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Číslo 3, ročník 17, březen 2011

Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 31.3. 2011

Zastupitelstvo schválilo:
1. nejdříve změnu programu – vypuštění bodu 16) – zpráva z provedené kontroly FV
2. program zasedání ze dne 31. 3. 2011
3. rozpočtové opatření č. 1/2011
4. souhlasné prohlášení na pozemek p. č. 2182/6 k. ú. Starý Maletín – přechod
vlastnického práva z majetku ČR do vlastnictví obce
5. záměr prodeje pozemku p. č. 3/1 k. ú. Starý Maletín dle Pravidel postupu při
převodech nemovitého majetku ve vlastnictví obce Maletín
6. záměr prodeje pozemku p. č. 413 k. ú. Starý Maletín dle Pravidel postupu při
převodech nemovitého majetku ve vlastnictví obce Maletín
7. prodej pozemku p. č. 11/7 k. ú. Starý Maletín za cenu 35,- Kč dle bodu 9 zápisu, dále
schvaluje zřízení věcného břemene jízdy a chůze pro Lesy ČR (vlastníka pozemku p.
č. 14/1) a pro vlastníka pozemku p. č. 13/6 k. p. Starý Maletín
8. koupi pozemku p. č. 402/4 po oddělení části z této parcely dle GPL za cenu 35,- /1 m2.
9. zaměstnání 1 pracovníka na dobu od 1. dubna 2011 do 31. 10. 2011, jež bude placen
z prostředků obce. Důvodem je skutečnost, že úřad práce bude dotovat mzdy pouze 3
pracovníků, namísto požadovaných 5.
10. výběr nejvhodnější nabídky na vypracování studie v lokalitě Nad Rybníkem a to
firmu Sdružení pro projektování pozemkových oprav, inženýrských a zemědělských
staveb, TERRA, Na Křtaltě 21, 789 01 Zábřeh, zastoupené ing. Ladislavem Illem,
nabídková cena činila 12.000,- Kč
11. výroční zprávu Základní školy a Mateřské školy Maletín, příspěvkové organizace
za rok 2010 s výsledkem hospodaření ztráta 772,- Kč, která bude hrazena z rezervního
fondu
12. přijetí daru od Lesního družstva Háj Maletín ve výši 8.000,- Kč a jeho použití
na úhradu zájezdu pro děti z obce Maletín + 1 rodinný příslušník
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
1. informaci právníka obce Mgr. Němce
2. rezignaci Mgr. Příkopy na funkci ředitele Základní školy a Mateřské školy Maletín
k datu 30. 6. 2011
3. výroční zprávu Lesního družstva Háj Maletín za rok 2010 s výsledkem hospodaření
ztráta 105.408,70 Kč, která bude hrazena z nerozděleného zisku minulých let
4. zvýšení ceny oběda v ZŠ a MŠ Maletín od 1. dubna 2011 na cenu 52,- Kč
5. informaci p. Nagyvathyové o vystoupení školních dětí u příležitosti Dne matek
v budově základní školy

6. informaci p. Rygala o stavu komunikace pod Královým lesem
Zastupitelstvo uložilo:
1. starostovi jednání s vítěznou firmou TERRA, Na Křtaltě 21, Zábřeh a pověřuje
starostu podpisem smlouvy
2. starostovi zařazení do programu příštího zasedání náplň údržbáře obce
3. starostovi zařazení do programu příštího zasedání vyúčtování maškarního dětského
karnevalu
4. starostovi zajistit opravu komunikace pod Královým lesem v nezbytné míře
Zastupitelstvo neschválilo:
1. provedení vyhodnocení práce právníka za poslední rok včetně finančního vyjádření

Pozvánka na příští zasedání zastupitelstva obce,
které se bude konat ve čtvrtek
28. dubna 2011 v 18°°hod. v zasedací místnosti OÚ.

