Maletínský zpravodaj
číslo 2 / květen 2021

ročník XXVII

Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané,
náš zpravodaj vychází v době intenzivní
stavební činnosti v obci Maletín a Javoří.
V důsledku probíhajících staveb jsme nuceni snést jistou míru omezení a komplikací.
Plánované odstávky vodovodu vždy uveřejníme na našich webových stránkách, avšak
dochází také k neplánovaným odstávkám
vynuceným okolnostmi. Věřím, že toto nepohodlí ještě nadcházející dva měsíce vydržíme
a naše dopravní a technická infrastruktura
nám bude sloužit řadu dalších let.
V rámci plánu výstavby D35 dojde k vykácení
stromů na obecních pozemcích, a to v počtu
119 kusů. Obec vyjednává s ŘSD o náhradní
výsadbě stromů v počtu 238 kusů, a to na
všechna naše katastrální území. Nové stromy
budou osazeny tak, aby v krajině tvořily vizuální zábrany na budoucí dálnici anebo sloužily
jako větrolamy podél místních komunikací.
Prosazujeme, aby většina stromů byla ovocných, tj. třešeň, švestka. Výsadba by měla být
provedena do podzimu příštího roku.
Zastupitelé schválili zřízení Zásilkovny, tzv.
Z-BOXu, který bude umístěn u parkovací plochy vedle prodejny Jednoty, a umožní tak

občanům vyzvednutí zboží z internetových
e-shopů. Instalace by měla proběhnout do
prázdnin.
Z důvodu pandemické situace nemohla proběhnout tradiční oslava svátku Dne matek,
tak alespoň jménem zastupitelů obce našim
maminkách přejeme jen to nejlepší.
Závěrem bych Vás chtěl vyzvat, abyste ze
svých cest naší obcí a okolní přírodou pořizovali fotografie. Jde nám především o fotografie nápaditých kompozic nebo zachycení
zvláštního přírodního jevu (červánky, duha
apod.). Sbíráme fotografie ze všech ročních období a nejlepší snímky zveřejníme
na webových stránkách, ve zpravodaji a ve
stolním kalendáři, který obec vydává. Každá
fotografie bude označena jejím autorem a ti,
kteří se dostanou až do kalendáře, obdrží od
obce věcný dárek. Tuto prosbu jsem zatím
rozšířil mezi děti a již nám přišly některé velmi zdařilé snímky. Jejich kreativita nás zaujala natolik, že by bylo skvělé zapojit i ostatní.
Snímky můžete zasílat na adresu:
podatelna@maletin.cz anebo jednoduše přes
WhatsApp na tel. paní místostarostky 603
258 941. Ukázky dětských fotek přikládáme.
Ing. Petr Pospěch, starosta obce
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Výsledky projednání z 24. řádného zasedání
Zastupitelstva obce Maletín konaného dne 22. 3. 2021
v 16:00 hodin v kulturním domě OÚ Maletín
Zastupitelstvo schvaluje:
1. program zasedání ze dne 22. 3. 2021
včetně doplnění;
2. rozpočtové opatření č. 1/2021;
3. projednání závěrečného účtu obce Maletín spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření za uplynulý kalendářní rok 2020 se uzavírá vyjádřením
souhlasu s celoročním hospodařením
obce, a to bez výhrad;
4. účetní závěrku včetně výsledku hospodaření obce za účetní období 2020 sestavenou ke dni 31. 12. 2020;
5. přijetí daru ve výši 101 640 Kč na základě darovací smlouvy uzavřené mezi
Svazkem obcí Mikroregionu Mohelnicko a obcí Maletín. Předmětem daru je
100 kusů popelnic na bioodpad o objemu 240 l. Obec přijímá dar do svého
vlastnictví dnem 1. 4. 2021;
6. prodej pozemku parcelní č. 1251/10,
k. ú. Starý Maletín, žadatelce D. V. Prodej

7.

8.

