Zpravodaj obce Palonín
Vážení občané,
na webových stránkách naší obce byly umístěny a zpřístupněny ke stažení nejběžněji používané formuláře:
Oznámení o uspořádání veřejné hudební produkce, Přihláška psa, Žádost o napojení přípojky vody, Žádost o odprodej pozemku, Žádost o povolení kácení dřevin, Žádost o povolení tomboly, Žádost o pronájem pozemku, Žádost o
přidělení čísla popisného, Žádost o udělení souhlasu Obce Palonín, Žádost o výpis z Czech Pointu, Žádost o dočasný
zábor veřejného prostranství.
Formuláře stavebního odboru MěÚ Mohelnice, Formuláře dopravního odboru MěÚ Mohelnice, Formuláře
sociálního odboru MěÚ Mohelnice, Formuláře odboru správního ze stránek ministerstva vnitra České republiky
- zde najdete nejdůležitější formuláře ke stažení (související s činností ministerstva vnitra).
Na Žádost o vydání občanského průkazu, u Přihlašovacího lístku k trvalému pobytu a některých dalších, je možné
používat pouze originální tiskopis vzhledem k technologii dalšího zpracovávání nebo vzhledem ke způsobu
archivace. V těchto případech zde naleznete pouze vzory formulářů.
Budeme rádi za Vaše názory a nápady, které využijeme k dalšímu doplnění webových stránek tak, abyste
byli spokojenými návštěvníky těchto stránek a našli tam potřebné informace.

Poslanci schválili novelu RUD : Z dopisu ing. Bartoňka, předsedy SMS ČR :
Vážené paní starostky, vážení páni starostové,
navzdory všem pověrám se stal pátek 13.7.2012 šťastným milníkem v životě našich obcí a regionů. Poslanecká
sněmovna schválila novelu rozpočtového určení daní (RUD), jejímž důsledkem bude již od příštího roku více peněz
v obecních pokladnách.
Považujeme za nutné připomenout, že naším cílem již od samého počátku bylo odstranění diskriminace obcí,
financování velkých měst na úkor menších samospráv a nastavení systémového dělení daní mezi samosprávy. To
současná novela nenaplňuje, a proto i nadále budeme na dosažení uvedených cílů pracovat.
Po tom, co se nám již dříve podařilo prosadit snížení 6,5 násobného podílu na 4,5 násobek, je současné přiblížení se
hranici trojnásobku dalším obrovským postupným úspěchem. K definitivní účinnosti novely samozřejmě ještě něco
chybí. Ale my věříme, že ani senátoři ani prezident naděje starostů nezhatí. Novela Vám umožní v obcích daleko
lépe plánovat investice, opravy a další rozvoj svých obcí. Menší závislost na dotacích Vám dovolí investovat do
toho, co obec nejvíc pálí a opravdu potřebuje. Věříme, že se také zmírní neblahý trend vylidňování venkova.
Velkou zásluhu na zdárném prosazení změny máte především Vy, kteří naši práci podporujete a stojíte za námi. Bez
Vaší podpory bychom neměli sílu zájmy obcí prosazovat. Mnohokrát děkujeme.
Nyní se budeme snažit, aby novela hladce prošla dalším schvalováním. Ale ani pak naše práce nekončí, čekají nás
další oblasti, v nichž Vám chceme pomáhat. Ať už jde o budoucnost dotací, změny zákonů týkajících se obcí,
regionální školství, poštovní služby nebo hospodaření s odpady, vždy směřujeme k jedinému cíli: posílit
sebevědomí a nezávislost obcí a měst v našich regionech. Je důležité, abyste jako představitelé obcí prokázali i
nadále odhodlání vzájemnou spoluprací chránit své obce a občany. Ve struktuře veřejné moci musí nezbytně
samosprávy posílit a zaujmout důstojné místo, které jim právem náleží.
Ještě jednou děkujeme a přejeme Vám mnoho sil a úspěchů ve Vaší náročné práci.
Za SMS ČR Ing. Josef Bartoněk,předseda
Propočet obecního rozpočtu - Vybraná obec či město : Palonín (Olomoucký kraj)
Počet obyvatel k 1.1.2011
343
Sdílené daňové příjmy
Současný systém RUD
2 352 000 Kč
Návrh systému RUD předložený MF ČR
2 883 000 Kč
Výnos na jednoho obyvatele
Současný systém RUD
6 900 Kč
Návrh systému RUD předložený MF ČR
8 400 Kč

