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Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, v těchto dnech vrcholí naše práce
pro přípravu projektů pro

tento rok. Vypracovaly se
projekty, povolení, rozpočty
a vlastní žádosti k poskytnutí

dotací. Pro vaši informovanost překládáme výčet podaných žádostí.

1. Poskytovatel – Ministerstvo pro místní rozvoj, Podpora obnovy a rozvoje venkova
DT: Podpora obnovy místních komunikací.
Název akce: Obnova místních komunikací Maletín – II. etapa
Souhrn investičních potřeb projektu:				
2 181 557,00
Dotace								1 527 090,00
Vlastní zdroje							 654 467,00
2. Poskytovatel – Ministerstvo pro místní rozvoj, Podpora obnovy a rozvoje venkova
DT: Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury.
Název akce: Rekonstrukce stávajících autobusových zastávek u Obecního úřadu v obci
Maletín
Souhrn investičních potřeb projektu:				
708 164,00
Dotace								 495 715,00
Vlastní zdroje							 212 449,00
3. Poskytovatel – Olomoucký kraj, Program památkové péče v Olomouckém kraji 2019
DT: Obnova staveb drobné architektury místního významu.
Název akce: Obnova pomníku Antona Kunstfelda na hřbitově v Maletíně u kostela
sv. Mikuláše
Celkové předpokládané neinvestiční výdaje				
53 500,00
Dotace								
35 000,00
Vlastní zdroje							
18 500,00
4. Poskytovatel – Olomoucký kraj, Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2019
DT: Podpora venkovských prodejen v obci Maletín.
Název akce: Podpora prodejny v obci Maletín
Celkové předpokládané neinvestiční výdaje				
50 000,00
Dotace								
25 000,00
Vlastní zdroje							
25 000,00
5. Poskytovatel – Olomoucký kraj, program obnovy venkova Olomouckého kraje 2019
DT: Podpora budování a obnovy infrastruktury obce.
Název akce: Obecní úřad Maletín – stavební úpravy – II. etapa
Celkové předpokládané neinvestiční výdaje				
862 000,00
Dotace								 431 000,00
Podíl obce							 431 000,00
6. Poskytovatel – Olomoucký kraj, program na podporu JSDH 2019
DT: Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného
vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2019.
Název akce: Pořízení, technické zhodnocení a oprava požární techniky a nákup věcného vybavení pro JSDH Maletín
Celkové předpokládané neinvestiční výdaje				
27 000,00
Dotace								
27 000,00
Podíl obce							
0,00
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Obec Maletín
Maletín 21, 789 01 Zábřeh
Tel: 583 448 122
E-mail: ou-maletin@iol.cz
Web: http://www.maletin.cz
Úřední hodiny:
Po: 6:30 – 11:30, 12:00 – 17:00 – podatelna
Út: 6:30 – 11:30, 12:00 – 15:00 – podatelna
St : 6:30 – 11:30, 12:00 – 16:00 – podatelna
Čt : 6:30 – 11:30, 12:00 – 15:00 – podatelna
Pá: 6:30 – 11:30 – podatelna
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7. Poskytovatel – Ministerstvo pro místní rozvoj, Podpora obnovy a rozvoje venkova
DT: rekonstrukce a přestavba veřejných budov
Název akce: Obecní úřad – stavební úpravy – II. etapa“
Souhrn investičních potřeb projektu:								
Dotace												
Vlastní zdroje											
Nezpůsobilé výdaje:					
					
8. Poskytovatel – Výzva MAS Mohelnicko
Operační program IROP, Název výzvy: Cyklodoprava a bezpečnost dopravy
Název akce: Rekonstrukce stávajících autobusových zastávek u Obecního úřadu v obci Maletín
Souhrn investičních potřeb projektu:									
Dotace													
Vlastní zdroje												
Výsledky naší snahy zjistíme přibližně na
konci dubna, kdy společně se zastupiteli vyhodnotíme situaci a některé projekty začneme realizovat.
V měsíci březnu 25. 3. 2019 v zasedací míst-

nosti OÚ v 15:30 hodin proběhne slavnostní
vítání nových občánků naší obce. Rodiče budou pozváni osobní pozvánkou. Během slavnostního aktu vystoupí děti ze základní školy.
S přicházejícím jarem vám přejeme mnoho

1 514 056,20 včetně DPH
1 059 839,30 včetně DPH
454 216,90 včetně DPH
528 687,90 včetně DPH

700 903,74
665 858,55
35 045,19

sluníčka a příjemnou pohodu. Pokud máte
chuť, přijďte si zasportovat na naše nová hřiště a cvičební stroje, které jsme dokončovali
koncem minulého roku.

