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 Vážení spoluobčané,

volební období 2014 – 2018 je u konce a nastala vhodná doba na hodnocení, připomenout si,

co se podařilo uskutečnit a co nás prozatím čeká.

V minulém  volebním  období  probíhala  krize,  byl  nedostatek  práce,  nadbytek

nezaměstnaných. Zakázky se získávaly těžce, často byly bez zisku. Velké okresní firmy snižovaly stavy

na minimum, nebo dokonce zanikly.  Provozní  Nový Malín si  udržela všechny klíčové zaměstnance

napříč obory své činnosti, a to především díky spolupráci s obcí, označované jako tzv. Malínský model,

a úzkému kontaktu s úřadem práce, kdy jsme pro jejich klienty vytvářeli nové pracovní příležitosti.

Pomohlo  nám  i  štěstí  při  získávání  dotací.  Celý  okres  postupně  stagnoval,  vylidňoval  se.  Městu

Šumperk ubývalo ročně 200 obyvatel, což Malín nepostihlo. Situace je u nás opačná - počet obyvatel

roste průměrně o 50 osob ročně. 

Na  konci  současného  volebního  období  je  zcela  jiná  situace.  Trh  práce  se  vyznačuje

nedostatkem šikovných lidí, ovšem počet zakázek roste. Pro naši Malínskou provozní je to výhoda,

můžeme  si  vybírat  výhodné  akce  a  navíc  za  dobré ceny.  Bylo  velké  štěstí,  že  jsme  si  množství

zaměstnanců udrželi a ti nám zůstávají věrni. Máme tak možnost pomáhat spřáteleným obcím při

provozování vodovodu, síťování pozemků a poskytování mechanizace, kterou oni nemají. Poptávka je

obrovská, nejsme schopni všechny požadavky pokrýt. 

Následující  tabulka  investic  ukazuje,  že  obec  pravidelně  každoročně dává do rozvoje  80  až 90  %

z vlastních prostředků a podíl dotací postupně klesá. Spoléháme se na vlastní síly.

Investice v letech 2014 - 2018

Investiční

výdaje (tis. Kč)

Investiční

dotace

(tis. Kč)

Vlastní  zdroje

(tis. Kč)

Podíl  dotací

(%)

Podíl vlastních

Zdrojů (%)

2014 37 972 10 495 27 477 27,6 72,4

2015 32 377 11 526 20 851 35,6 64,4

2016 26 664 4 492 22 172 16,8 83,2

2017 38 431 3 525 34 906 9,2 90,8

7/2018 17 449 2 616 14 833 15,0 85,0

12/2018 42504 5 512 36 992 13,0 87,0

V další tabulce uvádíme přehled akcí uskutečněných v letech 2015 až 2018.

2015  Dům s pečovatelskými byty v lokalitě U poldru
 Výstavba mokřadu u třešňové aleje
 Revitalizace centra obce Nový Malín
 Výstavba dětských hřišť u dolní a horní mateřské školy
 Rekonstrukce veřejného osvětlení a místního rozhlasu na Hrabišínské ulici
 Bytový dům K Lužím
 Malá vodní elektrárna s přivaděčem vodního zdroje Malínský les
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 Zateplení kulturního domu v Mladoňově
 Vybudování zavlažování fotbalového hřiště u sokolovny včetně nového trávníku

2016  Inženýrské sítě a místní komunikace v lokalitě Na mlýně a K hájovně
 Chodník od cukrárny po Obecní úřad
 Přístavba a stavební úpravy ZŠ – objekt H
 Obnova povrchu místní komunikace 18c a 98c (ulička u Štrbíka) a části místní

komunikace 77c (u Hudose)
 Sál Provozní Nový Malín
 Pořízení přívěsu a tažného zařízení pro hasiče
 Restaurování kamenného kříže v Mladoňově
 Chodník a zeleň u zdravotního střediska
 Zasakovací průleh v Mladoňově
 Výstavba turistických přístřešků v malínské rokli a na Raketě