9.

se uskuteční dle Pravidel pro výstavbu RD – princip odloženého vlastnictví
v evidenci katastrálního úřadu. Prodejní
cena je ve výši 10 Kč za 1 m2 bez DPH.
Zároveň zastupitelé pověřují starostu
podpisem smlouvy;
prodej pozemku parcelní č. 1251/11,
k. ú. Starý Maletín, žadateli R. O. Prodej
se uskuteční dle Pravidel pro výstavbu RD – princip odloženého vlastnictví
v evidenci katastrálního úřadu. Prodejní
cena je ve výši 10 Kč za 1 m2 bez DPH.
Zároveň zastupitelé pověřují starostu
podpisem smlouvy;
změnu kupujícího části pozemku parcelní č. 82/1 a 84/1, k. ú. Starý Maletín,
kupujícím bude pan Š. Prodejní cena činí
170 Kč bez DPH za 1 m2, zastupitelé pověřují starostu podpisem smlouvy;
prodej pozemku parcelní č. 484/8
v k. ú. Starý Maletín paní M. P. za cenu
365 000 Kč bez DPH, dle Pravidel úřadu.

Zároveň zastupitelé pověřují starostu
podpisem smlouvy;
10. nový záměr prodeje části pozemku parcelní č. 2196/18, k. ú. Starý Maletín, s rozšířením dle návrhu žadatele;
11. firmu Aleš Pobucký, provádění staveb
a jejich odstraňování, Nová 289, 789 71
Leština, jako dodavatele bouracích prací pro objekt sklad, budova na parcele
č. 235, k. ú. Starý Maletín, s nabídkovou
cenou 211 750 Kč s DPH. Zastupitelé
pověřují starostu vyhotovením objednávky;
12. smlouvu č. 1541/B1/2021 mezi SFDI
Praha a obcí Maletín na poskytnutí
finančních prostředků na akci „Výstavba chodníků v obci Maletín“ –
ISPROFOND 5717510173. Výše poskytnutých finančních prostředků činí
1 779 537 Kč.

Výsledky projednání z 25. řádného zasedání
Zastupitelstva obce Maletín konaného dne 12. 5. 2021
v 16:00 hodin v kulturním domě OÚ Maletín
Zastupitelstvo schvaluje:
1. program zasedání ze dne 12. 5. 2021
včetně doplnění;
2. rozpočtové opatření č. 3/2021;
3. účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Maletín, okres Šumperk,
příspěvková organizace, Maletín č. 94,
789 01 Zábřeh, za rok 2020;
4. firmu Stanislav Hampl, Bohuslavice 93,
789 72 Dubicko, IČ: 885 664 39, s nabídkovou cenou 308 399,96 Kč jako firmu s nejnižší nabídkovou cenou na projekt MŠ
Maletín – hygienické zázemí. Dále zastupitelé pověřují starostu podpisem smlouvy;
5. smlouvu o zajištění realizace a převzetí
vyvolané investice uzavřené mezi obcí
Maletín a ŘSD ČR, Na Pankráci 546/56,
Praha 4, 140 00, IČ: 659 933 90, dotčené
stavbou „D35 Staré Město – Mohelnice“.
Konkrétně se jedná o vybudování stavebního objektu SO 117.1 Úprava polní
cesty v délce 2,85 km. Dále zastupitelé
pověřují starostu podpisem smlouvy;
6. smlouvu o poskytnutí poradenské služby firmy Foresta SG a.s., Horní náměstí 1,
755 01 Vsetín, IČ 60735384, na poskytnutí

7.

