Zpravodaj obce Palonín
Vážení spoluobčané,
prosincové číslo zpravodaje je poslem, který nám oznamuje příchod dvanáctého, a tedy
posledního měsíce letošního roku. Pro některé to je období zklidnění, adventu a duševní pohody.
Jiní naopak trpí nedostatkem času, protože v práci se musí stihnout vše, co bylo na letošní rok
naplánované. K tomu ještě nakoupit dárky, sehnat stromeček, kapra a napéct cukroví. Někdy to
je pěkný shon a mnozí z nás, ale především ženy, si možná oddychnou až po štědrovečerní
večeři. Věřím, že rozsvícený stromeček a radost z rozdaných dárků bude pro nás odměnou a
potěšením.
Vánoce bývají nazývány svátky klidu a pohody, snažme se tedy o to, aby pro nás takovými byly.
Přeji vám příjemné prožití vánočních svátků.
Hana Ficnarová, starostka obce

Veřejné zasedání
Zveme občany na veřejné zasedání zastupitelstva obce Palonín, které se koná 27.12.2012 v 17,30 hod.
v salonku pohostinství Studánka.
Nový formulář
Na webové stránky naší obce byl vložen nový formulář „ Žádost o odkoupení obecního pozemku“.
Protipovodňové opatření
V rámci protipovodňových opatření v naší obci probíhají práce – zatrubnění palonínského potoka. Práce
by měly být ukončeny do konce roku, krajský úřad poskytl dotaci 760.000,- Kč. Dne 10.12.2012 proběhl
1.kontrolní den, dojednal se další harmonogram prací a sepsal zápis. Pracovník firmy EVoSP upozornil
na pravděpodobnou příčinu špatného odtoku vody během přívalových dešťů ( a tím hromadění se vody
v kanále ) – špatná průchodnost z důvodu zdiva v kanále.

Co se týče dalších prací v rámci protipovodňových opatření a to zasakovacích průlehů, požádáme o dotaci
v r. 2013, jakmile bude vyhlášena výzva.

Žádost o prodloužení výjimky na vypouštění odp.vod
Obec požádala MěÚ Mohelnice, odbor životního prostředí, o prodloužení platnosti rozhodnutí na
vypouštění odpadních vod, platnost končí 31.12.2012.
V žádosti byl také zmíněn argument, že obec s 350 obyvateli nemá šanci získat dotaci alespoň 90 %
(rozhodnutím vlády ČR bylo stanoveno přednostní řešení odpadních vod v obcích nad 2000 EO) a navíc
rozpočet obce by byl neúnosně zatížen případným úvěrem.
V poslední době jste mohli v naší obci vidět geodeta, který prováděl zaměřovací práce, tato měření ve
formě studie a doložené na CD se budou moci v budoucnu použít jako podklad pro projektanta a pro
odbor životního prostředí lze toto chápat jako vstřícný krok ze strany obce.
Vyjádření odboru ŽP by měla obec obdržet do konce roku 2012.

Poplatky za svoz KO
V květnu 2012 byl schválen zákon, který upravuje s účinností od r. 2013 legislativu v oblasti
místních poplatků a mimo jiné i max. sazby poplatků za odpady, kdy poplatek za odvoz odpadků
může činit až 1000,- Kč za obyvatele a rok.
Na základě rozborů nákladů a příjmů za svoz netříděného komunálního odpadu rozhodla obec
Palonín ponechat výši poplatku od 1.1.2013 stejnou jako dosud, tj. 410,- Kč. Je to i díky všem
občanům, co řádně třídí odpady, neboť domácnost, která třídí odpad, snižuje objem netříděného
odpadu, a tím i výši poplatku účtovaného obcí. Ten, kdo odpad netřídí, musí počítat s tím, že
svým neekologickým chováním zvyšuje náklady obce za netříděný odpad, a tím celý poplatek.
Kamenné kříže
Vzhledem k tomu, že v zákonné lhůtě 6-ti měsíců se nepřihlásili vlastníci kamenných křížů
(1 kříž u dálnice a 1 kříž směrem k Lošticím), budou uvedené kříže zapsány do majetku naší
obce.
Stavební povolení od ledna 2013 několikanásobně podraží
Stavební povolení bude výrazně dražší. Od ledna 2013 se mění sazebník správních poplatků
a v některých případech narostou poplatky i více jak desetinásobně. Např. poplatek za stavební
povolení rodinného domu vzroste ze stávajících 300 Kč na 5 000 Kč, poplatek u stavby s více
než třemi byty vzroste na 10 000 Kč.
Ti, kdo mají projekty téměř dokončené, se vyšším poplatkům mohou vyhnout tím, že žádost o
stavební povolení podají ještě do konce roku 2012. Povinnou součástí dokumentace pro stavební
povolení je kromě projektu také Průkaz energetické náročnosti budov a Požárně bezpečnostní
řešení stavby a to nejen poro stavby ze stavebního systému HELUZ, ale i pro ostatní systémy
jako např. Porotherm, Ytong, dřevostavba a pod. A to jak pro RD, tak pro bytové domy či jiné
druhy staveb.
1. Obecní ples
12. ledna 2013 se v KD Palonín bude konat historicky první palonínský obecní ples, na který
srdečně zveme všechny občany. K poslechu i k tanci bude hrát skupina Menhir ze Studené
Loučky. Bohaté občerstvení a tombola, vstupné 50,- Kč (vstupenka bude sloužit i jako poukaz na
jeden nápoj zdarma).
Turnaj ve stolním tenise
TJ Sokol, oddíl kopané pořádá dne 29.12.2012 v KD Palonín 1. ročník povánočního turnaje ve
stolním tenise. Turnaj začíná v 10,00 hodin, startovné 20,- Kč, hrací systém dle počtu
přihlášených až na místě v den turnaje. Občerstvení zajištěno.
Přijďte se protáhnout nebo jen povzbudit hráče !

