Vydává Obec Maletín, Maletín . 21, 789 01 Záb eh, I O: 302988,
vydáno dne 2. 5. 2011 ev. íslo MK R: E 10391

íslo 4, ro ník 17, duben 2011

Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 28. 4. 2011

Zastupitelstvo schválilo:
1. nejd íve zm nu programu – odvolání p. Pagá e z pozice p edsedy finan ního výboru,
odvolání p. Pagá e z finan ního výboru jako lena, dopln ní finan ního výboru
novým lenem a volba nového p edsedy finan ního výboru, tyto body byly za azeny
pod po adovým íslem 4, 5, 6 a programu
2. program zasedání ze dne 28. 4. 2011
3. odvolání p. Pagá e z funkce p edsedy finan ního výboru, odvolání p. Pagá e z funkce
lena finan ního výboru
4. dopln ní finan ního výboru novou lenkou a to p. Janou Menšíkovou
5. p edsedu finan ního výboru a to Mgr. íhu
6. dopln ní lenky výboru pro ob anské záležitosti a to p. Zuzanou Klemšovou
7. prodej pozemku p. . 3/1 o vým e 418 m2 k. ú. Starý Maletín za cenu 35,- K za 1 m2,
kupující Petr Frieb, Jana Welzla 1, 789 01 Záb eh
8. prodej pozemku p. . 413 o vým e 385 m2 k. ú. Starý Maletín za cenu 20,- za 1 m2.
Cena byla ur ena s ohledem na z ízení v cného b emene. Kupující Milan a Iveta
Michal ákovi, Maletín . 24, 789 01 Záb eh
9. zám r prodeje pozemku p. . 407/3 k. ú. Starý Maletín
10. zám r prodeje ásti pozemku p. . 36/1 k. ú. Javo í u Maletína, nutné odd lení GPL
11. zám r pronájmu ásti pozemku p. . 460/2 k. ú. Starý Maletín s min. cenou 5,- za 1 m2
na dobu 5 let
12. nákup hnojiva na fotbalovou plochu v hodnot 9.000,-, financování bude probíhat
erpáním rezervy rozpo tu obce Maletín
13. nákup 4 kus kontejner v hodnot cca 33.000,-, financování bude probíhat erpáním
rezervy rozpo tu obce Maletín
14. podmínky vyhlášení výb rového ízení na realizaci akce „D tské h išt – víceú elový
areál“ , pov uje starostu obce podpisem smlouvy s vít znou firmou vzešlou
z výb rového ízení
15. výb rovou komisi ve složení Ji í Flášar – p edseda výb rové komise, lenové – Mgr.
Jan íha, A. Nagyvathyová, ing. Posp ch, Zuzana Klemšová, poradní orgán – Mgr.
Ing. Pavel N mec
16. doplacení ástky 16.000,- dle smlouvy o dílo . 2007/P003 na vyhotovení projektové
dokumentace pro stavební povolení na p ístupové komunikace v chatové oblasti Nový
Maletín. Financování bude probíhat erpáním rezervy rozpo tu obce Maletín
17. použití ástky 7.000,- (výt žek z d tského karnevalu) na po ádání zájezdu pro d ti do
ZOO Lešná a zámek Lešná u Zlína dne 4. 6. 2011
18. úhradu ástky 3.000,- K za vyhotovení znaleckého posudku . 2960 – 100/2011 pro
ing. Kovalce, Rapotín

Zastupitelstvo vzalo na v domí:
1. p edloženou zprávu o pracovní náplni údržbá e víceú elového areálu
2. vyú tování d tského karnevalu ze dne 12. 3. 2011
3. zprávu o vyhotovení znaku obce d tmi základní školy na Den mikroregionu
Mohelnicko 11. 6. 2011
4. zprávu o stavu ve ejného po ádku ve služebním obvodu odd lení P R Mohelnice –
územní ásti Maletín za rok 2010
5. zprávu o neobdržení dotace na hasi e v roce 2011 z prost edk Olomouckého kraje
6. konání Dne mikroregionu Mohelnice dne 11. 6. 2011 v Moravi anech
7. konání oslavy Dne matek dne 14. 5. 2011
8. diskuzi k p edloženému materiálu p. Pagá e nazvaném „Rekonstrukce místních
komunikací – posouzení“
Zastupitelstvo uložilo:
1. starostovi jednání s firmou Ekozis Záb eh o možném prodeji pozemk v areálu firmy
Ekozis (areál bývalý velkokapacitní kravín) dle žádosti o bezplatný pronájem
Zastupitelstvo neschválilo:
1. pronájem parcely . 2187/2 vodní plocha k. ú. Starý Maletín
2. zám r pronájmu pozemku p. . 1431/3 ( ást), 1431/4, 1431/7, 1431/8, 1431/9,
1431/10, 1431/15 vše v k. ú. Starý Maletín a dále stav. pozemky p. . 315, 316, 317,
318, 319, 325, 323/2, 324/2 v k. ú. Starý Maletín.

