Zpravodaj obce Palonín
Nedoplatky
V měsíci květnu budou občanům, kteří do 30.4.2013 nezaplatili poplatky za komunální odpad a
spotřebovanou vodu za rok 2012, zaslány upomínky k zaplacení dlužných částek. Pokud v termínu,
uvedeném v upomínkách, nebudou poplatky uhrazeny, budou tyto pohledávky předány k vymáhání
právní cestou s tím, že veškeré další vzniklé náklady ( právní služby, soudní poplatky, úroky ) dlužnou
částku navýší. Dále má každá obec právo dlužné částky zvýšit až trojnásobně.
Kontejnery na tříděný odpad
Žádáme občany, aby na tříděný odpad ( papír, sklo a plasty ) používali už nově přistavené kontejnery od
firmy AVE. Bílé a barevné sklo se vhazuje pouze do jednoho kontejneru.
Děkujeme za pochopení.
Kostel sv. Josefa
Jak jste již byli informováni, na základě naší žádosti o prohlášení kostela sv. Josefa za kulturní památku,
Ministerstvo kultury svým rozhodnutím z 11.3.2013 prohlásilo kostel sv. Josefa za kulturní památku.
Vzhledem k tomu, že není zmínka o tom, kdo je majitelem zvonů, Obecní úřad prosí občany, kteří by
mohli k vlastnictví zvonů podat informace, aby je oznámili na Obecním úřadě nebo kronikáři p. Kusému.
Protipovodňové opatření
Ve středu 15.5. se uskutečnilo jednání s projektantem panem Lindnerem, které se týkalo podání další
žádosti o dotaci na opravu stávajícího zatrubnění v rámci protipovodňového opatření – část II a podání
žádosti o dotaci na vybudování zasakovacích příkopů nad obcí v melioračním pásu.
Co se týče opravy zatrubnění, občané budou seznámeni s navrženou trasou oprav ( od vpusti u silnice
směrem do obce ).

Cyklostezka
Dne 23.4. 2013 proběhlo v kanceláři OÚ jednání, týkající se projektu uvažované výstavby
cyklostezky Palonín - Loštice. Jednání se zúčastnil projektant, zástupkyně Správy silnic
Olomouckého kraje, pracovnice odd. dopravy MěÚ Mohelnice. Se zástupcem dopravní policie
se projektant domluvil na schůzce v jiném termínu.
Vypracovaný návrh projektu výstavby odpovídá požadavkům bezpečnosti a podmínkám
silničního zákona, zbývá dopracovat ještě pár detailů, o kterých se na této schůzce jednalo.
Po zapracování těchto detailů bude projekt předložen všem dotčeným úřadům k připomínkování
a schválení.
Dalším krokem, a ne jednoduchým, bude oslovení majitelů pozemků ( do kterých by musela
cyklostezka v některých místech částečně zasahovat ) a jednání s nimi a také jednání s městem
Loštice, protože cyklostezka by vedla i přes jeho katastrální území. Samotné vyřizování nutných
žádostí a povolení obnáší několik měsíců.
Vyžádala jsem si z Policie ČR statistiku nehodovosti v souvislosti s cyklistickou dopravou od
1.1.2008 do května 2013 a to v úseku Palonín – Loštice, v tomto úseku došlo k celkem šesti
dopravním nehodám : r. 2008 – 2 dopravní nehody bez zranění osob, roky 2009 – 2010 byly bez
dopravních nehod, r. 2011 – 1 dopravní nehoda s lehkým zraněním cyklisty, r. 2012 – 2 dopravní
nehody s jedním lehkým zraněním cyklisty a r. 2013 – 1 dopravní nehoda s těžkým zraněním
cyklisty.

Kácení máje a dětský den
SDH Palonín pořádá dne 7.6. 2013 na hřišti za Obecním úřadem Kácení máje spojené s dětským
dnem.
Pozvánka na Den Mikroregionu 2013
Dne 22.6.2013 pořádá obec Krchleby XII. ročník Dne Mikroregionu Mohelnicka a současně
oslavu u příležitosti 740 let založení obce Krchleby. Všechny, kteří do Krchleb přijedou, čeká
bohatý kulturní a sportovní program.
Součástí sportovního programu jsou soutěže jednotlivých družstev obcí – nohejbal tříčlenných
družstev ( počet hráčů 3+2 ), vybíjená smíšených družstev mládeže do 14 let ( počet hráčů 4+2 )
a petang smíšených družstev ( počet hráčů 3+1 ).
Žádáme zájemce o účast v uvedených disciplínách aby se nahlásili v kanceláři OÚ Palonín !
Pozvánka na oslavu 660 let založení obce Třeština
Obec Třeština zve na oslavu, která se koná 8. června u příležitosti 660 let od první zmínky o
obci. Program ( hudební, kulturní a sportovní ) začíná ve 14,00 hodin.
Den vyvěšených hrabí
Dne 15.5. i naše obec symbolicky podpořila Druhou zlínskou výzvu.
Vážená paní starostko, vážený pane starosto, vážení podporovatelé Druhé zlínské výzvy,
ve čtvrtek 9. května jsem jednala s ministrem MMR panem Kamilem Jankovským a bylo
dosaženo významné shody v oblasti prosazování zájmů obcí v nových operačních programech.
Pan ministr Jankovský s námi chce nadále komunikovat a dosáhnout kompromisu ve
prospěch venkova. Pro vyjasnění dalších požadavků budeme dále vyjednávat s premiérem,
ministrem zemědělství a ministrem financí.
Avízovanou demonstraci 15. 5. 2013 na Staroměstském náměstí organizačně zajišťovalo
Sdružení místních samospráv ČR a v návaznosti na výsledky čtvrtečního jednání byla
demonstrace zrušena.
Vzhledem k budoucímu vyjednávání s premiérem a dalšími odpovědnými ministry je však
nutné zůstat ve střehu a v pohotovosti, proto místo demonstrace s hráběmi v Praze, vyvěsíme
15. 5. 2013 v 9.00 hodin klasické dřevěné hrábě místo vlajek. Chceme ukázat, že máme smysl
pro humor a prezentovat touto formou náš odpor proti hrabivosti velkých hráčů.
Děkujeme Vám za Vaše pochopení a za Vaši podporu v tomto nelehkém společném boji.
Ve Zlíně 10. 5. 2013
Ing. Jana Juřenčáková
předsedkyně Druhé zlínské výzvy, předsedkyně Sdružení místních samospráv ČR
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