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MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ


Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988,
vydáno dne 7. 03. 2007 ev. číslo MK ČR: E 10391

Číslo 2, ročník 13, březen 2007
Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 1. března 2007


Zastupitelstvo schválilo:
1. Kontrolu usnesení a zápis ze dne 31. 1. 2007, k bodu 11 – delegovaný p. Vojar se omluvil,
že se nemůže účastnit valné hromady HS Maletín. Bude jednáno dále o novém delegátovi.
2. Rozpočtový výhled na období 2007 – 2011.
3. Rozpočtovou změnu č. 1/2007.
4. Změnu směrnice č. 28 a 29 – sociální fond obce.
5. rozpočet sociálního fondu na rok 2007
6. Aktualizace programu obnovy venkova obce Maletín.
7. Převod pozemku p. č. 423/3 v majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkoprávních do majetku obce.
8. Prodej pozemku část parcely č. 461 v k. ú. Starý Maletín pro Jaromíra Mlčůcha, Maletín č.
33 po oddělení geometrickým plánem o výměře cca 4000 m2 za cenu 10,- Kč/1m2.
Pozemek se prodá bez věcného břemene, obec zajistí souhlas MěÚ Mohelnice stavební
odbor s dělením parcel, ostatní náklady ponese stavebník.
9. Prodejní cenu a to ve výši 70,-Kč/m2 pozemků v Novém Maletíně parcela č. 20/1 a 7.
Pozemky jsou určeny na výstavbu chat. Lokalita je rozdělena na 31 parcel, mezi parcelami
je ponechán 6-metrový pruh na cestu.
10. Dořešení vlastnických vztahů obecních komunikací a odsunutí realizace opravy cest kolem
MŠ a žlutých bytovek k panelovým domům až do odvolání. Po dořešení vlastnických
vztahů žádat o dotaci na opravu.
11. Provedení menších oprav jiných cest v majetku obce.
12. Vstup obce Maletín do Svazku měst a obcí ČR.
13. Delegování starosty p. Zdeňka Kříže na valnou hromadu VHS Šumperk.
14. Zadání textové části pro výběrové řízení na zhotovení projektu rekonstrukce hříště
projektantům, které navrhl předseda kontrolního výboru a to FRYS Šumperk,
p. Kamínek Břeclav, Tempír Zábřeh, p. Šimeček Staré Město.
15. Delegování ing. Pospěcha na valnou hromadu HS Maletín na den 3. 3. 2007.
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Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mechanismus převodu pozemků z vlastnictví PF do vlastnictví obce Maletín.
Zápis dětí do 1. třídy ZŠ Maletín na školní rok 2007/2008.
Uzavření a podepsání kolektivní smlouvy na rok 2007-2008.
Zprávu o činnosti místní knihovny Maletín 2006.
Nabídku využití štěpkovače pro potřeby obce.
Záměr prodeje pozemku p. č. 2427/2 s k. ú. Starý Maletín.
Konání besedy s důchodci dne 10. 3. 2007.

Zastupitelstvo ukložilo:
1. Požádat Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkoprávních o převod pozemku p. č.
423/3 v k. ú. Starý Maletín – zajistí starosta s místostarostou.
2. Zajistit souhlas o dělení pozemků – parcela č. 461 v k. ú. Starý Maletín – zajistí
místostarosta.
3. Dořešit vlastnictví pozemků pod panelovou cestou – zajistí starosta s místostarostou.
4. Dořešit vlastnictví pozemků pod komunikací kolem MŠ, žlutých bytovek k panelovým
domům.
5. Oslovit vybrané projektanty k předložení projektu na rekonstrukci hříště – zajistí
místostarosta.
6. Zjištění vlastníka pozemků za chatami pod Královým lesem – zajistí starosta.
7. Informovat p. Zezulu o záměru prodat pozemek p. č .2427/2.

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

-2-

Provoz knihovny a internetu
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16.00 – 18.00 hodin

Služby pro občany
Ve čtvrtek 15. března 2007 bude možné využít odborných služeb
p. Hany Hamplové v oblasti pedikúry, manikúry a masáží.

Pozvánka pro důchodce
Starosta obce Maletín Zdeněk Kříž zve jménem zastupitelstva obce všechny
důchodce na posezení v kulturním domě, které se koná

dne 10. března 2007 ve 14 hodin.