Ing. Petr Pospěch, starosta obce

Svoz odpadu 2019 – Maletín
Komunální odpad:

7. ledna					 
8. července			
21. ledna					22. července			
4. února					 
5. srpna			
18. února					19. srpna			
4. března					 
2. září			
18. března					16. září			
1. dubna					30. září			
15. dubna					14. října			
29. dubna					
28. října (jede se i ve svátek)
13. května					11. listopadu			
27. května					25. listopadu			
10. června					 
9. prosince			
24. června					23. prosince			

Upozornění pro majitele psů
Na základě stížnosti občanů na volné pobíhání psů po obci, upozorňujeme majitele
psů na existenci obecně závazné vyhlášky

č. 1/2006 – pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství obce Maletín. Každý pes
při pohybu na veřejném prostranství musí

být veden na vodítku. Porušování povinností stanovené obecně závaznou vyhláškou je
postihováno dle zákona o přestupcích.

Informace o zpětném odběru pneumatik
Pneumatiky z automobilů jsou již zařazeny do zpětného odběru. Ten zajišťuje společnost ELTMA a probíhá pouze u PNEUSERVISŮ. Zpětný odběr pneumatik v nejbližším okolí je prováděn u těchto firem:
Zdeněk Smrčka, Euroservis, Nádražní 20, Mohelnice
Miroslav Portyš, Leštinská 36 (Separex), Zábřeh
Svozil Michal, Gorazdova 6/79, Moravská Třebová

ODEVZDAT PNEU MŮŽETE ZDARMA CELÝ ROK
Pracovníci obce Maletín při vyhlášení sběru nebezpečného odpadu již pneumatiky nebudou od vašich domácností sbírat.
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Svoz nebezpečného odpadu, elektrozařízení
Obec Maletín ve dnech od 1. 4. 2019 do 5. 4. 2019 včetně bude
provádět svoz uvedeného odpadu z domác- řídit jejich pokyny. Nesmí se svážet a ukládat i na občana, který tento odpad způsobil.
ŽÁDÁME OBČANY, ABY NEDÁVALI NA STAností na sběrné místo před odvozem k jeho odpad na sběrné místo bez jejich vědomí.
likvidaci. Občané mohou v určené dny tento Elektrozařízení (ledničky, mrazáky, pračky, NOVIŠTĚ ODPADU RŮZNÉ GAUČE, SKŘÍNĚ
odpad dát na místo před dům, kde jej bude televize, rádia, počítače, mobilní telefo- (VELOOBJEMOVÝ ODPAD) MIMO VYHLÁŠEmožno bez problému naložit a odvézt. Ulože- ny a pod) odebere od obce svozová firma NÉ SVOZY.
ní provádějte a zabezpečte tak, aby nedošlo EKO-UNIMED zdarma za předpokladu, že Obec není zařízena na průběžný sběr, nemá
k úniku tekoucích látek (oleje, barvy, autoba- toto elektrozařízení bude kompletní. Jinak ho kde uskladňovat, nezřídka se stává, že do
terie) a rozfoukání odpadu větrem po okolí. toto zařízení bude hodnoceno jako nebez- tohoto odpadu naprší, nasněží a manipulace
Svoz a uložení na sběrném místě budou řídit pečný odpad a obci bude účtován poplatek je potom velmi složitá.
pracovníci obce Maletín, proto je nutné se za jeho likvidaci, který se následně převede Děkujeme.

Informace komunální odpad
Upozorňujeme občany, že k datu 31. 3. 2019 je splatná první část poplatku za komunální odpad. Výše poplatku činí 230 Kč na osobu a pololetí.
Platit je možno hotově do pokladně OÚ nebo bezhotovostní platbou na účet obce 8829841/0100.

Tříkrálová sbírka
Letošní sbírka se konala 5 ledna 2019. Po obci chodily dvě skupinky dětí za doprovodu členek Maletínské maminky. Celkem se „vykoledovala“
částka 10 790,- Kč.
Poděkování patří všem dárcům, koledníkům i dobrovolníkům, kteří do sbírky přispěli jak financemi tak i svoji prací.

Výsledky projednání
z 9. řádného zasedání
zastupitelstva obce
Maletín konaného
dne
28. 1. 2019 v zasedací místnosti OÚ
Maletín v 17:15 hodin
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Program a doplnění programu.
2. podání žádosti z Programu památkové péče
v Olomouckém kraji v roce 2019, dotační titul
č. 2 Obnova staveb drobné architektury místního významu.
3. Smlouvu o dílo č. 01/2019 se se zhotovitelem
– Tomáš Váňa, Mařákova 853, 252 30 Řevnice,
IČ: 46435867 s tím, že do bodu X. ostatní
bude doplněna doložka, že práce dle smlouvy
budou realizovány v případě získání dotace
od poskytovatele. Rozpočet na opravu
činí 53.500 Kč. Pověřují starostu podpisem
smlouvy.

