Maletínský zpravodaj
číslo 5 / prosinec 2020

Úvodní slovo starosty
V závěru roku se obec zabývala budoucí dálnicí D 35. Můžeme potvrdit, že vyjednávání
a lobbing za vybudování sjezdu v pozici u Javoří bylo úspěšné. Mimoúrovňová křižovatka
včetně vizualizace celé trasy je k dispozici na
webových stránkách obce Maletín www.maletin.cz/obecní úřad/D 35 – územní rozhodnutí.
Zde si můžete prohlédnout přesnou pozici
a model budoucí dálnice. Za pozitivní považujeme také protihluková opatření v lokalitě
U dvou Janů. V současné době obec vydala
souhlasy s dokumentací pro územní rozhodnutí a dále schválila změnu územního plánu
č. 3, která integruje budoucí sjezd z dálnice do
našeho území. Vlastní termín realizace dálnice
nám nebyl upřesněn a zřejmě se bude jednat
o politické rozhodnutí příští vlády. V následných dnech bude probíhat v území podrobný
geologický průzkum pro budoucí stavbu.
V příštím roce se pokusíme zkoordinovat
akci na vybudování chodníku v obci Maletín
se záměrem rozsáhlé rekonstrukce páteřního
rozvodu vody v naší obci. Investorem akce je
společnost VHZ Šumperk, kde jsme akcionáři. Záměr rekonstrukce vodovodu vyšel z akceptování našich žádostí o opravu této infrastruktury, která je v poslední době zatížena
neúnosným množstvím poruch.
Ukončili jsme projekt WIFI4EU, kdy se můžete připojit Vašimi mobilními zařízeními
na síť z názvem WIFI4EU, a to bez nutnosti zadání hesla. Plný provoz je plánován od
počátku příštího roku, kdy zajistíme vyšší přenosovou rychlost a kapacitu. K síti je
možné se připojit již teď. Signál pokrývá
tato místa (hotspoty): nová hasičská zbrojnice včetně vnitřních prostor, obecní úřad,
západní prostranství – vstup do úřadu, jižní
prostranství, parkoviště, autobusové zastávky u obecního úřadu, kulturní sál, zasedací
místnost OÚ, prostranství kolem mateřské
školy, prostor jídelny, objekt technického
zázemí obce (st. hasičská zbrojnice), základní
škola – vnitřní prostory, šatny a vstup, víceúčelový areál – částečně pokryto altán, houpač-

ky, posezení a tenisový kurt. Síť je primárně
určena pro běžného uživatele a poskytne digitální infrastrukturu pro naše občany.
Virové onemocnění covid-19 se bohužel nevyhnulo ani naší obci. Dopad na některé naše
občany byl těžký. Obec ve snaze bránit šíření
nákazy pořídila ionizační přístroj, kterým pravidelně dezinfikujeme prostory obecního úřadu, základní školy a mateřské školy. V nelehké
době oceňujeme nasazení a přístup našich
zaměstnanců při úklidu a dezinfekci prostor
a projevujeme uznání učitelskému sboru za
zvládnutí nelehké situace s distanční výukou,
která je velmi náročná na čas a přípravu. Po
dohodě s občanskými spolky jsme byli nuceni
zrušit tradiční akce – posezení se seniory, včetně Mikuláše, rozsvěcování vánočního stromu.
S příznivější pandemickou situací v republice
věříme, že i naše obec má to nejhorší za sebou.
V adventním čase jste si jistě všimli vánoční výzdoby, do které jsme naši obec oděli. Také výzdoba realizovaná našimi občany stojí za pozornost. Proto i letos obec odmění pět nejhezčích
vánočních dekorací. Ocenění získají malý dárek.
S nadcházejícími svátky Vám jménem Zastupitelstva obce Maletín přeji pohodu, štěstí,

ročník XXVI

Obec Maletín
Maletín 21, 789 01 Zábřeh
Tel.: 583 448 122
E-mail: podatelna@maletin.cz
Web: http://www.maletin.cz
Úřední hodiny:
Po: 6:30 – 11:30, 12:00 – 17:00 – podatelna
St : 6:30 – 11:30, 12:00 – 16:00 – podatelna

