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íslo 5, ro ník 17, kv ten 2011

Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 26. 5. 2011

Zastupitelstvo schválilo:
1. zápis a usnesení ze dne 28. 4. 2011
2. plán innosti finan ního výboru p edložený novým p edsedou FV a schvaluje zrušení
plánu innosti FV p edloženého na zasedání v únoru 2011
3. zám r prodeje pozemk v k. ú. Starý Maletín p. 1431/3 – ást, 1431/4, 1431/7,
1431/8, 1431/9, 1431ú10 a 1431/15 a stav. parcely v k. ú. Starý Maletín p. . 315, 316,
317, 318, 319, 325, 323/2, 324/2 za minimální cenu 35,- K /m2 dle Pravidel postupu
p i p evodech nemovitého majetku ve vlastnictví obce Maletín
4. prodej pozemku p. . 596 k. ú. Starý Maletín pro manžele Dymá kovi z Mohelnice dle
Pravidel pro prodej pozemku v majetku obce Maletín pro ú el výstavby rodinných
dom , cena 10,- K /m2 a schvaluje zrušit bod . 7 „ZO schvaluje“ usnesení . 29
ze dne 29. 1. 2009. Smlouva o smlouv budoucí bude podepsána po p edložení
geometrického plánu
5. prodej ásti pozemku p. . 36/1 k. ú. Javo í u Maletína po odd lení GPL za cenu
35,- K /m2, kupující manželé Medve ovi, Olomouc
6. prodej pozemku p. . 407/3 k. ú. Starý Maletín za cenu 5,- K /m2, kupující Pavel
Lip ák, Maletín
7. pronájem pozemku za cenu 5,- K /m2 na dobu 5 let. Nájemce Silvie Krausová.
Vým ra pozemku bude up esn na, nep esáhne 450 m2
8. prodej pozemku p. . 413 k.ú. Starý Maletín za cenu 5,- K /m2, kupující manželé
Michal ákovi, Maletín . 24 s v cným b emenem dle zápisu
9. zrušení po ízení investice ve výši 17.850,- K , z majetku bude p evedeno do náklad
10. protokol o výsledku ve ejnoprávní kontroly hospoda ení v Základní škole a Mate ské
škole Maletín za rok 2010
11. záv re ný ú et obce Maletín za rok 2010 s vyjád ením bez výhrad
12. rozpo tové opat ení . 2/2011
13. vít ze výb rového ízení – firma TR Antoš s. r. o. Turnov s nabídkovou cenou
639.532,- K bez DPH, návrh smlouvy o dílo . 25/2011 a pov uje starostu obce
podpisem smlouvy
14. p ijetí dotace z programu Obnova staveb drobné architektury místního významu
v Olomouckém kraji v roce 2011 ve výši 50.000,- K a pov uje starostu podpisem
smlouvy
15. p ijetí dotace z POV 2011 ve výši 383.000,- K a pov uje starostu podpisem smlouvy
16. smlouvu o provozování vodovodu a úprav vzájemných vztah mezi Žanetou
Šiškovou, Šumperskou provozní vodohospodá skou spole ností a. s. Šumperk a Obcí
Maletín
17. zakoupení vitríny v hodnot 13.000,- K – erpání rezervy rozpo tu obce

Zastupitelstvo vzalo na v domí:
1. projektovou dokumentaci lokality Nad rybníkem, s jednotlivými etapami a propo ty
náklad
2. d kovný dopis p. Sýse
3. p ipomínky p. Pagá e ohledn odvozu pneumatik od jeho domu
Zastupitelstvo uložilo:
1. kontrolnímu a finan nímu výboru provést namátkovou kontrolu inventurních soupis
a skute ného stavu (reakce na výtky auditor na absenci lena inventurní komise)
2. kontrolnímu a finan nímu výboru prov ení likvidace odpad z podnikatelské innosti
v obci
3. starostovi prov ení napojení na systém obce v p ípad podnikatelské innosti (týká se
zejména nebezpe ného odpadu).

