MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ
Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988,
vydáno dne 27. 05. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391

Číslo 4 ročník 14, květen 2008

Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 22. května 2008

Zastupitelstvo schválilo:

1. program zasedání ze dne 22. 5. 2008
2. zápis a usnesení ze dne 24. 4. 2008, zůstává v plnění nadále „ZO ukládá usnesení č. 19
ze dne 27. 3. 2008 bod 4), bod 5, usnesení č. 20 ze dne 24. 4. 2008 „ZO ukládá“ bod
3)
3. rozpočtové opatření č. 3/2008
4. dodavatele prací na akci „Rekonstrukce místní komunikace III. třídy a úpravy
přilehlých prostor“ a to firmu STRABAG a.s. Praha, Na Bělidle 198/21 s nabídkovou
cenou 1,445 218 s 19% DPH
5. prodej vrtné soupravy za cenu 10.000,- Kč firmě Slezský kámen a. s. Josefa Hory 679,
790 01 Jeseník
6. delegování starosty obce na řádnou valnou hromadu Vodohospodářského zařízení
Šumperk, konanou dne 10. 6. 2008
7. smlouvu na zajištění ochrany pro toulavé psy s Ligou na ochranu zvířat ČR –
organizace Olomouc
8. prodej pozemku části – stav. parcela č. 149/5, části parcely č. 400/8 a části parcely č.
400/5 v k. ú. Starý Maletín manželům Janu a Heleně Michalčákovým, Maletín č. 17 za
cenu 5,- za 1 m2. Výměra bude upřesněna dle geometrického plánu a skutečného
zaplocení zmíněných pozemků
9. prodej pozemku části č. 761/2 k. ú. Javoří u Maletína pro Jana Haniku, Javoří č. 13 za
cenu 5,- Kč za 1 m2. Výměra bude zjištěna dle geometrického plánu a před sepsáním
kupním smlouvy bude geometrický plán předložen zastupitelstvu
10. záměr prodeje části pozemku č. parcely 2182/7 k. ú. Starý Maletín dle mapky
11. smlouvu o pronájmu nebytových prostor pro společnost Lesprojekt s. r. o. Hradec
Králové za cenu nájmu 2.000,- měsíčně
12. uveřejnění 1/8 plochy informací o obci Maletín v katalogu firmy ASPIDA za cenu
3626,- Kč
13. nákup programu KEO – X firmy Alis Česká Lípa dle předložené nabídky
14. příspěvek pro Ligu proti rakovině Šumperk ve výši Kč 2.000,-

zastupitelstvo vzalo na vědomí:
1. závěrečný účet mikroregionu Mohelnicko včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření svazku, výkazu FIN 2-12 M a rozvahy za rok 2007
2. krizový plán obce Maletín
3. konání dne mikroregionu Mohelnicko v Pavlově dne 21. 6. 2008
4. změnu zákona o dani z nemovitostí a možnost obce zvýšit koeficienty
5. zapsání budovy seníku do katastru nemovitostí, fakturu za právní služby spojené se
zápisem seníku
6. postup prací na víceúčelovém zařízení Maletín
7. negativní stanovisko účastníka řízení v lokalitě Nový Maletín
8. prohlídku budovy ZŠ na základě energetického auditu
9. zprávu o zákonu o střetu zájmu
zastupitelstvo uložilo:
1. starostovi oslovit jiné pojistné domy na nabídku pojištění uvolněných zástupců obce
2. vypracovat do příštího zasedání návrh OZV na změnu koeficientu daně z nemovitostí
– starosta spolu s účetní
3. starostovi a místostarostovi oslovit projektanty na projektové práce na budově ZŠ
4. starostovi pozvat na zasedání v červnu ing. Šváchu – kupní smlouva na seník
zastupitelstvo neschválilo:
1. nabídku na koupi lesního pozemku parcela č. 1302/2 k. ú. Starý Maletín od p. L.
Maška, Křižanov č. 30

Pozvánka na příští zasedání zastupitelstva obce,
které se bude konat
26. června v 18°°hod. v zasedací místnosti OÚ.

