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MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ


Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988,
vydáno dne 1.6.2006 ev. číslo MK ČR: E 10391

Číslo 5, ročník 12, květen 2006
Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 25.5.2006
Zastupitelstvo schválilo:
1. Delegáta na valnou hromadu Vodohospodářského zařízení Šumperk, které se koná dne 6.
června 2006, pana Šoupala Ladislava.
2. Rozpočtové opatření č. 3/2006.
3. Smlouvu s firmou STRABAG Šumperk na opravu místní komunikace v Javoří ve výši
1 049 495,- Kč včetně DPH.
4. Prodej pozemků pro Vodohospodářské zařízení Šumperk, parcelu č. st. 73
o celkové výměře 88 m2 za cenu 35,-/1 m2 a parcelu č. 195 o výměře 619 m2 za cenu 7,-/1
m2. Obě parcely v k. ú. Javoří u Maletín.
5. Realizaci další etapy opravy veřejného osvětlení, 6 sadových svítidel včetně stožárů
u panelových domů v částce 102 764,- Kč. Peníze budou uvolněny z finančních prostředků za
byty.
6. Věcný dar pro novorozence k vítání občánků za roky 2003 – 2006, které se bude konat
17.6.2006.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Informaci o vedení trasy R 35, která byla akceptována KÚ Olomouckého kraje a bude
zapracována do vyššího územního celku Olomouckého kraje.
2. Obsah oznámení o rozdělení finančních prostředků Ol. kraje na vybavení jednotky SDH ze
dne 12. 5. 2006, kde obec Maletín neobdržela žádné finanční prostředky.
3. Informaci o pozemcích, které jsou určeny k pronájmu Dubické zemědělské a. s..
4. Obsah protokolu ČIŽP Olomouc ze dne 16. 5. 2006 a informaci o zahájeném správním řízení
ze dne 22. 5. 2006.
5. Informaci o organizaci dne mikroregionu Mohelnicko, který se koná v Lošticích
24. června 2006.
6. Zprávu o přezkoumání hospodaření svazku obcí mikroregionu Mohelnicka, účetní uzávěrku
za rok 2005 a přezkoumání hospodaření svazku orgány svazku.

Pozvánka na příští zasedání zastupitelstva obce,
které se bude konat

29.6. v 18°°hod. v zasedací místnosti OÚ.
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Provoz knihovny a internetu
pondělí, středa

16°° - 18°°

Ze života školy a školky
Jaro přineslo konečně trošku sluníčka a potřebné energie. Ta byla a stále je moc
potřeba. Nejenže se úsilí s blížícím se koncem školního roku ve škole i školce
stupňuje, ale mnoho času a zápalu vložily mladší i starší děti do přípravy květnového
vystoupení, kterým popřály k svátku (nejen) svým maminkám.
Ti, kteří program viděli, se sice nedočkali příchodu tajemného „ Mankouse“, snad si
ale rádi připomněli loňské kulaté Večerníčkovy narozeniny. Všechny děti zaslouží za
zmíněné odpoledne pochvalu.
Ješte dříve proběhlo v MŠ zajímavé odpoledne, v rámci kterého děti společně
s rodiči zdobily netradičními způsoby velikonoční vajíčka.
Školkové děti zdárně ukončily plavecký výcvik. Odměnou jim byla „mokrá
vysvědčení“ se samými jedničkami. Také akce na dopravním hřišti v Zábřehu dopadla
dobře. Za znalost dopravních značek a jízdy bez nehod dostal každý drobný dárek.
A co ještě školku čeká? 1. června hledání pokladu, opékání párků, ale hlavně –
noční přespání ve školce (příjde na nás strašidlo?). Tentýž den dopoledne budete moci
zahlédnout či zaslechnout průvod dětí z MŠ i ZŠ
ke DNI DĚTÍ Maletínem.
O několik dní později navštívíme SAFARI ve Dvoře Králové (organizuje OÚ
Maletín v rámci Dne dětí).
Na školní výlet se mladší i starší děti tentokrát podívají na Bouzovské podhradí
(o zážitcích určitě podáme zprávu).
Na ZŠ se v květnu kromě mnoha jiných činností také soutěží. Školní družina (o
její aktivitě je možné se přesvědčit na nové nástěnce u hostince) odstartovala školní
olympiádu. Hodnotí se chování, šikovnost, znalosti a vědomosti, sportovní i jiné
výkony. Zakončení je naplánováno na červen a bude okořeněno jízdou na koni,
opékáním a přespáním ve škole.
Přejeme všem více sluníčka a hodně dobré nálady!
-2-

Služby pro občany
V úterý 4. července 2006 bude možné využít odborných služeb
p. Hany Komárkové v oblasti pedikúry, manikúry a masáží.

TJ Maletín
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V sobotu 17.6.2006 se hraje na místním hřišti poslední fotbalové utkání ročníku
2005/2006. Soupeřem našeho týmu bude celek Loštice „B“.
Srdečně zveme všechny příznivce a fanoušky maletínské kopané, aby přišli podpořit
naše hráče.
Připraveno bude bohaté občerstvení.

Termíny svozu komunálního odpadu
12.6., 26.6., 10.7. 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.

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

web & design WEBHOUSE®, redakční systém vismo®

http://www.maletin.cz/vismo/dokumenty2.asp?u=9089&id_org=9089&id=11497&p1=... 20.2.2008