Výsledky projednání z 10. řádného
zasedání zastupitelstva obce Maletín
konaného dne
25. 2. 2019 v zasedací místnosti OÚ Maletín v 17:15 hodin
Zastupitelstvo schvaluje:
1. Program a doplnění programu.
2. Zápis a usnesení ze dne 10. 12. 2018, ze
dne 28. 1. 2019.
3. Rozpočet obce Maletín na rok 2019 v Kč:
příjmy			
8.380 640,00
financování		
-600 000,00
celkové zdroje ve výši
7 780 640,00
celkové výdaje		
7 780 640,00
4. Závazné ukazatele rozpočtu dle přílohy
č. 1 materiálu „Návrh rozpočtu“.
5. Příspěvek příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Maletín, Maletín
č. 94 dle přílohy č. 2. Příspěvek na doplatek
mezd v roce 2019 bude vyúčtován k datu
31. 12. 2019.
6. Rozpočet a čerpání sociálního fondu obce
Maletín dle přílohy č. 3.

7. Neinvestiční příspěvek pro spolky obce
Maletín včetně vzorové veřejnoprávní
smlouvy – dle přílohy č. 4.
8. Dodatek č. 2 ke smlouvě o ukládání odpadu
č. 108 mezi obcí a firmou EKO - UNIMED s. r. o.,
Medlov č. 187, 783 91 Uničov s účinností od
1. 3. 2019 na dobu určitou, a to do 31. 12.
2019 a pověřují starostu podpisem dodatku.
9. Novou výši odměn členů zastupitelstva
obce Maletín s účinností od 1. 3. 2019 dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb.
10. Záměr pronájmu budovy staré hasičky
pro využití spolkové činnosti za podmínky
úhrady režijních nákladů.
11. Smlouvu o vytvoření internetových stránek zhotovitele Galileo Corporation s. r. o.
Březenecká 4808, 430 04 Chomutov, IČ:
25448714 s celkovou cenou 20 500 Kč bez
DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy
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12. Smlouvu o provozu internetových stránek
zhotovitele Galileo Corporation s. r. o. Březenecká 4808, 430 04 Chomutov, IČ: 25448714
s celkovou cenou 6 500 Kč bez DPH ročně
a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
13. Smlouvu o zřízení a provozu interaktivní
mapy zhotovitele Galileo Corporation s. r. o. Březenecká 4808, 430 04 Chomutov, IČ: 25448714
s celkovou cenou 6 500 Kč bez DPH a cenou
1 750 Kč bez DPH za zajištění provozu mapy
a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
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14. Smlouvu o zpracování osobních údajů
provozovatele Galileo Corporation s. r. o. Březenecká 4808, 430 04 Chomutov, IČ: 25448714
a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
15. Jako jedinou možnou variantu technického řešení D35 návrh včetně realizace mimoúrovňové křižovatky Maletín. Technické návrhy bez MÚK Maletín nebudou odsouhlaseny,
a to v žádném následném stupni schvalovacího procesu D35 v úseku Mohelnice – Staré
Město.

16. Delegování místostarostky na valnou
hromadu HS Maletín dne 9. 3. 2019.
17. Celkový počet pracovníků na sezónní práce v počtu 3, z toho 2 budou placeni
z prostředků obce, na 1 pracovníka obec využije nástroj aktivní politiky zaměstnanosti.

PROJEKT EDISON
V týdnu od 11. 2. do 15. 2. 2019 se v ZŠ a MŠ
Maletín uskutečnil první ročník projektu
Edison. Pod záštitou mezinárodní organizace AISEC se studenti z celého světa mají
možnost podívat do cizích zemí, na oplátku
seznámí žáky/studenty hostitelských zemí se
svou vlastí, tradicemi, kulturou či zvláštnostmi. Celý projekt slavnostně zahájil a hosty
přivítal dárkem, propagujícím naši obec pan
starosta Ing. Petr Pospěch.
Navštívili nás vysokoškolští studenti z opravdu exotických zemí. Setkali jsme se s velmi
milou Wesam, která pochází z Jordánska,
s Polinou z Ruska, s Casiem z Indonésie.
Dobrovolný hasič Italo přicestoval až z Chile.
Velice nás překvapilo jeho povědomí o osobnosti Emilie Schindlerové, která po skončení
2. sv. války emigrovala s manželem Oscarem
do Argentiny. Argentina sousedí s Chile a příběh těchto osobností je všeobecně známý
i na jižní polokouli. Jak je ten svět malý!!!
Každý den se ve škole odehrávaly prezenta-

ce o těchto zemích doprovázené komentáři,
osobními zážitky a zkušenostmi. Naše děti
měly možnost podepsat se v arabštině, naučit se pozdravit rusky a byl dán prostor i dotazům a osobním rozhovorům. Stážisté měli
pro děti připravené aktivity zaměřené na výuku anglického jazyka. I když jsou naši žáci
teprve začátečníci, vždy došlo k porozumění
a celý projekt přispěl k odbourávání bariér
v kontaktu s cizí kulturou a s cizím jazykem.
V rámci poznávání našeho regionu jsme
také s našimi hosty cestovali do Šumperka,
kde nás čekalo milé přijetí u starosty města
Šumperk. Dále jsme navštívili velmi působivou expozici Čarodějnické procesy. Volný čas
byl vyplněn rodinnými návštěvami, zážitkem
z hokejového zápasu s opravdovou živou
atmosférou českých fanoušků, výletem na
běžkách. Tyto aktivity byly pro naše stážisty
netradiční zkušeností, chlapci stáli poprvé
v životě na lyžích.
Poslední den jazykového týdne proběhla