Historie obce Palonín/8 :
Slovenské nakladatelství vydalo knihu „ Elita armády “, kde se píše i o rodákovi z Palonína.

Pro pejskaře/pokrač.
V nejlepších letech jste strávili se svým psím kamarádem mnoho hodin hrami, cvičením,
běháním, prostě jste byli spolu. Jak váš přítel stárnul, poskytovali jste mu laskavé povzbuzení,
aby mohl zpomalit a vždy když bylo třeba, podali jste mu pomocnou ruku jako poděkování za
celou tu dobu, kdy vám přinášel radost a nezištné přátelství.Celý společně prožitý život jste se
snažili hledět na vše společnýma očima. Pokud jste byli spolu od štěněcího věku, chránili jste ho
před zraněním a snažili jste se ho naučit vše potřebné. Během dospívání jste se mnohokrát
museli vyrovnat s jeho vzpurnými návaly nezávislosti.
Žijete-li se svým psím přítelem, nezvratně budete dříve či později donuceni, abyste udělali
zásadní rozhodnutí, které určí jeho konečný osud – rozhodnutí o životě a smrti. Je to
nejobtížnější rozhodnutí, kterému musí každý zodpovědný majitel psa čelit:
Je vše beznadějné a měli byste zkrátit jeho utrpení? Měli byste usilovat o náročnou léčbu, která
možná nebude neúspěšná? Kolik bolesti může váš pes zkusit? Toto je ovšem jedna z největších
zodpovědností, kterou musíte převzít, když si vezmete psího přítele domů, jako člena své rodiny.
Máte-li se svým psem opravdu hluboké pouto, zjistíte přesně, kdy jeho bolest začne být příliš
velká, a i když to může chvíli trvat, než si to připustíte, jakmile to víte, musíte pro něho udělat to
co je třeba.
V ideálním světě by se pes, když nastal jeho čas, jen položil do pelíšku, odplul by do spánku a už
nikdy by se neprobudil. To se skutečně někdy stává, ale ve většině případů musí majitel převzít
aktivní roli, aby dovedl život svého psího kamaráda ke klidnému konci. Psi obvykle vědí a
vycítí, že jejich čas nadešel a to daleko dříve, než si to jsou jejich majitelé ochotni připustit, a
čelí tomu beze strachu a s klidem.
Když žijete se svým psím přítelem osm, deset a více let, poznáte ho velmi dobře – a on velmi
dobře pozná vás. Když ztratíte dobrého přítele, obzvlášť takového, který byl členem vaší rodiny,
je to hodně smutné…
Smrt sama není hrozná. Hrozné je vědomí, že něco už nikdy nebude, že už nikdy váš psí
kamarád nepřiběhne vrtíce ocasem a nikdy už na vás nebude koukat teplýma hnědýma očima.
Ale psí život se nikdy neuzavírá, neexistuje začátek a konec života se psím kamarádem. Je to jen
jedna etapa, od které vás vede cesta k dalšímu spojení. Jakmile máte život se psy v krvi,
nebudete schopni žít bez nich. Na většinu z vás čeká další vztah, možná ne nyní ani příští měsíc,
ani ne za rok, ale někde v budoucnu jistě čeká váš další psí kamarád.
Važte si tedy těch roků, které máte společně pro sebe, a dělejte vše pro to, aby vám vydržely co
nejdéle.

Lidová pranostika : prosinec
Není-li prosinec studený, bude příští rok hubený.
Lucie noci upije, ale dne nepřidá.
Jaké zimy v prosinci – taková tepla v červnu.
Studený prosinec – brzké jaro.

prosinec 2012
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