Maletínský zpravodaj
číslo 4 / září 2021

ročník XXVII

Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané, dovolte nám malou
rekapitulaci naší práce. V průběhu léta
nemohla být o okurkové sezóně ani řeč.
Realizace a koordinace našich projektů
včetně rekonstrukce páteřního vodovodu
VHZ Šumperk nás plně zaměstnávala. Při
vznikajících problémech nám pomáhali
např. i naši hasiči, když jsme museli v krát-

kém technologickém termínu provést
čištění zanesené dešťové kanalizace, aby
navazující stavba mohla pokračovat. Místo
zdlouhavého popisu přikládáme fotoreportáž našich projektů před realizací a po ní.
S přáním hezkého podzimu všem
Ing. Petr Pospěch, starosta obce.

Obnova komunikace v Javoří
př

ed

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 26. řádného zasedání zastupitelstva obce Maletín,
konaného dne 30. 6. 2021 v sále kulturního domu OÚ Maletín v 16:00 hodin
Zastupitelstvo schvaluje:
1. program zasedání ze dne 30. 6. 2021,
2. rozpočtové opatření č. 4/2021,
3. příspěvek ve výši 5 000 Kč formou daru
pro Domov pro seniory a pečovatelská služba Mohelnice, Medkova 419/1,
789 85 Mohelnice, dále pověřují starostu
podpisem darovací smlouvy,
4. prověření trvání nájemního vztahu
k smlouvám č. 15/99, 13, 16/99, 10/98,
18/2001. V případě souhlasného stanoviska bude uzavřen dodatek s navýšením pronájmu na částku 5 Kč za 1 m2
a bude doplněna výpovědní doba 3 měsíce. U nájemní smlouvy č. 5/96 bude
výše nájemného 1 000 Kč za 1 ha, výpovědní doba 3 měsíce,
5. pronájem pozemku parcela č. 1005/1
k. ú. Starý Maletín – část o výměře cca
72 m2 pro manžele K. Výše nájmu činí
5 Kč za 1 m2 a rok, výpovědní doba činí
3 měsíce, nájem lze vypovědět jedno-

stranně bez udání důvodů, výpovědní
doba je 3 měsíce,
6. pronájem části pozemku parcela
č. 408/1 k. ú. Starý Maletín pro p. L. N.
Přibližná výměra bude 600–650 m2. Výše
nájemného 5 Kč za 1 m2 a rok. Doba pronájmu 3 roky, nájem lze vypovědět jednostranně bez udání důvodů,
7. pronájem části pozemku, parcela
č. 1013/2 k. ú. Starý Maletín pro manžele
N. Výše nájemného 10 Kč za 1 m2, doba
nájmu 10 let od data 1. 7. 2021, ve smlouvě bude klauzule o jednostranné výpovědi ze strany obce bez udání důvodu,
8. prodej pozemku části p. č. 408/1 k. ú.
Starý Maletín pro manžele M. Pozemek
bude nutné oddělit geometrickým plánem. Prodejní cena 170 Kč za 1 m2 bez
DPH. Ve smlouvě bude uveden účel
prodeje – výstavba rodinného domu,
zastupitelé pověřují starostu podpisem
kupní smlouvy,

9. smlouvu o provozování vodovodu
a úpravě vzájemných vztahů VHZ-2021907-14. Smluvními stranami jsou obec
Maletín jako vlastník budoucího vodovodu, Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a. s. Šumperk jako
provozovatel podle zákona a Vodohospodářské zařízení Šumperk, a. s., jako
vlastník vodovodní sítě,
10. doobjednání prací dle požadavků hygieny v mateřské škole Maletín. Cena
prací činí cca 15 000 Kč, práce provede Stanislav Hampl, Bohuslavice 93,
789 72 Dubicko, IČ: 885 664 39. Dále
pověřují starostu podpisem objednávky prací,
11. opravu přístřešku před kulturním domem Maletín v minimálním možném
rozsahu se zachováním stávajících prvků
kromě krytiny, oslovení zájemce o vyhotovení nabídky prací včetně finančního
vyjádření.

Výsledky projednání z 27. řádného zasedání zastupitelstva obce Maletín,
konaného dne 20. 9. 2021 v sále kulturního domu OÚ Maletín v 16:00 hodin
Zastupitelstvo schvaluje:
1. program zasedání a doplnění programu
ze dne 20. 9. 2021,
2. rozpočtové opatření č. 5–7/2021, změnu
rozpisu č. 4/2021,
3. dodatek č. 1 – změna bodu 2. 2. příslušné budoucí kupní smlouvy ve znění:
Budoucí kupující je povinen zajistit vydání stavebního povolení na výstavbu
rodinného domu stavebnímu úřadu do
1 roku od nabytí právní moci společného povolení pro projekt „Maletín, lokalita
Sever“ (vodovod, vodovodní přípojky, komunikace), lokalita Nad Rybníkem (vodovod). Pověřují starostu podpisem dodatku pro budoucí kupující v této lokalitě,
4. uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo
na projekt „Posílení společenských
funkcí lesa – Maletín“,
5. změnový list č. 1 a vyúčtování akce dle
platné smlouvy i dílo projektu Výstavba
chodníků v obci Maletín,
6. cenovou nabídku v lokalitě Nad rybníkem
na zpracování dokumentace vodovodu,
vodovodní přípojky a dokumentaci pro
novou komunikaci, a to nabídku: Ing. Jan
Šlesinger, Fibichova 215/15, 679 04 Adamov, IČ: 06676359, v ceně 105 575 Kč