tzv. „Globalvillage“, kdy se ve škole za účasti
rodičů ochutnávalo, co nám hosté z kuchyní
svých zemí připravili. Děti si rozšířily obzory,
pro většinu z nich to byla první příležitost
mluvit s cizincem. Věříme, že celý projekt přispěl i k motivaci dětí učit se cizí jazyky.
Příjemné bylo i zjištění, že se zahraničním
studentům u nás líbilo. Velký dík patří všem
zaměstnancům ZŠ a MŠ Maletín za pomoc
při zajištění organizace celého týdne, zejména však těm, kteří naše stážisty ubytovali ve
svém domově. Role hostitelských rodin se
letos ujaly rodiny pedagogů, Kukulovi a Pospěchovi. V dalších ročnících jistě překonáme
ostych a stážisty si ubytují i některé rodiny
našich žáků.
Celá akce je ojedinělou příležitostí si uvědomit, že přes všechny rozdíly jsme součástí
jednoho světa a dokážeme si rozumět a vzájemně se obohatit.
Mgr. Helena Pospěchová, ředitelka školy
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Zprávičky z naší školičky
Hned po Novém roce jsme se oddávali zimním radovánkám. Děti stavěly sněhuláky,
velké koule spojily v housenku či motorku,
cvičily házení na cíl a využily i kopeček na
školní zahradě na sjíždění. Poměřily si své síly
při „ZIMNÍM PĚTIBOJI“, experimentovaly se
sněhem a ledem. Poznávali jsme zimu jako
roční období. Nezapomněli jsme ani na ptáčky v zimě, pravidelně jsme jim sypali slunečnicová semínka do krmítka.
V lednu také proběhl výukový program
o správné výživě „HRÁTKY ZDRAVÉ 5“, kde
jsme pomocí pohádkového příběhu o Evičce
a Peťovi hledali cestu ke zdraví. Pásmo bylo
protkáno interaktivními praktickými úkoly,
do kterých se zapojily jako aktéři příběhu
všechny děti.

Začátkem února byl ukončen kurz plavání, na
které již druhým rokem jezdíme do mohelnického bazénu spolu s dětmi ze ZŠ. Dětem
se zde 10 lekcí věnuje proškolený instruktor,
který je hravou a zábavnou formou naučí základům plavání. Není výjimkou, že někteří při
závěrečné lekci přeplavou i velký bazén. Na
závěr kurzu pak všichni obdrželi „Mokré vysvědčení“ se samými jedničkami.
Díky projektu EDISON jsme se seznamovali
s novými lidmi z různých konců světa. Děti
poznaly, že na světě žijí lidé různých kultur,
s jinými zvyky a mluví i jinou řečí.
Zimu jsme si opravdu užili, a pokud paní Zima
dovolí, v nejbližší době přivítáme JARO!!!
Jana Menšíková, DiS. vedoucí učitelka

KOUZELNÁ NOC VE ŠKOLE
Zveme vás na kouzelnou noc ve škole, která se koná
ze čtvrtka 21. 3. na pátek 22. 3. 2019.
Program: knihovnická besídka s plněním literárních úkolů a kvízů, vaflování, večerní
čtení, stezka odvahy noční školou a dobrodružný film na dobrou noc.

Už se moc těšíme! 

Zápis do 1. ročníku základní školy pro školní rok
2019/2020
Ředitelka ZŠ a MŠ Maletín vyhlašuje
ZÁPIS
dětí do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2019/2020

Ředitelka ZŠ a MŠ Maletín v souladu s § 46 odst. 1 a § 36 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje termín a místo pro zápis dětí do
1. ročníku základní školy v Maletíně.
Zápis do 1. ročníku pro děti narozené do 31. 8. 2013 a děti, jimž byla v loňském roce odložena školní docházka, se koná
v úterý 16. dubna 2019 od 13 do 16 hodin v budově základní školy v Maletíně.
K zápisu prosím přineste svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.
V Maletíně 21. 2. 2019
Mgr. Helena Pospěchová, ředitelka ZŠ a MŠ Maletín
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Základní škola a Mateřská škola Maletín – dobrý základ do života
Zápis do 1. ročníku se koná dne 16. dubna 2019 v budově ZŠ,
13:00–16:00 hod.
Vážení rodiče!
Rozhodujete se, kam umístíte svého budoucího prvňáčka? Přidejte se k nám, do Maletína! Základní škola Maletín funguje již více
než 210 let. Naše škola je malá, avšak moderně vybavená s rodinným a individuálním
přístupem k dětem. Škola je umístěna v klidném prostředí s přilehlým dětským hřištěm
a sportovním areálem. Nově můžeme celoročně využívat k sportovním aktivitám hřiště
s umělým povrchem. ZŠ a MŠ Maletín poskytuje plné předškolní vzdělávání od 2 do 6 let
a od šk. roku 2019/2020 nově 5. ročník, tzn.
úplný 1. stupeň ZŠ.

