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Na počátkuprázdnin vám přejeme k|idné V rámci webu jsme připraveniposkytnout
prožití
a příjemné
|etních
dnůa hodně rados- i prostor pro vašespo|ky,kde mohou mítve
ti našimdětem. V po|oviněčervenceobec v|astníchsekcíchsvůjwebový obsah'
Ma|etínspouštínovéwebovéstránky na pů- Naši snahou bude udrŽovatweb aktuá|ní
vod nídoméně:www.maIetin.cz
a věříme,Že v p|nohodnotné
podobě bude
Z počátkubudou stránky dotvářeny a dop|- web nejpozdějíkoncem podzimu 20.|9.
ňovány o zajímavýobsah jako např. digitaIi- Tímto p|níme naši d|ouhodobou snahu
zovanépodobykronikobce z předvá|ečného o zpřeh|ednění
a zkva|itnění
komunikacea ini pová|ečného
období.Chceme komp|etně formacípro občany.Po grafickézměně našezveřejnit veškerýarchívdobových fotografií. ho zpravodajepřiš|ai řada na změnu původK dispozicitakébude kniha o obci Ma|etín níhozastara|ého
webu obecníchstránek.
v e|ektronicképodobě, popis turistických K webovým stránkám|ze do budoucnapřigeografickýchcí|ů'Vznikne přeh|ednýka- dat rozhraníhromadnéhoinformovánípo.
|endář ku|turních
a sportovníchakcía jsme moci ,,smszpráv,,,interaktivní
mapu nah|ápřipravenizdarmainzerovatsIužbymístních šeníporuch nebo prob|émů
na územíobce.
podnikate|ů.Do úp|népodoby webu nás Tyto možnostirozšíření
postupně promys|íčekáještě spousta práce, a i proto bychom me společněse zastupiteliobce.
vás rádi požáda|io sdí|ení
vašichzajímavých V průběhu|étaa podzimu budeme rea|izofotografií
čidokumentůodkazujících
na sou- vat rekonstrukcihygienickýchzázemív ku|.
časnostčihistoriinašíobce.
turnímdomě a pohostinství.
Vyřešímetím
Také měníme kontaktníe-mai|ovouadre- předevšímčastéucpáváníkana|izacea její
s u , k t e r á b u d e o d 1 1 . 7 . 2 0 1 9 v e f o r m á t u : průsakydo konstrukcíbudovy.
podatelna@maletin.cz
Hezkélétovšem
lng.PetrPospěch,starostaobce

Výsledky projednáníz 12. řádnéhozasedánízastupitelstvaobce
Maletínkonaného
dne
5.6.2019v zasedací
místnosti
oÚ Maletínv 17:15hodin

Zastupitelstvo
schvaluje:
1. Programa dop|nění
programu,
2. zápis a usnesenízedne24.4,2019,
3. rozpočtovéopatřeníč.3,
4. podání Žádosti projektu,,Posílení
spo|ečenskýchfunkcí|esa- Ma|etín,,
do vý,zvy
MAS Mohe|nicko,z.,výzva,,Posí|ení
spo|ečenských
funkcí|esa,,s
vazbouna Program
rozvoje venkova,,Neproduktivníinvestice
v |esích,iProjektse bude rea|izovatpouze
za předpok|adupřiznánídotace,dá|e po- 7 .
věřujístarostuda|šími
kroý v rea|izaci, !
5. reaIizaciprojektu
místní
knihov"Vybavení

ny Ma|etín'iSchvalují podání Žádosti 1 .
a proh|ašují,
žeobec Ma|etínmá v|astnicképrávok objektumístníknihovny
azároveň dek|arujízávazekponechánímajetku
pořízeného
z dotace po dobu minimá|ně
.|0
let v majetkuobce Ma|etín,
podání Žádosti o poskytnutífinančního
příspěvkuna vyhotovení|esníchhospo2.
dářských p|ánůa pověřujístarostuobce
jednánímve věci,
da|ším
sm|ouvu o
poskytnutí dotace
č.2019/ua37loKH/DsM a pověřujístarostu podpisem smlouvy.