2017  Optická síť v nové zástavbě nad školou
 Stavební úpravy části zdravotního střediska na knihovnu
 Obnova vodovodu v místních komunikacích 18c a 98c
 Výstavba chodníku č. p. 172 po č. p. 194 (pokračování chodníku nad sokolovnou)
 Odizolování vlhkého zdiva v mateřské školce
 Oprava sociálního zařízení na poště
 Řadové domy v lokalitě U poldru
 Pergola a hřiště u bývalé školy v Mladoňově 
 Vybavení zázemí pro komunitní kompostárnu
 Chodník od drogerie kolem hospody U Tygra až po Fiat klub 
 Oprava povrchu před kulturním domem v Mladoňově
 Oprava povrchu hřiště u základní školy
 Nový autobusový přístřešek na horním konci obce
 Přístřešek a skladovací prostory u Provozní Nový Malín

2018  Stavební úpravy Obecního úřadu
 Kanceláře Provozní Nový Malín
 Venkovní sklad při domě s pečovatelským bydlením 
 Zahradní altán u domu s pečovatelskou službou
 Revitalizace hasičské zbrojnice včetně zpevněných ploch
 Revitalizace hřbitova – zpevněné plochy a elektroinstalace s osvětlením
 Veřejná plocha u řadových domů U poldru s malým hřištěm
 Rekonstrukce povrchu místní komunikace (Hovanec)
 Zastávka u ZŠ Nový Malín
 Workoutové hřiště – Mladoňov
 Měřič rychlosti na komunikaci od Hrabišína
 Odstavná plocha u karosárny
 Výstavba chodníku od domu č. p. 194 po dům č. p. 211 (pokračování chodníku

nad sokolovnou) 
 Stavební úpravy školy v Mladoňově – zřízení nové učebny (půdní vestavba)
 Oplocení a zatrubnění hřiště u sokolovny
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Přijďte k volbám,      5. – 6. října 2018  

 

jen tak můžete ovlivnit dění v Novém Malíně a Mladoňově! 

 

           Dobrá volba 
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KDU -  ČSL   
     Volby do obecního zastupitelstva  5. – 6. 10. 2018 
 

 
 

 
            

                         Josef Minář, 70 let                  Mgr. Jana Švábová, 48 let                MUDr. Ivan Schlemmer, 64 let 
                      starosta obce      ředitelka ZŠ a MŠ        lékař 

 

 

 

 

 
                          

 

RNDr. Vojtěch Vrana, 52 let    Lenka Paclíková, 42 let   Bc. Robert Drugda, 50 let                      Petra Solarová, 44 let 
                               technik            zdravotní sestra     technik                pečovatelka 

 
 
  

 

 

 

 

                    Ing. Tomáš Vrana, 38 let   Barbora Struhárová, 30 let        Anežka Rudyová, 44 let       Pavel Zlatnický, 46 let 
                          manažer zahraničního prodeje      účetní            jednatel společnosti                   technik 

  

 

 

 

 

 

 Ing. Jaromír Indra, 53 let      Hana Dominiková, 54 let         Petr Viktorin, 63 let         Daniel Obdržálek, 36 let 
           projektant               zdravotní sestra        OSVČ       OSVČ 

Během minulých let jsme našimi činy dokázali,  
že chceme zvelebovat naši obec a pracovat pro blaho jejích obyvatel. 

Dejte nám svůj hlas a my v tom budeme pokračovat! 

 

A máme další plány 

Uvádíme jen ty rozsáhlejší: 
 Budeme pokračovat v rekonstrukci místních komunikací. Malínskou „specialitou“ je výstavba či rekonstrukce uliček a chodníků z dlažby. Ta totiž umožňuje až šedesátiprocentní 

vsakování dešťové vody a travnaté pásy vstřebají ten zbytek. V našem katastru tak zůstávají tisíce metrů krychlových vody. 
 Nejen díky letošnímu suchému létu si všichni uvědomujeme nutnost starat se hospodárně o vodu. Hodláme tedy dále vytvářet zařízení na udržení vody v krajině. Objeví se další vodní 

nádrže, průlehy, mokřady, tůňky, remízky a větrolamy. 
 Optická síť bude k dispozici dalším uživatelům – v lokalitách Pod lesem, Hrabišínská a v části obce od cukrárny k „Tygrovi“. 
 Prodloužíme cyklostezku směrem k Hrabišínu, a to ve spolupráci s touto sousední obcí. 
 Po několikaletých průtazích, zapříčiněných nepřejícným chováním některých občanů, dokončíme úpravu polní cesty vedoucí od základní školy k přehradě Krásné a završíme terénní 

