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MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ


Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988,
vydáno dne 4.7.2006 ev. číslo MK ČR: E 10391

Číslo 6, ročník 12, červen 2006
Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.6.2006
Zastupitelstvo schválilo:
1. Zahájení spolupráce s firmou LASA, která má zájem o těžbu maletínského pískovce,
s požadavkem předložení referencí o činnosti této firmy.
2. Rozpočtové opatření č. 4/2006.
3. Delegáta na valnou hromadu na HS Krchleby dne 30. 6. 2006, pana Jaroslava Vojara.
4. Darovací smlouvu na převod jednoduché podzemní stavby p. č. 197/4 v k. ú.
Javoří u Maletína.
5. Bezúplatný převod parcel 447/5 a 447/6 v k. ú. Starý Maletín do vlastnictví obce
od PF ČR.
6. Rozdělení parcel č. 20/1 a 7 v k. ú. Nový Maletín na pozemky určené k rekreačním účelům o
velikosti cca 1000 m2.
7. Uvolnění 20.000,- Kč z prodeje bytů na opravu místních komunikací.
8. Umístění pískovcového sloupu vedle lípy před obecním úřadem.
9. Výměnu stávajícího meteorologického stožáru za vyšší na parcele 1166/1 v k. ú. Starý
Maletín firmou ELDACO.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
1. Předložený seznam pozemků určených k pronájmu zeměděl. půdy pro ing. Frýborta.
2. Následek havárie na vodovodním řádu u domu čp. 49 Maletín.
3. Výsledek průběžné finanční kontroly provedené 27. 6. 2006 na OÚ.
4. Rozhodnutí ČIŽP Olomouc o uložení pokuty ve výši Kč 20.000,- za správní delikt.
Zastupitelstvo uložilo:
1. Starostce jednání s firmou LASA o možné spolupráci na obnovení těžby maletínského
pískovce a vyjasnění aktivit této firmy.
2. Starostce zadání geodetické firmě rozdělení parcel č. 20/1 a 7 v k. ú. Nový Maletín.
Zastupitelstvo neschválilo:
1. Možnost půjčování fekálu k zajištění služby – vývoz fekálií – pro právnické osoby a
osoby fyzické podnikající prostřednictvím soukromého subjektu.

Pozvánka na příští zasedání zastupitelstva obce,
které se bude konat

31.8. v 18°°hod. v zasedací místnosti OÚ.
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Upozornění !
Ve dnech 10.7. až 21.7.2006 bude Obecní úřad z důvodu
dovolené uzavřen.
Ze života školy a školky
Školní rok utekl jako voda. Na děti nyní čekají toužebně očekávané prázdniny, zcela
jistě zasloužené.
Červen byl nejen horký, ale také nabytý nejrůznějšími akcemi. O jedné z nich – školním výletě
– dlužíme zprávičku ještě z minula.
Školní a školkové děti navštívily v polovině měsíce malebné okolí hradu Bouzova. V podhradí
zhlédly pohádkové představení o Kašpárkovi a čertech. Následoval rytířský turnaj se
skutečnými zbraněmi a zbrojí. Děti samotné (alespoň některé) se posléze vyzbrojily obušky a
přilbicemi, aby se hrdinně zapojily do turnaje pážat. A ty naše slavily ve velké konkurenci
úspěch!
Zajímavé bylo i pokoukání z patnácti metrového dřevěného „trojského“ koně a jízda vozem
taženého koňmi po okolí hradu.
Cestou z Bouzova čekala na děti ještě návštěva u známého řezbáře pana Beneše v Lošticích.
Děti byly spokojené, unavené, ale plny zážitků.
Pracovníci školy i školky přejí všem občanům Maletín krásné a pohodové léto!!!
Obec touto cestou děkuje všem sponzorům, kteří umožnili našim dětem návštěvu ZOO
ve Dvoře Králové nad Labem.
Tento výlet byl pořádán obcí na oslavu svátku Dne dětí. Účastníci zájezdu byli s prohlídkou
zoologické zahrady velmi spokojeni a děti si celý den užily.
starostka obce

Provoz knihovny a internetu
přes prázdniny bude zavřeno
-2-

Memoriál Josefa Klemše – 10. ročník
TJ Maletín – oddíl kopané zve všechny příznivce sportu a zvláště kopané
na 10. ročník Memoriálu Josefa Klemše, který se koná na místním hřišti
v sobotu 15.7.2006 ve 13°° hod.
Účast potvrdila tato mužstva:
FC Maletín, SK Mírov, FC Koruna, TJ Krchleby
Po celou dobu turnaje je pro vás zajištěno občerstvení: makrely, uzeniny, kuřata na
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grilu, výběr alko i nealko nápojů.
Na závěr turnaje bude provedeno vyhodnocení a předání cen.
Dalším bodem programu bude posezení u táboráku.
Po celou dobu sportovního odpoledne i večerního posezení vám zpříjemní hudbou
pan Bohumil Kappel.
Sponzoři akce:
Ekozis Zábřeh, Interiéry Drkoš Loštice, Hostinec „U Bartošů“,
Obec Maletín, fy Vytopil, Uzenářství Keprt, TES-PO Michalčák,
fy Volný, p. Pavel Klemš, SDH Maletín, SROM Maletín,
p. Bronislav Mlčůch, p. Martin Nátěsta.

Služby pro občany
Ve čtvrtek 17. srpna 2006 bude možné využít odborných služeb
p. Hany Komárkové v oblasti pedikúry, manikúry a masáží.

Termíny svozu komunálního odpadu
24.7., 7.8., 21.8., 4.9. 2006 (každé sudé pondělí)
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, Bartoš Zdeněk.
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