Zpravodaj obce Palonín
Webové stránky OÚ – doplnění o důležité zákony
Webové stránky byly doplněny o vzory některých smluv ( darovací smlouva, mandátní smlouva,
kupní smlouva na movitou věc ( univerzální vzor smlouvy ), smlouva o převodu pozemku a
stavby, kupní smlouva na prodej movité věci ( univerzální vzor smlouvy ), dohoda o ukončení
nájmu bytu a dále přehled nejdůležitějších zákonů ( obchodní zákoník, občanský zákoník,
zákoník práce, zákon o nájmu, zákon o rodině aj. ) po rozkliknutí se zobrazí texty.
RUD – rozpočtové určení daní
Prezident podepsal klíčový zákon posilující od 1. 1. 2013 rozpočty obcí.
Historie i současnost boje o spravedlivější financování je dobře známá. Často se ale zapomíná na místa,
kde úsilí za nové rozpočtové určení daní vznikalo. Kromě slovácké vesnice Suchá Loz to byla také
valašská víska Vysoké Pole, kde již v roce 2006 projevili velkou nespokojenost s diskriminačním
rozdílem mezi financováním venkova a čtveřice největších měst v republice. „Tehdy nechtěl naši
chudobu nikdo řešit. Podali jsme stížnost k Ústavnímu soudu ČR i k evropskému soudu ve Štrasburku.
Pak jsme spoluzakládali Sdružení místních samospráv ČR, kde se nakonec sešlo 1100 obcí z celé
republiky. A mělo to smysl!“ vzpomíná na nedávná léta Josef Zicha, dlouholetý starosta Vysokého Pole.
Novela rozpočtového určení daní tento stav výrazně napravuje. Obcím by mělo od příštího roku přibýt
více než 12 miliard korun. „Dnešní podpis prezidenta je pro nás obrovským zadostiučiněním, naše
mnohaletá dřina nebyla marná. V moři negativních zpráv je tato pozitivní událost opravdovou radostí.
Z neprůhledných tunelů se peníze ze státního rozpočtu posunou o něco blíž občanům,“ líčí předseda
Bartoněk základní fakta ke schválené novele. Ta přesune část prostředků z rozpočtů 4 největších měst
v ČR, která jimi doposud disponovala neoprávněně, směrem do venkovských regionů a dále poskytne
prostředky původně vyčleněné na ministerské dotační tituly přímo obcím. Tím výrazně klesá prostor pro
vznik korupčního jednání.
Z veřejného zasedání ZO 20.9.2012
Zastupitelstvem obce bylo schváleno :
- rozpočtová změna č. 3, záměr prodeje obecního pozemku a pronájmu, dotace na protipovodňová
opatření 760.000,- Kč, dotace na nákup has. stříkačky, dotační titul z programu POV na opravu budovy
OÚ, vybraná firma na zhotovení územního plánu, příspěvek na Vítání občánků, příspěvek ÚSS N.Zámky
na zahradní slavnost, zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí na výstavbu ČOV a splaškové
kanalizace
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s:
- vydáním vnitřní směrnice č. 2/12 ( Etický kodex člena ZO), dopisem Hydroprojektu o možnosti odkupu
pozemků, zdražením vody, volbami 2012, informacemi k cyklostezce Palonín-Loštice, termíny odpisů
vody, termíny svozů komunálního odpadu a svozy velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
Vítání občánků
Přivítání 7 nových občánků do společenství naší obce je plánováno na začátek listopadu 2012,

termín bude včas upřesněn.