úpravy pískovny – nic se odvážet nebude. Nezávislé posudky neshledaly nic nezákonného. 
 Dokončíme změnu územního plánu č.1  
 Započatá přestavba zdravotního střediska bude pokračovat zřízením bezbariérového přístupu a výstavbou druhého patra, které bude využito pro rehabilitaci a fitcentrum. 
 V objektu „Holba“ bude vybudováno deset sociálních bytů pro matky s dětmi a mladé rodiny. V přízemí se uvažuje o kvalitní restauraci. 
 Z areálu malínské školy zmizí tzv. dřevák (dnes tiskárna) a na jeho místě vyroste budova s dílnami pro praktickou výuku. 
 Velkou rekonstrukcí, jejíž součástí bude i nová přístavba, projde malínská sokolovna – zahájíme letos na podzim. 
 Dojde k demolici domu č.p. 330 a následně se chystá výstavba skladů Provozní Nový Malín a parkoviště. 
 Mladí v naší obci se dočkají dalších bytových jednotek. 
 Rovněž objekt ekologického centra v Mladoňově, který mimo jiné slouží jako skvělý prostor pro školy v přírodě, získá nové prostory. 
 Podporujeme místní spolky. Malínští fotbalisti si brzy převezmou šatny a diváci si určitě oblíbí nové tribuny. Sokol se může těšit na vybavení šaten a tréninkové hřiště s umělou trávou 

nejen pro náš mládežnický fotbal. Hasičům zakoupíme cisternu a pozemek pro výstavbu cvičebního areálu. Myslivci ocení zpevnění přístupu k mysliveckému objektu a chovatelům se 
bude hodit nové sociální zařízení. Pro skauty chystáme klubovnu a připravujeme další podpůrné akce i pro menší spolky a sdružení. 

 Ani kulturně-společenský život v Novém Malíně neutichne. Jarní oslava filipojakubské noci, zářijové hodování či cyklus adventních koncertů v kostele si už našli své příznivce, které 
rozhodně nezklameme. A samozřejmě nezapomeneme na každoroční uctění památky obyvatel Českého Malína, s jejichž osudem je naše obec spjata. 

 V průběhu nastávajícího volebního období se objeví další neočekávané potřeby/projety, které budeme pružně řešit.  
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jen tak můžete ovlivnit dění v Novém Malíně a Mladoňově! 

 

           Dobrá volba 
 

Mnohé se nám povedlo 

Připomeňme alespoň to nejdůležitější: 
 Pro naše seniory jsme v lokalitě U poldru postavili další dům s byty, kde mohou využívat pečovatelskou službu. U dřívější DPS nad školou se objevil zahradní altán, kde naši starší 

spoluobčané tráví příjemné chvíle. 
 Základní škola získala nový objekt pro výuku a děti z obou mateřských školek si zase užívají nově vystavěná dětská hřiště. 
 Důstojnou podobu má také díky naší práci budova Obecního úřadu a revitalizováno bylo i náměstíčko před ní – centrum Nového Malína. 
 Začali jsme rovněž s přestavbou zdravotního střediska. Vznikla zde „Knihárna“ – místo, díky kterému si můžete přečíst, na co máte chuť, někdy se příjemně občerstvit, anebo si zajít na 

zajímavou přednášku. 
  Ani místo posledního odpočinku jsme neopomenuli. Hřbitov má nové osvětlení, elektroinstalaci i zpevněné plochy. 
 Výraznou změnou v obci jsou jistě nové chodníky, jež umožňují nejen dostat se bezpečně tam, kam kdo potřebuje, ale vybízí i k procházkám a poznávání různých zákoutí. 
 Užitečnými budou i dvě nově upravené autobusové zastávky – u základní školy a na horním konci. 
 V minulém volebním období jsme rozestavěli a v roce 2015 dokončili naši malou vodní elektrárnu s přivaděčem vodního zdroje „Malínský les“. Dnes už úspěšně dodává energii do 