8.

poradenské služby na téma P2 – Analýza ekonomiky lesního podniku a opatření pro zvýšení konkurenceschopnosti
podnikatelských subjektů, a to v Lesním
družstvu Háj Maletín. Výše plnění ze
smlouvy činí 103 000 Kč bez DPH. Zároveň zastupitelé schvalují podání žádosti
o podporu oblasti akreditované poradenské činnosti v lesním hospodářství
a pověřují starostu podpisem smlouvy;
nabídku na zpracování variantní studie
zásobování rekreační oblasti Svojanov
a blízké rozvojové plochy pitnou vodou od Ing. Jana Šlesingera, Fibichova
215/15, 679 04 Adamov, kontaktní adresa: Staňkova 557/18a, 602 00 Brno. Výše
finančního plnění činí 50 820 Kč včetně
DPH. Zastupitelé pověřují starostu vyhotovením objednávky;
přijetí dotace ve výši 12 000 Kč z programu Dotace na pořízení, technické
zhodnocení a opravu požární techniky,
nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého
kraje 2021. Dále zastupitelé schvalují
Smlouvu o poskytnutí dotace za úče-

lem podpory obcí Olomouckého kraje
při pořizování, technickém zhodnocení,
opravách požární techniky, nákupu věcného vybavení a služeb k zajištění akceschopnosti JSDH obcí a pověřují starostu podpisem smlouvy;
9. zastupitelé schvalují částku cca
20 000 Kč z rozpočtu obce jako podíl
obce na pořízení tabletu a SW pro informační podporu velitele zásahu;
10. rozdělení pozemku parcelní č. 408/1,
k. ú. Starý Maletín, na dva díly s přístupem pro jednotlivé části a poté opětovnou nabídku k prodeji;
11. prodej
části
pozemku
parcelní
č. 2196/18, k. ú. Starý Maletín, manželům
H. Prodejní cena je stanovena na částku
170 Kč za 1 m2 bez DPH. Část bude nutné
geometricky oddělit;
12. prodej pozemku označeného dle GPL
č. 874-813/2019 jako parcela č. 385/8,
k. ú. Starý Maletín, o výměře 171 m2 žadateli P. Š., prodejní cena činí 170 Kč za
1 m2 bez DPH. S žadatelem bude sepsána kupní smlouva, starosta je pověřen
podpisem smlouvy;
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13. prodej pozemku označeného dle GPL
č. 874-813/2019 jako parcela č. 385/7,
k. ú. Starý Maletín, o výměře 52 m2 žadateli P. E., prodejní cena činí 170 Kč za
1 m2 bez DPH. S žadatelem bude sepsána kupní smlouva, starosta je pověřen
podpisem smlouvy;
14. pronájem části pozemku parcelní
č. 385/1 o výměře 13 m2 žadateli Š. P.,
cena pronájmu 5 Kč za m2, doba pronájmu 10 let. V nájemní smlouvě bude
ustanovení o jednostranném vypovězení bez udání důvodu, zastupitelé pověřují starostu podpisem smlouvy;
15. pronájem části pozemku parcelní
č. 385/1 o výměře 43 m2 žadateli P. E.,
cena pronájmu 5 Kč za m2, doba pronájmu 10 let. V nájemní smlouvě bude
ustanovení o jednostranném vypovězení bez udání důvodu, zastupitelé pověřují starostu podpisem smlouvy;
16. smlouvu pro umístění Z-boxu a spolupráci při jeho provozování mezi obcí Maletín a společností Zásilkovna s. r. o., Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9,
IČ: 28408306 („provozovatel“). Smlouva
je uzavřena na dobu neurčitou ode dne
schválení v zastupitelstvu obce. Provozovatel je oprávněn užívat vymezenou
plochu bezúplatně. Zastupitelé pověřují
starostu podpisem smlouvy;
17. odstoupení od podmínky uvedené v článku 4, bod 4.4. kupní smlouvy zaregistrované pod sp. zn. V-9713/2019-809, to je
dokončení stavby rodinného domu do

18.

19.

20.