Opereta v růžové zahradě
I v letošním roce se uskuteční v kulturním domě Palonín vystoupení předních sólistů Národního divadla
moravskoslezského Ostrava a členů Slezského divadla Opava. Kromě ukázek z nejznámějších operet
zazní i písně z muzikálů a na závěr staré české písničky.
Obecní úřad by chtěl tento pořad věnovat také všem seniorkám a seniorům v rámci oslav Mezinárodního
dne seniorů, který připadá na 1. října každého roku.
Vystoupení se bude konat 26. října v 19,00 hodin.
Odpis vody
Ve dnech 27.9. – 30.9. bude pan Kučera provádět odpis vodoměrů. Spotřebovaná voda bude účtována
ještě za cenu 18,00 Kč/m3, u dalšího odečtu vodoměrů na jaře r. 2013 bude sazba již 20,- Kč/m3. Prosím,
umožněte mu přístup k vodoměrům.
Svoz velkobjemového a nebezpečného odpadu
Svozy budou uskutečněny v sobotu 29.9.2012, kontejnery budou přistaveny od 7,00 – 11,00 hodin.
OD ŘÍJNA BUDE SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU JIŽ KAŽDOU STŘEDU.
Dotace – zatrubnění
Krajský úřad Olomouc přidělil naší obci dotaci 760.000,- Kč, tato částka bude použita pro zkapacitnění
potrubí v dolní části obce v rámci protipovodňových opatření. Celá akce je průběžně projednávána
s projektantem, který zpracovává projektovou dokumentaci a zastupuje obec při jednání s úřady.
Koncem září bude podána výzva k podání nabídek na práce spojené s výměnou potrubí, osloveny budou
minimálně 3 firmy a vyhodnocení nejlepší nabídky proběhne do konce letošního roku. Samotné práce by
měly být zahájeny pravděpodobně na jaře 2013. V první fázi se bude jednat o zkapacitnění 61 metrů
úseku ( od p. Giesla po komunikaci ), zkapacitnění zbývajícího úseku - až po vyústění do toku - v délce
385 metrů bude řešeno až po schválení další dotace v r. 2013.
Cesta k Trpínu
V srpnu byla dokončena oprava cesty od horního konce Palonína směrem k Trpínu. Na vjezdu do
Palonína bude na cestě umístěna informační tabule s mapkou naší obce s vyznačenými směry na nejbližší
obce a zakreslenými záchytnými body ( pohostinství, obchod, fotbalové hřiště apod. ) pro lepší orientaci
cyklistů, kteří přijedou do Palonína poprvé.
Opravu cesty provedla firma STAVES, kamenivo dodal Kamenolom Loštice, auta na dovoz materiálu
zajistila firma PALOMO Loštice.

Cyklostezka Palonín – Loštice
V srpnu bylo provedeno geodetické zaměření úseků pro výstavbu cyklostezky a to po obou stranách
silnice II/635 a zpracovaná zpráva. Jeden výtisk byl předán projektantovi z agentury RARSM, se kterým
se uvedený úsek prošel, aby mohl posoudit situaci přímo na místě a mohl zpracovat dokumentaci pro
územní řízení.
Dle jeho vyjádření by mohla budoucí cyklostezka vést podél silnice nejblíže k Palonínu, tj. bez přejezdu
křižovatky. Zhruba 90% pozemků za příkopou budou stavbou dotčeny, dle zaměřených hodnot by se
jednalo o nutnost výkupu pozemků v šíři 20 – 30 cm, převážně v k.ú. Palonín. Přesné údaje by byly
zpracovány v projektu.
Veškeré informace jsem předala starostovi města Loštic, který sdělil, že plánek nové továrny na výrobu
tvarůžků ještě není, protože celý projekt výstavby továrny je vázán na odkoupení pozemku. Přesto ale tato
záležitost byla projednána na zasedání Rady města Loštice, která schválila umístění cyklostezky LošticePalonín dle námi předloženého návrhu, tj. podél silnice II/635 pravá strana směr Loštice-Palonín.
Předložený návrh musí být součástí územní studie, která musí být dle platného územního plánu

zpracována do března 2013. Realizace cyklostezky bude možná až po vybudování kanalizace v dané
oblasti, náklady na zpracování projektové dokumentace na vybudování cyklostezky budou navrženy do
rozpočtu roku 2013. Rada města pověřila starostu města dalším jednání se starostkou obce Palonín.
Pozemek OÚ za obchodem
Obecní pozemek ( za obchodem ) byl konečně uklizen a je velká škoda, že nebyla pořízena fotografie
před úklidem, aby bylo možno porovnat minulý a současný stav ( zřejmě z důvodu, že „ tam není z ulice
vidět “ stal se tento pozemek skládkou a odložištěm starých, nepotřebných a rozbitých věcí ).
Poděkování za uklizený pozemek patří p. Horákovi, který vše vytřídil, plastové věci navezl do kontejneru,
kovový odpad odvezli mladí hasiči a nepotřebné a rozbité věci byly vyvezeny v rámci jarního svozu
velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Konečná úprava, tj. srovnání pozemku, proběhla koncem
srpna.
Na pozemek byl navezen materiál, který byl ještě donedávna uskladněn na cizím pozemku a bude
nabídnut k prodeji ( bylo prodáno již několik žlabů ). Touto cestou bych chtěla také poděkovat mladým
hasičům a jejich kamarádům, kteří se na převozu materiálu podíleli. Nebylo to jednoduché, neboť velký
betonový žlab váží kolem 100 kg a k odvozu jich bylo 125 kusů, které se musely ručně nakládat na
vlečku a ručně i skládat.