celostátní sítě. 
 Podpořili jsme naše hasiče v jejich záslužné činnosti – pořídili jsme jim nový přívěs s tažným zařízením a upravili hasičskou zbrojnici. 
 V Malínské rokli a na vyhlídce Raketa jsme umístili odpočinkové dřevěné přístřešky. 
 Pro udržení vody v krajině jsme v minulém období vybudovali pouze mokřad na okraji třešňové aleje. Ostatní prospěšné akce zůstaly díky obstrukcím ze strany některých členů opozice 

jen „na papíře“. Statisíce m³ vody tak nehospodárně odtekly. Díky nově přijatému zákonu už různé spolky nemohou být účastníky řízení, nebudou tedy dále blokovat výstavbu 
prospěšných zařízení. 

 V Mladoňově se těší ze zatepleného kulturního domu a opraveného povrchu před ním. 
 Bývalá mladoňovská škola získala nové prostory – půdní vestavbou přibyla nová učebna, všichni návštěvníci tohoto ekologického centra mohou využívat upravené hřiště a za deště či 

přílišného slunka prostornou dřevnou pergolu. 
 Kvalitního restaurátorského zásahu se dočkal kamenný kříž v Mladoňově. 
 O našem ekologickém smýšlení svědčí výstavba zasakovacího průlehu v Mladoňově 
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 Nejen díky letošnímu suchému létu si všichni uvědomujeme nutnost starat se hospodárně o vodu. Hodláme tedy dále vytvářet zařízení na udržení vody v krajině. Objeví se další vodní 

nádrže, průlehy, mokřady, tůňky, remízky a větrolamy. 
 Optická síť bude k dispozici dalším uživatelům – v lokalitách Pod lesem, Hrabišínská a v části obce od cukrárny k „Tygrovi“. 
 Prodloužíme cyklostezku směrem k Hrabišínu, a to ve spolupráci s touto sousední obcí. 
 Po několikaletých průtazích, zapříčiněných nepřejícným chováním některých občanů, dokončíme úpravu polní cesty vedoucí od základní školy k přehradě Krásné a završíme terénní 

úpravy pískovny – nic se odvážet nebude. Nezávislé posudky neshledaly nic nezákonného. 
 Dokončíme změnu územního plánu č.1  
 Započatá přestavba zdravotního střediska bude pokračovat zřízením bezbariérového přístupu a výstavbou druhého patra, které bude využito pro rehabilitaci a fitcentrum. 
 V objektu „Holba“ bude vybudováno deset sociálních bytů pro matky s dětmi a mladé rodiny. V přízemí se uvažuje o kvalitní restauraci. 
 Z areálu malínské školy zmizí tzv. dřevák (dnes tiskárna) a na jeho místě vyroste budova s dílnami pro praktickou výuku. 
 Velkou rekonstrukcí, jejíž součástí bude i nová přístavba, projde malínská sokolovna – zahájíme letos na podzim. 
 Dojde k demolici domu č.p. 330 a následně se chystá výstavba skladů Provozní Nový Malín a parkoviště. 
 Mladí v naší obci se dočkají dalších bytových jednotek. 
 Rovněž objekt ekologického centra v Mladoňově, který mimo jiné slouží jako skvělý prostor pro školy v přírodě, získá nové prostory. 
 Podporujeme místní spolky. Malínští fotbalisti si brzy převezmou šatny a diváci si určitě oblíbí nové tribuny. Sokol se může těšit na vybavení šaten a tréninkové hřiště s umělou trávou 

nejen pro náš mládežnický fotbal. Hasičům zakoupíme cisternu a pozemek pro výstavbu cvičebního areálu. Myslivci ocení zpevnění přístupu k mysliveckému objektu a chovatelům se 
bude hodit nové sociální zařízení. Pro skauty chystáme klubovnu a připravujeme další podpůrné akce i pro menší spolky a sdružení. 

 Ani kulturně-společenský život v Novém Malíně neutichne. Jarní oslava filipojakubské noci, zářijové hodování či cyklus adventních koncertů v kostele si už našli své příznivce, které 
rozhodně nezklameme. A samozřejmě nezapomeneme na každoroční uctění památky obyvatel Českého Malína, s jejichž osudem je naše obec spjata. 

