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ročník XXVIII

Úvodní slovo starosty
Vážení občané, dostává se vám do rukou první
číslo zpravodaje tohoto roku, o kterém jsme si
mysleli, že přinese úlevu po všech covidových
restrikcích. Situace ve světě však zůstává nedobrá. Obec Maletín naštěstí neuvázla v pasti
ruských bank jako obce a města v našem okolí,
kdy města jako např. Mohelnice, Uničov mají
zablokované finance ve výši desítek až stovek
miliónů korun. Některé obce mají dokonce paralyzovaný celý chod, protože jsou bez přístupu
k jakýmkoliv finančním prostředkům. Tuto situace svým kolegům a kolegyním opravdu nezávidím. Naše finance máme tedy pod kontrolou,
ovšem stejně jako na všechny z vás i na nás
dopadá energetická krize a krize s pohonnými
hmotami. Na počátku krize jsme prozíravě na
doporučení obecního údržbáře udělali rezervy
nákupem pohonných hmot pro naši techniku
s určitým předstihem. Nákup za výhodnější
ceny by nám měl vydržet 2–3 měsíce. Situace
na trhu je ale přímo katastrofální a vzbuzuje
u nás značné obavy. Očekáváme dopad na
obecní rozpočet ve všech složkách (dopravní
autobusová obslužnost, svoz odpadů apod.).
Pro tento rok jsme se zastupiteli připravili
tyto rozvojové projekty:
– rekonstrukce místních komunikací – větev
přeložky místní komunikace směr p. Král,
dále rekonstrukce a prodloužení místní
komunikace kolem mateřské školky a bytových jednotek – podaná žádost na MMR
– vybavení pro jednotku SDH Maletín – zásahové prostředky – podaná žádost na Olomoucký kraj

– rekonstrukce hygienického zázemí OÚ
a knihovny – rozsáhlejší rekonstrukce II. NP
obecního úřadu, nové instalace, obklady,
dlažby, zařizovací předměty a elektroinstalace. Součástí je oprava vnitřního schodiště a chodeb. Žádost o dotaci podána na
Olomoucký kraj.
– oprava kříže v Novém Maletíně – renovace kříže včetně doplnění chybějících části
soch po vandalismu, otočení památky
směrem k cestě, úprava sousedních vzrostlých lip a vybudování spočinku s přístupem a lavičkou. Snahou je vybudovat hezké odpočinkové místo u památky, které
může být cílem výletů do krajiny. Žádost
o dotaci podána na Olomoucký kraj.
– elektronický systém výpůjčního a výměnného fondu, který propojí naši knihovnu
s knihovnami v regionu. Systém čtenářům
umožní získat konkrétní knihy v rámci celého systému půjčování knih. Žádost o dotaci byla podána na ministerstvo kultury.
– na základě zkušeností se zimní sezónou,
kdy vozidla zimní údržby tvořila sněhový
val na chodníku obce, pořídíme výkonnou sněhovou frézu. Ukázalo se, že údržba
kartáčováním v případě sněhových valů je
omezeně účinná.
Věříme, že některé (nejlépe všechny) projekty budou podpořeny a obec je bude v tomto
roce realizovat. Konkrétní výsledky se dozvíme koncem dubna.
S přáním hezkých dnů
Ing. Petr Pospěch, starosta obce

Obec Maletín
Maletín 21, 789 01 Zábřeh
Tel.: 583 448 122
E-mail: podatelna@maletin.cz
Web: http://www.maletin.cz
Úřední hodiny
Po: 8:00 – 11:30, 12:30 – 17:00
St: 8:00 – 11:30, 12:30 – 16:00
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Zasedání Zastupitelstva obce Maletín
Výsledky projednání z 29. řádného zasedání Zastupitelstva obce Maletín
konaného dne 28. 2. 2022 v sále kulturního domu OÚ Maletín v 16:00 hodin
Zastupitelstvo schvaluje:
1. program včetně doplnění;
2. rozpočet obce Maletín pro rok 2022
takto v Kč: celkové příjmy rozpočtu ve
výši 11 519 305,00, financování ve výši –
133 300,00, celkové zdroje ve výši
11 386 005,00, běžné výdaje ve výši
9 609 005,00, kapitálové výdaje ve výši
1 777 000,00, celkové výdaje rozpočtu
ve výši 11 386 005,00;
3. závazné ukazatele rozpočtu dle přílohy
č. 1, materiálu „Návrh rozpočtu“, včetně
připomínek k návrhu rozpočtu přednesených na zasedání;
4. příspěvek příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Maletín,
Maletín 94, dle přílohy č. 2;
5. rozpočet a čerpání sociálního fondu
obce Maletín pro rok 2019 dle přílohy
č. 3;
6. neinvestiční příspěvek pro spolky obce
Maletín a jiné subjekty dle žádosti a přílohy č. 4., vzorovou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace pro
spolky, pro jiné subjekty;