Placení poplatků za odpady a psy
Upozorňuji občany trvale hlášené v obci Maletín a Javoří, že v roce 2007
je možno poplatky za odpad a poplatky za psy uhradit přímo v pokladně
0Ú Maletín.
Důvodem je skutečnost, že poštovní poplatky jsou vysoké a proto OÚ zvolil
tuto možnost.
Zdeněk K ř í ž, starosta obce Maletín
-3-

Ze života školy a školky
Po vánočních svátcích se život indiánských kmenů na ZŠ v očekávání kruté zimy trošičku
zpomalil. Oživení přineslo až několik mladých indiánských elévů, kteří se společně s rodiči
dostavili k zápisu do 1. ročníku, čímž byla zúročena jejich usilovná příprava v MŠ.
Rada starších rozhodla u poradního ohně o přijetí čtyř nových tváří. Ty budou obývat vesnici
Od září letošního roku. Celkem bude společenství čítat 12 bojovníků.
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V nejbližší době navštíví děti z MŠ a ZŠ koncert zpěváka Pavla Nováka. Školku přijede potěšit
kouzelník s klaunem. Zároveň se zde připravuje maškarní odpoledne, kterého se zúčastní i rodiče.
Někteří z nich s budou společně se školní družinou podílet i na přípravách
Maškarního karnevalu v KD Maletín.

Termíny svozu komunálního odpadu
19. 3., 2. 4. 2007 (každé sudé pondělí)

Maletín v zrcadle minulosti
O čem vypovídají údaje na náhrobním kamenu, který se nachází na jižní
straně presbytáře maletínského kostela.
Citát z náhrobníku:
LETA PANE:15:89:DNE MIESICzE CzERWNA VMPELA VPOZENYCH WLADYK
PA …ASSPA SSTISLE: Z ZAISSVCz PANV MENDI BORINSKE: Z ROSTROPICz
NA TEMPLV:CZERKA ZOFIGE: STAPZI 12 NIED … H RACz:DVSSY:GEGY:MI:T:
BYTI: (tečkami jsou vyznačena poškozená místa náhrobního kamene)
Tento náhrobek je historicky mnohokrát zmiňován s mylným označením jako náhrobek
Žofie Boreňské z Rostropic, dcery Filipa st. Boreňského. Až M. Mysliveček v knize Erbovník
aneb kniha o znacích i osudech rodů žijících v Čechcách a na Moravě, díl 2., jednoznačně uvádí, že
se jedná o Žofii – dceru Mandy (Magdaleny) Boreňské z Roztropic a Kašpara Štysla
ze Zalšic.
Zdeněk Doubravský ve Vlastivědném sborníku Severní Morava, svazek 89 z r. 2005 mimo jiné
uvádí tyto souvislosti s údaji na náhrobníku maletínského kostela:
Kašpar Štysl ze Zalšic (nebo Alšic) přichází ze Slezska v r. 1572, kdy byl olomouckým biskupem
jmenován prelát z polsko-slezského šlechtického rodu Jan Grodecký (1572 – 1574).
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Ve službách olomouckých biskupů zůstal a stal se mírovským hejtmanem jak je uvedeno na
náhrobním kamenu jeho první manželky v mohelnickém kostele sv. Tomáše z Canterbury.
Po ovdovění r. 1577 hejtman začal hledat vhodnou manželku. Skutečnost, že v markrabství
nevlastnil statky a na Moravě nebyl „usedlý“, mu značně komplikovalo tuto situaci. Nakonec
mu vyšel vstříc jeho krajan, který s ním vstoupil do služeb biskupa Grodeckého – Filip
Boreňský z Rostropic a nabídl mu svoji dceru Magdalénu za ženu. V r. 1583 přijal mírovský hejtman
Kašpar Štysl od biskupa Pavlovského léno Templ u Maletína. Templ zahrnoval v r. 1550
hospodářský dvůr a sedm poddaných. Náležel k němu také les a později i otevřený pískovcový lom.
Po smrti Kašpara Štysla byl Templ vrácen zpět biskupovi a Magdaléna se
provdala se za Jiříka Maška z Uničova.
Z manželství Kašpara a Magdalény Štyslových se narodily dvě děti. Dcera Žofie zemřela 3 měsíce
po narození a byla pohřbena v maletínském kostele, kde byl také umístěn i shora uvedený náhrobník.
Po přestavbě kostela byl tento náhrobník umístěn na jižní stranu kostela.
Po Kašparu Štyslovi zůstaly náhrobní kameny, které nechal zhotovit pro zesnulé své blízské.
Jeden pro první manželku, který je v mohelnickém kostele a druhý pro svoji dcerku, který
je součástí kostela maletínského.
(volně převyprávěno ze stati Zd. Doubravského, Vl. Sborník Severní Morava, svazek 89, r.2005).

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 .
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