 V průběhu nastávajícího volebního období se objeví další neočekávané potřeby/projety, které budeme pružně řešit.  
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za harmonický rozvoj
obcí  a m st .2

KDO JSME?
Jsme leny hnutí, které vzniklo jako alternativa pro ty, kte í se necht jí vázat lenstvím v politických stranách, a p esto mají 

zájem pracovat pro rozvoj obce.  

PRO  JDEME DO VOLEB?
Záleží nám na tom, kde žijeme. Chceme obec krásn jší, zdrav jší a p átelskou, kde budou moci obyvatelé rádi trávit sv j volný 

as, kde se jim bude spolu dob e žít. P esn  tak si p edstavujeme DOMOV. Sou asné vedení obce pro nás není zárukou cesty 
tímto sm rem. 

CO CHCEME UD LAT?

ŽIVOT V OBCI
Budeme prosazovat, aby se Nový Malín stal sob sta nou obcí s vlastní kulturou, pestrým spole enským a spolkovým 
životem, zdravým životním prost edím, p kným okolím a nebyl pouhým p ív skem Šumperka a jeho noclehárnou.  

Chceme v naší obci vybudovat p írodní koupališt , h išt  pro tenis a plážový volejbal, stezky pro kondi ní b h i pro-
cházky, aby lidé nemuseli jezdit za sportem a rekreací jinam.  

Považujeme za d ležité vybudovat také spole enské a kulturní centrum obce, které by se stalo p irozeným místem 
setkávání lidí - srdcem obce.  

Naše obec má adu kulturních, historických i p írodních památek, ale ty nejsou ozna eny, zp ístupn ny nebo se pouze 
o nich „neví.“   Vybudujeme nau né stezky jak v obci, tak i v jejím okolí. První vlaštovkou bude obnovení výletní cesty 
Nový Malín - Hrabišín (Lou ky).

Hodláme zajistit celodenní kyvadlovou autobusovou linku do Šumperka za zvýhodn né jízdné. Tím dojde ke snížení 
hustoty osobní dopravy, zvýšení bezpe nosti, snížení výdaj  za cestování a zlepšení kvality ovzduší.

Považujeme nejvíce frekventovaná místa v obci za nebezpe ná, proto se zasadíme o jejich úpravu (ZŠ, MŠ-horní, k i-
žovatka u cukrárny). ešením m že být nap . instalace inteligentních semafor  s rychlostním idlem.

Vyhlásíme stavební amnestii; aby si lidé v klidu mohli zlegalizovat  nepovolené stavby d íve, než je k tomu pod hroz-
bou sankcí donutí stát. Zajistíme bezplatné stavebn -právní poradenství a vst ícný p ístup stavebního ú adu. 

Stopneme zm nu územního plánu. Zabráníme  bezhlavé zástavb  dalších 50ha , usm rníme výstavbu pouze do vol-
ných proluk anebo jako dopln ní volných míst v obci.  Vedení obce se musí chovat ohledupln  jak ke svým ob an m, 
tak i k p írod .

Zlepšíme pé i o zele  v obci, provedeme novou úpravu zanedbaných ve ejných prostor.

ŽIVOTNÍ  PROST EDÍ 
Prioritou životního prost edí bude stabilizace vodního režimu krajiny a její obnova. Musíme doslova „zchladit“ obec a 
její okolí a zvýšit schopnost krajiny zadržet srážkovou vodu. P edložíme již vypracované zásady návrh , které komplex-
n  tuto problematiku eší. 
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HOSPODA ENÍ
Bude transparentní, efektivní a pod ve ejnou kontrolou. Investi ní akce budou plánovány a p edem ve ejn  projedná-
ny s ob any.   

Prosadíme Strategický plán rozvoje obce. Prioritami budou sociální soudržnost, ochrana životního prost edí a p im -
ený ekonomický r st. 

Obecní  rmu (Provozní Nový Malín) považujeme za p ínosnou. Rozhodn  ji nehodláme rušit, ale podmínky je zapot ebí 
nastavit tak, aby obecní  rma sloužila obci a ne naopak. 

Zm níme tvá  obecního ú adu. Na web se umístí smlouvy, které obec uzav ela a zaplatila. Bude zde obnovena diskus-

ní stránka . Malínské noviny budou otev ené  a nebudou sloužit k propagaci vedení obce.  