Pozvánka na p íští zasedání zastupitelstva obce,
které se bude konat ve tvrtek
30. ervna 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

10 K
20 K
5K
10 K
30 K
3K

Termín pedikúry a masáží
Upozor ujeme zájemce o služby p. Hamplové v oblasti pedikúry a masáží, že
termín t chto služeb je 2. ervna – tvrtek.
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Den matek
D kujeme d tem ze školy i školky a pedagog m za kulturní vystoupení ke
Dni matek.
Zastupitelé obce Maletín

Zprávi ky ze školy a školi ky
Vše bylo dokresleno i nezbytnou postavou statného Golema.
Májové svátky jsou za námi, vzh ru do léta.
Pro školu i školku nastává hektické období záv ru školního roku. Mladší d ti oslaví sv j
svátek tradi ním p espáním ve školce. T ší se na dobrodružné hledání tajemného
pokladu, spole né hry a sout že i na skv lou v ni opékaných špeká k .
Do konce školního roku navštíví ješt školka záb ežské dopravní h išt a ZOO na sv.
Kope ku u Olomouce. Zadními vrátky za zví átky se d ti podívají v polovin ervna a
moc se na n t ší.
V posledním ervnovém týdnu prob hne v mate ince veliká sláva. Na programu je totiž
lou ení se školkou, p i které budou ty i p edškoláci pasováni na školáky. Chyb t
nebudou v záv ru školního roku ani vycházky do p írody, hry na zahrad nebo
sportování na h išti.