7.

rozpis schváleného rozpočtu do plného
třídění rozpočtové skladby dle vyhlášky
č. 323/2002 Sb., je v kompetenci starosty
a účetní obce;
8. směrnici č. 27/2022 k zadávání zakázek
malého rozsahu;
9. smlouvu č. 06/2022 mezi obcí Maletín
a Mgr. A. Jiřím Fingrem, Hodolanská
805/30, 772 00 Olomouc, na rehabilitaci a restaurování kříže v Novém Maletíně v hodnotě díla 179 000,00 Kč a dále
schvalují postup podpisu smlouvy;
10. dodatek č. 2 ke smlouvě o budoucí
smlouvě o zřízení služebnosti ze dne
27. 6. 2019 mezi smluvními stranami –
obec Maletín a společnost VTE Maletín
s. r. o., Poděbrady – Kluk, Krajní 233, 290
02 Poděbrady, IČ: 242 94 527, a pověřují
starostu podpisem dodatku smlouvy;
11. v případě kompenzace za věcná břemena od společnosti ČEZ bude obec
akceptovat ceny dle jejich oceňovací
vyhlášky;
12. variantu napojení vodovodu z obce
Maletín směr objekty nad starou pře-

13.
14.
15.
16.

hradou, objekty Nový Maletín, a to variantu regulačních ventilů bez varianty
řešení bez napojení polosamot. Bude se
tedy jednat o variantu II základní studie.
Podklady budou poskytnuty z obce,
bude se prosazovat varianta, kde je
garantován větší podíl na pozemcích
obce;
ceník č. 1/2022 za služby a pronájem;
obecně závaznou vyhlášku obce Maletín
o stanovení obecního systému odpadového hospodářství;
zaměstnání 4 pracovníků na veřejně
prospěšné práce u obce od dubna do
října 2022;
nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení služebnosti mezi obcí
Maletín a Správou silnic Olomouckého
kraje, se sídlem Olomouc, Hodolany,
Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc,
IČ: 70960399. Smlouva se uzavírá
v souvislosti se stavbou vodovodu lokalita Nad Rybníkem, lokalita Točna,
zastupitelé pověřují starostu podpisem
smlouvy.

Odpadové hospodářství
Změny ve svozu nebezpečného, velkoobjemového odpadu a elektrozařízení
Od letošního roku svoz nebezpečného, velkoobjemového odpadu a elektrozařízení
bude organizován takto:
V předem stanovených termínech budou
na odběrném místě (u seníku) přebírat
daný odpad pracovníci obce od jednotlivých občanů. Odpad občané dovezou na
odběrné místo, kde pracovníci obce pomo-

hou s manipulací a roztříděním odpadu pro
budoucí likvidaci odbornou firmou. Termíny a přesné instrukce budou zveřejněny
vždy s předstihem. Výše uvedený odpad
bude možné na sběrné místo dovážet
pouze v určenou dobu a za přítomnosti
pracovníka obce.

Termíny jarního odběru nebezpečného,
velkoobjemového odpadu a elektrozařízení:
Pondělí 28. 3. 2022 13.00–18.00 hod.
Středa 30. 3. 2022 13.00–18.00 hod.
Sobota 2. 4. 2022 10.00–16.00 hod.

Zpětný odběr pneumatik
Pneumatiky z automobilů jsou zařazeny
do zpětného odběru, který zajišťuje firma
ELTMA. Odběr probíhá pouze u PNEUSERVISŮ. Zpětný odběr pneumatik je v nejbližším
okolí prováděn u těchto firem:

– Zdeněk Smrčka, Euroservis, Nádražní 20,
Mohelnice
– Miroslav Portyš, Leštinská 36 (Separex),
Zábřeh

– Michal Svozil, Gorazdova 6/79, Moravská
Třebová
Odevzdat pneu u těchto firem můžete
zdarma po celý rok.

Místní poplatek za odpad
Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (dále jen „poplatek“) pro kalendářní rok 2022 byl pro
poplatníky upraven na zasedání dne
8. 12. 2021 usnesením č. 28 na výši 500 Kč.

Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 30. 9. příslušného kalendářního roku pro fyzické osoby přihlášené v obci
a nejpozději do 31. 3. příslušného roku
pro vlastníky nemovité věci zahrnující byt,

rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou
rekreaci, ve které není přihlášená žádná
fyzická osoba a která je umístěna na území
obce.
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Tříkrálová sbírka
Již několik let pořádá Charita Zábřeh Tříkrálovou sbírku. Za obec Maletín bychom chtěli poděkovat našim koledníkům včetně doprovodu za
to, že ve svém volném čase, nehledě na nepřízeň počasí, obešli naše domy, popřáli nám štěstí, zdraví a klid do domu a při té příležitosti vybrali
i pěknou částku ve výš 12 514 Kč pro Charitu Zábřeh.

Velikonoční tvoření
Základní škola a Mateřská škola Maletín pořádá velikonoční tvůrčí dílnu.
Přijďte si s námi vyrobit jarní výzdobu z přírodních a recyklovaných materiálů.
Po dlouhé době proběhne akce školy pro veřejnost.
Kdy: ve středu 6. dubna od 13 hod. do 16 hod.
Kde: v budově základní školy
Zveme nejen rodiče a prarodiče dětí MŠ a ZŠ, ale i širokou veřejnost.
Těšíme se na Vaši účast!!!

V sobotu dne 7. 5. 2022
ve 14:00 hod
se v sále kulturního domu
uskuteční slavnost ke Dni matek,
na které vystoupí žáci mateřské
a základní školy.
Jste srdečně zváni!
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Historie domů a jejich obyvatel v obci
Dům č. 11
Dům č. 11 byl domovem rodiny Windovy. Synovec Rudolf Wind přišel o život při stavbě
mlýna v roce 1910. Františka Windová se provdala za dělníka Johana Pestla. Když se obě
děti oženily, jedno do Dolní Hynčiny a druhé
do Hynčiny Dvora, prodali rodiče dům sousedovi Aloisovi Pelzlovi a jeho manželce Justíně,
roz. Čepové. Manželé Pelzlovi měli dva syny,
kteří byli za války naverbováni do wehrmachtu. Ke konci války, když se údajně dozvěděli,
že na Maletíně jsou již Rusové, zamířili rovnou
do západní zóny. Po válce a odsunu německého obyvatelstva zůstali manželé Pelzlovi jako
jedna z mála rodin na Maletíně (snad tu zbyly
pouze 3 českoněmecké rodiny). Pan Pelzl zemřel v roce 1957 zde a paní Justína se po smrti manžela odstěhovala k synovi do Rakouska,
kde asi o tři roky později zemřela. Po smrti
manželů Pelzlových připadla chalupa obci.
Pan Prokop, současný majitel, nyní vzpomíná, že koncem 60. let rodiče hledali nějakou
chalupu k rekreaci. Po neúspěšném pátrání
na Vysočině se na popud rodinného přítele,
pana Šťastného ze Zábřehu, vydali pátrat do
této oblasti. Ze zápisků, které našel, vyplývá, že Maletín navštívili 2. 5. 1969 a objevili
tuto chalupu. Hned 9. května se rozhodli, že
ji koupí. Záměr byl projednán s tehdejším
starostou panem Tomáškem. Chalupu rodiče
koupili v roce 1970, ale již v létě roku 1969
pracovali na zahradě, čistili chalupu, dezinfikovali studánku ve sklepě a zajišťovali okna
a dveře.
Dále pan Prokop říká: V té době už nám pomáhal pan Josef Pagáč (Pišta) a s pomocí pana
Novotného a Bršlici se připravilo dřevo. Od
začátku nám, tedy především rodičům, velmi
pomáhali místní obyvatelé. Získal se i nějaký
historický nábytek (truhly, skříň, židle apod.),
odložený různě na půdách, o který nebyl ze
strany obyvatel zájem. Pamatuji se, že v severním pokoji kamenné části byl sklad brambor,
snad místního statku, a zahrada byla kompletně zarostlá kopřivami, které jsme doslova káceli. Závěr roku 1969 jsme již trávili na
chalupě. Chalupa potřebovala rekonstrukci
a poměrně velké úpravy, především část
roubená, která je zřejmě nejstarší. Pamatuji
si, že stěna roubené části k obecní cestě byla
z desek, zádveří bylo také prkenné bez podezdívky a vedlo na suchý záchod umístěný
pod oknem na západní stěně kamenné části
domu, na dvorku. Roubenka byla zřejmě používaná spíše jako dílna a sklad. Zděná část,