Díky RUD by obec Palonín získala více o 531 000 Kč
Změna jízdního řádu
Od 2.9.2012 dochází ke změně jízdního řádu linky 930447:
Spoj č. 40 bude odjíždět z Loštic do Palonína v 19:05 hodin, spoj č. 37 bude odjíždět z Palonína v 19:12 hodin.
Upozornění pro některé řidiče
I Palonín je obec, to znamená, že i tady platí rychlost pouze 50 km/ hod. !!!

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
Zveme všechny občany na veřejné zasedání ZO, které se koná dne 20.září v 18,30 v salonku pohostinství Studánka.

Kulturní a sportovní akce
V červenci proběhly na fotbalovém hřišti 2 sportovní a 1 kulturní akce.
Holyday fest
Příznivci metalu a rocku měli příležitost poslechnout si tuto hudbu v rámci již třetího ročníku Holyday fest.
Koncerty skupin se konaly na fotbalovém hřišti, hostem večera byla opět skupina AC/DC Revival z Ostravy.
Návštěvníky čekalo bohaté občerstvení a dobrá hudba.
Srandamač
Fotbalové utkání, kde se proti sobě utkalo mužstvo horní části Palonína proti mužstvu dolní části Palonína. Nejlepší
hráč z každého týmu obdržel soudek piva, tuto odměnu získal i rozhodčí. Samozřejmě nechyběl ani záchranný tým
k případnému ošetření zraněných.
Hasičská soutěž o pohár starostky obce
Soutěž proběhla 28.7.2012, naše hasičská družstva se opět umístila na výborných místech, takže velké poděkování
za výsledky a vzornou reprezentaci !
Díky krásnému počasí a bohatému občerstvení si přítomní diváci určitě obě sportovní odpoledne užili. Fotografie
z uvedených akcí jsou umístěny na webových stránkách obce.
Vyvěšení moravské vlajky
Naše obec se připojila k iniciativě Moravské národní obce a v letošním roce v den příchodu slovanských věrozvěstů
Cyrila a Metoděje 5.7. vyvěsila moravskou vlajku.
Z iniciativy občanského sdružení Moravská národní obec začaly od roku 2010 některé moravské radnice (např.
Břeclav, Moravské Budějovice, Uničov a další) vlajku při slavnostních příležitostech, zejména v den slovanských
věrozvěstů Cyrila a Metoděje (5. července), opět vyvěšovat. Prvního ročníku akce se podle informací Moravské
národní obce zúčastnilo 73 radnic.
Do druhého ročníku akce se zapojilo 219 radnic, z nichž řada vyvěšuje vlajku i při jiných příležitostech, např.
městských slavnostech, hodech nebo vinobraních, na některých radnicích visí vlajka celoročně, např. v Nedvědici,
Oslavanech nebo Skrchově.
Ve třetím ročníku, tedy v roce 2012, se k této iniciativě připojilo už téměř 400 obcí, a to i českých a minimálně
jedna slovenská. Snaha o zavedení nového zvyku vyvěšování moravské vlajky má přispět k zachování kultury a
tradic Moravy jako historické země. Ta existovala jako samosprávný celek pod různými názvy až do roku 1948, kdy
bylo členění Československa na země nahrazeno krajskými zřízeními. Ani po roce 1989, navzdory snahám různých
moravistických uskupení, nebylo zemské zřízení již nikdy obnoveno. Přesto akce vyvěšování moravské vlajky nemá
za cíl usilovat o opětovné ustavení samostatnosti, ale odkázat na bohatou historii Moravy.