Z obsahu
Úvodní slovo starosty.........................1
Zasedání zastupitelstva.....................2
Svoz odpadu.........................................5
Okénko do historie .............................5
Společenská kronika...........................6
Zprávičky z naší školičky....................7
Z naší školy aktuálně..........................7
zdraví pro Vás a Vaše blízké. Ať příští rok 2021
je rozhodně lepší než ten letošní a nám všem
i obci se jen daří.
Ing. Petr Pospěch, starosta obce
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Výsledky projednání z 20. řádného zasedání Zastupitelstva
obce Maletín konaného dne 7. 9. 2020
Zastupitelstvo schvaluje:
1. doplnění programu a program schůze
ze dne 7. 9. 2020;
2. zápis a usnesení ze dne 8. 6. 2020;
3. k projektu „Obnova místních komunikací Maletín – II. etapa“ text výzvy k podání
nabídky, zadávací dokumentaci, návrh
smlouvy o dílo. Dále schvaluje jako vítěze výběrového řízení firmu STRABAG
a.s., odštěpný závod Morava, Oblast
Střed, Holická 29, 771 49 Olomouc, IČ:
608 37 744, s nabídkovou cenou bez
DPH 923 402,12 Kč a pověřuje starostu
obce podpisem smlouvy o dílo;
4. dokumenty pro výběrové řízení na projekt „Výstavba chodníků v obci Maletín“
za finanční spoluúčasti Státního fondu
dopravní infrastruktury, a to:
5. výzvu k podání nabídky, zadávací dokumentaci, návrh smlouvy o dílo, podání
žádosti o dotaci – dotační titul 129 390
„Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“,
na projekt „Maletín č. par. 460/1 a další
– Oprava stávajícího obecního rybníka“.
Dále schvaluje vypracování rozpočtu
s cenou do 15 000 Kč, starostu pověřuje
objednáním vypracování rozpočtu;
6. podání žádosti projektu „Posílení společenských funkcí lesa Maletín“ do výzvy
MAS Mohelnicko, z. s., s vazbou na Program rozvoje venkova „Neproduktivní
investice v lesích“;
7. částku 10 tis. Kč s DPH zhotoviteli prací
za práce spojené s úpravou terénu pro
odvodnění projektu „Rekonstrukce autobusových zastávek Maletín“. Na práce
bude vyhotovena objednávka mimo
smlouvu o dílo;
8. revokaci původního usnesení o výpovědi z nájemní smlouvy p. M. J. na pronájem parcely č. 1013/2 – část, k. ú. Starý
Maletín, vzhledem k uklidnění situace.
Pokud nastanou problémy, dojde ze
strany obce k přeměření hranice pronájmu (toto určuje starosta a místostarosta.) Paní M. J. bude informována ve smyslu schváleného usnesení;
9. poskytnutí daru ZŠ a MŠ Maletín, Starý Maletín č. 94, 789 01 Zábřeh, v hodnotě 14 158 Kč (původní nábytek
knihovny);
10. dodatek č. 4 ke Smlouvě o ukládání odpadu č. 108 mezi obcí Maletín a firmou
EKO – UNIMED Medlov, Medlov 187,
783 91 Uničov, pověřuje starostu podpisem dodatku;
11. pronájem části pozemku p. č. 51/1 a 48
v k. ú. Javoří u Maletína zájemci J. S. Cena
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pronájmu činí 500 Kč za studnu, za pronájem pozemků 5 Kč za 1 m2 (výměra
bude určena změřením). Doba pronájmu 3 roky, ve smlouvě bude klauzule
o jednostranném vypovězení smlouvy
bez udání důvodu;
pronájem části pozemku p. č. 761/11,
761/2, p. č. 36/15, 36/16 v k. ú. Javoří
u Maletína zájemci R. G. Cena pronájmu
činí 5 Kč za 1 m2 (výměra bude určena
změřením). Doba pronájmu 3 roky, ve
smlouvě bude klauzule o jednostranném vypovězení smlouvy bez udání důvodu;
pronájem části pozemku p. č. 134/1 –
část, k. ú. Starý Maletín, zájemcům –
manželům U. Cena pronájmu činí 5 Kč za
1 m2 (výměra bude určena změřením).
Doba pronájmu 3 roky, ve smlouvě bude
klauzule o jednostranném vypovězení
smlouvy bez udání důvodu;
pronájem části pozemku p. č. 2196/11 –
část, k. ú. Starý Maletín, zájemcům –
manželům D. Cena pronájmu činí 5 Kč za
1 m2 (výměra bude určena změřením).
Doba pronájmu 3 roky, ve smlouvě bude
klauzule o jednostranném vypovězení
smlouvy bez udání důvodu;
pronájem části pozemku p. č. 1005/1
– část, k. ú. Starý Maletín, zájemci V. N.
Cena pronájmu činí 5 Kč za 1 m2 (výměra
bude určena změřením). Doba pronájmu 3 roky, ve smlouvě bude klauzule
o jednostranném vypovězení smlouvy
bez udání důvodu;
pronájem části pozemku p. č. 1005/2
– část, k. ú. Starý Maletín, zájemci P. R.
Cena pronájmu činí 5 Kč za 1 m2 (výměra