Sm|ouvuo poskytnutídotace mezi o|omouckýmkrajema obcíMa|etínna poskytnutídotace ve ýši 35.000Kč.Dotace
bude poskytnutaz dotačního
titu|uobnova stavebdrobnéarchitekturymístního r42namu.Dá|e pověřujístarostuobce
podpisemsmlouvy,
přijetídotace ve výši 25.000 Kčz rozpoČtuo|omouckého kraje, Programu
obnovy venkova o|omouckého kraje
2019, dotačnítitu| Podpora venkovskýchprodejen,
uzavřeníSm|ouvy o poskytnutí dotace

2

Maletíns|ý zpravodaj

taci,administracevýběrovéhořízenía rev dotačnímprogramu,,Programobnovy
venkovao|omouckéhokraje2019,iPověalizaci projektu,,Rekonstrukce
stávajících
podpisem
řujístarostu
sm|ouvy,
autobusovýchzastáveku obecníhoúřad
v obci MaIetín,,'
smIouvu o poskytnutí neinvestičního
Studieje zpracovánav soupodmínkami
transferu uzavřenou mezi obcí Maletín
|adu s
4. ulzvy Mohe|nicko
- |RoP - Cyk|odoprava
a provozovatelemprodejny tj. Jednota
a bezpečnost
dopravy.Předmětemsmlouvyje zpracování
spotřebnídruŽstvo Zábřeh' Masarykovo
náměstí45/5,78901 Zábřeh (podporovastudieproveditelnosti,
podpi9. dohoduo ukončení
ná varianta45). Pověřujístarostu
nájemnísm|ouvy
uza.
vřenédne 28. 3. 2008 mezi obcí Ma|etín
sem smrouvy,
ve ýši431.000Kčz dotač5 . přijetídotace
a LesnímdruŽstvemHáj se sídlemMa|etín
ního programuo|omouckéhokraje,,Proč.p,21,789
01 Zábřehvčetněvšechdodatgramobnovyvenkovao|omouckého
kraje
kůkdatu 30.6.2019,
2019,,,z dotačního
tituIu''Podporabudováoachtovnísm|ouvu mezÍ obcí Ma|etín
níaobnovyinfrastruktury
a LesnímdruŽstvemHáj se sídlemMa|etÍn
obce,,na projekt
Č.p. 21,789 01 Zábřeh,|Č:
47151471 s účin.
,,obecníúřadMaletín- stavebníúpravyn o s t ío d 1 . 7 . 2 0 1 9 n a d o b u u r č i t o d
ll.etapa".
uo
koncemp|atnosti
uzavřeníSm|ouvy o poskytnutídotace
31,12.2028(podmíněno
p|ánustanovené|esníhohospodářského
v dotačnímprogramu,,Programobnovy
poho na dobu 10 |et).Dá|epověřujístarostu
venkovao|omouckého
kraje2019,,a
podpisemdodatkui pachtovní
podpisem
věřujístarostu
sm|ouvy,
smlouvy,
podání
7. ýzvu k
ve veřejnézakázce s ná- 1 1 . pronájemčástipozemkuparce|aČ.761/2
k. Ú. Javoří u Ma|etínao ýměře cca
zvem ,,obecníúřad Ma|etín- stavební
k da|128 m, pro nájemceV. S. Výšenájmu činí
Úpravy- ||.etapa,,apověřujístarostu
případě
Že obec
5 Kčza ] m2 a rok. Nájem se uzavírána
šímkrokůmve věci. V
dobu určitou,
a to 5 |et,nájem bude uzauspěje d|e žádostina MMR, má starosta
právo soutěŽzastavita Vypsat novéýběvřen od data 1. 7. 20.|9.Ve sm|ouvěbude
kde bude zahrnutohygienické
uvedena podmínka,že nájemce umožní
rovéřízení,
patře
vo|nýpřístupk pozemkuparce|ač,828/1
zázemívl.
oÚ,
příkazní
sm|ouvumezi obcí Ma|etín,
Starý
k. ú.Javoříu Ma|etína'
Ma|etín
č.21,78901 Zábřeh,lČ:00302988 12. prodej pozemkůparce|aČ'52/2 _ ostatní
p|ocha,o u.iměře1898m, a částipozemku
a Marií Paděrovou,Supíkoviceč.p. 136,
(cca1850
79o 51,|Č:880
54 446,D|Č:CZ7462O95333' parce|a
č'7/1k.Ú. Noý Ma|etín
je
je
m,).
Zájemcem
Předmětemsm|ouvy zpracovánístudie
R. S.V Žádostio odproprovedite|nosti,
zpracováníŽádostio dodej je uveden účelvýstavbyrodinného

