Maletínský zpravodaj
číslo 1/ únor 2020

ročník XXVI

Úvodní slovo starosty
Dostává se vám do rukou únorové číslo
Maletínského zpravodaje. Je začátek roku,
zastupitelé schválili rozpočet hospodaření
obce na tento rok a jeho složení je uveřejněno na webových stránkách obce. Jsme v období, kdy očekáváme výsledky našich žádostí o dotace na projekty. Rozhodnuté budou
v průběhu měsíce dubna.
Obec Maletín zintenzivnila spolupráci s oddělením Policie ČR v Mohelnici. Proto v následujícím období by měli být policisté častěji
viděni v obci. Vedení policie nám poskytlo
také informační letáky týkající se různých témat prevence, které budeme zveřejnovat ve
zpravodaji. V případě, že se stanete svědky
nebo obětí nezákonného jednání, apelujeme na vaši občanskou statečnost ve smyslu
oznámení takovéhoto jevu. V první fázi je
důležité pokusit se zachytit první možná svědectví nebo pořídit záznam třeba na mobilní
telefon. Je také možné kontaktovat kohokoliv
ze zastupitelů obce, který může pomoci svým
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jednáním zadokumentovat počátek skutku.
Tato doporučení vycházejí z jednání mezi
obcí a policií. Naši snahou je nastolit v obci
bezpečné, klidné a slušné spolužití nás všech.
Závěrem příspěvku bych rád zmínil proces
změny územního plánu č. 3, který se blíží do
finále. Tato změna je nezbytná pro realizaci
sjezdu z dálnice do naší obce. Existence sjezdu je pro budoucnost obce důležitá, a proto
je naším úkolem jej obhájit.
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: 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

Soutěžíme
Děkujeme všem občanům za vánoční výzdobu, nutno podotknout, že velmi zdařilou.
Pro porotu nebylo lehké si vybrat ze všech
krásně osvětlených domů, stromů, plotů...
Nicméně mezi nejlepšími se umístili: Staňkovi, Kotrlí, Michalčakovi, Bartošovi, Schubert,
Pagáčovi – Zemánkovi.
Mnozí z vás jistě budou souhlasit, že loňská
výzdoba nejen vašich domů, ale i výzdoba ve
formě zvonků, v pozadí jesle, ozdobený a nasvícený vánoční strom, přispěla k příjemné vánoční atmosféře. Z ohlasů mnohých návštěvníků obce slyšíme, jak to tady bylo krásné.
Když jste se tak pěkně zapojili do soutěžení, tak vyhlašujeme fotografickou soutěž
– Maletín během čtyř ročních období.
Teď tedy Maletín v zimě. Je možno použít
i fotky starší z vašeho rodinného alba, kde
o sníh nebyla nouze a někdy byl Maletín

i odstřižen od ostatní civilizace. Soutěž bude
probíhat celý rok, takže následuje Maletín
na jaře, Maletín v létě a Maletín na podzim.
Fotky je možno přinést osobně do kanceláře
obecního úřadu (po naskenování vám budou ihned vráceny), nebo je možno je posílat
mailem na adresu podatelna@maletin.cz.

Naše vesnička je velmi krásná během celého
roku a my jen můžeme doufat, že se zapojíte do
soutěže, a různé tváře obce budeme moci uveřejnit v připravovaném kalendáři na příští rok.
Zatloukalová Jana,
Nagyváthyová Aloisie
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Výsledky projednání z 16. řádného zasedání zastupitelstva
obce Maletín konaného dne
11. 12. 2019 v zasedací místnosti OÚ Maletín v 16.00 hodin
Zastupitelstvo schvaluje:
1.

doplnění programu a program schůze
ze dne 11. 12. 2019,

2.

zápis a usnesení ze dne 16. 10. 2019,

3.

rozpočtové hospodaření obce Maletín
v době do schválení rozpočtu dle pravidel rozpočtového provizoria,

4.

dosavadní postup starosty ve věci (podpis Dohody o grantu v rámci nástroje
pro propojení Evropy WiFi4EU č. INEA/
CEF/WiFI4EU/3-2019/012265-015807.
Dále schvalují výběr firmy na zhotovení
instalace wi-fi zařízení, a to firmu RPS optická s. r. o. se sídlem Plzeňská 2761/313,
Stodůlky, 155 00 Praha 5. S touto firmou
bude uzavřena dohoda o realizaci projektu v souladu a dohodou o grantu.
Text smlouvy bude konzultován s administrátorkou projektu – Marie Paděrová,
Jeseník, kdy bude garantován termín
a technické řešení systému v souladu
s grantovou smlouvou. Realizace připadá v úvahu jaro–léto 2020,

5.