Pozvánka na p íští zasedání zastupitelstva obce,
které se bude konat ve tvrtek
26. kv tna 2011 v 18°°hod. v zasedací místnosti OÚ.

Provoz knihovny a internetu
Pond lí a st eda:

16.00 – 18.00 hodin

Ro ní lenský poplatek iní - pro d ti, studenty a d chodce
- pro dosp lé
Práce na internetu :
- d ti za 0,5 hod.
- d ti za 1 hod.
- dosp lí za 1 hod.
Tisk z internetu ernobílý: - 1 stránka
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Den matek
VPOS v Maletín srde n zve všechny maletínské maminky a babi ky
dne 14.5.2011 ve 14°° hod. do kulturního domu v Maletín ke dni svátku matek.
Ob erstvení a kulturní program zajišt n.

Zprávi ky ze školy a školi ky
Velikonoce jsou za námi, jaro je v plném proudu. Únava (myslíme samoz ejm
tu jarní) se do školy ani školky nedostavila nebo jsme se s ní dob e vypo ádali.
Školká ci barvili, kreslili, lepili, vyst ihovali, sestavovali, spojovali, obtiskávali,
p ivazovali, provlékali a kašírovali. Všechny tyto pracovní techniky pomohly
krásn vyzdobit prostory školky (krásní byli sn huláci, tu áci, ku átka,
prasátka i vají ka) ale také pot šit nejednoho rodi e i dosp láka, když si dom
odnášel povedený velikono ní dáre ek nebo dekoraci.
Paní u itelky Menšíková a Dymá ková zorganizovaly také dv odpoledne,
kterých se spole n zú astnili d ti se svými odvážnými rodi i. V prvním p ípad
to byl úsp šný masopustní karneval, na kterém tancovalo, skota ilo, baštilo a
rejdilo mnoho povedených masek. Velký ohlas sklidila také druhá akce –
spole né vyráb ní kvetoucího vají kového v nce. I zde byla ú ast rodi velice
hojná a pat í jim pod kování a pochvala zato, že nenechali t šící se d ti na
holi kách.
V pátek 22.dubna jsme si spole n nejen s ekology p ipomn li Den Zem .
Krom povídání o tom, jak d ležité je starat se o p írodu a naše životní
prost edí, vyráb ly d ti podle své fantazie obrázky a mozaiky z vršk od PET
lahví.
O tom, že se ve školce v posledním období opravdu nezahálí,vypovídají i další
akce a innosti. Zajímavá byla ur it návšt va místní knihovny, kde se s paní
Neumannovou povídalo nejen o knížkách. Navštívili jsme koncert skupiny Pavla
Nováka a také divadelní p edstavení v Záb ehu, nadále pokra uje pravidelný
plavecký výcvik v Mohelnici.
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V sou asné dob se již celá školka p ipravuje na vystoupení pro maminky.
Škola pojala oslavu tradi ních Velikonoc op t ve velkém. Paní u itelka
Nagyváthy se s d tmi pustila do nápaditých a mnohdy i dobrodružných inností.
P i výrob jarních a velikono ních dárk i dekorací p išly na adu rozli né
metody a formy práce, které d ti velice bavily a také prov ily jejich šikovnost,
kreativitu, nápaditost, pe livost a trp livost. Výsledkem usilovného snažení byla
nejedna povedená pomlázka nebo velikono ní kraslice, kterou si d ti odnesly
dom , ale také realizace školní velikono ní výstavy, na kterou školáci pozvali
nejen své rodi e, ale i ve ejnost. Pod kování na tomto míst pat í šikovné školní
družin pod vedením paní u itelky, ale také všem p íchozím návšt vník m, kte í
výrobky ocenily uznáním nebo dokonce finan ním p ísp vkem.
A které techniky byly p i zhotovování užity?
Pedik (pletení z novinového papíru), patchwork (zdobení barevnými stuhami),
quiling (zdobení proužky barevného papíru), zaplétání z proutí, batikování
voskem, výroba kv tin z PET lahví.
P i práci s odpadovým materiálem (noviny, plastové lahve) jsme si i my
p ipomn li Den Zem .
Ve st edu 27.dubna navštívila naše škola m sto Pardubice. D ti m ly možnost
obdivovat místní historické památky v etn zámku s p ilehlými sady a parkem,
projít se po nau né stezce, která vedla mimo jiné i p es Pernštýnské nám stí,
prohlédnout si blízké i vzdálené okolí ze Zelené v že (posledního poz statku
st edov kého opevn ní m sta), prohlédnout si výstavu historických zbraní nebo
expozici místní fauny a flóry v muzeu.
Hlavním d vodem cesty do Pardubic byla návšt va hv zdárny barona Artura
Krause. Zde nás ekala teoretická i praktická výuka o hv zdá ství, vesmíru,
planetách, galaxiích, smyslu pozorování p írodních d j . P ipomn li nebo
nau ili jsme se, že prsten není prstenec, ohnisko není ohništ , duha není dužina,
mlha není mlhovina. Již víme, že lidé let li šestkrát na M síc, že po Slunci
nem žeme chodit, že naše galaxie se nejmenuje Mlé ná dráha, že ve dne
m žeme n kdy pozorovat i Venuši, že Orion není jen zna ka okolády, nýbrž i
souhv zdí na no ní obloze, že naši galaxii bychom rychlostí sv tla prolet li za
sto tisíc let, že m sí ní písek jsou spíše sklovité kuli ky, které se nesypou a drží
tvar, že „vltavíny“ jsou považovány za nejkrásn jší tektickou ili roztavenou a
následn ztuhlou horninu na sv t nebo jak si vyrobit spektroskop.
Návšt vu hv zdárny barona Artura Krause v Pardubicích doporu ujeme všem,
celoro n se zde konají akce pro ve ejnost spojené s no ním pozorováním apod.
Nachází se zde druhý nejv tší vesmírný dalekohled v eské republice ur ený pro
ve ejnost.
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Na záv r si dovolíme n kolik testových otázek pro Vás – tená e (v závorce na konci objevíte
správné odpov di).
1. Kolik je v naší galaxii hv zd?
2. V jaké jednotce se ve vesmíru m í vzdálenosti?
3. Je Slunce hv zda?
4. Jakou barvu ve skute nosti Slunce má?
5. Jak dlouho Slunce existuje?
6. Je Jit enka totéž co Ve ernice?
7. Která z hv zd je chladn jší : modrá nebo ervená?
8. Co zp sobilo viditelné krátery na M sící?
(200 miliard, sv telný rok, ano, opravdu žlutou, 5 miliard let, ne, ervená, dopad meteorit )