21.

srpna 2021. Zároveň bude vrácena sjednaná kauce do 30 dnů ode dne schválení;
bezplatné převedení bionádob do vlastnictví občanům, kteří o to požádají (výpůjční smlouva), dále pro ty, jež nemají
výpůjční smlouvy a mají zájem o převod
bionádoby do svého vlastnictví;
pronájem části pozemku parcelní
č. 2249/2021, k. ú. Starý Maletín,
žadateli P. M. Výše pronájmu 5 Kč za
1 m2, doba pronájmu 3 roky od dne schválení. V nájemní smlouvě bude ustanovení
o uvedení pozemku do původního stavu
po uplynutí nájemní doby. Dále zastupitelé pověřují starostu podpisem smlouvy;
ceník pro prodej pozemků pro jednotlivé katastry obce Maletín následovně:
50 Kč za 1 m2 dle Pravidel pro prodej pozemků v majetku obce Maletín pro účel
výstavby rodinných domů, 200 Kč za
1 m2 dle Pravidel prodej pozemků v majetku obce pro účel výstavby rodinných
domů – lokality, 340 Kč 1 m2 pro ostatní
pozemky. Ceny jsou uvedeny bez DPH
jako minimální. Novým ceníkem se nahrazuje Přehled cen pro prodej pozemků pro jednotlivé katastry obce Maletín
schválený dne 13. 11. 2017. Cena pozemků pro žadatele, kteří podali žádost
před datem účinnosti tohoto ceníku, je
určena dle dosavadního Přehledu cen
pro jednotlivé katastry obce Maletín
schváleného dne 13. 11. 2017;
dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 841/
SAXV 02/193/2020 s firmou Strabag a. s.

Praha 5, divize Střed o. z. Morava a pověřují starostu podpisem;
22. poskytnutí daru spolku SROM Maletín,
Starý Maletín č. 21 ve výši 15 000 Kč.
Účelem poskytnutí daru je pořízení brodicích kalhot. Příspěvek bude poskytnut
v měsíci červnu 2021;
23. přijetí dotace z Olomouckého kraje
„Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2021“ v dotačním titulu
„Podpora venkovských prodejen“ ve
výši 48 000 Kč. Dále zastupitelé schvalují Smlouvu o poskytnutí dotace
č. 2021/01619/OSRM/DSM na částku
48 000 Kč a Veřejnoprávní smlouvu s poskytovatelem veřejné služby tj. Jednota,
SD Zábřeh, Masarykovo náměstí č. p.
45/5, Zábřeh, IČ: 00032433. Zastupitelé
pověřují starostu podpisem smluv;
24. cenovou nabídku na technický a autorský dozor stavebníka Ing. Zdeňka
Vitáska, U Tenisu 1, 787 01 Šumperk,
IČ: 03938760, ve výši 10 890 Kč na projekt „Obnova místních komunikací Maletín – II. etapa“, na práce bude vyhotovena objednávka.
Zastupitelstvo nesouhlasí:
1. s opravou komunikace UK 19 z důvodu nedostatku finančních prostředků,
a proto nevyužije nabídku firmy na
opravu;
2. s prodejem pozemku parcelní č. 408/1,
k. ú. Starý Maletín.

Odpadové hospodářství
Opět se vracíme k tématu, jak třídit odpad.
Obec má kontejnery na směsný odpad, sklo,
plast, papír, textil, jedlé tuky a oleje z domácnosti.
Zde bych chtěla upozornit, že plasty dáváme do pytlů k tomu určených a potom je zavázané vhazujeme do kontejnerů na plasty.
Papír patří do kontejneru na papír (zde je
nutné krabice rozložit a potom vhodit do
kontejneru, nenechávat kartony venku,
protože jakmile zvlhnou, svozová firma je
neodveze).
Svoz nebezpečného odpadu
a elektrozařízení
Obec dvakrát ročně provádí svoz nebezpečného odpadu a elektrozařízení z domácností.
Co se považuje za nebezpečný odpad:
– zbytky umělých hnojiv
– repelenty
– zbytky čisticích prostředků z domácností
– zbytky barev, laků, ředidel, odmašťovadel,
olejů, lepidel a nemrznoucí směsi

– akumulátory
– staré a nepoužité léky
– zářivky, úsporné žárovky, rtuťové teploměry, tonery
– obrazovky monitorů a televizí, chladničky,
mobily, veškerá elektronika
– výrobky z azbestu

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

V žádném případě do svozu nepatří tzv.
velkoobjemový odpad ani pneumatiky.