6.

finanční dar ve výši 10 000 Kč pro Charitu Zábřeh, Žižkova 15, 789 01 Zábřeh,
IČ: 42766796 a finanční dar ve výši
10 000 Kč pro Hospic na Svatém Kopečku, nám. Sadové 4/24, 779 00 Olomouc,
IČ: 73634671. Částka bude zaslána po
podpisu darovací smlouvy. Zastupitelé
pověřují starostu podpisem smlouvy,
zastupitelé souhlasí s návrhem přeložek
polních/lesních cest dle předloženého
návrhu bez zásadní připomínky. Dále

souhlasí s převedením nadjezdu SO 221
do majetku obce. Přeložky cest budou
provedeny dle standardu – šíře 3,0 m,
oblouky s rozšířením P4, kryt štěrkový.
Mostní objekt při převzetí do vlastnictví
bude obec přebírat současně s dokumentací skutečného provedení a příslušné dokumentace,
7.

8.

9.

koncept vybudování 6 stavebních parcel
s názvem „Lokalita Sever“ dle předložené dokumentace a pověřuje starostu
dalšími kroky. Dále zastupitelstvo souhlasí s bezúplatným převodem části
pozemků parcela č. 1213/2 a 2354/1
k. ú. Starý Maletín (ta část, jež se nachází
místní komunikaci 393/1,
zastupitelstvo vydává obecně závaznou
vyhlášku č. 3/2019, o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
zastupitelstvo obce Maletín vydává
obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019,
o místním poplatku ze psů,

10. zastupitelstvo obce Maletín vydává
obecně závaznou vyhlášku č. 5/2019,
o místním poplatku z pobytu,
11. zastupitelstvo obce Maletín vydává
obecně závaznou vyhlášku č. 6/2019,
o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství,

13. podání žádosti do Programu obnovy
venkova Olomouckého kraje 2020, dotační titul Podpora budování a obnovy
infrastruktury obce – rekonstrukce veřejného rozhlasu,
14. podání žádosti z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2020, dotační
titul Podpora venkovských prodejen ve
výši 96.000 Kč,
15. podání žádosti na dotační výzvy NPŽPvýzva 9/2019: zeleň ve městech a obcích
a dále výzvy č. 7/2019: Přírodní zahrady,
dále souhlasí se spoluprací s ing. Mikyskovou na vytvoření projektu, pověřují
starostu dalšími kroky v jednání,
16. ukončení nájemní smlouvy s SDH Maletín, Starý Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh,
IČ: 64094308 k datu 31. 12. 2019,
17. firmu JR StaKR s. r. o., U Stadionu 1999/9A,
792 01 Bruntál, IČ: 285 96 854 s nabídkovou cenou 569.864,21 Kč bez DPH jako
vítěznou firmu na realizaci projektu „Rekonstrukce stávajících autobusových zastávek u obecního úřadu v obci Maletín“
a pověřují starostu podpisem smlouvy,
18. dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 10 mezi
obcí Maletín a dodavatele Aleš Pobucký,
Leština – projekt „Obecní úřad Maletín
– stavební úpravy – II. etapa. Termín dokončení se posunuje do 31. 1. 2020.

12. zastupitelstvo obce Maletín vydává
obecně závaznou vyhlášku č. 7/2019,
o místním poplatku ze vstupného,

Výsledky projednání ze 17. řádného zasedání zastupitelstva
obce Maletín konaného dne
10. 2. 2020 v zasedací místnosti OÚ Maletín v 16.00 hodin
Zastupitelstvo schvaluje:
1.

doplnění programu a program schůze
ze dne 10. 2. 2020,

2.

zápis a usnesení ze dne 11. 12. 2019:

•

rozpočet obce Maletín pro rok 2020
takto v Kč:
– Celkové příjmy rozpočtu (v Kč) ve výši
(tř. 1 až 4) 8 892 911,00
– Financování ve výši (tř. 8) -329 909,00
– Celkové zdroje ve výši 8 563 002,00
– Běžné výdaje ve výši (tř. 5) 7 540 702,00

Maletín dle přílohy č. 4 a vzorovou
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
neinvestiční dotace,

– Kapitálové výdaje ve výši (tř. 6)
1 022 300,00
– Celkové výdaje rozpočtu ve výši
8 563 002,00,

3.