Škola d kuje zastupitelstvu za finan ní pokrytí nau né jednodenní akce
v Pardubicích.
Tradi ní DEN MATEK se uskute ní v sobotu 14. kv tna.
Akce bude zahájena v KD, vystoupení d tí MŠ a ZŠ prob hne ve škole!
Zvány budou všechny matky a maminky.
Aby ostatní nep išli zkrátka, budeme pro ve ejnost naše vystoupení ješt jednou
v ervnu reprízovat.

D tské h išt Maletín – letos bude
Obec Maletín po t ech letech neúsp šných snah zajistit dotace na d tské h išt se pro tento rok
na získání dotací p ímo zam ila. Projekty jsme na základ minulých zkušeností vypracovali
s maximální pe livostí a vyplatilo se. D tské h išt v hodnot do 800 tis. K bude realizováno
na školní zahrad v sousedství víceú elového areálu. Slavnostní otev ení h išt je
naplánováno na za átek prázdnin a to na 2. 7. 2011, kdy obec s místními spolky zajistí
kulturní program pro d ti.
Dále se nám da í i naplnit náš volební program – neuvoln ný starosta. Pan starosta Ji í Flášar
pracuje již p l roku jako neuvoln ný a chod obce je zcela hladký, bezproblémový. Toto je
t eba ocenit, nebo takovýto model vedení obce aplikujeme v bec poprvé a jist klade velké
asové a organiza ní nároky na našeho starostu. Dokladem kvalitní práce jsou práv úsp chy
v dota ní politice, protože obec p i podání ty žádostí usp la ve t ech p ípadech. Další dva
projekty na dotace budou zpracovány do letošního podzimu.
kv ten 2011

ing. Petr Posp ch
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O kování ps
v sobotu 7. 5. 2011 ve 14°° hod. prob hne u OÚ Maletín o kování
ps .

!!!!!!!!!!

UPOZORN NÍ

!!!!!!!!!