vedle roubenky byla zařízená jako 2 chlívky.
Rodiče jako stavaři a otec architekt se pustili postupně do rekonstrukce. Celá rekonstrukce se konzultovala s památkáři v Brně,
se kterými se rodiče dobře znali z předchozí
doby. Šlo o to, co nejvíce zachovat ze stávajícího stavu a dostavby a úpravy dělat tak,
aby byl zachován původní charakter tohoto
domu. Naštěstí byla střecha a krovy v pořádku. Nejprve se chalupa včetně půdy vyklidila. S pomocí souseda pana Novotného
a dalších místních obyvatel jsme v průběhu
70. let postupně (během prázdnin a volných
víkendů) pracovali na úpravě a opravách,
tady už pomáhala jak moje sestra, tak i já
a moje manželka. Vestavěly se nové trámy
a dokončila celá roubená stavba – srub. Otec
vyprojektoval dostavbu dílny k východní stěně domu, která byla také v průběhu 70. let
jako roubená stavba postavená. Zateplovala
se půda nad roubenkou, vystavěl krb, který
se přistavil ke starému kamennému zdivu
identifikovanému jako zbytek černé kuchyně
v roubence. Přistavil se komín a opravily se
ostatní komíny. Koncem 70. let byl zaveden
do chalupy vodovod a vykopán trativod odpadu, včetně dvoukomorového septiku. Byla
dokončena podlaha ve srubu i zádveří. Okna
do roubené části (srubu) a nové vstupní
dveře nám vyrobil pan Šiška. Během těchto
prací jsme objevili na jižním štítě do desky
podhledu vydlabaný nápis, který sděloval
zřejmě rok dostavby kamenné, hlavní části
chalup. Nepamatuji se přesně, ale byl z 80. let

18. století (snad 1783 nebo 7, zkusím ještě
dohledat). Otec v roce 1981 náhle zemřel
a chalupu dále od jara do konce října obývala
maminka, která pak na zimu odjížděla domů,
do Brna. Během prázdnin i volnějších víkendů jsme ji navštěvovali, pobývali tam s našimi dětmi i dětmi mojí sestry. Postupně se
pomalu dokončovala další část úprav, vnější
omítky, zateplila se další část půdy a prováděly drobné úpravy a údržba domu i zahrady
a jejího oplocení. V roce 2010 zemřela maminka a chalupu jsme zdědili se sestrou, od
které jsem její ideální polovinu získal darem.
V roce 2019 byla kompletně zrekonstruována
střecha a případné zateplení nad celou budovou i dílnou, nová krytina a rekonstrukce
některých částí krovu. Rekonstrukci provedla
firma Klempířství Jan Zatloukal. V průběhu
rekonstrukce rodiče využívali umu místních
obyvatel, kteří ochotně pomáhali. Nejsem
schopen všechny vyjmenovat, ale všem ještě
jednou děkujeme, mnoho z nich již bohužel,
stejně jako moji rodiče nežijí.
Ještě krátký a zajímavý doplněk. V 90. letech
jednoho letního dne u nás zastavilo auto s německou SPZ a vystoupila skupina lidí. Z nich
se představili synové Pelzlovi a optali se, jestli
by se mohli na svou rodnou chalupu podívat.
Myslím, že je potěšilo, v jakém stavu je, a ujistili nás, že se vracet nechtějí, poděkovali za přijetí včetně prohlídky domu a zahrady a odjeli.
Čerpáno ze staré německé kroniky a hlavně
z vyprávění pana Prokopa nynějšího majitele
chalupy č. 11.

Dům č. 12
Dům č. 12 obývala dělnická rodina Ramerthova, kterou přezdívali Berghanesovi. Po předčasné smrti živitele Jindřicha Ramertha se
musela vdova Anna starat o rodinu tkaním
a nádenickou prací. Nebylo to snadné, pro-

tože šlo o početnou rodinu. Její matka, která
žila s nimi ve světničce, pomáhala při tkaní
a podle svých sil rodinu podporovala. Dům
pak převzal syn Heinrich Ramerth, který zemřel v Bernau u Chiemského jezera.

Tento dům pro špatný stav již nebyl osídlen
a v roce 1946 byl zbourán Josefem Glacnerem z domu č. 8.
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Dům č. 13
V druhé polovině 19. století zde žil nějaký
„Piter Hansl‘‘, podle jehož přezdívky dostala
studna v jeho sousedství název „Pitrbrun‘‘.
Po něm zde bydlela rodina Woletzova a potom Franz Albrecht, který byl třikrát v USA.
Potom koupil dům jeho příbuzný Franz
Albrecht řečený Hicknfranz, který padl
v 1. světové válce. Jeho ovdovělá manželka Žofie se provdala za obuvníka Heinricha
Schwarze. Koncem roku 1945 krátce před
odsunem dům vyhořel. Údajně zapálený
dětmi.