– Zdeněk Smrčka, Euroservis, Nádražní 20,
Mohelnice
– Miroslav Portyš, Leštinská 36 (Separex),
Zábřeh
– Michal Svozil, Gorazdova 6/79, Moravská
Třebová

Velkoobjemový odpad
Jedná se například o starý nábytek,
koberce, linolea, umyvadla, toalety,
kuchyňské linky, stavební odpad. Toto
si odvezete do nejbližšího sběrného
dvora. Pokud v určitém časovém úseku produkujete velké množství těchto
odpadů (rekonstrukce domu či bytu),
tak si na své vlastní náklady objednejte přistavení velkoobjemového kontejneru.

Odevzdat pneu můžete zdarma po celý
rok.
V případě, že při dalším svozu nebezpečného odpadu a elektrozařízení bude
před domem velkoobjemový odpad
nebo pneumatiky, nebude je obec odvážet.
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Historie domů v obci a jejich obyvatel
Dům č. 2
V tomto domě před více než 250 lety žil
obuvnický mistr Franz Sapper. Po něm zdědil dům jeho syn Johan Sapper. Ten byl po
12 letech služby u vojska propuštěn a vrátil
se domů, právě když se kolem roku 1837
zřídila v Maletíně pošta, a tak se Johan Sa-

pper stal prvním listonošem. Asi v roce 1843
dům i službu zdědil jeho zeť Wolf, a protože
i jeho předkové byli obuvníci, dostalo se mu
přezdívky „Schustertona“ švícko. Jeho syn
Hannes zdědil dům v roce 1893 poté, co se
oženil s Rosalií Treutnerovou. Zemřel v roce

1906 a jeho žena v roce 1944. Dům zdědila
dcera Aloisie Wolfová, která byla v roce 1946
odsunuta. Tento dům byl pro svůj špatný
stav určen ke zboření a v roce 1952 byl MNV
zbořen.

Dům č. 3
Zde bydlel kolem roku 1866 sedlák Johan
Lang, který byl v obci váženou osobností,
a proto byl dlouhá léta členem obecní rady.
Po něm zdědila statek jeho jediná dcera Terezie se svým mužem Františkem Applem, který pocházel z Javoří č. 3. Ten jej potom předal
svému synovi Ludvíkovi, který si vzal za ženu
Aurelii Applovou ze Svojanova. 1. 3. 1942
statek vyhořel i s výměnkem. Sedlák Appl zemřel v moravskotřebovské nemocnici krátce
před vysídlením.

V roce 1945 se sem nastěhoval Josef Lukeš
z Nivnice, který dům v roce 1946 prodal Marii
a Ant. Mašterovým a Lukešovi se přestěhovali
do domu č. 7. Kolem roku 1962 se Mašterovi
odstěhovali pravděpodobně do Líšnice. Potom tento dům patřil státnímu statku, pravá
část byla kravín – dojírna, byl zde také teletník – porodnice. Levá část byla určena k bydlení. Zde bydlel pan Štěpán Pagáč s rodinou,
který měl na starosti koně a zároveň navážel
krmení pro krávy a telata. V roce 1969 tento

dům vyhořel údajně od komína a zůstala část
pro ustájení dobytka.
Ta se používala až do výstavby nového velkokapacitního kravína. Torzo zemědělského
objektu přečkalo až do 21. století a v roce
2017 bylo definitivně odstraněno.
Přikládáme mapku, na které jsou vyznačeny
domy č. 1, 2 a 3.
Čerpáno ze starých kronik, a hlavně z vyprávění starousedlíků (paní Jašková a pan
Lipčák).
Nagyváthyová A.
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Okénko do knihovny
Dovolte, abych vás pozval do znovuotevřené
obecní knihovny. Máme
zde mnoho titulů zastupujících širokou škálu
žánrů jak pro děti, mladistvé i dospělé čtenáře. Několikrát do roka
probíhá výměna určitého počtu knih mezi
knihovnami, takže máme přístup i k mnohým novinkám. Tituly, o které by čtenáři měli
zájem, lze objednat, případně v průběhu
roku zakoupit.
Od letošního otevření v měsíci dubnu vede
obecní knihovnu Karel Mlčoch, paní Barbora Neumannová již nemohla knihovnu
ze zdravotních důvodů dále vést. Nový
knihovník není „náplava“, neboť zde chodil
v šedesátých letech do místní školy – tři
roky do staré, která již dnes nestojí, a rok
do nové.
Knihovna má otevřeno v pondělí a v pátek,
vždy od 16 do 18 hodin. Ve zpravodaji bude

