Zpravodaj obce Palonín
Pozvánka na veřejné zasedání ZO
Zveme občany na veřejné zasedání zastupitelstva obce Palonín, které se koná 27.6.2013 v 17,30 hod.
v salonku pohostinství Studánka.
Změny ve vedení Svazku obcí Mikroregionu Mohelnicko

Po odvolání ing. Antonína Navrátila z postu mohelnického starosty, který byl i předsedou
Svazku obcí Mikroregionu Mohelnicko, byl Valnou hromadou zvolen nový předseda PhDr.
Ctirad Lolek, starosta města Loštic, místopředsedou byl zvolen pan Antonín Pospíšil, starosta
Moravičan a dalšími členy výboru jsou pan Saksa, starosta Klopiny a pan Holouš, starosta
Úsova.
Webové stránky obce - kontakty
Vzhledem k tomu, že do kanceláře OÚ často volají ( a nejen zdejší ) občané se žádostí o
poskytnutí kontaktu na místní firmy nebo živnostníky, chtěli bychom na webové stránky naší
obce tyto kontakty uveřejnit. Obracíme se proto na místní podnikatele s dotazem, zda souhlasí
s uveřejněním kontaktu na jejich firmu, pokud ano, ať údaje nahlásí v kanceláři Obecního úřadu.
Projekt cyklostezky
Dne 28.5.2013 proběhlo v kanceláři OÚ další jednání, kterého se zúčastnil projektant a
zástupkyně MěÚ Loštice. Byly projednány detaily projektové dokumentace, která bude zaslána
projektantem na příslušné úřady k projednání a vyjádření.
Dalším krokem, jak už jsem se zmínila, bude oslovení všech majitelů pozemků, do kterých bude
cyklostezka částečně zasahovat, neboť souhlas majitelů je nutný pro další jednání (majitelům
dotčených pozemků budou předloženy celkové výměry ). Možnosti nebo způsoby vyrovnání za
zastavěný pozemek budou projednány na veřejném zasedání zastupitelstva obce, neboť veškeré
odkupy ( příp. směny ) pozemků nebo zřízení věcných břemen podléhá schválení
zastupitelstvem.

Územní plán
Po schůzce s architektkou ing. Hamšíkovou, kdy byly upřesněny zbývající detaily pro
navrhovaný územní plán, bude návrh územního plánu předložen občanům k případným dotazům
nebo připomínkování. Termín setkání s občany, kterého se zúčastní i ing. Hamšíková, bude včas
upřesněn a vyhlášen.
Novela katastrálního zákona
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila dne 17.5.2013 ve třetím čtení návrh
nového katastrálního zákona. Zákon vytváří nezbytný rámec pro novou podobu občanského
práva v oblasti nemovitostí a přispěje k transparentnosti a hladkému průběhu realitních transakcí
i ke zlepšení podmínek pro hypoteční úvěrování.
Katastrální zákon navazuje na novou podobu občanského práva, která nabývá účinnosti 1. 1.
2014. Do katastru nemovitostí se tímto zákonem promítá obnovená zásada, že stavba je součástí
pozemku, rozšiřuje se počet zapisovaných typů věcných práv například o právo stavby
umožňující do budoucna realizovat stavby na cizích pozemcích, ale také o nájem nebo pacht
zemědělské půdy. Přijatý zákon zpřísňuje přezkum listin předložených k zápisu právních vztahů
k nemovitostem a klade důraz na informování vlastníků o prováděných zápisech.
Ve snaze reagovat na informace o výskytu sice málo četných, ale závažných podvodů při
nakládání s nemovitostmi poslanci ještě rozšířili povinnost katastrálních úřadů informovat
účastníky vkladových řízení nad rámec navržený vládou. Toto rozšíření si vyžádá další výdaje ze
státního rozpočtu. Pozměňovací návrhy, které by prodloužily vkladové řízení, přijaty nebyly.
Díky informaci z katastru se vlastník nemovitosti může bránit proti tomu, aby případný
podvodník převedl jeho majetek na jinou osobu. Úprava navazuje na nový občanský zákoník,