Výuka je zajišťována plně kvalifikovanými
a zkušenými pedagogy podle školního vzdělávacího programu „Učení pro život“. V rámci
zkvalitňování výuky disponujeme školní asistentkou.

•

•

•

•

Mimoškolní činnost je zajišťována školní
družinou s nabídkou zájmových úvarů /
angličtina, výtvarně-kreativní kroužek,
sportovní hry/
Moderně vybavená PC učebna s výuko-

vým softwarem a v každé učebně interaktivní tabule
Projektová činnost: Ekoškola, Zdravá školní jídelna, Skutečně zdravá škola, Mléko
do škol, Ovoce do škol, První pomoc, Inkluze v Olomouckém kraji, Šablony II.
V letošním školním roce jsme s velkým
nadšením poprvé absolvovali multikulturní projekt Edison, tzn. týden jsme ve
škole i v rodinách pedagogů hostili 4
zahraniční stážisty/vysokoškoláky, kteří

•

•

se dětem věnovali v rámci aktivit směřujících k poznávání jiných kultur. Celý
projekt byl v anglickém jazyce a přispěl
k větší motivaci u dětí učit se anglický
jazyk.
Podílíme se na rozvoji komunitního vzdělávání v naší obci pořádáním setkání rodičů s odborníky /keramika, logoped,
muzikoterapeutka, speciální pedagožka/
V rámci výuky a všestranného rozvoje dětí
pořádáme plavecký a lyžařský výcvik.

Kontakt: Mgr. Helena Pospěchová, ředitelka, Web: zsamsmaletin@centrum.cz, Tel. 733 184 888

Kreativní kroužek při ZŠ Maletín
Růže, které vám nikdy neuvadnou. Malá ukázka prací z kroužku při základní škole Maletín pod vedením A. Nagyvathyové.
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Jürgen Sturma – 60 let
staletí. Ke komunikaci s dnešními obyvateli
zpravidla nedocházelo. Svou přítomností u místních povětšinou spíše vzbuzovali
strach či obavy. Ty byly umocněny někdy
také přezíravě působícím chováním návštěvníků. Strach, obavy, arogance či předsudky
nikdy nepřispívají ke komunikaci a dobrým
mezilidským vztahům. Po Sametové revoluci se situace trochu zlepšila, nicméně mezi
dnešními a tehdejšími obyvateli našich obcí
stále nelze hovořit o vřelých vztazích.

I náhrobky mají svůj příběh... Pod tímto titulkem jsme si v prosincovém Maletínském
zpravodaji mohli přečíst příběh spojený
s událostmi, které se u nás i v našem okolí
odehrávaly před více než stoletím, ještě před
příchodem dnešních obyvatel do Maletína.
Veskrze zajímavou příhodu jedné běžné rodiny, jednoho dodnes stojícího náhrobního
kamene i dodnes stojících domů nám přinesl
přítel našeho kraje, pan Jürgen „Jirka“ Sturma.
Přibližně od osmdesátých let minulého století k nám z Německa (tehdy Západního
Německa) začali jezdit někdejší obyvatelé
Maletína a okolních vesnic. Přijížděli, obhlíželi domy, někdy rozdávali drobné dárky
obyvatelům „jejich“ domů, jindy jen mlčky
obcházeli stavení, v nichž jejich rodiny žily

Pranostika na březen

vždy ztraceny. Mnohaletá práce, které se
vystudovaný biolog věnuje vedle své práce
u Evropského úřadu pro bezpečnost potravin ESFA v italské Parmě, přináší své ovoce.
Jürgen dnes patří k největším odborníkům
na historii naší obce i okolních vesnic. Objem
informací spojených s naším krajem je znamenitý a nepřestává udivovat ty, kdo mají
zájem Jürgenovi naslouchat.