Doplnění vysílačů
V měsíci srpnu budou firmou Bártek namontovány vysílače bezdrátového rozhlasu v části obce „ u parčíku “ a u
fotbalového hřiště. Po montáži vysílačů bude provedena znovu zkouška slyšitelnosti rozhlasu v těchto lokalitách.

Vyřazení knížek z obecní knihovny
Vzhledem k tomu, že z evidence místní knihovny byly vyřazeny knihy ( v rámci inventarizace knižního fondu ),
budou tyto knihy nabídnuty občanům k rozebrání.
Vyřazené knihy ( pohádky, romány, detektivky aj. ) budou uloženy v přízemí obecního úřadu, kde si je občané
mohou prohlédnout a v případě zájmu zdarma odnést. Tato nabídka bude platit od 20.8. do 31.8.2012 kromě
sobot a nedělí a to v době úředních hodin, kdy je budova Obecního úřadu otevřená.
Bohužel nerozebrané knihy potom skončí v kontejneru na papír. Je to „barbarské“ řešení, ale jiná možnost není.
S tímto problémem se potýká mnoho knihoven, jenže co dělat, když regály knihoven jsou beznadějně plné a staré
knihy je nutno vyřadit…

Dáme vyřazeným knihám “ druhý “ život ?
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
- je plánován na 29. září, o přesné době přistavení kontejnerů budou občané včas informováni.

Historie obce Palonín/5 : Palonín dostává od vrchnosti další pozemky
Vrchnost darovala palonínské obci „ i ty končiny, které se Kluče panské jmenují, počna od vysoké meze vzhůru až
po obectovské a potom i loštické hranice“ na obecní pastvisko. To se stalo listem z 28.8.1718.
Palonínští poddaní proměnili tyto pozemky v les. Poddaných, kteří byli pozemky od vrchnosti podarovaní, bylo 38 a
to 26 pololáníků a 12 chalupníků. Každý z nich dostával ročně na louče na svícení 2 – 4 borové kmeny, podle délky
a síly. Podíly se rozdělovaly losem.
Když byla roku 1795 zřízena v Paloníně škola, zavázalo se 38 singularistů dávati škole z lesa ročně asi tři sáhy
palivového dříví.
4. září konala se úřední vrchnostenská revize, neboli vizitace obecního majetku a hospodářství a to ve vsích Moravičanech, Doubravici a v Paloníně. Při revizi se shledalo, že v Paloníně je „obecní“ les, který si však přivlastňují jednotliví sedláci a zahradníci v obci. Krajský úřad v Olomouci vyzval vrchnostenský úřad v Doubravici, aby věc vyše
třil a podal o ní do Olomouce zprávu. Vrchnostenský úřad pozval Palonínské k projednání záležitosti na 5.11.1844 o
9 hod. ráno na doubravickém zámku.
Palonínští zástupci Filip Paták a Václav Blechta, Jan Král st. a Jan Král ml., František Bortlík a Josef Dostál si vyžáDali odklad, aby se mohli poradit s právním zástupcem. Stání odloženo nejprve na 18. prosinec, potom na 26.únor
1845 a nakonec se konalo 17. března 1845.
Václav Blechta přečetl prohlášení, které jim poradil dát do protokolu nejmenovaný právní přítel. V prohlášení se
uvádělo, že v darovací listině z 28. srpna 1718 je, řže role, na nichž stojí les, byly vrchností darovány „ poddaným