Provoz knihovny a internetu
Pondělí a středa:

16.00 – 18.00 hodin

Roční členský poplatek činí - pro děti, studenty a důchodce
- pro dospělé
Práce na internetu :
- děti za 0,5 hod.
- děti za 1 hod.
- dospělí za 1 hod.
Tisk z internetu černobílý: - 1 stránka
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10 Kč
20 Kč
5 Kč
10 Kč
30 Kč
3 Kč

Vážení příznivci Maletínské kopané
Chtěli bychom Vás co nejsrdečněji přivítat v jarní části fotbalové soutěže a na
úvod Vás seznámit s naši činností v zimní přestávce.
Naše A mužstvo začalo s tréninkem 20. února. Tréninky probíhaly v tělocvičně
Ekonomické školy v Mohelnici a za příznivého počasí na hřišti v Maletíně. Během
přípravky jsme se také zúčastnili zimního turnaje, za účasti těchto mužstev:
Skupina 1

Skupina 2

SK Zvole
TJ Podolí
Sokol Třeština
FC Dubicko
TJ Městečko Trnávka

TJ Linhartice (5:2)
TJ Střelice(5:4)
FK Úsov(9:0)
1.FC Maletín
Sokol Jedlí

Naši skupinu jsme s přehledem vyhráli a ve finále jsme se pak střetli s TJ Městečko
Trnávka, se kterým jsme turnaj úspěšně zakončili 5:1.
V průběhu zimní přestávky se neudály žádné významné změny v kádru. Zpět se
k nám vrací Havlík z Loštic a Radek Kvasničák z Mohelnice. Někteří hráči se naopak
nebudou fotbalu moci věnovat naplno, ale v případě potřeby jsou ochotni kdykoliv
nastoupit (Míchal Marek a Hekele Emil). Z pohledu trenéra jsem se zimní přípravou
nemohl být příliš spokojen. Do tělocvičny byla docházka slušná, ale v případě tréninků
venku už byla účast žalostná. Naše soustředění, které jsme měli ve Studené Loučce,
moje očekávání také příliš nenaplnilo, proto jsem velmi zvědavý, jak si povedeme na
začátku jarní soutěže. Naše mužstvo nemůže stále táhnout skupinka tahounů (
Michalčák M., Beran, Havlík L., Kvasničák R., Michalčák A., Gallo). Doufám že nás
opět poženete k perfektním výkonům, jakých jsme dosáhli na podzim a slibujeme
Vám, že se porveme o každý bod a žádnému soupeři nenecháme nic zadarmo.
S pozdravem a velkým díkem 1.FC Maletín.
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HEJ HOU, HEJ HOU A TRPASLÍCI JDOU …

Opět jsme společně strávily velmi pěkné odpoledne, které pro naše nejmenší připravily
Maletínské maminky. V sobotu 12.3 .2011 se konal „Dětský maškarní karneval“.
O dobrou zábavu, spoustu muziky a plná bříška dětí i dospělých se staralo Sedm trpaslíků a
o umělecké a kulturní vlohy se ….postarali Kašpárci s Trpaslíkem Mumlou . Přišel mezi
nás také mladý kouzelník “ FRED“, který všem dětem předvedl spoustu zajímavých kouzel a
triků.
Z řad rodičů a příbuzných byla vybrána velmi přísná pětičlenná KOMISSSSSE, do které byli
nominováni tito rodiče : p.J.Zatloukal, pí.P.Jordánová,N.Králová,A.Hrubá a M.Pagáčová.
Tato přísná komise pak v průběhu promenády masek vybírala vždy 3. nejzajímavější masky
ve třech kategoriích. Nemněli to jednoduché neboť v průběhu promenády se nám předvedlo
celkem 51 princezen, kašpárků, kominíků, kouzelníků a kouzelnic a mnoho dalších krásných
masek……
1.Kategorie – Děti do tří let -1.místo Vaneska Hacarová; 2.místo Jolanka Kleinerová;
3.místo Amálka Morávková
2.Kategorie – předškoláci (do 7 let) – 1.místo Adam Urbánek; 2.místo Anetka Staňková,
3.místo Eliška Heriánová
3 Kategorie – školáci (do 15 let) – 1.místo Alan Kuchař; 2.místo
Ondra Havlíček;
3.místo Jiří Kraus
Všechny děti dostaly za umístění v soutěži o nejkrásnější masku hodnotné ceny a krásné
diplomy . Po skončení promenády začala druhá část odpoledne, plná soutěží , her a tanečních
kreací .
Rodiče se nám nejprve předvedli se svými ratolestmi v rytmu disco – Já už jdu jdu jdu, už
mám všechno hotový…. Všíchni se nám správně naladili , a tak si naši Kašpárkové připravili
1.zábavnou soutěž „Lentilková šou“,která spočívala v přicucnutí lentilky na stéblo a uložení
do talířku,- co nejrychleji a co nejvíce. Ne všem se dařilo, ale sladkou odměnu dostaly
všechny děti.
Po přestávce a dalším tanečku jsme prověřily umělecké vlohy nejen dětí, ale i některých
rodičů, maminek a babiček v další soutěži „Tvorba s vršky „ Na parket se vysypaly tisíce
plastových vršků od limonád a děti měly za úkol vyrobit nějaký hezký obrázek. Obrázky byly
nádherné, máme mnoho talentovaných dětí. Opět všichni dostali od našich kašpárků sladkou
odměnu.
Následovaly další soutěže např. “Drůbeží závody“ a „Lžíce a míček“ a další taneční kreace
v rytmu disko. A protože bylo vidět, že jsou již všichni unavení a hladoví- připravily si
Maletínské maminky pro děti sladký tácek plný dobrot, které zdarma upekly a připravily
členky Sdružení Maletínských maminek.
Po přestávce se pro všechny děti připravila velmi bohatá tombola plná dárků a hraček,
na kterou už všichni toužebně čekali. Všechny děti, holky i kluci dostaly hodnotný dárek.
Závěrečnou tečkou maškarního karnevalu byla diskotéka.
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Maškaráček
Tak jsme mněli maškarák, řádily jsme
jako drak.
Diskotéka taky byla, nebývale
rozpustilá.