který začne platit od nového roku. Vlastník, který zjistí, že podvodník jeho nemovitost převedl
na někoho jiného, musí do jednoho měsíce od tohoto zjištění požádat katastr nemovitostí o
vyznačení tzv. poznámky spornosti a do dvou měsíců poté doložit katastrálnímu úřadu, že podal
k soudu žalobu na určení vlastnického práva. Pokud následně u soudu prokáže, že šlo o podvod,
bude znovu zapsán jako vlastník bytu - nemovitosti.
Povinnost OSVČ od 1.1.2014
Od 1. 1. 2014 již budou všechny OSVČ muset podávat své Přehledy (a případně i další
dokumenty) vůči ČSSZ pouze v elektronické formě. Na papírovém formuláři to již nepůjde.
Podávání vůči ČSSZ v elektronické formě má dvě varianty, zmiňované již v úvodu: buďto si
OSVČ nechá zřídit svou datovou schránku, skrze kterou pak může odeslat vyplněný elektronický
formulář (bez nutnosti jej elektronicky podepsat), nebo musí své podání (samozřejmě
v elektronické podobě) opatřit svým uznávaným elektronickým podpisem a pak jej podat skrze
tzv. VREP (Veřejné rozhraní pro e-podání), které provozuje ČSSZ.
Najde se ještě svědek těchto událostí, který by doplnil strohé archivní údaje vlastní
vzpomínkou nebo svých již nežijících vrstevníků, a tím by přispěl nějakým detailem
k rozšíření dosavadních informací?
Letecké havárie v okolí Loštic
Okupací Čech a Moravy po 15. březnu 1939 získalo německé vojsko nejen množství
vojenské techniky, ale také dokonalou infrastrukturu. Zejména na střední Moravě představovala
pravidelná síť velkých leteckých základen Brno, Vyškov, Prostějov, Olomouc, Přerov a
Otrokovice, ideální zázemí pro letecký výcvik. Německé letectvo Luftwaffe oblast rychle
využilo a výcvik nových pilotů zajišťovaly nejprve letecké školy z Vyškova resp. Olomouce
nebo z Prostějova, od roku 1944 pak škola bitevních letců v Prostějově. Intenzivní letecký
výcvik byl však doprovázen také řadou leteckých nehod.
V okolí Loštic dne 9. června 1944 musel pro poruchu motoru nouzově přistát letoun,
který dosedl na pole mezi Loštice a Moravičany a byl značně poškozen. Přesto jeho pilot Fw.
Alfred Ulmann byl jen lehce zraněn.
Téměř totožnou událost oznámila četnická stanice Loštice opět 6. prosince 1944. Podle
hlášení přistál nouzově v 13.40 hodin na pole blízko Loštic stroj Fw 190 s číslicí 3 na trupu. Jeho
pilot zůstal nezraněn a ani na letadle nebyly velké škody. Stráž u letadla muselo zajistit četnictvo
z Loštic.
Další případ oznamoval dálnopis Velitelství četnictva v Olomouci. Dne 13. července
1944 v 15 hodin se v katastru obce Doubravice zřítil německý školní letoun. Jeho pilot vojín
Endier byl těžce zraněn a po rychlém ošetření byl převezen do nemocnice v Olomouci.
Další havárii letadla v blízkosti Doubravice oznámila místní hlídka Luftschutzu
okresnímu veliteli v Olomouci. Hlášení uvádí nouzové přistání dvoumotorového letadla v 16.10
hodin dne 24. dubna 1945 asi 100 metrů od okresní silnice z Doubravice do Řimic. Jednalo se o
dálkový průzkumný letoun. Jeho posádka vyvázla nezraněna, ale letadlo bylo zcela zničeno.
Vrak hlídala německá hlídka, která byla v noci přepadena partyzány. Pamatuje si někdo na tuto
událost?
Dne 20. září 1944 přistálo německé letadlo u Palonína, které muselo pro nedostatek benzínu
přistát na louce Františka Tichého, asi 300 metrů od křižovatky Řimice - Doubravice. Stroj letící
z Neubiberg u Mnichova do Vyškova přistál zcela bez poškození a rovněž pilot a cestující
mechanik nebyli zraněni. Hlídku u letadla zajistilo četnictvo z Bílé Lhoty, zatímco letci šli sami
ohlásit přistání. Mohlo by se jednat o lehký dvoumotorový stroj běžně používaný pro kurýrní
lety, které prováděla unikátní jednotka německého letectva podléhající přímo veliteli policie SS.
Sloužila k průzkumu a podpoře protipartyzánských akcí Gestapa. Její přítomnost v září 1944 na
Moravě proto není překvapivá, neboť značná část jednotky byla soustředěna ve slovenských
Piešťanech a Bratislavě k boji s partyzány na Slovensku i Moravě. Zpráva od Palonína je
jediným dokladem o přítomnosti 5.Staffel na Moravě.

Jakoukoliv zprávu můžete zaslat na níže uvedenou adresu, nebo Městskému kulturnímu
středisku v Lošticích, které ji doručí.
Mgr. Jan Vladař
Hankova 10, Plzeň 301 00
jan-vladar @volny.cz

Podobný Focke-Wulf Fw 58 přistál u Palonína
Pozvánka na kulturní a sportovní akce
12.6.2013
Fotbalový zápas Palonín – Mírov
22.6.2013
Pořadatelem letošního XII. ročníku Dne Mikroregionu Mohelnicko je obec Krchleby, která
současně slaví 740 let od svého založení.
29.6.2013
Zábavná akce pro děti

Pořádá Sbor dobrovolných hasičů Řimice

Letošní pochod pohádkovým lesem se koná v sobotu 29. června 2013 od 12:00

27.6. – 30.6.2013
Slavnosti hudby a tvarůžků

Pranostika na červen : Jak červen teplem září, takový bude i měsíc září. Jaký červen, takový i
prosinec. Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný. Červen stálý – prosinec dokonalý.
Když na Medarda prší, nebu-dou toho roku houby růst.

Červen
Palonín 17, 789 83 Loštice, telefon: 583 445 822, e-mail: oupalonin@quick.cz