palonským“ a ne palonínské obci, že ty role neměly býti při vizitaci lánů vpočteny „ do jejich palonských lánů“ a že
listina o darování pozemků byla dána palonským poddaným, nikoliv obci jako osobě právnické, protože obec jako
taková žádného dobytka ani tehdy neměla ani nyní nemá. Pozemky, darované na pastviska a proměněné v les,
nebyly po vydání patentu o rozdělení pastvisk rozděleny na jednotlivé určité díly a nestaly se soukromým majetkem
jednotlivců, nýbrž zůstaly dále společným vlastnictvím nástupců poddaných osadníků, kteří jimi byli původně
obdarováni.
Od zavedení číslování domů v obcích roku 1770 měly podíly na lese usedlosti označené popisnými čísly 1 – 38.
V sedmdesátých a osmdesátých letech ztratila čísla 1 a 8 podíl odprodejem budov od usedlostí. Zahradník č. 1 odprodal stavení, lesní podíl si ponechal a koupil budovu od půllánu číslo 6 spolu s lesním podílem. Na č. 6 byly tedy
dva podíly. Sedlák č. 8 odprodal od svého půllánu budovu a ponechal si lesní podíl a roku 1886 koupil obytné a hospodářské budovy od č. 9, na němž jsou tedy též dva podíly. Podle starého pravidla, které se zachovávalo pokud
singularisté les drželi, lesní podíl sám nebyl prodejný, bylo jej možno prodati neb koupiti s budovami, k nimž patřil
neb s pozemky o výměře aspoň 5 měřic.

Něco pro pejskaře/pokrač.
Lze mít spokojeného psa a pěknou zahradu zároveň?
Na zahradě naši čtyřnozí přítelé dovádějí rádi, lebedí si na sluníčku, svěřené území také svědomitě hlídají. Co si ale
počít když začnou zahradničit? Někteří psi naštěstí skoro nemají potřebu zahradu vylepšovat, a tak po nich zbudou
nanejvýš stopy na místě, kde často běhají, nebo si tu a tam zahrabou kost. A pokud jsou vynalézaví, tak ji schovají
raději do kupky písku než postaru do země – je to o dost snazší. Jenže z jiných čtyřnohých kamarádů vstávají zahrádkářům vlasy na hlavě. Hrabou v těch nejkrásnějších záhonech s takovou vervou, že zničí skoro všechny sazenice, vytahají lekníny z jezírka, protože je to skvělá zábava, a pak se ještě vyválí v pečlivě osázeném kamenném
korytě.
Trpělivá výchova se ale vyplatí. Nejlepší je začít s výchovou „slušné chování v zahradě“ již u štěněte. To si samozřejmě potřebuje především hrát, dovádět a radovat se ze života, jak to jen štěňata umějí. Ale lze ho spolu s další
výchovou postupně učit, že na některou část zahrady (tu s nejvzácnějšími záhonky) nesmí, zatímco na jiné se může
vydovádět podle libosti.
Vyznavači přírodně pojatých zahrad, kde občasná krtičina ani díra neznamená žádné neštěstí, kde se spíše než
křehké záhony vyjímají dřeviny a odolné trvalky, si většinou s výchovou psa zahradníka nemusejí příliš lámat hlavu.
Majitelé precizních okrasných zahrad, na kterých je poškození ihned vidět a kde by proto nešťastnému psovi zbyl k
obývání pouze kotec, by raději měli jeho pořízení zvážit. Samozřejmě že maličká plemena, jako je čivava nebo
krysařík, nemohou nikdy způsobit škody, jaké hravě napáchá labrador či německý ovčák.

Není lepšího psychiatra na světě než štěně olizující tvou tvář… Ben Williams

Lidová pranostika na srpen :
Rosí-li v srpnu silně tráva, pěkné povětří se očekává.
Když jsou v srpnu velké rosy, zůstane obyčejně pěkné počasí.
Srpen začíná, co červenec končil.
Moc hub srpnových - moc vánic sněhových.
Hřímá-li v srpnu, praví se, že budoucího roku hojná úroda a množství deště jest k doufání.
Srpen k zimě hledí a rád vodu cedí.
Mlhy na lukách, potocích a řekách v srpnu zvěstují trvalé počasí.
Teplé a suché léto přivádí za sebou mírný podzimek, tuhou zimu a nejlepší víno.
Když v srpnu moc hřímá, bude na sníh bohatá zima.
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