bude určena změřením). Doba pronájmu 3 roky, ve smlouvě bude klauzule
o jednostranném vypovězení smlouvy
bez udání důvodu;
pronájem části pozemku p. č. 1011/2
– část, k. ú. Starý Maletín, zájemci J. L.
Cena pronájmu činí 5 Kč za 1 m2 (výměra
bude určena změřením). Doba pronájmu 3 roky, ve smlouvě bude klauzule
o jednostranném vypovězení smlouvy
bez udání důvodu;
pronájem části pozemku p. č. 36/2 –
část, k. ú. Starý Maletín, zájemci L. O.
Cena pronájmu činí 5 Kč za 1 m2 (výměra
bude určena změřením). Doba pronájmu 3 roky, ve smlouvě bude klauzule
o jednostranném vypovězení smlouvy
bez udání důvodu;
pronájem části pozemku p. č. 2161/9
– část, k. ú. Starý Maletín, zájemci T. S.
Cena za pronájem činí 5 Kč za 1 m2
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(výměra bude určena změřením). Doba
pronájmu 3 roky, ve smlouvě bude
klauzule o jednostranném vypovězení
smlouvy bez udání důvodu;
pronájem části pozemku p. č. 2161/9 –
část, k. ú. Starý Maletín, zájemcům –
manželům H. Cena za pronájem činí 5 Kč
za 1 m2 (výměra bude určena změřením).
Doba pronájmu 3 roky, ve smlouvě bude
klauzule o jednostranném vypovězení
smlouvy bez udání důvodu;
pronájem části pozemku p. č. 2255/2 –
část, k. ú. Starý Maletín, zájemci S. G.
Cena pronájmu činí 5 Kč za 1 m2 (výměra
bude určena změřením). Doba pronájmu 3 roky, ve smlouvě bude klauzule
o jednostranném vypovězení smlouvy
bez udání důvodu;
pronájem části pozemku p. č. 92/1 –
část, k. ú. Nový Maletín, zájemci H. P.,
cena pronájmu činí 5 Kč za 1 m2 (výměra
bude určena změřením). Doba pronájmu 3 roky, ve smlouvě bude klauzule
o jednostranném vypovězení smlouvy
bez udání důvodu;
prodej části pozemku p. č. 53/2, k. ú.
Javoří u Maletína, zájemci R. V. Kupní
cena je 170 Kč za 1 m2 bez DPH. Zastupitelé pověřují starostu podpisem kupní
smlouvy;
prodej pozemku p. č. 1251/6, k. ú. Starý
Maletín, zájemci J. M. Prodej se uskuteční
dle Pravidel pro prodej pozemku na výstavbu rodinných domů, způsob 1. Prodejní cena činí 10 Kč za 1 m2. Zastupitelé
pověřují starostu podpisem smlouvy;
prodej pozemku p. č. 1251/7, k. ú. Starý
Maletín, zájemci P. P. Prodej se uskuteční
dle Pravidel pro prodej pozemku na výstavbu rodinných domů, způsob 1. Prodejní cena činí 10 Kč za 1 m2. Zastupitelé
pověřují starostu podpisem smlouvy;
prodej pozemku p. č. 1251/8, k. ú. Starý
Maletín, zájemci K. S. Prodej se uskuteční
dle Pravidel pro prodej pozemku na výstavbu rodinných domů, způsob 1. Prodejní cena činí 10 Kč za 1 m2. Zastupitelé
pověřují starostu podpisem smlouvy;
prodej části pozemku p. č. 82/1 a části
pozemku 84/1 v k. ú. Starý Maletín zájemci Š. Prodejní cena činí 170 Kč bez
DPH. Dále zastupitelé pověřují starostu
podpisem smlouvy;
prodej pozemku p. č. 2196/28, k. ú. Starý
Maletín, zájemci J. K. Prodejní cena činí
170 Kč bez DPH. Dále zastupitelé pověřují starostu podpisem smlouvy;
prodej části pozemku p. č. 433/4 – část,
v k. ú. Starý Maletín zájemci P. D. Pro-
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dejní cena činí 170 Kč bez DPH. Dále
zastupitelé pověřují starostu podpisem
smlouvy;
30. prodej části pozemku p. č. 1013/2 – část,
v k. ú. Starý Maletín zájemcům P. a J. Š.
Prodejní cena činí 170 Kč bez DPH. Dále
zastupitelé pověřují starostu podpisem
smlouvy;
31. prodej části pozemku p. č. 2161/9 – část,
v k. ú. Starý Maletín zájemcům L. a M. K.
Prodejní cena činí 170 Kč bez DPH. Dále
zastupitelé pověřují starostu podpisem
smlouvy;
32. prodej části pozemku p. č. 35/3 a p. č. 9
v k. ú. Starý Maletín zájemcům T. a L. M.
Prodejní cena činí 170 Kč bez DPH. Dále
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zastupitelé pověřují starostu podpisem
smlouvy;
33. návrh prodeje pro jednotlivé zájemce,
kteří se přihlásili na zveřejněný záměr
prodeje části pozemku p. č. 761/2, k. ú.
Javoří u Maletína, dle přiložené grafické
přílohy. Zastupitelé pověřují starostu,
aby oslovil zájemce o pozemek, zda
vysloví souhlas nebo připomínku k navrženému způsobu prodeje, a to písemnou formou s výsledkem do příštího zasedání;
34. souhlasí s pokácením sedmi kusů bříz
na pozemku parcelní č. 2196/1, k. ú.
Starý Maletín, v pozici za domem č. p.
3 Maletín. Pokácení provede žadatel na