domu d|e Pravide|pro prodej pozemků
v majetkuobce Ma|etínpro úče|
výstavby
rodinných domů _ princip od|oženého
v|astnictví
v evidencikatastrálního
úřadu.
'|
ProdejnÍ
cena činí10 Kčza m, bez DPH.
Přesnáýměra pozemkubude zpřesněna
geometrickýmp|ánemd|e grafickéhonávrhudě|ení.
Pověřujístarostu
da|šími
kroky
v tétověci'
13. prodej pozemkůparce|aČ.7/1_ částcca
2400 m2a k' ú.Nouý Ma|etín'Zájemcem
je K. L.V Žádostio odprodejje uvedenúče|
\^Jistavby
rodinného
domu d|ePravide|pro
prodej pozemkův majetkuobce Maletín
pro účelýstavbyrodinnýchdomů- princip od|oŽeného
v|astnictví
v evidencikatastrá|níhoúřadu.Přesná ýměra pozemku
bude zpřesněna geometrickýmp|ánem.
.l0
Prodejnícena je
Kčza 1 m2 bez DPH.
Pověřujístarostuda|šími
krokyv tétověci,
.|4.
směnu částipozemkůparce|ač.360/4ve
v|astnictví
obce za částpozemku parce|a
č.47 ve v|astnictví.
Účelemsměny je zajištěnípřístupuk pozemkůmna rryistavbu
pověřujístarodinnýchdomů.Zastupite|é
jednáním
rostu
ve věci,
'l
5. vypracování projektové dokumentace
na demolici budovy skladu (stav.parcela
č.235k. ú.StarýMa|etín)'
16. zadávacídokumentaci na projekt s názvem,,obnova místníchkomunikacíMa|etín- l|. etapa,iVýběrová a hodnotící
komiseje ve s|oŽení:
Pospěch Pet1 NagyvathyováA|oisieŠoupa|
Ladis|av.
Náhradníci:zastupite|é
obce.

Výsledkyprojednáníz 13. řádnéhozasedánízastupite|stva
obce
Maletínkonanéhodne
místnosti
26.6.2019V zasedací
oÚ Maletínv 16:00hodin
Zastupitelstvoschvaluje:
a stavební povo|eníprojektovédoku,,PosíleníspoIečenskýchfunkcí lesa
- Ma|etín",
1. Programa dop|něníprogramu,
mentaceIng.Arch.LadislavaKomrky,
bude vyhotovenad|e pravi2. zápis a usneseníze dne 5. 6. 2019,
souhlasíse zrušenímzakázky akce s nádeISZ|F.Hodnotícím
kritériem
bude nejvoIbu
zápisu,
zveň
místních
komunikací
niŽší
nabídková
cena.
S|oŽení
výběrové
3.
ověřovateIe
'obnova
o
ztízení
ll.
etapa",
komise:
lng.
Petr
Pospěch,
A|oisie
Nagy4. sm|ouvu o budoucísm|ouvě
mezi
Maletín
spo|eč7.
firmu
Pobucký
A|eš,
Nová
289,789
7.|
Lešvathyová,
Ladis|av
Šoupa|,
náhradníci
s|uŽebnosti
obcí
a
- č|enové
tina,|Č:
476 66 33.|jakovítěznoufirmu pro
zastupiteIstva,
nostíVTE Ma|etíns. r. o', Poděbrady pronájmubytu č..l Starealizaciprojektu,,obecní
9.
K|uk'Krajní233,29o 01 Poděbradytak'
úřadMa|etínzáměr ukončení
jak by|a před|ožena,a pověřujístarostu
stavebníúpravy- l|.etapa,,s nabídkovou
rý Ma|etínč.94'
podpisemsmlouvy,
cenou Ve \^ýši
1.101.703,60
Kča pověřuje 1 0 .zastupite|épověřujístarostua místostastarostupodpisemsmlouvy,
rostku nabídnoutsoučasnému
5. vyslovujísouh|asse záměrem stavbynájemci
podmínky
projekt
pro
zadávací
větrnée|ektrárny
spo|ečné
územní
a výzvu na
byt na adreseStarýMa|etínč.226.