Dokončení hřiště za OÚ
V srpnu bylo dokončeno hřiště za obecním úřadem, je k dispozici zájemcům o míčové hry. Řeší se ještě
postavení sloupů s ochrannou sítí, která by měla zamezit nechtěnému pádu míčů do sousedních zahrad.
Bylo by možná dobré, kdyby některé místní organizace využily předpovědi na krásný podzim a
zorganizovaly sportovní akci podobnou akci „ Srandamač “ v nohejbale nebo jiné míčové hře.

Jednání MěÚ Mohelnice – povolení výjimka
Dne 5. září proběhlo jednání s ved. odboru životního prostředí v záležitosti prodloužení povolení pro
vypouštění odpadních vod do vod povrchových, stávající povolení má platnost do 31.12.2012.
Odbor životního prostředí se k naší žádosti o povolení nestaví negativně, ale požaduje, aby před podáním
oficiální žádosti o povolení naše obec nechala zpracovat dokumentaci pro územní rozhodnutí pro
výstavbu ČOV a splaškové kanalizace a kopie dokladů, dokládající aktivní přístup naší obce k řešení této
záležitosti ( usnesení z veř. zasedání, výběrové řízení na zpracovatele dokumentace apod. ) doložit
k žádosti.
Z toho důvodu bude v říjnu uveřejněna výzva k podání nabídek na zpracování předmětné dokumentace a
s dodavatelem nejvýhodnější nabídky bude sepsána smlouva.
Rizika topné sezóny
Už jste si nechali zkontrolovat svůj komín či topidlo? Pamatujte! Pokud jste si ještě nenechali vyčistit
komín a zkontrolovat topidlo, tak je nejvyšší čas to udělat a sehnat si odborníka.
Pár důležitých pravidel:
Ještě před topnou sezónou by si měl každý vyčistit kamna a seřídit kotel topení.

Topí-li se pevnými palivy, zanesený komín vede nejen ke špatnému hoření, ale roste i nebezpečí vznícení
sazí, škvíry v komínovém plášti zase hrozí vznikem požáru na půdě.
U plynových kotlů je navíc nutná jak čistota komínových průduchů, tak předepsaného tahu komína.
Při prvním zatopení v sezóně kotel a komín raději příliš nenamáhejte a topte méně intenzivně.
Bezpečnostní zásady:
Zvýšenou pozornost je třeba věnovat správné instalaci a údržbě topidel. V žádném případě neinstalujte
topidla bez odborné pomoci.
Topidla nepodrobujte jakýmkoliv domácím “vylepšením” nebo úpravám, zvyšuje se tím riziko vzniku
požáru, výbuchu či jiného neštěstí.
Vždy je třeba dodržovat zásadu bezpečné vzdálenosti topidla od dalších předmětů v místnosti, stavebních
konstrukcí a podlahových krytin.
Jakékoliv hořlavé látky a předměty, které se mohou vznítit, (ba i obyčejný hadr), skladujte pokud možno
co nejdále od topidel. V žádném případě neodkládejte na topné či ohřevné plochy jakékoliv hořlavé
předměty.
Pamatujte! Zkontrolovaný a dobře vyčištěný a seřízený tepelný spotřebič přináší nejen spolehlivější
provoz a požadovaný výkon, ale i významnou úsporu paliva.

Historie obce Palonín/6 :
Losový způsob přidělování borů držel se i v druhé polovině 19. a v prvé 20. století. Každý rok se
vyměřily asi 3 měřice lesa k pokácení. Křivé kmeny se porazily na polena. Škola dostala 9
kubických metrů štípaného dřeva a 3 kub.m válků, hajný dostal jako deputát 10 m. kub. dřeva a
starý hajný na odpočinku 8 kub.m. polenového dřeva kromě haluzí. Je-li polenového dřeva málo,
zbytek po odvedení uvedených dávek se prodal, bylo-li ho dosti, rozdělil se losem mezi
podílníky. Z prodaného dříví se platila veškerá lesní správa a výlohy jako daně, jarní vysazování
stromků, služné a pojištění hajného, mzda a pojištění drvoštěpů, opravy lesních cest apod.
Názvy lesa – jednotlivých částí – kolem něhož je dosud několik hraničních kamenů s letopočtem
1718, počínajíc od poetických hranic byly : Kluče, Pod Klučí,. Tisovec, Vrchy, U sv. Františka,
Skalky, Kabílky a Niva. Od scelení palonínských pozemků, provedeném v letech 1905-1906,
přibyly ještě názvy : Vinohrady a Hejčky.