Maletínské maminky zvou k návšt v svých nových webových stránek

www.maletinske-maminky.cz
které pro vás ochotn p ipravila paní Alena Kucha ová. Napište nám, jaké informace
byste se cht li prost ednictvím našich stránek dozv d t.

helena michalcakova
helca.mich@email.cz

Maletínské maminky po ádají, p i p íležitosti dne d tí, pro rodi e s d tmi

ZÁJEZD DO ZOO LEŠNÁ A ZÁMEK LEŠNÁ u Zlína
www.zoolesna.cz
Kdy: sobota 4. ervna 2011
Odjezd: 7.00 hod. od Kulturního domu Maletín
P edpokládaný návrat: 16.00-17.00 hod.
Doprava: Autobusem-Hrazena z finan ního daru LD Háj Maletín obci-pro d ti zdarma,
dosp lí platí p ísp vek 200,- K
Vstupné: ZOO -120,-K dosp lí/80,-K d ti 3-15 let/ zdarma d ti do 3 let
Zámek- 50,-K dosp lí/30,-K d ti 3-15 let/zdarma d ti do 3 let
Vstupné pro všechny ú astníky zájezdu zdarma!!!
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Podmínky ú asti na zájezdu:
• D ti se mohou zú astnit pouze se svým zákonným zástupcem/jeden, nebo oba rodi e,
nebo jiný dosp lý doprovod. Ú ast d tí samotných není možná!!! Dozor nad d tmi bez
rodi nebude vykonáván.
• Zveme i rodi e t ch nejmenších, do autobusu lze naložit n kolik složených ko árk .
• Ú astníci zájezdu budou p ijímáni do napln ní kapacity autobusu-45 osob.
• Vypln né p ihlášky a ástku za úhradu autobusu noste do kancelá e školní jídelny.
• P ihlášení je závazné, neú ast pouze z d vodu nemoci.

…………………………………………………………………………………………………..
Závazná p ihláška na zájezd ZOO Lešná a Zámek Lešná, 4.6.2011
Jména ú astník zájezdu:
Dosp lí: ……………………………………………………………………….
D ti:…………………………………………………………………………….
Souhlasím s podmínkami zájezdu.
Podpis………………..

Uhrazeno ……………………..K

Datum…………..

SVOZ NEBEZPE NÉHO ODPADU,
ELEKTROZA ÍZENÍ A STARÉHO ŽELEZA

Obec Maletín ve dnech od 2. 5. až do 6. 5. 2011 bude
provád t svoz uvedeného odpadu z domácností na sb rné místo p ed odvozem k jeho
likvidaci. Ob ané mohou v ur ené dny tento odpad dát na místo p ed d m, kde jej bude
možno bez problému naložit a odvézt. Uložení provád jte a zabezpe te tak, aby nedošlo
k úniku tekoucích látek (oleje, barvy, autobaterie) a rozfoukání odpadu v trem po okolí.
Svoz a uložení na sb rném míst budou ídit pracovníci obce Maletín, proto je nutné se
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ídit jejich pokyny. Nesmí se svážet a ukládat odpad na sb rné místo bez jejich v domí.
Odvoz k likvidaci odpadu m že provést jen svozová firma „EKO-UNIMED“ Medlov,
se kterou má obec Maletín uzav enu smlouvu. Jiná firma nebo soukromá osoba odvoz
provád t nesmí !

Elektroza ízení (ledni ky, mrazáky, pra ky, televize, rádia, po íta e, mob. telefony

a pod.) odebere od obce svozová firma EKO-UNIMED zdarma za p edpokladu, že toto
elektroza ízení bude kompletní. Jinak toto za ízení bude hodnoceno jako nebezpe ný odpad
a obci bude ú tován poplatek za jeho likvidaci, který se následn p evede i na ob ana, který
tento odpad zp sobil.

Termíny svozu komunálního odpadu
pond lí 9. a 23. kv tna 2011
Nabízím odm nu

Nabízím odm nu 30.000,- K v hotovosti tomu, kdo podá informace vedoucí k usv d ení
toho, kdo polil fasádu domu . 113 den p ed ustavujícím zasedáním na podzim roku 2010.
Takovému oznamovateli zaru uji anonymitu.
ing. Petr Posp ch

Maletínský zpravodaj vydává Obecní ú ad Maletín, redak ní uzáv rka je do konce p edchozího m síce.
P ísp vky do zpravodaje je možno p edat len m redak ní rady nebo na OÚ, za jejich obsah ru í p isp vatel.
Redak ní rada: Pekárková Ivana, Mgr. Jan íha.

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