Poděkování
s dobou,,.
Děkujemeseniorům,kteříse účastnili
besedy,,Jedeme
Je vidět'žeznačnáčástseniorůmá snahu se vzdě|ávatv ob|astibezjízdy.Někteříprojevi|izájem účastnit
jízd.
praktických
pečné
se
Jsme proto domluvenis pořadate|em,
Že o termínuvýcvikuv praxivás
budeme informovat.
A. Nagyvathyovó

červen 2079

3

Pranostikana měsícčervenec
Kdý dne ubývá,horkapřibývá.
Červenec
a srpenjsounejtep|ejšími
měsíciv roce.
poteče.
S|uncepeče- déšé
Na mokrýčervenec
nás|eduje
bouřea krupobití.
Co červenec
neuvaří-srpennedopeče.
Co červenec
neupeče,
tojižsrpnuneuteče.
V červenci
rozdě|ej
do koši|e
se a v prosincipo ušiodějse!

Jahy'
červenec,
takoý |eden.
pěkněhřeje,o Vánocích
Kdyžčervenec
sezimazaskvěje.
- úrodyb|íženec.
Červenec
Neby|-ličervendostatečně
deštiý dodá vodu až červenec
a přidáještěmnohébouře.
Co červenec
končí,
srpenzačíná.

Pranostikana měsícsrpen
Co červenec
neuvaří,
srpennedopeče.
zimua nejlepšívíno.
Co červenec
neupeče,
to jižsrpnuneuteče.
Kdyžv srpnumoc hřímá,budena sníhbohatázima.
- mocvánicsněhoých.
V srpnujiŽne|zes|uncjmnohověřit.
Moc hub srpnov'ých
I kdyŽze strnišé
občasfučí,
horkonáspřecejen mučí.
Nejsou-|i
v srpnuhřiby,nebudev ziměsněhu.
Kdyžje V srpnuráno hodněrosy,majíz toho radostvosy.
Srpenk ziměh|edía rádvoducedí.
KdyŽv srpňunaprší,
tak nežse oběd pojívšeckosluncevysuší.
počasí.
M|hyna |ukách,potocích
a řekáchv srpnuzvěstujítrva|é
Tep|éa suché|étopřivádíza sebou mírnýpodzimek,tuhou

lnformacez místníknihovny
Informujeme,
Že knihovnabude v době prázdninpro veřejnostuza.
vřena.Přístupk internetuv knihovněbude umožněnv době přítomnostip. účetníobce.
Na vašinóvštěvuse opěttěšíme
2.zóří20| 9.
B. V.Neumannovó,knihovnice

Dovolenána oÚ Maletín
oznamujeme veřejnosti,Že obecní úřad bude v době
.|6.
od 5. srpna do
srpna 2019 pro veřejnostuzavřen.Pracovnícibudou čerpatřádnou dovo|enou.

'|5.6.2o,|9
Útrzuyze dne mikroregionu
Mnozíz našichobčanůse účastniIi
dne mikroregionu v Úsově. obec Ma|etíntam prezentova|asvůjstánek s tématemvoda - sucho. Zájemci mohIi ochutnat našizdravou
vodu z prameneU Dvou Janů.
Ve stánku by|o mnohék viděníod háčkova.
ných zvířátekažpo ptačíhote|y.
proDá|ese obec,,pochIubi|a,,
reaIizovanými
jektyv minu|émroce.Žáci našíško|y
a ško|ky
ukázaIi,co všechnovyrábíběhem výuky.
Ve sportovníchdisciplínáchjsme mě|i své
zástupce (jmenovitě Pav|ínka,Marek, Vojta,
Vítek,Honza)' kteří bojovali jako |vi oproti
dospě|ácképřesi|e,za cožjímpatřínášdík'
MnozíochutnaIivýbornéko|áče's|anéšneky,zdravépomazánky a po ka|éšku
s|ivovice.
Zde bychom chtě|ipoděkovatvýrobcůmpohoštění
do stánku.

ffi'-:-
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Ma|etínský zpravodaj