své náklady, s obcí bude konzultována
náhradní výsadba, kterou žadatel zajistí svépomocí, a dále umožní odvezení
dřevní hmoty pro potřeby spolků obce.
Zastupitelstvo ruší:
• usnesení týkající se prodeje pozemku
parcelní č. 1251/7, k. ú. Starý Maletín
(schváleno dne 8. 6. 2020, usnesení č. 19,
bod zápisu 18).
Zastupitelstvo vyslovuje:
• nesouhlas s pronájmem studny umístěné na pozemku parcelní č. 761/2, k. ú.
Javoří u Maletína.

Výsledky projednání z 21. řádného zasedání Zastupitelstva
obce Maletín konaného dne 7. 10. 2020
Zastupitelstvo schvaluje:
1. program schůze ze dne 7. 10. 2020;
2. zápis a usnesení ze dne 7. 9. 2020;
3. směrnici na zadávání zakázek malého
rozsahu a oslovení firem k předložení nabídek v uzavřeném řízení, výběrová komise bude ve složení: starosta, místostarostka, předseda kontrolního výboru;
4. smlouvu o vypoř. některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby „D35
Staré Město – Mohelnice“, Smlouvu o zajištění realizace a převzetí vyvolané investice
stavbou „D35 Staré Město – Mohelnice“.
Obě smlouvy jsou mezi ŘSD, Na Pankráci
546/56, 140 00 Praha 4, IČ: 65993390 a obcí
Maletín. Pověřuje starostu podpisem smluv;
5. prodej pozemku parcelní č. 2196/77 –
část, parcela č. 2196/67 – část a parcela
č. 2396/2, vše v k. ú. Starý Maletín, pro
K. K. Prodejní cena činí 170 Kč bez DPH,
zastupitelé pověřují starostu podpisem
smlouvy;
6. prodej části pozemku parcelní č. 65/1, k. ú.
Starý Maletín, manželům M., prodejní
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cena je 170 Kč/m2 bez DPH. Zastupitelé
pověřují starostu podpisem smlouvy;
pronájem vodního díla – odběr vody
ze studny na dobu 3 let pro V. S. Doba
pronájmu je 3 roky, výše pronájmu činí
500 Kč za rok. Starosta má právo omezení odběru vody, ve smlouvě bude
klauzule o jednostranném vypovězení
smlouvy bez udání důvodu. Ve studni
nesmí být poškozeno dosavadní vodovodní zařízení. Zároveň musí být umožněn odběr i jiným zájemcům o vodu,
kteří o pronájem vodního díla projeví
zájem;
prodej části pozemku parcelní č. 761/2,
k. ú. Javoří u Maletína, následovně: část
1 – manželům P., část 2 – S. L., část 3 – M.
M. Pro oddělení pozemků bude nutné
vyhotovit geometrický plán. Prodejní
cena 170 Kč za 1 m2 bez DPH, bude nutné vyhotovit geometrický plán s rozdělením pozemku. Zastupitelé pověřují
starostu podpisem smluv.

Zastupitelstvo vyslovuje:
1. nesouhlas s prodejem pozemku parcelní
č. 78/1, k. ú. Javoří u Maletína;
2. nesouhlas s prodejem části pozemku
p. č. 761/2, k. ú. Javoří u Maletína, vedené jako místní komunikace. Došlými
připomínkami a nabídkami k prodeji se
zastupitelé dále nezabývali.
Zastupitelstvo vydává:
1. změnu č. 3 územního plánu Maletín
(zhotovitel Ing. arch. Ladislav Komrska,
autorizovaný architekt) postupem podle § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.,
v platném znění (dále jen správní řád),
a v souladu s § 6 odst. 5 písm. c) a § 43
odst. 4 stavebního zákona, formou opatření obecné povahy;
2. opatření obecné povahy č. 4/2020 bylo
přílohou návrhu usnesení;
3. souhlasné stanovisko k předložené projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí pro stavbu „D35 Staré Město –
Mohelnice“.
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Výsledky projednání z 22. řádného zasedání Zastupitelstva
obce Maletín konaného dne 2. 12. 2020
Zastupitelstvo schvaluje:
1. program zasedání ze dne 2. 12. 2020;
2. pravidla rozpočtového provizoria na rok
2021, dle kterých se bude obec řídit do
doby schválení řádného rozpočtu;
3. text výzvy k podání nabídek a prokázání
splnění kvalifikace, zadávací dokumentaci dle „Příručky pro zadávání veřejných
zakázek Programu rozvoje venkova na
období 2014–2020“ pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem Posílení společenských
funkcí lesa – Maletín. Dále schvaluje
firmu Yggdrasilmont, s. r. o., Truhlářská
1520/23, 110 00 Praha – Nové Město,
IČ: 03593819, jako vítěze výběrového
řízení pro realizaci projektu s nabídkou
438 800 Kč bez DPH a pověřuje starostu
podpisem smlouvy;
4. příkazní smlouvu mezi obcí Maletín
a Marií Paděrovou, Supíkovice č. 136, IČ:
88054446, na administraci výběrového
řízení na dodavatele stavebních prací
a realizaci projektu „Místní komunikace
– II. etapa“ s odměnou ve výši 30 000 Kč
bez DPH a pověřuje starostu podpisem
smlouvy;
5. firmu Strabag a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Prha 5, IČ: 60838744, jako
vítěze výběrového řízení na projekt „Výstavba chodníků v obci Maletín“ s nabídkovou cenou 2 349 925,35 Kč bez DPH.
Dále schvaluje Smlouvu o dílo č. 841/
SAXW-03/234/2020 mezi obcí Maletín
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a firmou Strabag a.s., Kačírkova 982/4,
Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ: 60838744,
na projekt „Výstavba chodníků v obci Maletín“, ISPOROFOND 5171751073, a pověřuje starostu podpisem smlouvy;
dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucí
smlouvě o zřízení služebnosti ze dne
27. 6. 2019 mezi obcí Maletín a VTE Maletín s. r. o., Poděbrady – Kluk, Krajní 233,
290 01 Nymburk, IČ: 24295527, a pověřuje starostu podpisem smlouvy;
cenovou nabídku Ing. Vlasty Vitáskové,
U tenisu 1, 787 01 Šumperk, IČ 03241513,
na zhotovení dokumentace pro společné
povolení stavby místní komunikace (DÚR
+ DSP) a pověřuje starostu vypracováním
objednávky. Součástí bude inženýrská
činnost v rozsahu pro společné řízení
a dále výkaz výměr a rozpočet. Nabídková cena činí 36 000 Kč bez DPH. Termín
plnění květen 2021;
cenovou nabídku Ing. Vlasty Vitáskové,
U tenisu 1, 787 01 Šumperk, IČ 03241513.
Předmětem je vyhotovení zjednodušené
projektové dokumentace (ZPD) na opravu povrchu komunikace do průmyslové
(komunikace k přidružené výrobě p. Drkoše Javoří) ve výši 14 000 Kč bez DPH.
Pověřuje starostu obce k vyhotovení objednávky;
pronájem části pozemku p. č. 2197/1,
k. ú. Starý Maletín, manželům L. Výměra
pozemku je cca 27 m2, doba pronájmu
3 roky, výše pronájmu činí 5 Kč za 1 m2