Před rokem 1923 měl les singularistů rozlohu 75 ha 95a a 2 čtv. m vdovy Jenovefy Vrtalové,
rolnice, o výměře 2 ha 66a a 82 čtv.m.
K zaokrouhlení lesa byla 1.6.1926 podána u státního pozemkového úřadu v Praze žádost o příděl
lesa z obectovského revíru na panství bouzovském. Po každoročních urgencích bylo konečně 9.
února 1934 lesního přídělu dosaženo. Velkou zásluhu o to měl Jaroslav Poštulka, přidělená
plocha obnášela 97 ha 95 a a 42 čtv. m.
Přídělová cena za 1 ha lesní plochy byla stanovena na 2.300,- Kč. Výlohy s koupí spojené byly
uhrazeny tak, že každý člen spolku singularistů složil na každý podíl hotově 3.000,- Kč,
vypůjčilo se 100.000,- Kč a zbytek byl uhrazen hotovostí za tržbu dřeva z dřívějších let. Také
výpůjčka se měla splácet lesní tržbou. Aby se tato zvětšila omezil se roční příděl borů členům.
Přidělený les ohraničovala silnice z Hrabí do Podolí a skládal se z tratí Boří a Nivka.
Něco pro pejskaře/pokrač. - Psi podle znamení zvěrokruhu.
Pes narozený ve znamení Berana - vůdce smečky. Beran je první znamení zvěrokruhu. Pes
narozený ve znamení Berana chce být vůdcem a nechce o tom diskutovat.
Psi narození ve znamení Berana mají vzrušující a dobrodružný život. Jsou to bystří a inteligentní
psi, kteří občas neberou ohledy na ostatní. Vzhledem ke znamení zvěrokruhu je u těchto psů
normální, že chtějí být vůdci smečky, a ve volné přírodě je mezi divokými psy a vlky skutečně
nejvíce vůdců smečky narozených ve znamení Berana.
Pes narozený v Beranu je k neutáhání, potřebuje hodně fyzické aktivity a dlouhé procházky.
Je vhodný například pro agility nebo hru s frisbee. Na neznámém místě to bude právě pes
narozený v Beranu, který se jako první vydá na průzkum.Pes narozený v Beranu často utrpí
zranění nebo úraz, protože jeho zvědavost je větší než opatrnost. Tohoto psa mnohem více
vyčerpá, když má být zavřený v malém prostoru, než kdyby měl hlídat velký objekt nebo
pozemek.Tento pes nebývá vhodný do bytu, i když mohou nastat výjimky, které je možné
odhalit podrobnějším zkoumáním psova horoskopu.Psa narozeného v Beranovi těžko zavřete za
plot, většinou si velmi vynalézavě najde únik a pak se celé noci toulá po okolí.
Pes narozený ve znamení Berana nikdy nebude slepě poslouchat. Již od štěněte chce být
osobností, kterou respektují jiní psi i lidé. Je chybou snažit se utlumit jeho osobnost. Psovi
narozenému ve znamení berana je ale dána i dobrosrdečnost, nevydrží být dlouho smutný nebo
mrzutý. K jiným zvířatům jsou psi narození v Beranovi netolerantní, někdy až nebezpeční.
Znamení Berana je příznivé pro lovecké psy, a chrty.
Pro psa narozeného v Beranovi je nejvhodnější páníček, ale i psí kamarád, narozený ve Lvu nebo
Střelci. Rozvážnost těchto znamení působí jako protiváha nevyrovnanosti psů narozených v
Beranovi.
Lidová pranostika : září
Teplé září - dobře se ovoci i vínu daří.
Divoké husy na odletu - konec i babímu létu.
Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom.
Lidová pranostika: říjen
Je-li říjen velmi zelený, bude zato leden hodně studený.
Teplý říjen - studený listopad.
Spadne-li v říjnu listí, bude mokrá zima.
Mlhy v říjnu - sněhy v zimě.
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