pravidelné okénko knihovny, ve kterém
bude „vypíchnutý“ vždy nějaký zajímavý
knižní titul.
Dnes vám představím
druhý román Patrika
Hartla, režiséra, autora úspěšných divadelních komedií, uměleckého šéfa pražského
divadla Studio DVA.
Autor je veřejnosti
také známý jako host
televizního
pořadu
Všechnopárty, kde obveseluje obecenstvo
a televizní diváky svým vtipem a osobitým
smíchem.
Tato kniha z roku 2014 nese název Malý
pražský erotikon. Díky autorovu nekonformnímu nadhledu a smyslu pro humor
je tento román určený i těm, kteří bývají ke
knížkám o lásce zpravidla nedůvěřiví.

Na Babě stojí nad strání s výhledem na Prahu
dvě sousedící řadovky, ve kterých bydlí rodiny, jejichž členové prožívají pod povrchem
zdánlivě všedních dní nečekaně osudové
milostné příběhy. Honza cítí pokušení, ale
protože si nechce komplikovat život, snaží se
mu odolat. Marta, přestože je vdaná, občas
neodolá, a Zbyněk se ani odolávat nepokouší. Táňa miluje tajně, Petra má zábrany, Tomáš
je až příliš velký romantik, Cyril trochu zvrhlík
a Adéla se miluje častěji, než všichni předchozí dohromady, aby se necítila sama.
Malý pražský erotikon je zábavným obrazem
intimního života zmíněných osob, líčí jejich
touhy, okamžiky radosti i katastrofy od předškolního věku až po věk důchodový.
Tato kniha je neuvěřitelně čtivá a vtipná, se
smutnými pasážemi, občas dojemná. Patrik
Hartl je opravdu skvělým vypravěčem. Doporučuji všem, zvláště těm, kteří mají pocit,
že neradi čtou.
Karel Mlčoch

Při nákupech na internetu můžete i pomáhat, nic vás to nestojí

GIVT promění vaše každodenní nákupy na
internetu v dobrý skutek. Stačí před nákupem navštívit portál GIVT.cz nebo využít
jeho Pomocníka. https://givt.cz/
Nejprve zvolíte, komu chcete pomáhat, a pak
už nakupujete tak, jak jste zvyklí. Z každého
vašeho nákupu pošle internetový obchod
určité procento na dobrou věc jako poděkování a vy samozřejmě nezaplatíte nic navíc.
Gift má v databázi více než tisíc partnerských
e-shopů, včetně těch nejznámějších, a několik tisíc dobročinných organizací, kterým
můžete pomáhat. Jsou to různé organizace
na pomoc nejen lidem, ale i zvířatům – útulky, výcvik psů pro handicapované – a mnoho
dalších.
Dalším dárcovským portálem je Givenio,
který umožňuje podpořit organizace procenty z nákupů. Princip nakupování je stejný jako u předchozího. Také vy můžete podpořit svou oblíbenou organizaci, a přitom
nezaplatíte ani korunu navíc. Stačí si vybrat
svou oblíbenou školu, útulek či jakoukoli jinou organizaci z různých oblastí zájmu
registrovanou na webu Givenio, nakoupit
v některém ze spřátelených e-shopů a máte
hotovo.