10.
11.

12.

13.

14.

15.

a rok. Ve smlouvě bude klauzule o jednostranném vypovězení smlouvy bez udání
důvodů;
postup při prodeji pozemku pozemku
parcelní č. 2095/1, k. ú. Starý Maletín;
pronájem bytu č. 1, Starý Maletín, č. p.
226, pro současnou nájemkyni na dobu
1 roku;
pronájem bytu č. 21, Starý Maletín, č. p.
226, pro současnou nájemkyni na dobu
1 roku. Zároveň ruší podmínku přihlášení
další osoby do bytu;
poskytnutí příspěvku ve výši 10 tis. Kč
pro Charitu Zábřeh, Žižkova 15, 789 01
Zábřeh, IČ: 427 66 796, formou daru;
poskytnutí příspěvku ve výši 10 tis. Kč
pro Hospic na svatém Kopečku, náměstí
Sadové 4/24, 779 00 Olomouc, IČ. 736 34
671, formou daru;
dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 200226
ke smlouvě mezi obcí Maletín a Mgr.
Ladislavem Werkmannem, Blažejské
nám. 14, 775 02 Olomouc, IČ: 12678171,
kdy se mění termín dokončení restaurování.

Zastupitelstvo vyslovuje nesouhlas:
• s prodejem pozemku parcelní č. 932/1
v k. ú. Starý Maletín a pověřuje starostu
obce k vytvoření studie území určeného
k výstavbě rodinných domů. Poté bude
opětovně část nabídnuta k prodeji zájemcům

Tvoříme nový plán rozvoje mohelnického regionu.
Zapojíte se?
Místní akční skupina Mohelnicko (MAS)
bude, stejně jako doposud, také v následujících letech spolupracovat na rozvoji našeho
regionu. Máte-li nápady na aktivity a projekty, které mohou pomoci ke zlepšení života na
Mohelnicku, je správný čas se o ně podělit.
Právě vytváříme strategii rozvoje pro období
let 2021–2027.
Určitě znáte některé z projektů, které
vznikly s pomocí MAS v posledních letech.
Byly to desítky rozvojových projektů za
přibližně 60 milionů Kč. Mezi ty velké patří:
Cyklostezka Mohelnice–Líšnice, Venkovní
učebna na ZŠ Vodní, Modernizace vybavení pro sociální služby Charity Zábřeh na

Mohelnicku, Rekonstrukce učebny v ZŠ
Maletín, Nákup zemědělské techniky pro
místní podnikatele a firmy. Spíše komunitní charakter měly projekty: Minimuzeum
Síň selských tradic v Polici, Letní příměstské tábory pro děti z regionu, Podpora zaměstnanosti na Mohelnicku, Pořízení boxů
pro ustájení koní, Levandulová stezka
v lese, Naučná stezka Vandr s Bystrouškou
a Tvarůžkem.
Potřebujeme lépe poznat potřeby regionu
a lidí v něm žijících a pracujících. Sbíráme
nápady na rozvojové projekty. Zajímají nás
různé oblasti od drobných podnikatelů,
řemeslníků, zemědělců, přes hasiče, spol-

ky, sociální aktivity komunitního charakteru, školství, knihovny, muzea, památky,
cestovní ruch, po infrastrukturu, dopravu,
životní prostředí. Novou strategii budeme
předkládat ke schválení na jaře 2021 a od
roku 2022 již, doufejme, budeme moci čerpat finance na podporu rozvoje našeho
regionu.
Pokud máte zájem se k tématu vyjádřit,
napište nám. Využít můžete jednoduchý
formulář na našem webu www.masmohelnicko.cz, odkaz Vložení projektového
záměru. Nebo můžete kontaktovat manažerky MAS, kontakty naleznete na téže
webové stránce.
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Podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí
Finanční úřad pro Olomoucký kraj si dovoluje upozornit na blížící se termín pro
podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku
2021.
Přiznání k dani z nemovitých věcí je třeba podat nejpozději do 1. února 2021.
Přiznání by neměli zapomenout podat zejména poplatníci, kteří v roce 2020 nově nabyli do svého vlastnictví pozemek, zdanitelnou stavbu nebo zdanitelnou jednotku.