Škola se po dubnové p írodov dn vlastiv dné cest do Pardubic tentokrát vydala na
zajímavý jednodenní výlet do další m stské památkové rezervace východních ech –
Moravské T ebové. Ve m st jsou krom krásného zámku, nám stí a památek
spojených s K ížovým vrchem také t i kostely. A práv v jednom z nich – v kostele
Povýšení sv. k íže na již zmi ovaném „K ížáku“ – naše putování Moravskou T ebovou
za alo. P ed branou m stského h bitova, kde se kostel nachází, na nás ekal pan kaplan
Šabaka z místního vojenského gymnázia, který nás seznámil nejen s historií kostelíku,
smyslem sv tských staveb a k es anskou symbolikou, ale i zajímavostmi samotného
K ížového vrchu - poutního, mystikou i romantikou obda eného místa. Na n j se
dostanete bu po k ížové cest kon ící sousoším Kalvárie na samotném vrcholu kopce
(jedná se o dominantu m sta viditelnou již z dálky p i p íjezdu od Olomouce i od Svitav, dílo
barokního socha e Ji ího Pacáka) nebo vystoupáním po další významné t ebovské památce
se vše íkajícím názvem – Schody mrtvých. K místnímu h bitovu se vztahuje i místn
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nejznám jší pov st o jedné neš astné lásce, o které se dozvíte více v p íloze této zprávy,
kterou napsala jedna z žáky naší školy.
Po Schodech mrtvých jsme sestoupali a následn zase po dalších vystoupali
k t ebovskému zámku. Jedná se o krásný renesan ní zámek s arkádami, který je
z hlediska historického i stavebního slohu prioritou nejen v eské republice, ale uvádí
se, že i na sever od Alp.
Do sou asné podoby byl zámek dostav n za Žerotín , kte í jej vlastnili v 17. století.
P vodn zámek pat il rodu Boskovic , ke kterému se vztahuje v bec nejstarší
renesan ní památka v echách – mramorové portrétní medailony Ladislava z Boskovic
a jeho ženy Magdaleny z Dubé a Lipé, oba datované rokem 1495
( o 1 rok mladší je dokonce i ost ní Vladislavského sálu Pražského hradu).
D ti byly ale v areálu zámku nejvíce zaujaty st edov kou mu írnou a alchymistickou
dílnou mistra Bonaciny. Již víme své o tzv. právu útrpném i právu hrdelním. Pochopili
jsme, že mu ení byla docela „fuška“, a že se asto muselo k mnohému p iznávat jen
proto, aby vás hned nato profesionální kat popravil sekerou nebo me em podle toho, zda
jste byl p vodu prostého i šlechtického. Zjistili jsme, že u íznutí ucha stálo ve
st edov ku 8 groš , ale na ob uši se vztahovala množstevní sleva. Za amputaci obou uší
se totiž platilo groš 12. Také nám bylo sd leno, mniši byli v zn ni spole n se ženami,
jelikož se p edpokládalo, že nebudou „d lat problémy“, osahat jsme si mohli tzv.
špan lskou botu, sk ipec, osla pro nev rné ženy, lámací kolo, pale nici, drti e kloub ,
cejchova e, potupné masky ….. vše samoz ejm podkresleno bolestnými vzdechy trpících
……. brrrrr …… shodli jsme se na záv r, že se nám vlastn dneska žije docela dob e a
klidn .
O poznání bezpe n ji jsme se rozhodn cítili v laborato i alchymisty Bonaciny, což byla
skute ná osoba, žijící v Moravské T ebové na zámku v dob rudolfínské. Tento muž
p sobící v první ad jako zámecký léka , v noval sv j volný as alchymii. Byl jedním
z mnoha v dc i podvodník hledajících kámen mudrc , vyráb jících elixír zdraví i
života (pitné zlato), pátrajících po podstat zlata nebo universálního rozpoušt dla. Také
zde jsme se dozv d li mnoho nového a zajímavého, známe prubí skou pec, destila ní
soustavu nebo smysl znamení zv rokruhu.
Návšt vu zámku jsme ukon ili v expozici o historii venkova. D ti si mohly srovnat
zp sob dnešního moderního života s dobou prababi ek, s dobou našich p edk .
K vid ní bylo rozmanité zem d lské ná iní a ná adí, kolovrat, motovidlo, drhlen,
tkalcovský stav, pec, staré truhly i mandl.
Cestou na ob d jsme se zastavili na velmi p kném moravskot ebovském nám stí, což
bylo nepochybn to pravé místo k seznámení se s historií m sta podrobn ji a v širších
souvislostech. M sto jako takové bylo založeno „na zeleném drnu“ od základu v roce
1257 Borešem z Rýzmburka za P emysla Otakara II. A práv taková m sta (p vodn
d ev ná, pozd ji kamenná) mívají nám stí pravidelných tvercových tvar se
symetrickým vyúst ním navazujících ulic. Tvá m st se samoz ejm po staletí m ní,
základní principy, charakteristické prvky a v neposlední ad i jejich „duch“ z stávají.
A to platí i pro Moravskou T ebovou. P i povídání na nám stí jsme m li možnost
vst ebat atmosféru m sta a snad si zapamatujeme i mnohé zajímavosti s ním spojené.
Hovo ili jsme o radnici, klenbách, portálech s ornamenty a reliéfy, domovních
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znameních, již neexistujících bránách a v žích, katov zvonu, balkónku, ze kterého p i
svém út ku kázal mistr Jan Hus. Nemohla chyb t ani zmínka o morovém sloupu –
p ipomínce morových epidemií.
Abychom dali celému našemu výletu logickou te ku, vyjeli jsme si na záv r na vyhlídku
nacházející se blízko h ebe ského tunelu. Byla zbudována v rámci nau né stezky a
Moravskou T ebovou zde m žete vid t jako na dlani. Mohli jsme si tak krom fotografií
ud lat s nadhledem ucelenou p edstavu o m st , v n mž jsme strávili velkou ást dne.

Podobn jako Pardubice a místní hv zdárnu, o kterých jsme psali minule, rozhodn
doporu ujeme navštívit také Moravskou T ebovou.
…
Avízo – v posledním ervnovém týdnu budeme naposledy reprizovat naše školní vystoupení
s názvem Prom ny. O p esném datu a ase Vás budeme ješt informovat.
Nejpravd podobn jší termín je st eda 29.6. v 15.15. Srde n zveme všechny.

Termíny svozu komunálního odpadu
pond lí 6., 20. ervna a 4. ervence 2011
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