Náš volební program vychází z princip  p átelské ve ejné správy pro ob any, práva na zdravé životní prost edí a spravedlivé-

ho rozd lování obecního rozpo tu podle oprávn ných pot eb ob an  naší obce.  Soudržnost mezi lidmi a vzájemná ochota 

si pomáhat  budou základem naší obce.     

horní zleva: Zden k Šilar, Miroslav Vinkler, Petr Kuba, Jitka Heclová, Michal Korytá , Vít ajka,

Zuzana ajková, Gorazd Balejík, Ji í Jansa, Dušan Hovanec

dolní zleva: Michaela Š astná, Martina Plhalová

Fotografování se nemohli zú astnit:

Jana Andrýsková, Miroslava Andrésová, Radek Schuppler

Prosadíme zákaz používání pesticid  v okolí vodních zdroj . Vodní zdroj Luže  již kontaminován pesticidy, ob an m 
zatajeno.

Po ítáme s desítkami vodních prvk , od rybník , jezírek až po t n  a mok ady, obnovou remízk , alejí a polních cest. 
Prost edky,60-80mil.K , získáme ze státních dotací  . Práce je zde pro obecní  rmu více než dost.

Zasadíme se o roz len ní p dních blok  – konec lán m epky a kuku ice.
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Naším cílem je vstřícná a otevřená veřejná správa. Vše, co se děje na obecním úřadě, musí být záleži-
tostí veřejnou a občan musí mít zajištěné právo na plnou informovanost. Úřad musí sloužit občanovi, 
ne naopak.

Chceme reálné a efektivní investice. Vztahy mezi obcí a dodavateli investic včetně Provozní Nový 
Malín s.r.o. přizpůsobíme reálným tržním podmínkám za samozřejmého dodržování všech zákonů.
Prostředky z obecního rozpočtu musí být užívány ku prospěchu všech obyvatel obce a nikoliv jen úzkých 
skupin. Obec je schopna nabídnout všem občanům zajímavé benefity například v cenách veřejných 
služeb.

Obecní společnost chceme zefektivnit tak, aby byla konkurenceschopná v tržním prostředí a přitom 
nabídla aktivním zaměstnancům možnost lukrativních výdělků.

Opravy a investice zaměříme nejen do lokalit nové výstavby a na nejviditelnější místa obce, ale stejně 
tak do těch na první pohled skrytých, přesto důležitých a hezkých míst naší obce. Dotace chceme co 
nejlépe využívat, ne zneužívat. Nejdůležitějším kritériem pro investici musí být její potřebnost, ne jen nejlépe využívat, ne zneužívat. Nejdůležitějším kritériem pro investici musí být její potřebnost, ne jen 
aktuální možnost získání dotací a podpor.

Územní plán a na něj navazující další stavební rozvoj obce sladíme s dlouhodobými možnostmi obecní 
infrastruktury, hlavně v oblasti vodního hospodářství, kapacity a kvality komunikací a stavu životního 
prostředí. Podstatný je pro nás názor a postoj veřejnosti.

Podpoříme Podpoříme a aktivně se zapojíme do snah ke zlepšení životního prostředí v obci i v přilehlé krajině. 
Jsme pro vytváření takových krajinných prvků, které nenásilnou formou zvýší ekologické kvality našeho 
okolí.

Zajistíme, aby peníze deklarované na obecní sociální programy pomáhaly těm opravdu potřebným 
a nebyly jen náhražkou něčí neschopnosti a nehospodárnosti. Obec se musí chovat sociálně a kolegiál-
ně, ale ne za každou cenu rovnostářsky a socialisticky.

Budeme všemi způsoby podporovat sportovní, kulturní a společenské aktivity a organizace v obci. 
Obec by měla být hlavně společenstvím aktivních občanů, které spojuje více než stejné bydliště.

Všechny části obce jsou důležité. Chceme dosáhnout srovnatelných standardů pro život občanů jak 
v Malíně i v Mladoňově.