•

závazné ukazatele rozpočtu dle přílohy
č. 1 materiálu „Návrh rozpočtu“,

návrh střednědobého výhledu obce
Maletín na roky 2021–2023,

4.

•

příspěvek příspěvkové organizaci
Základní škola a Mateřská škola Maletín,
Maletín 94 dle přílohy č. 2,

prodej části pozemku parcela č. 385/2
k. ú. Starý Maletín pro P. Š., kupní cena je
stanovena 170 Kč bez DPH,

5.

pronájem části pozemku parcela č. 385/1
pro P. Š., nájem je stanoven ve výši 5 Kč
za 1 m2 a rok, nájem se sjednává na dobu
určitou, a to 5 let od podpisu smlouvy,

•

rozpočet a čerpání sociálního fondu obce
Maletín pro rok 2019 dle přílohy č. 3,

•

neinvestiční příspěvek pro spolky obce

Únor 2020
6.

dodatek č. 1 ke smlouvě o ukládání odpadu č. 108 s firmou EKO-UNIMED Medlov s účinností od 1. 3. 2020, pověřují
starostu podpisem dodatku,

7.

odstoupení od podané žádosti o dotaci s názvem „Posílení společenských funkcí lesa – Maletín“, reg. číslo
19/004/19210/671/219/002550.
Dále
schvalují odstoupení od smlouvy o dílo
s firmou YGGDRASILMONT s. r. o., Truhlářská 1520/3, 110 00 Praha, IČ: 035 938
19 v souladu s článkem III, bod 5,

8.

9.

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
služby pro zajištění potravinové obslužnosti v obci Maletín mezi obcí Maletín
a Jednota, spotřební družstvo Zábřeh,
Masarykovo náměstí č. p. 45/5, Zábřeh,
IČ: 0032433. Smlouva se uzavírá na dobu
určitou od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020,
zhotovitele + objednávku na vybudování zpevněné příjezdové plochy na parcele č. 20/18 k. ú. Nový Maletín v cena cca
135.140 Kč včetně DPH,

10. celkový počet pracovníků na veřejně prospěšné práce v obci pro tento rok v počtu
max. 4 pracovníků, z toho 2 pracovníky
hrazené z prostředků úřadu práce, 2 pracovníky hrazené z prostředků obce,
11. ukončení nájemní smlouvy mezi obcí
Maletín a Spolkem rybářů obce Maletín
uzavřenou dne 1. 12. 1998 na pozemek
parcela č. 2182/4 k. ú. Starý Maletín
k datu 10. 2. 2020,
12. pronájem parcely č. 56 k. ú. Javoří u Maletína, parcela č. 460/1, 460/2 k. ú. Starý
Maletín, parcela č. 2182/4 k. ú. Starý Ma-
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letín Spolku rybářů obce Maletín, Starý
Maletín č. 21, IČ: 683 18 031. Doba pronájmu 10 let, výše pronájmu 1.000 Kč za
1 ha pronajaté plochy bez valorizace ceny.
Do smlouvy budou zapracovány podmínky pronájmu tak, jak byly projednány,
13. odstoupení od kupní smlouvy o převodu
vlastnictví k nemovitému majetku, konkrétně parcela č. 484/8 k. ú. Starý Maletín
se společností Maletínské byty s. r. o.,
IČ: 052 14 963, Československé armády
887/12, 789 01 Zábřeh. Pozemky se tím
vrací k využití pro dalšího nájemce,
Zastupitelstvo schvaluje:
1.

svým neuvolněným členům za výkon
funkce odměny za měsíc v následujících
částkách:,
– místostarosta 26.051 Kč
– předseda výboru 2.894 Kč
– člen výboru 2.412 Kč
– člen zastupitelstva bez dalších funkcí
1.448 Kč.

V případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce se stanovuje
odměna jako souhrn odměn za více funkcí, a to
funkce předsedy výboru, člena výboru zastupitelstva. Do souhrnu jsou zahrnuty maximálně
2 odměny za funkce s nejvyšší odměnou.
Odměna bude poskytována od 1. března
2020. V případě nástupu náhradníka na
uprázdněný mandát člena zastupitelstva
obce bude odměna poskytována ode dne
složení slibu.
V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována
ode dne zvolení do příslušné funkce.

Zastupitelstvo dále rozhodlo o poskytování
účelových plnění členům zastupitelstva, a to
v souladu s § 80 zákona o obcích, a to od
data 1. 3. 2020:
(1) Členovi zastupitelstva obce lze z peněžního fondu nebo z rozpočtu obce poskytnout
a) příspěvek na úhradu zvýšených nákladů
na úpravu zevnějšku, jde-li o starostu, místostarostu nebo člena zastupitelstva obce
pověřeného k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství,
b) příspěvek na úhradu zvýšených nákladů
na úpravu zevnějšku v souvislosti se zastupováním obce na veřejných občanských obřadech,
c) příspěvek na podporu vzdělávání v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva
obce,
d) příspěvek na stravování, jde-li o uvolněného člena zastupitelstva obce,
e) příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření
nebo životní pojištění, jde-li o uvolněného
člena zastupitelstva obce,
f ) odměnu při významném životním výročí,
g) příspěvek na pojištění rizik spojených s výkonem funkce člena zastupitelstva obce,
h) příspěvek na podporu zdravotních, kulturních a sportovních aktivit, jde-li o uvolněného člena zastupitelstva obce,
i) příspěvek na rekreaci, jde-li o uvolněného
člena zastupitelstva obce.
(2) Plnění podle odstavce 1 lze členovi zastupitelstva obce poskytnout za obdobných
podmínek a v obdobné výši jako zaměstnancům obce.

Okénko do historie

Dům č. p. 28 Starý Maletín

Dnes pokračujeme dalším dílem z historie
obce, a to osvobozením naší obce (čerpáno
z kroniky obce Maletín).
O půlnoci dne 9. května 1945 odtáhly poslední zbytky německé armády s vysílací stanicí

v autech směrem na Moravskou Třebovou.
V ranních hodinách vyvěsili občané české národnosti státní vlajky, německé obyvatelstvo
vyvěsilo rudé prapory. Asi ve 14 hodin přijeli
první Rudoarmějci, a to na koních a motorkách směrem od Javoří. Do večera byla naše

obec plná vojsk Rudé armády a začalo ubytování ve všech domech, kde bylo místo, a to i ve
stodolách. Hned ve večerních hodinách vyhořela stodola u domu č. popisné 119, požár
byl uhašen vojíny Rudé armády a místním
hasičským sborem. K úrazu nepřišel nikdo.
Den 10. květen 1945 vyžádal si bohužel též
oběť na lidském životě. Rudá armáda rychle
projíždějící požadovala též jak povozy, tak
i koňské potahy pro vojenské účely dle válečných zákonů. Tomu neporozuměl jistý František Schindler z Bílovce, evakuovaný Němec
bydlící v čísle popisném 28, vzepřel se vydati
svého koně a při tahanici byl Rudoarmějci zastřelen. Případ byl tím tragičtější, že tu bylo
tehdy tolik koní vyřazených neb zanechaných Rudou armádou, že si mohl náhradou
za svého vybrat jiného. Jmenovaný byl pohřben na místním hřbitově. Jinak proběhlo
obsazení naší obce hladce.
Nagyváthyová Aloisie
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Kaple ve Svojanově
Svojanov sice patřil k panství Moravská Třebová, ale byl součástí farnosti Starý Maletín,
který spolu s ostatními vesnicemi této farnosti (Javoří, Krchleby, Nový Maletín a Horní Bušínov) náležel k panství Mírov. Farnost
Starý Maletín byla podřízená mohelnickému
děkanství, nad kterým mělo patronát olomoucké arcibiskupství.
Bohužel není známo, kdy přesně byla kaple postavena. Lze se domnívat, že založení
kaple je spojeno s existencí hospody. Podle
dostupných pramenů a fotografií je zřejmé,
že to bylo na počátku 19. století. Kaple ve
Svojanově stávala naproti hotelu a restaurace (původně to byla hospodářská usedlost
č. p. 6, nyní č. p. 4) a musela existovat již tehdy, když byl tvořen stabilní katastr. Mapa
z roku 1835 nám ukazuje, že kaple stávala