Zprávičky z naší školičky
Blíží se jaro. Zima nám pomalu odchází. Díky dobrým sněhovým podmínkám
v tomto roce jsme plně využívali školní
zahradu k zimním radovánkám. Děti sáňkovaly, bobovaly, vytvářely různé obrazce do sněhu, stavěly sněhuláky a další
trojrozměrné sochy ze sněhu. Na konci
ledna si poměřily své síly při „ZIMNÍM
PĚTIBOJI“, cvičily rovnováhu (krasobruslení), střílely na branku (lední hokej),
běžely na čas a trénovaly hod na cíl (biatlon), skákaly do dálky (skok na lyžích),
běhaly mezi kuželkami (slalom). Vítězi
naší zimní olympiády se staly všechny
děti a každý odcházel domů s olympijskou medailí.
Nezapomněli jsme ani na ptáčky! Do zavěšeného ptačího krmítka na zahradě

MŠ jsme našim opeřencům pravidelně
s dětmi doplňovali slunečnicová semínka
a lojové koule. Ve školce jsme přivítali dva
nové kamarády z říše zvířat – dva nádherné africké šneky. Po dlouhé společné diskuzi jim děti vybraly jména Pat a Mat. Patovi a Matovi se ve školce líbí, děti se o ně
pečlivě starají.
V únoru děti poznávaly svět kolem nás,
experimentovaly se sněhem a s ledem,
poznávaly různé druhy materiálů, seznamovaly se s jejich užitím. Povídali jsme si
o různých profesích a povoláních, zahráli
jsme si na pekaře a upekli jsme si společně
výborné pletýnky. Formou her si děti opakovaly časové pojmy a s pomocí pohádky
O dvanácti měsíčkách se seznamovaly
s jednotlivými měsíci v roce.

Navštívila nás také lektorka z projektu Zdravá 5 s výukovým programem
o správné výživě „HRÁTKY ZDRAVÉ 5“,
kde děti pomocí pohádkového příběhu
o Evičce a Péťovi hledaly cestu ke zdraví.
Pásmo bylo protkáno interaktivními praktickými úkoly, do kterých se jako aktéři
příběhu zapojily všechny děti. V únoru
byl také zahájen kurz plavání, na který
jezdíme do mohelnického bazénu spolu
s dětmi ze ZŠ.
Na konci února se konal každoročně velice
oblíbený veselý „MASOPUSTNÍ KARNEVAL“.
Připomněli jsme si masopustní tradici, soutěžilo se a tančilo.
Věříme, že jste si letošní zimu užili stejně
jako my ve školce. A pojďme přivítat JARO!

Zápis dětí do 1. ročníku základní školy
pro školní rok 2022/2023
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 zápis dětí do 1. ročníku základní
školy v Maletíně.
Zápis do 1. ročníku pro děti narozené
do 31. 8. 2016 a děti, jimž byla v loňském roce odložena školní docházka,
proběhne za osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců. Zápis se bude
skládat z motivačního a orientačního
ověření školní zralosti dětí a administrativní části s rodiči.

Termín zápisu je stanoven na úterý
12. dubna 2022 od 13 do 15 hodin v budově základní školy v Maletíně.
Nabízíme možnost navštěvovat základní
školu ve zdravém prostředí Maletína, v místě Vašeho bydliště. Děti mohou plynule
a bez stresu z nástupu do nové školy přejít
z naší mateřské školy do známého prostředí základní školy ke kamarádům a učitelům,
které již znají. Nižší počet žáků ve třídách
zaručuje individuální přístup k dětem a respektování osobního tempa při výuce. Těšíme se na Vás.
K zápisu prosím přineste svůj občanský
průkaz a rodný list dítěte.
Mgr. Helena Pospěchová, ředitelka ZŠ a MŠ Maletín
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Ze života naší školy
Uplynulé zimní měsíce u nás ve škole byly
ovlivněny velkou nemocností žáků i učitelů.
Trápila nás pandemie koronaviru a v souvislosti s nařízenými karanténami byly časté absence žáků, učitelů, asistentů i dalších
zaměstnanců školy. Přesto probíhala stále
výuka a systematické doplňování a docvičování učiva žáků po jejich nemocích. Pravidelné testování a relativně malý třídní kolektiv
zabránily úplnému dlouhodobějšímu uzavření školy a výpadku výuky. Některé děti
však byly statečné a nepříjemný virus se jim
vyhnul. Děkujeme rodičům, že neposílali nemocné děti do školy.
Díky opravdu zimnímu počasí bylo možné
s dětmi pravidelně trávit čas venku pohybem
na čerstvém vzduchu, a tím posilovat imunitu. V rámci školní družiny jsme s dětmi bobovali, stavěli sněhuláky i příbytky ze sněhu.
Také fungovala činnost zájmových útvarů,
které se mezi dětmi těší velké oblibě. Zapojili
jsme se i do akce mikroregionu Knihobraní,
která proběhla v sobotu 5. března v Lošticích.
Našim žákům se společně podařilo vyrobit
pěkný strom z recyklovaných materiálů. Tento strom byl vystaven mezi výrobky dalších
škol v našem mikroregionu na Knihobraní
v Lošticích. Výtěžek z akce bude použit na
výsadbu skutečných živých stromů.
Protože naše školní jídelna je zapojena do
zdravého školního stravování, uspořádali
jsme v únoru pravidelnou akci Zdravá 5, kdy
k nám do MŠ i do ZŠ přijela lektorka zdravé výživy a věnovala se dětem v této oblasti. Další
aktivitou, probíhající až do dubna, je plavecký výcvik na bazéně v Mohelnici, kterého se
účastní děti MŠ i školáci. I pro nejmenší děti
je pobyt ve vodě radostí a zdravotním přínosem. Pro nás dospělé je úsměvné zjištění, že
možnost zakoupení drobné laskominy v občerstvení na bazéně se stal pro děti výbornou
motivací k rychlému převlékání po plavání.