A toho jídla,toho pití, málem bylo
k nepřežití.

A tak jsme si užívaly,jak ti větší, tak i
malí.
S kašpárky a trpaslíky, řádily jsme
do večera,

kdo se bavil, měl se dobře a kdo néé,tak to jsou ééra..
Za podpory Disko MUMLY, řádily jsme na place.
Obklopení Fůrou hraček, byla super legrace.
Soutěžili broučci, cvrčci, ježibába, její kočka.

Odměnou nám za to byla, spokojená dětská očka.
For,For

Rád bych touto cestou poděkoval všem Trpaslíkům a Kašpárkům, za příjemně strávené
odpoledne, panu Starostovi a OÚ Maletín za podporu . Výdělek z této akce ve výši 7046,- Kč
byl vrácen zpět do pokladny OÚ pro příští akci- pro Vás pro děti – možná zájezd do ZOO
nebo DINO parku…. Kdo ví ………
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SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU,
ELEKTROZAŘÍZENÍ A STARÉHO ŽELEZA

Obec Maletín ve dnech od 2. 5. až do 6. 5. 2011 bude
provádět svoz uvedeného odpadu z domácností na sběrné místo před odvozem k jeho
likvidaci. Občané mohou v určené dny tento odpad dát na místo před dům, kde jej bude
možno bez problému naložit a odvézt. Uložení provádějte a zabezpečte tak, aby nedošlo
k úniku tekoucích látek (oleje, barvy, autobaterie) a rozfoukání odpadu větrem po okolí.
Svoz a uložení na sběrném místě budou řídit pracovníci obce Maletín, proto je nutné se
řídit jejich pokyny. Nesmí se svážet a ukládat odpad na sběrné místo bez jejich vědomí.
Odvoz k likvidaci odpadu může provést jen svozová firma „EKO-UNIMED“ Medlov,
se kterou má obec Maletín uzavřenu smlouvu. Jiná firma nebo soukromá osoba odvoz
provádět nesmí !

Elektrozařízení (ledničky, mrazáky, pračky, televize, rádia, počítače, mob. telefony
a pod.) odebere od obce svozová firma EKO-UNIMED zdarma za předpokladu, že toto
elektrozařízení bude kompletní. Jinak toto zařízení bude hodnoceno jako nebezpečný odpad
a obci bude účtován poplatek za jeho likvidaci, který se následně převede i na občana, který
tento odpad způsobil.

Termíny svozu komunálního odpadu
pondělí 11. a 25. dubna 2011

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.
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