Svojanov v roce1930

vedle tehdy existujícího hospodářství. Ve
stejném roce byla zanesena do mapy vesnice
Javoří a byl vytvořen seznam domů a jejich
majitelů.
Hospodářská usedlost č. p. 6, později známá
v širokém okolí jako „Gasthaus und Sommerfrishe Drescher“ (pohostinství a letní občerstvení) byla původně hospoda „Na Rychtě“
a patřila rodině Czepa, jejichž rodinný hrob
se až do dnešní doby nachází na místním
hřbitově. V roce 1927 byla rychta prodána
rodině Drescher. Posledním majitelem před
odsunem německého obyvatelstva byl Adolf
Drescher, který tragicky zemřel při incidentu
s ruskými vojáky v roce 1945. Jeho svobodná sestra Anna Drescher byla po osvobození
přepadena a obtěžována ruskými vojáky. Při
záchraně sestry byl Adolf vojáky smrtelně

zraněn na něho hozeným ručním granátem.
Franz Nimmrichter žil v usedlosti č. p. 1, kterou nyní vlastní rodiny Řehákova a Ryšánkova, a napsal o svojanovské kapli následující
zmínku: „Na svátek Svatého Martina Svojanov oslavoval zasvěcení své kaple a v neděli
po 16. květnu byla pouť na oslavu jmenin
svatého Jana Nepomuckého, který byl patronem kaple“. Kaple byla zasvěcena svatému
Janu Nepomuckému.
Jak můžeme vidět na dochovaných fotografiích, kaplička a její okolí byla místem setkávání hojného počtu obyvatelstva. Po vysídlení a po odsunu německého obyvatelstva
přestala kaple být udržována a v 70. letech
20. století byla zbourána.
Jürgen Sturma, H. Pospěchová

Svojanov v roce 1940

Informace pro občany v oblasti odpadového hospodářství
Firma EKO-UNIMED Medlov, která provádí
svoz odpadu v naší obci, informuje o novinkách v odpadovém hospodářství, ale také
připomíná již zavedené postupy.
Dle zákona o odpadech je nutné komunální odpad vhazovat do popelnic již vytříděný. V popelnicích, ve kterých se bude
vyskytovat tříděný odpad, nebudou svezeny.
Tříděný odpad je tedy papír, plasty, biologický odpad. Tříděný odpad je zakázáno ukládat
na skládky.
Dalším problémem jsou přeplněné popelnice – přetížené, nejdou vyklopit. Ve
většině případů je to stavební či bio odpad
na spodní části popelnice „zamaskovaný“
komunálním odpadem. Takováto popelnice
nebude svezena.
Výsyp popelnice s teplým popelem také
nelze svážet. Pokud pracovníci svozové firmy popelnici nevyvezou, zanechají lístek s
důvodem PROČ.

Jak již byl řečeno loni… Pneumatiky z automobilů jsou zařazeny do zpětného odběru. Ten zajišťuje společnost ELTMA a probíhá
pouze u PNEUSERVISŮ. V našem nejbližším
okolí jsou to firmy:
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.
Firma EKO-UNIMED se nemůže účastnit zpětného odběru pneumatik. Proto ani při organizovaném sběru nebezpečného odpadu
nebudou pracovníci obce pneumatiky sbírat
od vašich domácností.

Novinkou v zákoně o odpadech je povinnost umožnit občanům likvidovat jedlé
oleje. S tuky a oleji po smažení se již dnes
nakládá jako s obnovitelným zdrojem. Občané je shromažďují do uzavřených PET
lahví (v žádném případě ne do skleněných lahví) a ukládají do zelených separačních nádob, o velikosti 120 l s oranžovým
víkem a vhozovým otvorem. Nádoba má
polepku s informací, co patří a nepatří do
nádoby.
Obec Maletín pro tyto účely zakoupila 4 kusy
a jsou rozmístěny v místní části Javoří, v Maletíně jsou umístěny u místní jednoty, u panelových domů č. 36 a 37, v dolní části obce
– chatová oblast.
Nagyváthyová Aloisie
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Placení místních poplatků – odpad, psi
S blížícím se termínem splatnosti místních poplatků za odpad a poplatků ze psů
oznamujeme, že je možno platit buď v hotovosti v kanceláři OÚ, nebo bezhotovostním způsobem.
Výše poplatku je stejná jako v předcházejícím roce, tj. 460 Kč za osoby přihlášené
v obci nebo rekreační objekt. Při bezhotovostní platbě je nutné uvádět variabilní
symbol pro správnou identifikaci platby.
O variabilní symbol je možno zažádat na
mail obce:
podatelna@maletin.cz