Jürgen Sturma patří k lidem, kteří věří, že poznávání a poznání patří k dobrému životu.
Přitom si můžeme vzájemně tolik dát! S od- Věří také, že otevřenost a komunikace přispějí
sunem někdejších obyvatel po 2. světové vál- k dobrým mezilidským vztahům. S tím souvisí
ce od nás odešli nejen lidé, jejichž rodiny zde i jeho snaha o podělení se o nabyté informace
žily Pranostikanabřezen
celá staletí a snažily se vydolovat obživu o našem kraji s námi, dnešními obyvateli Maz ne příliš úrodné půdy. S lidmi odešly i jejich letína, Javoří, Svojanova. Výše zmíněný článek
náhrobním
příběhy,
pohádkystáhl,
svázané
s našírádo by
Jestlilegendy
březena kožich
duben
po němkamenu
sáhl. je jen první vlaštovkou.
Jürgen
nám
bude
dále vyprávět příběhy, které
obcíPanská
a okolím.
Ti
lidé
a
jejich
rodiny
tady
po
láska, ženská chuť a březnové počasí není stálé.
staletí žili, radovali se, smutnili, prožívali své se zde odehrály a bude tak ty příběhy vracet
Skřivan
si v březnu
musí vrznout,
mněl
zmrznout.
tam, kam
patří,
do paměti lidí žijících v našem
obyčejné
životy.
Jejich příběhy
zatím žijíi kdyby
v paměti lidí, kteří odešli, časem se ale spolu krásném kraji.
Zima,
kterou
Tomášsousedé
nese dlouho
s nimi
vytratí.
Naši někdejší
nám ty námi ještě třese.
příběhy mohou věnovat, aby žily dál. A my Jürgen Sturma se narodil 23. 2. 1959 a v miNa svatého Řehoře čáp letí od moře, žába hubu otevře, líný sedlák, který neo
jim zase můžeme nabídnout pokračování nulých dnech tak oslavil své 60. narozeniny.
tímto Jürgenovi
zdraví
a štěstí- bude
jejichSvatého
legend vJosefa
jejich kraji.
je jistě něco,
vítr To
z Moravy
-bude Přejeme
hodně trávy;
a když hodně
z polské
strany
co stojí za otevření se vzájemné komunikaci do dalších let a děkujeme za jeho cennou práci spojenou
se studiem
historie
našehoMarii
kraje roste
a odbourání
strachu.
Do matičky
boží tráva neroste i kdyby
ji kleštěma
tahal,
po Panně
a také za dělení se s námi o nabyté poznatky.
Právě tímto směrem se vydal Jürgen Sturma.
Jürgen se narodil v Severním Porýní – Vest- Martin Řehák
Pranostika
duben však žili v Javoří O autorovi: „Od dětství jsem spjatý s krajem kofálsku,
jeho otec ana
prarodiče
(dříve Ohrnes), kde vlastnili a provozova- lem Maletína, konkrétně se Svojanovem. PraroNa svatého Celestína nemáš-li sedláčku zaseto, je to tvoje vina.
li místní hostinec. Jürgen se začal zajímat diče, rodiče a celá rodina jsme měli a máme po
vazbuo kvodu.
Svojanovu a Maletínu. Více
o historii
rodiny
a z původníhoHodu,
zájmu se
vy- v desetiletí
Prší-li
o velikonočním
bude
létě nouze
klubala náruživá vášeň. Ta jej vedla do archi- méně náhodné setkání s Jürgenem Sturmou
přerostlo v dlouholeté přátelství, z něhož nevů vKdyž
Šumperku,
Olomouci,prší,
Opavě,
Brně, přina Vojtěcha
nebude
ovoce.
vedla ke studiu kronik a matrik z našich obcí pokrytě a s velkým zájmem čerpám Jürgenovy
Ondřej smosty
staví,
Jiříměli
je odplaví.
a setkávání
pamětníky,
kteří
spoustu poznatky o našem kraji. Jürgena pro jeho práci
zajímavých informací, které se zdály být na- obdivuji a je mi ctí považovat se za jeho přítele“.

Když před Jiřím rosa, to před Michalem mráz.

Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři

Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl.
Panská láska, ženská chuť a březnové počasí není stálé.
Skřivan si v březnu musí vrznout, i kdyby mněl zmrznout.
Zima, kterou Tomáš nese, dlouho námi ještě třese.
Na svatého Řehoře čáp letí od moře, žába hubu otevře, líný sedlák, který neoře.
Svatého Josefa vítr z Moravy – bude hodně trávy; a když z polské strany – bude zrní i slámy.
Do matičky boží tráva neroste i kdyby ji kleštěma tahal, po Panně Marii roste i kdyby ji palicí zatloukal.

Pranostika na duben
Na svatého Celestína nemáš-li sedláčku zaseto, je to tvoje vina.
Prší-li o velikonočním Hodu, bude v létě nouze o vodu.
Když na Vojtěcha prší, nebude ovoce.
Ondřej mosty staví, Jiří je odplaví.
Když před Jiřím rosa, to před Michalem mráz.
Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři.
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Vítání jara
Řekli jsme si, že Slované byli především zemědělci, od čehož se odvíjí nejen jejich způsob života, ale také náboženské představy.
Velká část slovanských bohů byla proto
vládci přírody, ať už živé nebo neživé, uctívány byly některé druhy především listnatých
stromů a vůbec vztah s přírodou byl pro Slovany velmi důležitý. Není proto divu, že období, kdy se příroda probouzí po dlouhém
spánku opět k životu, kdy se rodí zvířecí mláďata a kdy nastává čas setí, bylo plné oslav.