Mezi nejbližší plánované akce pro veřejnost
budou patřit velikonoční výtvarné dílny, kdy
Vás pozveme do školy a budete mít možnost
vytvořit si hezkou jarní dekoraci.
V úterý 12. dubna 2022 od 13:00 do 15:00
hod. proběhne v naší škole zápis dětí do
1. ročníku pro školní rok 2022/2023. Těšíme se na budoucí prvňáčky i na jejich rodiče.
Menší počty žáků v naší škole zaručují individuální přístup k dětem ve zdravém prostředí
dobře vybavené málotřídní školy.
Po skončení pravidelného testování ve školách
a po ústupu pandemie covid-19 jsme si plánovali, že se s příchodem jara nadechneme a vrátíme do normálního života. Je to jinak, do našich
životů vstoupil válečný konflikt na Ukrajině, který, přestože se nás přímo netýká, se především
vlivem médií a důsledky války nesmazatelně
vrývá do duší našich dětí. Na základě doporučení MŠMT s dětmi o válce komunikujeme
přiměřeně jejich věku. Naše žákyně 4. ročníku

Terezka Županynová má od vypuknutí válečného konfliktu doma babičku, která do bezpečí
ke svému synovi a jeho rodině přicestovala ze
Zakarpatské oblasti Ukrajiny. Paní Jelena je velmi charismatická, odvážná dáma, která přišla
k nám do školy, aby starším dětem povyprávěla
o tradicích a zvycích své země, jejíž budoucnost
je ohrožena. Děti měly v rámci slohové výchovy připravené dotazy ohledně školního života,
svátků a také z oblasti každodenního života na
Ukrajině před vypuknutím války. Další část rozhovoru o vážných věcech probíhala bez přítomnosti dětí a přepis rozhovoru bude publikován
jako samostatný příspěvek tohoto zpravodaje.
Po delší pauze se těšíme na vystoupení našich dětí a žáků v kulturním domě v Maletíně
při příležitosti oslavy svátku Dne matek, která proběhne v sobotu 7. května.
Přeji Vám pevné zdraví a prosluněný příchod
jara.
Mgr. Helena Pospěchová, ředitelka školy

Žáci naší školy

Vycházka školky

U větrných elektráren

Březen – měsíc knihy
Měsíc březen je už více než 60 let spojován s Měsícem knihy. Pojďme si připomenout, jak tomu
bylo dříve, a srovnejme situaci s knižním světem
dnes. Má ještě tištěná kniha své místo na trhu
a jaké knižní akce se s měsícem březnem pojí?
Jak a kde se vzal březnový Měsíc knihy?
Historie Měsíce knihy sahá do roku 1955, tedy
do období socialismu, kdy tehdejší propagátoři použili tuto akci jako nástroj osvěty. Kladli
za cíl, aby se knihy dostaly do všech domácností a do povědomí co největšího počtu lidí.
Podle slov Oldřicha Kapsy, který v roce 1954
napsal článek pro časopis Čtenář, vznikl Měsíc knihy na základě domluvy ministerstva

kultury se Svazem československých spisovatelů a Československého svazu mládeže,
k nimž se připojila nakladatelství a knižní
obchod celkově. Ti rozhodli, že jeden měsíc
v roce bude věnován propagaci knihy, a vyhlásili tak březen za Měsíc knihy.
Knihovny a knihkupectví pořádaly nejrůznější akce, besedy či večery poezie. Paradoxně do toho prsty tehdejší politiky nijak
nezasahovaly a tak se záměr – přinést knižní
osvětu – pomalu začal naplňovat. Dokonce
i továrny a hutě se staly dějištěm knižních
diskuzí a následná návštěvnost veškerých
knižních „stánků“ začala značně stoupat.