Dále upozorňujeme, že držitel psa má
ohlašovací povinnost při vzniku poplatkové povinnosti tj. ohlásit držení psa staršího
3 měsíců. Dále má také povinnost ohlásit
zánik své poplatkové povinnosti ve lhůtě
do 15 dnů (např. úhyn psa,
jeho ztrátu, darování nebo
prodej).

Uplynulé čtvrtletí v ZŠ a MŠ Maletín
Všechny tradiční adventní aktivity ZŠ i MŠ
úspěšně proběhly a po předvánočním shonu jsme si my dospělí i děti zaslouženě užívali svátečního volna. Rok 2019 je minulostí
a směle jsme vykročili do magického roku
2020. První školní týden v novém roce jsme
zahájili lyžařským výcvikem v Hraběšicích,
kterého se zúčastnilo celkem 21 dětí ZŠ i MŠ.
Tuto sportovní aktivitu jsme zařadili do našeho školního vzdělávacího programu již
druhým rokem. Techniku jízdy na sjezdových
lyžích skvěle zvládli i naši nejmladší, čtyřletí
účastníci z mateřské školy.
Přes všechny výkyvy počasí sníh napadl na
pár dní i v Maletíně, a proto jsme nelenili
a užívali si naplno sněhových radovánek.
Školáci bobovali z kopečka vedle staré hasičky a na „Řimčáku“ nejen v družině, ale
i v tělesné výchově. Na zahradě v prostranství školky se zabydlela skupinka sněhuláků,

které děti postavily v rámci projektového
dne s názvem „Pohádková zahrada“. Maškarním karnevalem ve školce jsme si připomněli
období Masopustu.
Do konce měsíce ledna jsme pak ve škole intenzivně pracovali na uzavření pololetní klasifikace. Děti se velmi snažily nasbírat co nejvíce
hezkých známek, protože vysvědčení se blížilo. Jarní prázdniny tentokrát v našem okrese
připadly na první únorový týden, tedy v návaznosti na jednodenní pololetní prázdniny.
V MŠ se paní učitelky aktuálně více zaměřují
za zkvalitnění přípravy předškoláků, protože
termín zápisu do první třídy je již v dubnu.
Ve škole se s dětmi vedle vyučování věnujeme i bezpečnosti na silnici a velkému množství kreativních a výtvarných aktivit. Nejvíce
žáky zaujaly netradiční techniky, jako např.
koláže z luštěnin a těstovin, modelování
z keramické hlíny. Tyto činnosti vedou k roz-

Lyžařský výcvik

voji jemné motoriky, dále odbourávají stres
a napětí. V rámci projektu Markétina dopravní výchova s dětmi průběžně upevňujeme
pomocí pracovních listů pravidla bezpečnosti na silnici. V odpoledních hodinách v ZŠ
i v druhém pololetí probíhá činnost kroužků
angličtiny, výtvarné výchovy, zdravé výživy,
ekologické výchovy, sportovních her, ručních prací a rybářského kroužku.
Koncem února zahájíme plavecký výcvik na
krytém bazéně v Mohelnici. Pravidelné plavání má na děti pozitivní účinky, otuží je a posílí
dětský organizmus. Účastnit se budou žáci
ZŠ i děti MŠ a výcvik zahrnuje 10 lekcí po 90
minutách. Doufejme, že touto sportovní aktivitou zaženeme chřipkovou epidemii.
Přeji Vám všem pevné zdraví, dobrou náladu
a ať již brzy přivítáme jaro!
H. Pospěchová
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ZŠ Bobování na Řimčáku

MŠ Masopustní karneval

Pololetní vysvědčení

Výtvarná výchova

Luštěniny

Keramika
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