OBČANSKÁ 
DEMOKRATICKÁ STRANA
ŘEŠENÍ PRO BUDOUCNOST

Volební program ODS 2018
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Volební program ODS 2018 2. Josef Rašner 69 let, nástrojař, nyní v penzi.
Dlouholetý znalec malínských poměrů a historie. 
Autor pravidelných výstav o vypálení Českého 
Malína na Volyni a velmi populární tzv. „hodové“. 
Jeho koníčkem je fotografování. Není mu 
lhostejné snižování o několik desítek hektarů luk 
a polí kvůli nesmyslné zástavbě na úkor kvalitního a polí kvůli nesmyslné zástavbě na úkor kvalitního 
bydlení. 

3. Mgr. Lydie Špániková, 46 let, učitelka
Její prarodiče Pagáčovi původem pocházeli 
z Nového Malína. Absolvovala Pedagogickou z Nového Malína. Absolvovala Pedagogickou 
fakultu UP v Olomouci a nyní učí na základní škole 
v Šumperku angličtinu. Podporuje lokální patriotis-
mus a vazbu mládeže na domovskou obec. 
Usiluje o harmonické soužití starších a mladších 
spoluobčanů a podporuje plnohodnotné využití 
volného času mládeže.

4. Libor Haša, 47 let, OSVČ
Více než dvacet let podniká v autodopravě. 
Ve volném čase rád hraje fotbal a deset let tréno-
val i mladé fotbalisty pod TJ Sokol. „ Je v zájmu 
obce podílet se na zlepšování stavu Sokolovny 
a přilehlého areálu jako přirozeného sportovního, 
kulturního a společenského centra obce.“

„Kdyby ti, co vládnou, jednali vždy čestně, opozice by jim neměla  co vyčítat.  Protože je místní realita 
jiná, důvodů k oprávněné kritice stavu v obci je více než dost. Proto kritizuji, co se mi nelíbí a co by se 
mělo dělat jinak. Nechci nikoho soudit nebo trestat, k tomu jsou povolanější. Chci především, dostanu-li 
možnost, přispět k nápravě věcí a k narovnání všeho pokřiveného v naší obci. 
Mým cílem je pozitivní změna života v obci a ne nějaká osobní pomsta.“ 
Ing. Pavel Boucký, manažer, kandidát ODS na starostu obce

5. Ing. Petr Vintrocha, 55 let, 
    soukromý podnikatel

6. Eva Šímová, 59 let, 
    personální manažerka

7. Monika Strašilová, 48 let, 
    výpravčí SŽDC

8. 8. Judr. Dagmar Koláková, 46 let, advokátka

9. Mgr. Michael Veselý, 38 let, učitel

10. Ing. Jan Andrš, 57 let, stavební inženýr

11. Jiří Diviš, 87 let, důchodce

12. Vlasta Stryková,  42 let, administrativní 
      pracovnice v nemocnici

13. Mgr. Jitka Macháčková, 42 let, učitelka

14. 14. Ing. Martin Novák, 27 let, 
      bankovní specialista

15. Klára Kouřilová,  21 let, studentka

„V letošních volbách se o Vaši přízeň bude ucházet v naší obci poměrně málo kandidujících stran. Neznamená to ale, že by byly  
méně důležité, možná právě naopak. Já své osobní ambice velké nemám, ale za ODS kandiduji znovu. Chci tím vyjádřit svůj 
postoj,  podpořit kolegy a stranu, která je čitelná, má srozumitelné názory, vyznává svobodu a odpovědnost každého jednotlivce. 
Stejnou odpovědnost, jako by měli mít i představitelé obcí vůči svým občanům.“
Ing.Petr Vintrocha, podnikatel, Nový Malín

“S některými z kandidátů ODS v Novém Malíně se znám osobně velmi dobře. A jsem rád, že máme podobné názory na práci 
místních radnic, život v našich obcích a městech, že se řídí stejnými zásadami jako já při práci starosty města Štíty. Jsem rád, 
že opět kandidují a doufám v jejich úspěch.“
Bc.Jiří Vogel, starosta města Štíty, předseda oblastního sdružení ODS Šumperk

Ing. Pavel Boucký, 48 let, manažer
Absolvent Mendelovy zemědělské univerzity v Brně, lesnické fakulty. Absolvent Mendelovy zemědělské univerzity v Brně, lesnické fakulty. 
Dlouhodobě působí v manažerských a řídících funkcích a ve 
statutárních orgánech firem. Po pracovní stránce má rozsáhlé 
zkušenosti v oblasti provozního i finančního řízení. Jeho znalosti 
mohou zaručit řádné a transparentní vedení obce podle daných pravi-
del a v souladu s právním řádem a s současným  respektováním 
oprávněných zájmů a potřeb občanů. V obecní politice je jeho cílem 
narovnání starých nešvarů a pochybení způsobem, který co nejméně narovnání starých nešvarů a pochybení způsobem, který co nejméně 
zatíží obecní rozpočet. Jeho vizí je pak obecní úřad fungující ryze a 
výhradně pro potřeby všech občanů obce.