Jak je to s březnovou oslavou knih dnes?
S příchodem sametové revoluce v roce 1989
přišla i řada změn, především to, že Měsíc
knihy přestal být ministerstvem řízenou akcí
a téměř zanikl. Snaha o jeho nahrazení přišla
s Týdnem knihoven a následná vlna vizuálních a elektronických médií sesadila tištěnou
knihu z jejího výsadního postavení. To mělo
za následek vznik Měsíce knihy a internetu,
který rozpoutal ostrou debatu o postavení
knihy v současné společnosti.
I přes veškeré snahy internetu a médií s ním
spojenými si tištěná kniha stále drží svojí pozici „lidského společníka“ a březen, kromě

Prosinec 2021
svátku jara, zůstává i nadále svátkem knihy.
Přes 400 knižních institucí po celé České republice i letos slaví březnový Měsíc knihy
prostřednictvím různých besed. Od roku
2009 navazuje na měsíc knihy celostátní akce
propagující četbu: Březen – měsíc čtenářů.
Jak řekl Jan Amos Komenský, od jehož narození uplyne letos 28. března 430 let: „Nemilovat
knihy znamená nemilovat moudrost. Nemilovat
moudrost však znamená stát se hlupákem.“
Dnes mi dovolte představit další knihu z naší
obecní knihovny, která svým obsahem vypovídá o bolestech tohoto světa, což je právě pro
tuto dobu příznačné. Touto knihou je Planeta
Země: kruté místo k žití, kterou napsal generál
v záloze Andor Šándor. Tento bezpečnostní
znalec, kterého většina české veřejnosti respektuje, zatímco menšina mu stále něco vytýká, je pán, co slavil nedávno šedesátku. Velel
zamlada v armádě pěšákům, později už jako
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vyšší důstojník sloužil coby diplomat. Počátkem našeho století vedl vojenskou tajnou službu. Projel celý svět s výjimkou Antarktidy a umí
o něm vyprávět. V této knize mluví o jeho minulosti i dnešku, nabízí čtenářům příběhy, které změnily chod dějin, někdy doslova osudově,
a hledá v nich paralely. Nic přitom nelakuje
narůžovo. Kolem je pořád nějaké nebezpečí
a v různých koutech planety se bojuje. Před
vámi tu ve třinácti kapitolách knížky defilují
nejrůznější veličiny, od carevny Kateřiny Veliké
až po maršála Radeckého, od Usámy bin Ládina až k Donaldu Trumpovi. V anglickém Salisbury stříká ruský jed novičok a v Jižní Africe se
bílí farmáři mění ve štvanou zvěř. V Severní Koreji si její lídr Kim Čong-un zahrává s jadernými
zbraněmi pod křídly mocné ideologie čučche.
Zkušený Ing. Šándor vypráví barvitě a umí
sáhnout na bolesti světa. Na bídu nešťastných i na velikost mocných. Moudrých i kru-

tých, uhlazených i hulvátských. Až knihu dočtete, budete mít stejně jako on naši Zemi na
dlani. A to je přece lákavé!

Z obecní knihovny
Knihovna bude mít otevřeno do prázdnin v obvyklých dnech, tj. pondělí a pátek od 15 do 17 hodin. Skutečnost, že bude některý den
zavřeno, bude vždy s předstihem oznámena na dveřích obecního úřadu. V případě dotazů pište na adresu: knihovna-maletin@centrum.cz.
Chtěl bych apelovat na čtenáře, kteří mají dlouhou dobu vypůjčené knihy, aby je co nejdříve přišli vrátit.
Stále ještě máme řadu dlužníků, kteří nevrátili knihy vypůjčené v letech 2018–2019.
Přeji vám hezké jarní dny nejlépe s knihou v ruce. Knihovník Karel Mlčoch