MS Hubert
Jen v úvoduchcemepřipomenout,žeměsíc
červenje měsícemmys|ivosti.
Měsícem,kdy
beremena vědomí,žese v příroděrodínová
m|ád'atazvěře, |íhnouptáčcia ce|ý ko|oběh
životav příroděse znovu opakuje.
Mysliveckýspo|ek,,Hubert,,Ma|etínse spo|u
s Ma|etínskými
maminkamipodíle|na os|avě
.|5.
dne dětí červnauspořádánímys|ivecké
stezky,kdesiděti moh|yověřitnebozdokonaIitsvoje zna|ostio přírodě,zvěři,a|ei třebao zbraních
anebosi takézastří|et
naterčze vzduchovkv.Po

abso|vování
připravestezkyby|opro každého
no ma|éobčerstvení.
potom na záA ti nej|epší
věr byli oceněnídip|omema věcnýmicenami.
Ce|kemse zúčastni|o
38 dětía my se budeme
těšitna viděnouv příštím
roce.
Na měsícsrpenpro všechnyobčanyMa|etína
i b|ízkého
oko|ípřipravujemeMYSL|VECKÝ
DEN'tradiční
výstavutrofejíspo|us mys|iveckou kuchyní.Jste srdečnězváni na .l7 '8.2019
.l
do ku|turního
domu v 2:00hodin'
,,Myslivostizdar"
LadislavKrejzek,předsedaMS
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Z historie
VáIkaprusko.rakouská
o vá|ceprusko-rakouské
vyprávípan Frantipopisn
šekPe|z|z čís|a
ého92,d|ouholetýsta.l
rosta obce.V roce 866 poby| v našíobci jeden rakouskýp|ukza ve|eníhejtmanaRussa.
P|ukcviči|na louce u domu č.83 směremna
zaIesněnýkopec cviČnoustřeIbu.obcí pro)íždě|iČastojak
rakouské,
tak i pruskévýzvědné
h|ídkya menšíoddí|yvojska.Jednajezdecká
pruská h|ídka,kteráje|aod koste|asměrem
na Svojanov,by|a neznámýmimístními
občanyze hřbitova odstře|ována'Byl poraněn
pouzejeden kůň,a ačko|ih|ídkastře|buopětova|a,neby|nikdo zraněnani usmrcen'Hned
natopřiš|ado obcejedna kompanieprusképě.
choý z Pobučgkterá ved|asebou rekvírovaný
dobyteka utáboři|ase u dnešníško|níbudovy,
kde tehdy by| obchod s potravinamia nápoji.
Dva pruští
důstojníci
odebra|ise pak ke starostovi obce, tj. k otci vyprávěcíhootce Františka
Pe|z|a,a chtě|ijej yzítsebou jako rukojmína
dobu do skončení
vá|ý. Prusovév uvedeném
obchodě statečněhasi|isvoji žízeň,a až by|i
v značnépouýšené
ná|adě,poŽáda|je starosť'ítcrrciď1ii{r Jnin ntctiílťn 1!ý.j.l,"
jej
ta Pe|z|,
aby na chví|ipusti|idomů
roz|oučit sťnd;*inrr
teutnnnt u.fl$toď!u|cn,
.$tjotu6rnpllic
teitfirniii iiitil*n
se se svojirodinou.KdyŽby| propuštěn,
vešek
stůtter
ein
be0Et'benŮ.Pourle mrlritc.
im f. u' ť'$re rt*nluíeltut.s.ittt'
přednímivraý do svéhostatkua zadnímivyše|
pol|| Pl[itl|íibetflanfi.
a jiŽ vícese nevráti|.
Hůře na tom byl jiný místnísed|ákjménem
Prusovénato sebra|iradníhoLanga z domu FrantišekWinter.Vzepře| se Prusůmse šav|í dnůzemře|na nás|edkyutrpěnýchzranění.
č.3' zdrŽe|ijejněkolikdnůu sebe v Mohe|nici, V ruce,by| všakPrusy přemoŽen,v|ečenpak Jinýchmrtvýchnašbobce v tétová|ceneměa kdyŽ pak zdejšíkraj opusti|i,vráti|se Lang něko|ikdnůsebou,přitom by|takzbit,Že když |aa téžpočetzraněnýchneby|ve|ký.
domů.
pak Prusovéodeš|ia on se vráti|,za několik
NagyvóthyovóAl

Cerven 2079

Ško|a
a škoIka
Příspěvek
z našíško|y
a školkybudev tomtočísle
trochunetradičn
tŽaane psaní,
Žádnéčtení,
pouzefotografienašichŽáčků
při různých
aktivitách.

Projektový den Ekologickécentrum Švagrov
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Význam vody

5polečnóexkurzev ekocentru

Lovecké
muzeum_ Usov

Představení
,,DobaKarlalV.,,
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Maletínský

zptavodai

Zbroj

Keramickó dÍInav ZŠMoravičanv

Našibudoucíprvňóčci

Ma|byz půdy
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