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
Obecní úřad upozorňuje občany na skutečnost, že v souladu s platnou
obecní závaznou vyhláškou je splatný poplatek za svoz komunálního
odpadu za 2. pololetí k 30. červnu 2008 a to v částce 180,- Kč na osobu.
Platbu lze realizovat osobně na OÚ Maletín, složenkou, příp. převodem po
dohodě s OÚ Maletín.
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Ze školních lavic
Děti z MŠ i ZŠ mají za sebou velmi náročné období, které vyvrcholilo
vystoupením v rámci oslav Dne matek v KD Maletín.
Školáčci připravili pod vedením p. učitelky (nejen) maminkám pěkné dárečky,
které byly předány po ukončení pásma plného říkanek, písniček a tanečků.
Školní děti navázaly na svůj loňský program sehráním další indiánské pohádky
s názvem „Ajahůte a Mrakožrout“ a zkazky „Duhový hrad“. Také ony
nezapomněly na hezké dárky, které ve škole pro maminky vlastnoručně
vyrobily.
V současné době jezdí mladší i starší děti na plavecký výcvik. Školka se
připravuje na „DEN ZEMÉ“, který si připomene užitečnou prací na zahradě.
V plánu je úklid, hrabání, sbírání papírků v okolí školky a také pěstování květin.
Na začátku června pojedou děti na výlet za poznáním i zábavou do ZOO na Sv.
Kopečku. Už se těší, že jednoho červnového dne, stejně jako v předchozích
letech, přespí ve školce, čímž oslaví svůj svátek Dne dětí připadající na 1. den
tohoto měsíce. Zcela určitě naleznou tajemný poklad a večer jim zpříjemní
opékání špekáčků. Loučení se školním rokem proběhne společně s rodiči
formou zábavného odpoledne a předprázdninovou akcí na dopravním hřišti
v Zábřehu.
Školní děti čeká „EKOLOGICKÝ DEN“ s úkoly a besedou týkajících se
třídění odpadu, pozitivního vztahu k životnímu prostředí a zdravého životního
stylu. V plánu je dále sportovní dopoledne, přespání ve škole s večerní bojovou
hrou a samozřejmě také školní výlet. Projedeme se úzkokolejkou, navřštívíme
technické muzeum v Mladějově a uvidíme dokonce i pštrosí farmu.
Zásadní změny v organizaci ZŠ Maletín
Protože nebyl v letošním zápisu do povinné školní docházky zapsán žádný
prvňáček, bude od září 2008 školu navštěvovat pravděpodobně 12 žáků a to 2.,
3. a 4. postupného ročníku. Stejný počet dětí bude zřejmě zapsán i v MŠ.
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Oslavy Dětského dne
Tradiční DĚTSKÝ DEN plný her a soutěží, okořeněný divadelním představením
mohlenického LOUTKADLA s názvem „Bezhlavý rytíř“ se tentokrát uskuteční
v pátek 6. června od 16.°° hod. v KD Maletín.
DĚTEM ZDAR A ZÁBAVĚ ZVLÁŠŤ !!
Pracovníci maletínské školy i školky přejí VŠEM úspěšný a pohodový vstup
do blížícího se léta!!!
Mgr. Petr Příkopa – ředitel ZŠ Maletín

Poděkování za vystoupení dětí ZŠ a MŠ při oslavách Dne matek
Oslavy Dne matek pořádáné obcí Maletín v KD Maletín dne 17. května 2008
zpříjemnilo maminkám velmi pěkné vystoupení dětí zdejší ZŠ a MŠ pod
vedením pedagogických pracovníků a zaměstnanců. Děti MŠ předvedly pásmo
říkanek, tanečků a básniček a školáčci maminkám sehráli indiánskou pohádku
Adjůte a Mrchožrout. Všechny tyto děti měly pak pro maminky připraveny milé
dárečky, kterými jistě udělaly maminkám radost. Děkujeme touto cestou nejen
dětem, které učinkovaly při těchto oslavách, ale také i pedagogům, kteří nad
rámec svých povinností připravili maletínským maminkám příjemné odpoledne.
Vedení obce Maletín

Mámy a babičky děkují
za dvě příjemně strávené hodinky při oslavách Dne matek, které všem
maminkám připravili žáci zdejší MŠ a ZŠ pod vedením svých pedagogů.
Oč smutnější je skutečnost, že mužská část zastupitelstva obce oslavy
ignorovala a i obsluhu přítomných musely zajistit ženy samy. Máme za to, že
akcí, které pořádá obec není zase tolik, aby svou účastí a přispěním k jejich
organizaci nemohli podpořit kulturní a společenské dění v obci. Že by
zastupitele účast na tomto dění značně vyčerpávala?
Mámy a babičky z řad seniorů obce Maletín
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Provoz knihovny a internetu:
Pondělí a středa:

16.00 – 18.00 hodin

POZVÁNKA NA KÁCENÍ MÁJE
Sbor dobrovolných hasičů v Maletíně pořádá

KÁCENÍ MÁJE
V SOBOTU 31. května 2008 od 14 hodin
Pro strávení příjemného sobotního odpoledne bude připraveno bohaté
občerstvení: - opékané makrely, grilovaná kuřecí stehna, klobáky na roštu aj.
Srdečně Vás všechny zvou pořadatelé – přijďte pobejt!

VAKCINACE PSŮ PROTI VZTEKLINĚ

V sobotu dne 31. 5. 2008 ve 14.°° hod. je v Maletíně a v 14.45 hod. v Javoří
očkování psů proti vzteklině. Je v zájmu každého majitele psů, aby ve smyslu
zákona si vakcinaci zajistil. Vakcinaci provede Dr. Petr Šebesta na veřejném
prostranství obce u vchodu na OÚ Maletín.
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Nalezený pes v katastru obce Maletín
Fenka jménem Madla, byla předána do útulku psů v Olomouci. Pokud by někdo
z občanů měl zájem se o tohoto pejska postarat, může kontaktovat pracovníky
OÚ Maletín, kteří podají další informace o možnosti získání tohoto pejska.

MIKROREGION

MOHELNICKO
POŘÁDÁ

DEN MIKROREGIONU MOHELNICKO
V PAVLOVĚ
V SOBOTU 21. června 2008

s tímto programem:
7.°° hod. – budíček s dechovkou
7,30 hod. – uvítání hostů (instalace stánků obcí)
8,°° hod. - uvítání zástupců obcí (sál víceúčel. domu, předání medailí)
8,30 hod. - prohlídka ZŠ, výstava kronik, promítání dobových filmů
prohlídka budovy tech. Zařízení obce,
prohlídka kaple Sv. Cyrila a Metoděje – restaurované varhany
9,15 hod. - žákovské soutěže požárních družstev,
vystoupení mažoretek
ukázka požární techniky 20. a 21. století
vyhlášení vítězů fotosoutěže
občerstvení (teplé sele)
10,15 hod. – prohlídka mysliveckých trofejí
soutěž o střelecké úspěchy
ochutnávka mysliveckých pochoutek
11,°° hod. - okružní jízda starostů po satelitních místních částech obce:
Pavlov, Lechovice, Radnice, Veselí, Vacetín, Zavadilka, Svinov
13,°° hod. - ukončení Dne Mikroregionu Mohelnicko
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Charakteristika MIKROREGIONU MOHELNICKO (MRM):
Mikroregion Mohelnicko byl založen v r. 2001 obcemi ve správním obvodu
města Mohelnice a je tvořen 13 obcemi:
Klopina a místní část Veleboř, Krchleby, Líšnice a místní část Vyšehorky,
Loštice a místní část Žádlovice, Maletín a místní části Starý Maletín, Nový
Maletín a Javoří, Mírov a místní části Mírovský Grunt a Míroveček, Mohelnice
a místní části Újezd, Podolí, Libivá, Květín, Řepová, Křemačov a Studená
Loučka, Moravičany a místní části Doubravice a Mitrovice, Palonín, Pavlov a
místní části Radnice, Veselí, Vacetín, Zavadilka, Svinov a Lechovice, Police
( od r. 2006), Třeština a místní část Háj (od r. 2005), Stavenice.
Předmětem činnosti svazku obcí je:
∗ Koordinace postupů při řešení problémů týkajících se rozvoje samosprávy
obcí, hospodářského a kulturního života.
∗ Společné úsilí o zvýšení účelových dotací do oblasti mikroreginou.
∗ Vzájemná informace a spolupráce při využívání finančních prostředků
z programů EU.
∗ Další špolečné aktivity k následujícím účelům:
- podpora zemědělského a nezemědělského podnikání, řešení problémů a
- důsledků nezaměstnanosti, rozvoj a diversifikace nezemědělských
prostorů,
- společná péče o památky v mikroregionu,
- využití netradičních zdrojů energie, zejména biomasy,
- podpora venkovské turistiky při současném řešení dalších akcí místních
programů obnovy (zejména občanské vybavenosti, veřejných prostranství,
zeleně a drobné architektrury),
- společná řešení sociálních služeb a zdravotní péče,
- marketing venkovské turistiky, zpracovnání nabídkových produktů,
- podpora společných řešení dopravní obslužnosti týkající se více obcí,
- spolupráce a výměna know-haw mezi partnerskými zeměmi EU,
- vzájemná pomoc při řešení problematiky ŽP, především v oblasti odpadů,
znečišťování ovzduší a vodních toků.
Celý mikroregion spadá od 2. 2. 2003 do správní působnosti města Mohelnice,
které je kulturním, sportovním a obchodním centrem, i geografickým středem
tohoto mikroregionu.
Celkový počet obyvate tohoto mikroregionu k 31. 12. 2006 byl 18.827 a
teritoriální rozloha mikroregionu je 13.072 ha.
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(Další informace o činnosti mikroregionu a jeho jednotlivých obcích budeme
průběžně přinášet v dalších číslech Maletínského zpravodaje).
∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗

MIKROREGION
MOHELNICKO
Kulturní kalendář – 31. 5. až 30. 6. 2008
Líšnice
31. 5. – kácení máje - hasiči
Maletín
31. 5. – kácení máje – hasiči
Mohelnice
31. 5. – škola řemesel – dřevěný šperk
Moravičany – Mítrovice
31. 5. – kácení máje
Palonín
31. 5. – kácení máje
Pavlov
31. 5. - kácení máje
Loštice
31. 5. – putování za loštickým tvarůžkem
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Klopina
- dětský den na koupališti
- myslivecké odpoledne
Krchleby
- dětský den
Líšnice
- vítání prázdnin
Maletín
6. 6.
– loutkové divadlo z Mohelnice
- dětský den
Mírov
- dětský den
- Mezinárodní pietní akt u památníku
obětem nacismu
Mohelnice
1.6.
– cesta pohádkovým lesem- 14 hod.
4. 6. – Deváté čtení pod lampou s čajem o
páté (Městská knihovna Mohelnice)
5. 6.
– ZVĚŘINEC – divadlo Pavla Nováka
7. 6.
– den dětí – Sokol Mohelnice
8. 6.
– škola řemesel – BATIKA – 8,30 hod.
- den hudby – ZUŠ Mohelnice
20. 6. – výstava Anny Srovnalové – vernisáž 16 hod.
21. 6. - Mohelnické kulturní léto – zahájení 15 hod.
26. 6.
- Mohelnické kulturní léto – koncert 16 hod.
- Rádio RUBI – vítání prázdnin
Palonín
- dětský den
Pavlov
- hasičská pohárová soutěž
21.6.– Setkání obcí MiKroregionu
Mohelnicko
Police
- dětský den
Stavenice
- dětský den
Třeština
20.6. – Noční pohárová soutěž mladých
hasičů „O pohár SDH na hřišti.
Podrobnější údaje o programech Vám sdělí příslušní obecní úřad

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
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FOTOSOUTĚŽ
„MIKROREGION VE FOTOGRAFII OČIMA OBČANA
Mikroregion Mohelnicko vyhlašuje v období od 7. 5. 2008 do 20. 6. 2008 shora uvedenou
fotosoutěž. Podmínky soutěže jsou přiloženy samostatně k tomuto číslu MZ.
Redakce MZ

Termín pedikúry a masáží
Upozorňujeme zájemce o služby p. Hamplové v oblasti pedikúry a masáží, že
termín těchto služeb pro měsíc červen je 5. června 2008 – čtvrtek.

Termíny svozu komunálního odpadu
9. 06. 2008, 23. 06. 2008 (každé sudé pondělí)
V tomto čísle MZ přinášíme výtvarné práce žáků naší
základní školy.
Výtvarné práce žáků budeme průběžně otiskovat v dalších
zpravodajích.

Maletínský zpravodaj vydává Obecní úřad Maletín, redakční uzávěrka je do konce předchozího měsíce.
Příspěvky do zpravodaje je možno předat členům redakční rady nebo na OÚ, za jejich obsah ručí přispěvatel.
Redakční rada: Pekárková Ivana, Neumannová Barbora .

Internetová adresa: http://www.maletin.cz
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