O šťastném shledání ukrajinské babičky s vnučkou Terezkou
Když jsem se dozvěděla, že tatínek žákyně naší
školy, Terezky Ž., první den napadení Ukrajiny
Ruskem odjel na slovensko-ukrajinské hranice
pro babičku, došlo mi, že asi bude zle. V médiích se tou dobou začaly objevovat první záběry velkého množství ukrajinských občanů
prchajících ke svým příbuzným do České republiky před zničujícím odstřelováním svých
domovů. Jistě stojí za zmínku, že už v bezpečí
v Maletíně při sledování televizních zpráv a záběrů z hraničního přechodu se shodou náhod
paní Jelena sama poznala v televizi při přechodu přes hranice v davu dalších lidí.
Odkud jste přicestovala? Jste v České republice poprvé?
Pocházím z městečka Beregovo poblíž maďarských hranic v Zakarpatské oblasti Ukrajiny, kde jsem žila sama skromným a poklidným životem v penzi. Je to moje druhá
návštěva, již jednou jsem u syna a snachy
byla, tehdy však ještě nebydleli v této překrásné vesnici plné srdečných a milých lidí.
Jaký byl život obyčejného člověka na Ukrajině?
Po rozpadu Sovětského svazu byl život nelehký, platy byly nízké, ceny vysoké. Už jsme
jednou válku zažili v roce 2014. Obyčejní
lidé se pořádně nedostali k pravdivým informacím. Dlouho jsme si například mysleli,

že v roce 1968 přijela Sovětská armáda Československu pomáhat. To, že vás okupovali,
nám sovětská propaganda tajila.
Bylo to pro Vás těžké rozhodnutí opustit
svůj domov?
V tu chvíli to bylo velmi těžké, ale zároveň
rychlé a intuitivní rozhodnutí, přestože prezident Zelenskyj ve svém projevu ujišťoval, že
není potřeba se znepokojovat. Den před odjezdem jsem zašla na hřbitov, zapálila svíčky
svým zesnulým příbuzným, pomodlila jsem
se v kostele a šla spát. Měla jsem neobvyklý sen, který po výkladu ze snáře znamenal
dlouhou a dalekou cestu. Ještě ten den, ve
čtvrtek, zatelefonoval můj syn, že musím odjet za jeho rodinou do bezpečí do Maletína.
Za normálních okolností bych svůj domov
nikdy neopustila a zůstala bych tam. Avšak
tentokrát to bylo jiné, nějaký vnitřní rozum
mi velel, abych neváhala a odjela. Popadla
jsem kabelku s doklady a vyrazila pěšky a taxíkem k hranicím. Opravdu jsem si nic jiného
nepřivezla, v tu chvíli se myšlenky začaly soustředit jen na to, jak se dostat sama v mém
věku do bezpečí. Všude kolem mě byla kolona aut plná vyděšených a prchajících lidí.
Nikdo z prchajících mě nesvezl, lidé se báli.
Šla jsem dlouho pěšky a potom se mi podařilo v Užgorodu dostat poslední místo v autobuse a dopravit se do Košic. Řidič autobusu

mi popřál hodně štěstí a k mému překvapení
odmítl peníze za jízdenku. Cítila jsem úlevu,
uvědomila jsem si, že dobří lidé existují. V Košicích jsem celou noc přečkala venku před
vlakovým nádražím, než jsem se shledala
s Vlamidírem a odjeli jsme do Maletína. Celá
cesta do nového domova k jediné mé vnučce
Terezce trvala téměř 2 dny. Bylo to vyčerpávající a teprve po příjezdu v bezpečí začaly
pracovat emoce. Teď, když vidím co se na
Ukrajině děje, tak vím, že to rozhodnutí bylo
správné. Kdo mohl, tak odjel. Každý den se
modlím, aby válka brzy skončila.
Jak trávíte čas v Maletíně?
Užívám si chvíle se synem a snachou Zdeňkou
a s milovanou vnučkou Terezkou. Celý život
jsem pracovala jako pletařka v textilní továrně, dokud ji po roce 1990 nezavřeli. Nyní pletu
ručně a Terezku učím plést ponožky. Také společně vaříme ukrajinská jídla. Česká kuchyně,
kterou vaří Zdeňka, mi také moc chutná.
Co Vás příjemně překvapilo v České republice?
Je tu všechno čisté, hezké a upravené. Lidé
jsou laskaví, ohleduplní a srdečně mě přijali.
Pokud to situace umožní, chtěla bych se jednou vrátit domů. Na Ukrajině je můj domov.
Mgr. Helena Pospěchová
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Vánoční výzdoba
Také v loňském roce probíhala soutěž o nejhezčí dům s vánoční výzdobou. Nazdobených a osvětlených domů v naší obci každým rokem
přibývá. Proto děkujeme všem, kteří se do soutěže zapojili a svojí výzdobou potěšili sebe a také ostatní. Vybrat tu nejkrásnější výzdobu je
stále těžší, a tak zveřejňujeme ty nejhezčí fotografie. Ještě jednou všem děkujeme a těšíme se na letošní rozzářený vánoční Maletín.
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