Vždyť slovanský rok začínal právě v den jarní
rovnodennosti!
Než ale přišlo jaro, bylo třeba zbavit se zimy.
Její patronkou byla Morana, bohyně smrti
(již samo její jméno v nás evokuje její temné
poslání). Spojení zimy se smrtí je poměrně
logické, bylo to nejnáročnější období roku,
které ne všichni členové kmene přežili. Když
ale začínala zima ustupovat, Morana byla
slabá, a bylo tedy možné se jí nadobro zbavit (tedy alespoň na podstatnou část roku).

Zvyk vynášení Morany (nebo též Smrtky) je
poměrně známý a na některých místech se
praktikuje dodnes. Dřevěná tyč se obalila
slámou, oblékla do ženských šatů a ověsila
vyfouknutými vejci a prázdnými šnečími ulitami, které symbolizovaly smrt. Průvod vesničanů tuto figurínu odnesl daleko od svých
obydlí a vhodil do řeky nebo dolů ze skály.
Dívky si cestou zpátky natrhaly napučené
větvičky listnatých stromů, ozdobily je pentlemi a spolu s nimi přinesly do vesnice i jaro.

Okénko do historie
Heinrich Schreyer (1868–1890), syn ředitele školy ve Starém Maletíně
Autor: Jürgen Sturma
Překlad: Mgr. Helena Pospěchová
První písemná zmínka o škole v Maletíně pochází z roku 1808, což je docela pozdě, protože školní docházka je povinná od dob Habsburské Monarchie. Dne 6. prosince 1774
vydala císařovna Marie Terezie Všeobecný
školní řád, který vyzýval rodiče, aby své děti
ve věku 6–12 let posílali do školy.
Podle oddacího listu datovaného rokem
1792 se Anton Stindl z Nového Maletína oženil s pětadvacetiletou Theresií Pöschl, dcerou
Johanna Pöschla, učitele, který žil v tehdejší
Gayerově Ville č. p. 94 (současná budova školy). Tato zpráva pochází z kroniky farnosti ve
Starém Maletíně, avšak nemůže být zcela potvrzena, protože o ní chybí zmínka v matrice.
Není známo, kde se dříve v historii ve Starém
Maletíně nacházela škola, ale v 19. století
až do roku 1872 sloužila jako škola budova
č. p. 130. Budova se nachází naproti kostelu
a zcela jistě se jedná o velmi historickou budovu s na první pohled silným obvodovým
zdivem.

autorem Aloisem Braunerem zmíněno, že
David Schreyer byl ředitelem školy v letech
1866 až 1885. David Schreyer se narodil
v Pasekách a jeho žena byla dcerou Johanna Schwarz, učitele v Březové nad Svitavou.
Matka paní Schreyer byla Marie Schwab,
dcera mlynáře v Březové nad Svitavou. Před
příchodem do Maletína byl Schreyer učitelem na Mírově. Údaje získané při sčítání
obyvatel v letech 1869 až 1880 nám poskytují některé další podrobnosti o této rodině:
David Schreyer a jeho žena Marie měli 4 děti,
všechny jsou zmíněny při sčítání lidu: Marie
narozena 1863 na Mírově, Johann nar. 1865
na Mírově, Emilie nar. 1866 ve Starém Maletíně a Heinrich nar. 1868 ve Starém Maletíně.
Kromě toho s nimi žila mladá dívka, která
se starala o děti. Jmenovala se Franziska Pietsch, nar. 1852 ve Starém Maletíně. Rodina
měla také 1 kozu. Když vezmeme v úvahu, že
prakticky v místnosti, ve které bydlíte, probíhá ještě školní vyučování, tak to jistě nejsou
pohodlné životní podmínky. V roce 1872
byla budova staré školy prodána a stala se
tak majetkem rodiny Hampel.

Náhrobek Heinrich and Marie Schreyer (J. Sturma, 2006)

Budova staré školy ve Starém Maletíně č. 130
(H. Pospechova, 2019)
Několik náhrobků na našem hřbitově je úzce
spjato s touto starou školou. Pojďme se nejprve podívat na náhrobek Heinricha a Marie
Schreyer a jejich rodinnou historii.
Příjmení Schreyer nepatřilo ve farnosti Starý
Maletín mezi známé, ani hojně používané.
V kronice Starého Maletína z roku 1927 bylo

ně obytným domem a byla proměněna ve
školu. Avšak později si učitelé stěžovali na
nevhodnost této budovy pro školní vyučování. Písemné záznamy uvádějí, že budova
byla příliš malá, panovala zde velká vlhkost
a nevhodné hygienické podmínky pro výuku dětí. Zchátralá a opuštěná budova byla
zbourána v 80. letech minulého století.
V roce 1880 žily všechny 4 děti dosud s Davidem a Marií Schreyer. Rodina Schreyer nebyla úplně vespod sociální hierarchie, ale stále
žila skromným a pokorným životem ve staré
škole ve Starém Maletíně.