Ptáte se, jak je možné, že podpoříte organizaci, ale nic navíc neplatíte? Dárcovský
portál Givenio doporučuje svým uživatelům,
aby nakupovali v e-shopech uvedených na
jeho stránkách. A právě za to, že portál Givenio přivede e-shopu nové zákazníky, e-shop
poskytne odměnu, kterou Givenio následně
daruje organizaci zvolené zákazníkem.
Jak nakupování přes Givenio probíhá?
Jednoduše. Můžete se vydat dvěma cestami. Buď na webu Givenio vyhledáte svou
oblíbenou organizaci, kterou chcete pod-

pořit, a kliknete na: Chci podpořit a vybrat si
e-shop, nebo si přidáte do svého prohlížeče
plugin – darovací tlačítko, díky kterému už nikdy nezapomenete udělat dobrou věc zdarma.
Co je to darovací tlačítko? Darovací tlačítko,
nebo také plugin, je naprosto bezpečné rozšíření
vašeho internetového prohlížeče, které vás upozorní vždy, když se budete nacházet v e-shopu,
kde lze darovat % z nákupu. Stažení je naprosto
jednoduché, a navíc za každé stažení připíšeme
podporované organizaci bonus 300 Kč!
Karel Mlčoch
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Brigáda
„Chlapi nejen sobě“
Poslední dubnovou sobotu uspořádali chataři, chalupáři a místní občané brigádu na
opravu spojovací cesty vedoucí ze Svojanova
do Starého Maletína. Tato cesta byla během
letošní zimy i celého deštivého jara v neutěšeném, bahnitém stavu. Na opravu asi 150 m
cesty bylo použito téměř 20 tun materiálu
z obalovny v Borušově, na který se společně
s dopravou brigádnici finančně složili. Když
se chce, tak to jde!
Karel Mlčoch

Zprávičky z naší školičky
První jarní měsíc, březen, nám vzhledem
k nepříznivé epidemické situaci začínal vládním zákazem osobní přítomnosti dětí v mateřské škole a distanční výukou dětí s povinnou předškolní docházkou.
Distanční vzdělávání probíhalo jak formou
on-line výuky, tak formou off-line aktivit. Každé pondělí jsme se s dětmi setkávali přes
webkamery na synchronním on-line vzdělávání prostřednictvím aplikace Microsoft
Teams a po zbytek týdne děti se svými rodiči / zákonnými zástupci pracovaly na zadaných úkolech v jimi zvoleném čase vlastním
tempem. Děti byly snaživé, zvídavé, aktivně
vypracovávaly všechny zadané úkoly a na
společné on-line vysílání se těšily. Musíme
pochválit i rodiče, bez kterých by distanční

výuka nebyla možná. Děkujeme vám za výbornou spolupráci a zpětnou vazbu.
Od 12. 4. 2021 byla opět otevřena MŠ, bohužel jen pro prezenční výuku dětí s povinným
předškolním vzděláváním a dětí pedagogů,
hasičů, policistů či zdravotníků. Podmínkou
návratu k prezenční výuce bylo povinné testování dětí na covid-19 před příchodem do
MŠ (a to dvakrát týdně v pondělí a ve čtvrtek). Děti byly statečné, zahrály si na chemiky a s pomocí zkumavky a testovací kartičky
s napětím čekaly, zda se pokus vydaří a ukáže
negativní výsledek.
Ve školce jsme společně oslavili DEN ZEMĚ.
Děti si rozvíjely pozitivní vztah k přírodě,
učily se správně třídit odpad, seznámily se
s výhodami recyklace a tvořily z odpadového

materiálu. Kapička Karlička od místního pramene U dvou Janů nám povídala o důležitosti vody pro život a vysvětlila nám, jak funguje
koloběh vody v přírodě. Na zahradě MŠ jsme
si naseli hrášek a pravidelně ho zaléváme.
Také jsme se zapojili do výtvarné soutěže,
kterou při příležitosti Světového dne hygieny
připravil Státní zdravotní ústav. Děti malovaly obrázky na téma „Ruku v ruce ke správné
hygieně rukou“ a zamýšlely se nad významem správného mytí rukou v dnešní době.
Od 10. 5. 2021 se otevírají mateřské školy pro
všechny děti bez povinnosti testování dětí.
Po dlouhé době budeme opět všichni pospolu a již se těšíme na naše kamarády, kteří
doposud nemohli chodit do školky.
Jana Menšíková, DiS. , vedoucí učitelka MŠ

