude sazba stanovena na 4 %. Tím ale změny v majetkových daních nekončí. Stavby mají být
podle nového zákona ke zdanění nemovitostí součástí pozemku. Pokud nejde o stavbu dočasnou.
Věcí nemovitou budou i některá práva, kupříkladu právo stavby. Podle vládního návrhu mají být
převody obchodních podílů u obchodních korporací vlastnících nemovitosti rovněž předmětem
daní z převodu nemovitostí. Důvodem pro nový zákon, který bude upravovat zdanění
nemovitostí je nový přístup k vymezení nemovitostí v obč. zákoníku. Dosud je při převodu
nemovitosti plátcem daně z převodu nemovitostí převodce (prodejce). Nově se jím stane
nabyvatel nemovitosti (kupující). Současně s touto změnou má dojít ke zrušení institutu ručitele.
V případě manželů, jež mají nemovitosti ve společném jmění manželů, budou nově poplatníky
daně společně a nerozdílně.
Historie obce Palonín/4 : Nové číslování roku 1770
Před rokem 1770 mívali sedláci, chalupníci i domkaři svá vlastní čísla. V Paloníně tedy sedláci od čísla
1 – 26, chalupníci 27 – 38, domkaři 39 – a výše. Marie Terezie nařídila roku 1770 nové číslování domů.
Prováděly je vrchnosti svým úředníkem podle instrukcí platných pro celou říši.
Jakub Lolek o tom píše : „ Zásadou bylo číslovat domy, jak stály v řadě vedle sebe postupně po pravici.
Byl-li v osadě zámek – nikoliv zřícenina – byl považován za stavení nejstarší, dáno mu číslo 1. Nebyl-li
v ní zámek ani dvůr, dáno číslo 1 stavení, o kterém šla pověst mezi lidem, že je nejstarší. Nebylo-li takového stavení v obci, jako v Paloníně, došedší číslovací komise z Doubravice spojovací cestou na kraj osady, stanula a prvnímu obytnému stavení po pravé ruce přiřkla číslo 1. Kráčela vsí kupředu a znamenala :
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20. Stavení s číslem 20 bylo poslední. Komise se obrátila
nazpět a opět znamenala stavení po pravici 21 – 39. Zde se komise opět vrátila a číslovala domky 40 – 45.
Obecní hospoda byla domem posledním. Od tohoto čísla nahoru domy nové dostávaly svá čísla postupně,
jak vystavěny byly. A tak pořadem vznikaly :
Domek č. 46 mezi lety 1770 – 1780, č. 47 v letech 1780-1783, č. 48 v letech 1783-1785, č. 49 v letech
1785-1789, č. 50 mezi lety 1789-1791, č. 51 v letech 1791-1792, č. 53 v letech 1792-1799. Do roku 1819
přibyla čísla 54-61, do roku 1829 postavena čísla 62-70.
Roku 1830 byla dostavěna císařská silnice. Stará hospoda Labuť zanikla a postavena hospoda nová. Dáno
jí číslo 71. Okolo ní a jinde do roku 1854 vznikly domky 72 – 77. Roku 1856 postavena nová budova
školní a dáno jí č.p. 78. Od toho času vznikly nové domky 79 – 83.
V době 130 let vzniklo 38 nových obytných stavení, téměř každý čtvrtý rok jedno, což svědčí o čilém
pohybu obyvatelstva a o příznivých životních okolnostech.

Sportovní den
TJ Sokol Palonín pořádá dne 23.6.2012 od 9,00 na fotbalovém hřišti turnaj v malé kopané FIS PJAJKO
CUP, srdečně zvou pořadatelé, bohaté občerstvení je zajištěno.

Pochod pohádkovým lesem

V sobotu 30. června 2012 pořádá Myslivecké sdružení Krchleby, o.s., za podpory
Obce Krchleby "MYSLIVECKÉ ODPOLEDNE" ve sportovním areálu obce Krchleby. Začátek je ve
14.00 hod. Pro návštěvníky bude přichystané "menu" ze zvěřiny a to srnčí guláš, masová směs z
divočáka, klobásky, pro ty co nemusí zvěřinu bůček z udírny a samozřejmě další občerstvení. Ke zpřijemnění nálady bude hrát country skupina "TICHO BUĎ" z Rapotína a vystoupí country taneční skupina
"POHODÁŘI" z Bludova.
Myslivecké sdružení Krchleby Vás a občany Vaší obce zve k příjemnému prožití sobotního odpoledne.

Něco pro pejskaře/pokrač.
Jak pes stanul po boku člověka?
Jedna pověst praví, že … na počátku Bůh stvořil člověka, ale když viděl, jak je slabý, dal mu ještě psa.
U indiánských ohňů se vyprávěl jiný příběh. Podle něj Velký Duch rozhodl oddělit svět lidí od světa
zvířat. Za tím účelem svolal všechny živé bytosti na Velkou Planinu, aby jim svůj záměr oznámil.. Ve
chvíli, kdy skončil řeč, začala se země chvět a na jejím povrchu se objevila trhlina. Na jedné straně zůstali
lidé a na druhé zvířata. Když byla trhlina již tak velká a zdálo se, že se tyto dva světy navždy rozdělí,
v poslední chvíli pes přeskočil propast a postavil se vedle člověka. A tak již zůstalo navždy.
Po tisíciletí jsou psi věrnými průvodci, pomocníky i společníky člověka. Plaví se s ním na námořních
lodích, provázeli ho do válečné vřavy i při lovu, fárali do dolů, dobývali spolu s ním nehostinný ledový
severní a jižní pól i vesmír. Žijí v rezidencích milionářů i v chatrčích chudáků. Domovem je jim dřevená
bouda na dvorku vesnického domku i okanýrkovaný pelíšek v apartmánu v posledním podlaží
mrakodrapu. Střeží průmyslové objekty, banky, sklady, rodinné domky a zahrady tj. náš majetek a
materiální výdobytky, či svého Člověka, a to neohroženě, do poslední kapky krve, přičemž vůbec nevadí,
čekají-li na vetřelce, zloděje a vrahouna za ostnatým plotem či pod duchnou své zlaté paničky. Psi
zachraňují tonoucí, tahají a nosí náklady, hlídají a ženou stáda, střeží státní hranice a věznice, jsou
pomocníky policie, očima nevidomých, vyhledávají oběti lavin a zemětřesení, objevují skryté drogy a
výbušniny. Jsou pravou rukou lovců, ochráncem a kamarádem našich dětí, našimi parťáky do slunce i
nepohody, našimi mazlíčky, naší chloubou …
Pes je krásný bez ješitnosti, silný bez vypínavosti a udatný bez zběsilosti. Má všechny lidské ctnosti bez
lidských slabostí.

Lidová pranostika na červenec :
Nebyl -li červen dostatečně deštivý, dodá vodu až červenec a přidá ještě mnohé bouře.
Červenec nese parna, krupobití a medovice, jestli hojný na bouřky a vichřice.
Jaký červenec, takový leden.
V červenci déšť a slunečná pohoda - hojná bude v příštím roce úroda.
Červen 2012
Palonín 17, 789 83 Loštice, telefon: 583 445 822, e-mail: oupalonin@quick.cz