KANDIDÁT ZA ODS NA STAROSTU
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Sdružení nezávislých kandidátů „ Za zdravou obec“

a Strana svobodných občanů „ Svobodní“

NOVÝ MALÍN – DOMOV NÁŠ

Chceme:

 vypracovat strategický plán rozvoje obce podle potřeb občanů 

 zkrášlit  prostředí  kolem  nás,  vybudovat  přírodní  park  s  odpočinkovou  zónou,  provést  výsadbu

kvetoucí zeleně v obci, okolo hřišť a na dalších veřejných místech

 přehodnotit návrh změny územního plánu č.1

 vybudovat  celkově  důstojné  kulturní  a sportovní  zázemí,  kde  se  budou  pořádat  společenské

a sportovní akce

 provést veřejný audit obce a obecní firmy za účelem doložení skutečné výše majetku obce

 podporovat spolkovou a zájmovou činnost, vytvořit pro ni dobré podmínky

 uzavřít nové písemné smlouvy mezi obcí a obecní firmou na prováděné služby

 vybudovat cvičiště pro hasiče

 nezatajovat a nezkreslovat informace občanům

 snížit daň z nemovitosti

 podporovat naše seniory, poskytovat příspěvky na jejich vyžití

 vytvořit  podmínky  pro  vznik  nových  firem  v obci  a  podpořit  stávající  firmy  v jejich  rozvoji

a zaměstnávání místních obyvatel
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jmenován  Otto  Rössner.  Pravomoc  starosty  byla  během  války

značně  posílena.  Svolávání  obecní  rady  a  zastupitelstva  se

konal jen „dle potřeby“, a starosta tak mohl prakticky činit

rozhodnutí  sám.  Obecní  samospráva  existovala  je  iluzorně.

Zásadní obrat v systému samosprávy a politické situace přinesl

až konec 2. světové války v roce 1945.

rok předseda Tajemník, místopředseda, hospodář

1945 František Diviš ml. Faulhaber - Němec
1945 František Diviš ml. Faulhaber
1945 Josef Ficnar Faulhaber
1945 František Diviš ml. Rudolf Hulík
1945 Eduard Krmníček Rudolf Hulík
1946 Eduard Krmníček Karel Kropek
1948- 54 Víchta Bohumil Tomáš Dočekal, Václav Uhlíř
1954 Jiří Bartošík František Ševčík
1966- 59 Víchta Bohumil František Procházka
1960- 63 Adámek Alois Lysák Václav
1964- 69 Lysák Václav Vyhlídal Rudolf
1969- 76 Čmakal Miroslav Lysák Václav
1976- 81 Čmakal Miroslav Lysák Václav
1981- 82 Novák Miroslav Kropková Ludmila
1983- 86 Snášel Rudolf Kropková Ludmila
1986- 89 Plíhal Karel Stanislav Re, Václav Adámek
1989- 90 Re Stanislav Urban František
rok starosta místostarosta

1990- 7/92 Diviš Jiří Minář Josef
1992- 10/92 Minář Josef Ing. Hampl Josef
1992- 12/94 Minář Josef Ing.Arch. Doležal Václav
1994- 1998 Minář Josef Mgr. Štencl Marek
1998- 2002 Minář Josef Ing.Arch. Doležal Václav
2002- 2006 Minář Josef Mgr. Novák Jiří
2006- 2010 Minář Josef Mgr. Novák Jiří
2010- 2014 Minář Josef Ing. Vintrocha Petr
2014- 5/15 Ing. Luděk Felkl Minář Josef
2015- 2018 Minář Josef Tylová Lenka
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