Povinnost podat daňové přiznání k dani
z nemovitých věcí mají také poplatníci, kteří na zdanitelné stavbě, kterou v minulosti
přiznali, provedli přístavbu, nástavbu nebo
ji částečně zlikvidovali, a pokud na základě
těchto změn současně došlo ke změně druhu nebo výměry pozemku, případně zvýšení nadzemních podlaží a podobně. Změnou
rozhodnou pro stanovení daně je také změna výměry parcely na základě revize katastru nemovitostí.

V minulých měsících některá média chybně
informovala o zrušení daně. Byla zrušena daň
z nabytí nemovitých věcí, nikoli daň z nemovitých věcí.
Veškeré další informace naleznete na stránkách finanční správy www.financnisprava.cz
V případě dotazu, doporučujeme kontaktovat příslušné územní pracoviště, a to
zejména využitím elektronické formy komunikace.

ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ FINANČNÍHO ÚŘADU

EMAILOVÁ ADRESA PODATELNY

TELEFON

Územní pracoviště v Olomouci

podatelna3101@fs.mfcr.cz

+420 585 541 111

Územní pracoviště ve Šternberku

podatelna3108@fs.mfcr.cz

+420 585 082 111

Územní pracoviště v Prostějově

podatelna3106@fs.mfcr.cz

+420 582 327 111

Územní pracoviště v Přerově

podatelna3107@fs.mfcr.cz

+420 581 280 111

Územní pracoviště v Hranicích

podatelna3102@fs.mfcr.cz

+420 581 656 111

Územní pracoviště v Šumperku

podatelna3109@fs.mfcr.cz

+420 583 386 111

Územní pracoviště v Zábřehu

podatelna3110@fs.mfcr.cz

+420 583 494 111

Územní pracoviště v Jeseníku

podatelna3103@fs.mfcr.cz

+420 584 494 111
Mgr. Pavlína Králová, tisková mluvčí,
Finanční úřad pro Olomoucký kraj,
telefon: 585 541 206

Svoz odpadu 2021 – Maletín
KOMUNÁLNÍ ODPAD
4. ledna
18. ledna
1. února
15. února
1. března
15. března
29. března

12. dubna
26. dubna
10. května
24. května
7. června
21. června
5. července (jede i ve svátek)

19. července
2. srpna
15. srpna
30. srpna
13. září
27. září
11. října

25. října
8. listopadu
22. listopadu
6. prosince
20. prosince

Okénko do historie
Historie vánočního stromku
Vánoční stromek, obvykle stálezelený jehličnan, je jedním ze symbolů Vánoc. Tradice
zdobení stromku pochází z území Baltu a Německa. Původně byl stromek ozdoben jablky,
ořechy a jinými potravinami. Zavěšování ozdob na větve je starý polský lidový zvyk, který
se datuje od slovanských pohanských tradic.
Vánoční stromky měly ochranitelskou funkci.
Jedna z prvních zpráv o ozdobeném osvětleném stromku v místnosti je v brémské kroni-

ce z roku 1570. Stromek se také někdy zavěšoval nad štědrovečerní stůl, ovšem špičkou
dolů. Takže můžeme říci, že dnešní stromeček je moderní. Ozdobené větve rozdávali
i koledníci (větvičky stálezeleného jmelí jsou
s Vánoci spjaty od 18. století).
Tradice zdobení stromku, jak ji známe dnes,
pochází z Livonska (dnešní Estonsko a Lotyšsko) a Německa. Do domovů začala pronikat
v polovině 17. století. V 18. století se přida-

la tradice zdobení hořícími svíčkami, které
byly po nástupu elektrifikace nahrazeny
vánočním osvětlením. Dále do světa se tradice rozšířila v 19. století. Ujímá se nejprve
v protestanských městech, poté na venkově.
Katolická církev dlouho odolávala tomuto
protestantskému zvyku. Ve Vatikánu stál vánoční strom poprvé až v roce 1982.
Podle některých zdrojů byla tradice zdobení
stromku převzata německými obchodníky
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a městy z tradice vzniklé buď v Lotyšské metropoli Rize v roce 1510, případně v Estonském Tallinnu v roce 1441. V obou případech
prý šlo o strom ozdobený členy Bratrstva
černohlavých. Bratrstvo, v němž se ve středověku sdružovali obchodníci německého původu, chtělo bohatému a vzkvétajícímu hanzovnímu městu Rize k zimnímu slunovratu
věnovat strom, jenž se pak měl podle tradice
na místě nastojato spálit, aby se zapudilo zlo.
Jehličnan byl však příliš velký, takže plameny
by ohrozily okolní domy. A tak zatímco kupci
probírali, co s nespálitelnou jedlí, děti ji ozdobily slámou, jablky a nitěmi. Načančaný
strom se obyvatelům Rigy zalíbil natolik, že
se zrodila každoroční tradice, jež posléze dobyla svět.
Vánoční stromek v Česku. V Česku poprvé postavil vánoční stromek pro své přátele
v roce 1812 ředitel pražského Stavovského
divadla Jan Karel Liebich na svém libeňském
zámečku Šilboch. Nový zvyk se však začal
prosazovat jen pozvolna, a to až ve 40. letech 19. století v bohatých pražských měšťanských rodinách. Živé stromečky, smrčky,
jedličky nebo májky byly ozdobeny sladkým
pečivem, perníkem, a především ovocem –
jablky nebo hruškami, mandlemi či rozinkami. Zřejmě roku 1860 se na stromečku v Čechách poprvé rozsvítily lojové svíčky.
Do venkovských stavení pronikaly ozdobené
vánoční stromečky ještě pomaleji. Až do první světové války bývala v mnoha domácnostech pouze ozdobená smrková nebo jedlová
větev.
Nyní doma míváme obvykle borovice, jedle,
smrky nebo umělé stromky.
Na náměstí ve městech se často umísťují velké veřejné vánoční stromy. Poprvé byl strom
republiky postaven na brněnském Náměstí
svobody v roce 1924 spisovatelem Rudolfem
Těsnohlídkem. Pohnula ho k tomu událost,
kdy s přáteli nalezli v zimě, v roce 1919, v bílovickém lese, prochladlé děvčátko. Tento
prožitek ho zasáhl natolik, že se o Vánocích
rozhodl vztyčit na náměstí strom a pod ním