Schoolbuilding No. 167 in theyear 1966 (photo
archive J. Sturma)
Škola byla přemístěna do nedaleké budovy, vedle sochy Svatého Jana Nepomuckého. Rodina Schreyer se také přestěhovala
do budovy „nové školy“, která byla původ-

V roce 1890 dosud rodina žila ve Starém Maletíně, ačkoliv David Schreyer už nebyl učitelem.
27. ledna 1890 jejich syn Heinrich Schreyer
zemřel a byl pochován na hřbitově ve Starém
Maletíně. Jeho náhrobek se dosud nachází na
jižní straně hřbitova. Zemřel mladý, což je evidentní z fotografie umístěné na náhrobku.
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Detail náhrobku s fotografií Heinrich Schreyer
(J. Sturma, 2006)

Říká se, že David Schreyer povznesl hudbu
v místním kostele na vysokou úroveň. Muselo
se jednat o rodinu s hudebními vlohami, jak
se dočítáme z úmrtního oznámení a nekrologu syna Johanna Schreyer, který byl učitelem
v Horní Hynčině: „16. tohoto měsíce byl pochován ředitel školy v Dolní Hynčině, Johann
Schreyer za aktivní účasti obyvatel. Schreyer,
nar. 19. 1. 1865 na Mírově, byl synem místního učitele Davida Schreyer, později ředitele
školy ve Starém Maletíně. Studoval na střední škole v Moravské Třebové a později následoval svůj vnitřní hlas a stal se učitelem. Poté
absolvoval pedagogický institut v Olomouci.
Jeho první učitelská pozice byla ve Starém
Městě předtím, než se přestěhoval do Hynčiny v roce 1889, kde také současně vedl kostelní sbor...“
27. května 1899 Marie, žena Davida Schreyer,
zemřela a byla pochována vedle syna Heinricha. Až do dnešní doby není známo, co se
stalo s Davidem Schreyer a dalšími dcerami.
Stále zbývají nezodpovězené otázky. Nicméně, náhrobek Schreyerových nám připomíná
tuto bývalou učitelskou rodinu ve Starém
Maletíně a je to součást místní historie. Budete-li chtít, můžete někdy na tento hrob položit květinu.

Maletín ves kameníků, podle pověsti je jedna
z nejstarších sídlišť v okolí řeky Moravy. Kelští
nebo římští horníci ji měli založiti a MELIOTUM, neb MELODIUM nazvati. I když vznik

naší obce nesahá až do dob starověku, je
přece jen pravděpodobné, že horníci byli
zakladateli této obce. Stopy prvního dolování byly asi na dnešním kopci tzv. KRÁLÁK.

Zdravotní služba
v Maletíně
První záznam je z roku 1897, kdy tehdejší lékař Dr. Josef Radelmesser odchází pro jeho
stáří do výslužby a nastupuje Dr. Maximilián
Meisneraž do roku 1916. Od toho roku v Maletíně nebyl žádný lékař a zdravotní službu
vykonával pro Maletín Dr. Augustin Mrha
z trestnice Mírov. Teprve v roce 1922 byl
pro zdravotní obvod Maletín přidělen lékař
Dr. Otto Berg, který zde byl až do svého odsunu do Německa v roce 1946. Tento lékař
byl i zubní lékař a měl zde zařízenou zubní
ambulanci. Vedl též vlastní lékárnu, takže si
pacienti mohli léky hned odebrat. Lékař sídlil
v domě číslo 219, kterou také sám postavil
v roce 1928.
Ke zdravotnímu obvodu v Maletíně náležely
tyto obce: Starý a Nový Maletín, Svojanov,
Svojanovský Dvůr, Karlín, Žipotín, Studená
Loučka s osadami Buková, Bušín, Řepová,
Krchleby s osadami Horní a Dolní Bušínov,
Pobuč, Křižanov s osadou Dlouhá Ves, Hynčina a Dolní Hynčina.
Od roku 1946 je Maletín přidělen ke zdravotnímu obvodu Mohelnice.

Šachty a schody jsou již zasypány, avšak nad
vchodem by měla být střecha z kamenných
ploten, která nesla letopočet 1508.
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Společenská rubrika
Dne 30. 1. 2019 by se dožil 60 let
pan Milan Michalčák z Maletína.
„Měl jsi narozeniny, už nemůžeme Ti přát,
jen zapálit svíčku a kytičku na hrob dát“.
S láskou a úctou vzpomínají – manželka Iveta, dcera,
synové s rodinami, sourozenci, kamarádi a fotbalisté.

Dne 16. 3. vzpomene 5. výročí úmrtí
pana Milana Michalčáka.
Kdo jste ho znali, věnujte mu spolu s námi tichou vzpomínku.
Za vzpomínku děkuje rodina.
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Ze života školy

Reportáž z lyžařského výcviku
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