Společné tvoření

Květen 2021
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Soutěžní práce

Ze života naší školy aktuálně

Tulipány udělaly radost

Po celý měsíc březen byly učebny naší školy
prázdné a bez dětí. Smutné ticho se neslo celou školní budovou. Od 1. března byli nuceni
přejít na distanční výuku také žáci 1. a 2. ročníku a předškoláci MŠ. Děti již znaly prostředí
MS Teams z období podzimní distanční výuky, takže se vše s pomocí pedagogů i rodičů podařilo zvládnout. Do online výuky se
zapojili všichni žáci naší školy, mohli jsme
se tak průběžně věnovat i novému učivu
a u nikoho nedošlo ke znevýhodnění v přístupu ke vzdělání. Nyní je již ve škole veselo.
Díky zlepšující se pandemické situaci a rozhodnutí naší vlády se od 12. dubna podařilo
vrátit do lavic bez rotací všechny žáky naší
malotřídní školy. Děti se pravidelně 1x týdně

testují pomocí antigenních testů na přítomnost covidu-19 a také používáme ochranné
pomůcky v podobě respirátorů, roušek nebo
štítů. Dbáme na správnou hygienu rukou,
pravidelné intenzívní větrání a zařazujeme
každodenní pobyt dětí na čerstvém vzduchu.
Děti se po dlouhé době strávené v prostředí
domova do školy opravdu těšily. Kromě absence prezenčního vyučování dětem také chybělo normální každodenní setkávání s vrstevníky, které je důležité pro vytváření zdravých
vztahů mezi dětmi. Věnujeme se upevňování
a procvičování učiva. Žáci 1. ročníku již ovládají celou abecedu a čtou knížku o kouzelné
škole. S příchodem jara nás potěšily i rozkvetlé
tulipány před školou. Cibuloviny jsme společ-

ně s dětmi zasadili na podzim v rámci pracovních činností. Žáci ZŠ také vyrobili pěkné dárečky pro své maminky ke Dni matek. Věříme,
že krásná srdíčka s fotografií maminkám udělala radost. Tradiční vystoupení dětí ZŠ a MŠ
jsme bohužel již druhým rokem kvůli pandemii covidu-19 nemohli uspořádat.
Kromě pravidelných sportovních aktivit dětí
zařazujeme i tvoření a vyrábění zejména z recyklovaných materiálů. Děti společně s paní
učitelkou Petrou Bartošovou vytvořily znak
naší obce z vršků od PET lahví. V rámci upevňování pravidel zdravého životního stylu
jsme uspořádali pro žáky ZŠ preventivní program Veselé zoubky, kdy děti obdržely pěkné
balíčky dentální hygieny od společnosti DM
drogerie. Protože jsme již dlouho nenavštívili
žádné divadelní představení, objednali jsme
dětem přímo do školy 3D filmovou projekci s názvem Tajemství podmořského světa.
Chystáme se také na dopravní hřiště, kde budou naši nejstarší žáci 4. a 5. ročníku skládat
zkoušky na průkaz cyklisty. Pokud nám situace dovolí, plánujeme i školní výlet na zříceninu skalního hradu Rabštejn a jeho okolí.
V průběhu měsíců dubna a května proběhly
zápisy dětí do 1. ročníku ZŠ a do MŠ. Již nyní
se těšíme na čtyři nové prvňáčky a devět nových dětí nastoupí od září do MŠ. Na konci
školního roku se budeme loučit se čtyřmi žáky
5. ročníku.
Přeji vám všem pevné zdraví a pohodové
nadcházející letní období roku, na které se již
všichni těšíme, a doufáme v návrat do normálního každodenního života bez omezení.
Mgr. Helena Pospěchová, ředitelka školy
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Jarní žabky

Tvoření z recyklovaných materiálů

Tvoříme společně znak Maletína
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