uspořádat sbírku na pomoc všem opuštěným dětem.
Kde se vzal advent? Každá z adventních nedělí má svůj název. V současné době se advent ustálil na dobu čtyř týdnů před Vánoci,
což může trvat 22 až 28 dní. Protože křesťané odvíjeli svůj čas od narození Krista, první
adventní nedělí začíná liturgický rok, jenž se
vyznačuje dvojím očekáváním – slavností
narození Ježíše Krista (24. prosince) a jeho
zmrtvýchvstání (Velikonoce). V křesťanských
zemích se advent udržuje zhruba od 6. století.
Proč je barvou adventu fialová? Právě fialová (nebo modrá) symbolizuje pokání, ztišení a čekání. Tyto barvy se také objevují na
svíčkách na adventních věncích – tradičních
symbolech adventu, které zdobí české domácnosti. Růžová svíčka nesmí chybět! Jedna svíce na věnci má však růžovou barvu – ta
symbolizuje radost. Svíčky se zapalují proti
směru hodinových ručiček. Časté jsou i věnce
s pátou, bílou svíčkou uprostřed. Ta se zapaluje na Štědrý den a symbolizuje Krista.
Železná neděle. O první adventní neděli zapalujeme první fialovou svíčku, která je takzvanou svící proroků. Tato svíčka je památkou na proroky, kteří předpověděli narození
Ježíše Krista. Někde už se rozsvěcují vánoční

stromy a betlémy. Prvním adventním svátkem je svátek svatého Ondřeje, který slavíme
30. listopadu. S tímto svátkem je spojena tradice lití olova, ze kterého dívky hádaly, jaký
bude jejich příští manžel. Vdavekchtivé dívky
také chodily vysekávat díru do ledu, v díře
pak ve stínech hledaly podobu budoucího
ženicha. Nebyl-li led, alespoň klepaly na dveře kurníku, ozval-li se kohout, už se chystaly
na svatbu. Slepice pak znamenala odklad.
Bronzová neděle. O bronzové neděli se zapaluje druhá svíce, takzvaná betlémská, která reprezentuje lásku a představuje Ježíškovy jesličky. Kromě toho by však dívky měly
vyběhnout ven uříznout větvičky stromu či
keře, který může do Vánoc rozkvést. Nejčastěji se řežou větvičky třešně, ale třeba i zlatého deště. Větvička, která o Vánocích rozkvete,
přinese do vašeho domova štěstí. Děvčatům
na vdávání pak předpovídá svatbu.
Stříbrná neděle a Lucie noci upije. Na třetí
stříbrnou adventní neděli zapalujeme růžovou svíci, které se říká pastýřská. Ta vyjadřuje
radost z toho, že postní období pomalu končí a přicházejí slavnostní okamžiky.
Zlatá neděle a Vánoce. Poslední neděle
před Vánoci, zlatá, pak letos bude 20. prosince. Svíce, která na věnci zbývá, se jmenuje
andělská a představuje mír a pokoj.

Společenská kronika
Vítání občánků
V červnu letošního roku jsme chtěli přivítat nově narozené občánky, ale bohužel z důvodu
opatření jsme toto uvítání museli zrušit. Chtěli bychom tak učinit alespoň touto cestou.
Milé holčičky a milí chlapečkové!
Vyrůstejte v lásce a bezpečí pro radost svých rodičů a prarodičů, nás
všech. Ať je vaše cesta posázená samými růžovými poupaty. A nezapomínejte na svou rodnou obec, která se z vašich úspěchů bude
těšit společně s vašimi nejbližšími.
Maminkám a tatínkům přejeme, abyste objevili tu správnou cestu,
po které povedete svého miláčka, aby z něho vyrostl ten nejlepší
člověk.

Opustili nás
Burďáková Jiřina
Slezáková Františka
Zitta Pavel
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Zprávičky z naší školičky
V září jsme zahájili nový školní rok 2020/2021
a přivítali nové kamarády. Věnovali jsme se
dopravní výchově a navštívili dopravní hřiště v Zábřeze. V říjnu jsme poznávali různé
druhy ovoce a zeleniny a rozlišovali zdravé
a nezdravé potraviny. Následně u nás proběhl vzdělávací program Zdravá 5, který děti
seznámil se zásadami správného a zdravého
stravování. Dvacátého října jsme oslavili Den
stromů vycházkou do lesa. Děti poznávaly
stromy, povídaly si o lese a o životě v něm,
tvořily z dostupných přírodních materiálů
domečky pro skřítka Podzimníčka. I když vycházka byla fyzicky náročná, děti byly statečné a i dvouleté děti ji úspěšně zvládly.
V současné době prožíváme období ADVENTU, jedno z nejkrásnějších období v roce.
Společně jsme vytvořili adventní svícen a adventní kalendář a pomalu odpočítáváme pří-

chod Ježíška, kterému jsme samozřejmě již
všichni napsali.
S příchodem podzimu se na nás opět začal
dobývat „vir Koroňák“. My ale víme, jak se
mu bránit. Dbáme na prevenci onemocnění,
formou říkadel a praktických činností učíme
děti hygienickým návykům a doufáme, že

tahle nehezká doba brzy pomine a my se budeme moci vrátit k normálnímu životu bez
omezení. Zároveň děkujeme všem rodičům
za pomoc a podporu.
Jana Menšíková DiS., vedoucí učitelka

Ze života naší školy aktuálně
Tak jak jsme již při zahájení letošního školního roku tušili, dohnala nás i v naší malotřídní
škole v Maletíně druhá vlna pandemie viru covid-19. Sotva jsme stačili usednout do školních
lavic a začali procvičovat a upevňovat učivo
z období jarního uzavření škol, prezenční školní výuka neměla dlouhého trvání. Od 14. října
2020 byly školy opět uzavřeny. Slibovaný opětovný nástup žáků 1. stupně ZŠ v termínu od
2. listopadu se neuskutečnil, takže jsme byli
nuceni přejít na pravidelnou distanční výuku.
Díky společnému úsilí všech pedagogů se podařilo vytvořit společnou komunikační platformu Microsoft Teams a začali jsme pravidelně
vysílat z našich domovů. Žákům byl vytvořen
rozvrh hodin podle jednotlivých ročníků a probíhala kombinace online a offline výuky. Jsem
moc ráda, že se podařilo zapojit všechny děti,
kromě jedné sociálně znevýhodněné rodiny.
Všichni rodiče při online výuce výborně spolupracovali, dbali na pravidelnou komunikaci se
školou, dohlíželi na děti při plnění úkolů.
Jedním z úkolů v období uzavření škol bylo
vyrábění z přírodních materiálů. Rodičům,
kteří s dětmi vyráběli a poslali nám fotografii, patří velké poděkování. Některé výrobky
jsou opravdu povedené – fotografie si mů-

žete prohlédnout na oknech v přízemí školy.
Od 18. 11. se mohli vrátit do školních lavic naši
nejmladší, žáci 1. a 2. ročníku. Pro takto malé děti
nebyla distanční výuka příliš vhodná, protože ještě nedokáží samostatně pracovat. Ani žáci druhého ročníku kvůli jarní pandemii ještě nemají
upevněné školní návyky a opětovné uzavření
škol dětem vůbec neprospělo. Od 30. 11. usedli zpět do lavic žáci 3., 4., a 5. ročníku. Děti i my
dospělí jsme se zpět do školního prostředí těšili
a jsme rádi za to, že můžeme normálně být ve
škole… Věnujeme se opět procvičování a upevňování učiva probraného při distanční výuce. Podle doporučení MŠMT se zaměřujeme na základy
učiva a upravujeme objem probíraného učiva.
Doufáme v příznivý vývoj epidemie a pevně věříme, že naše škola zůstane již napořád v provozu.
Ve školní družině, jejíž rekonstrukce se velmi
povedla a je pro děti výborným volnočasovým
zázemím, svítí vánoční stromeček a všichni se
těší na Vánoce. Je nám líto, že všechny pravidelné plánované akce pro veřejnost byly letos
zrušeny. Vyrábění vánočních dekorací se věnujeme alespoň v hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností. V ostatních předmětech si připomínáme tradice a význam období
adventu. Chystáme se s dětmi vyrábět svíčky

z pravého včelího vosku, který škole daroval
pan Doubrava ze Svojanova. Jako podklad
pro svícny budou sloužit kroužky z břízy, které
pro děti nařezal a připravil pan Jan Michalčák.
Také vrcholí přípravy vyhodnocení projektu
Tvorba komiksů s tematikou třídění odpadu,
ve kterém žáci soutěží o tablet. Motivace dětí
je veliká a vznikla moc povedená díla. Vyhodnocení a předání cen proběhne před Vánoci.
Na závěr bych ráda poděkovala za obětavou
práci s dětmi všem svým kolegyním a také panu
učiteli. Rodičům dětí děkuji za zvládnutí distanční výuky. Velký dík v této nelehké době patří
samozřejmě i provozním zaměstnankyním naší
ZŠ a MŠ za zajišťování péče se zvýšenými hygienickými opatřeními o bezproblémový chod
všech součástí školy. Jsme rádi, že vedení naší
obce záleží na tom, aby se škola a školka v Maletíně rozvíjela a finančně nás podporují. Kromě
zmíněné adaptace bytové jednotky na družinu
a výtvarný ateliér se ještě v letošním roce podařila uskutečnit montáž sítí proti hmyzu do školní
vývařovny a žaluzie do ložnice v MŠ.
S nadcházejícím koncem roku bych ráda
všem popřála pevné zdraví a pohodu v této
nelehké době.
Mgr. Helena Pospěchová
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