na dokumentaci pro společné povolení stavby včetně inženýrské činnosti,
Ing. Vlasta Vitásková, U Tenisu 1,
787 01 Šumperk, IČ: 032415513 v ceně
49 000 Kč. Náklady budou poté vyúčtovány jednotlivým stavebníkům, dále pověřují starostu podpisem smluv,
7. cenovou nabídku v lokalitě Nad Rybníkem na zpracování dokumentace vodovodu, vodovodní přípojky a dokumentaci pro novou komunikaci, a to:
nabídku: Ing. Jan Šlesinger, Fibichova
215/15, 679 04 Adamov, IČ: 06676359
v ceně 79 013 Kč na dokumentaci pro
společné povolení stavby včetně inženýrské činnosti,
Ing. Vlasta Vitásková, U Tenisu 1, 787 01
Šumperk, IČ: 03241513 v ceně 49 000 Kč.
Náklady budou poté vyúčtovány jednotlivým stavebníkům,
8. cenovou nabídku v lokalitě Točna na
zpracování dokumentace vodovodu, vodovodní přípojky a dokumentaci pro novou komunikaci, a to: Ing. Jan Šlesinger,
Fibichova 215/15, 679 04 Adamov,
IČ: 06676359 v ceně 79 013 Kč na dokumentaci pro společné povolení stavby
včetně inženýrské činnosti.

Ing. Vlasta Vitásková, U Tenisu 1,
787 01 Šumperk, IČ: 03241513 v ceně
49 000 Kč. Náklady budou poté
vyúčtovány jednotlivým stavebníkům,
9. prodej části pozemku, parcela č. 1984/10
k. ú. Starý Maletín pro:
M. H. Výměra cca 34 m2. Bude upřesněno
geometrickým plánem. Prodejní cena
340 Kč za 1 m2 bez DPH, pověřují starostu podpisem smlouvy,
10. prodej části pozemku parcela č. 1984/10
k. ú. Starý Maletín pro manžele T. Výměra cca 34 m2. Bude upřesněno geometrickým plánem. Prodejní cena 340 Kč za
1 m2 bez DPH. Zastupitelé pověřují starostu podpisem kupní smlouvy,
11. prodej níže uvedených parcel pro jednotlivé zájemce následovně:
č. místa 1, parcela č. 196/2 k. ú. Starý
Maletín – kupující P. H., kupní cena 50 Kč
za 1 m2 bez DPH,
č. místa 2, parcela č. 196/3 k. ú. Starý
Maletín – kupující N. P., kupní cena 50 Kč
za 1 m2 bez DPH,
č. místa 3, parcela č. 196/5 k. ú. Starý
Maletín – kupující G. J., kupní cena 50 Kč
za 1 m2 bez DPH,
č. místa 4, parcela č. 196/4 k. ú. Starý
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Maletín – M. P., kupní cena 50 Kč za 1 m2
bez DPH.
Prodej se uskuteční dle Pravidel pro prodej pozemků v majetku obce pro účel výstavby rodinných domů. Budoucí kupující je povinen zajistit vydání stavebního
povolení na výstavbu rodinného domu
stavebnímu úřadu do 1 roku od nabytí
právní moci společného povolení pro
(vodovod, vodovodní přípojky, komunikace). Náklady na povolení infrastruktury
ponesou jednotliví budoucí kupující,
12. prodej níže uvedených parcel pro jednotlivé zájemce následovně:
č. místa 1, parcela č. 484/1 k. ú. Starý
Maletín – kupující J. D., kupní cena 50 Kč
za 1 m2,
č. místa 2, parcela č. 486/1 k. ú. Starý
Maletín – kupující J. B., kupní cena 50 Kč
za 1 m2,
č. místa 3, parcela č. 932/2 k. ú. Starý
Maletín – kupující J. H., kupní cena 50 Kč
za 1 m2,
č. místa 4, parcela č. 484/2 k. ú. Starý Maletín – kupující M. Š., kupní cena
50 Kč za 1 m2,
č. místa 5, parcela č. 484/3 k. ú. Starý
Maletín – kupující Š. S., kupní cena 50 Kč
za 1 m2,

č. místa 6, parcela č. 484/5 k. ú. Starý
Maletín – kupující V. Ch., kupní cena
55 Kč za 1 m2,
č. místa 7, parcela č. 484/6 k. ú. Starý Maletín – kupující R. C., kupní cena
50 Kč za 1 m2,
Prodej se uskuteční dle Pravidel pro prodej pozemků v majetku obce pro účel
výstavby rodinných domů. Budoucí kupující je povinen zajistit vydání stavebního povolení na výstavbu rodinného
domu stavebnímu úřadu do 1 roku od
nabytí právní moci společného povolení pro (vodovod, vodovodní přípojky,
komunikace). Náklady na povolení infrastruktury ponesou jednotliví budoucí
kupující,
13. uzavření dodatku s navýšením ceny za
pronájem na částku 5 Kč za 1 m2 a doplnění výpovědní doby bez udání důvodu
ve výši 3 měsíce pro nájemce:
D. M., smlouva č. 15/99, 13,
F. A., smlouva č. 16/99 – zde bude upřesněna výměra pronajaté části,
P. P., smlouva č. 18/2001,
Dodatky budou s platností od 1. 1. 2022.
Zastupitelé pověřují starostu podpisem
dodatku,

14. uzavření dodatku s navýšením ceny za
pronájem na částku 1 000 Kč za 1 ha
a doplnění výpovědní doby ve výši
3 měsíce pro nájemce:
Myslivecký spolek Hubert, Maletín, Starý
Maletín č. 21 – smlouva č. 5/96.
Dodatek bude s platností od 1. 1. 2022.
Zastupitelé pověřují starostu podpisem
dodatku,
15. podání žádosti o dotaci s názvem akce
„Rekonstrukce MVN Maletín“ na Ministerstvo zemědělství do programu
129 393 Podpora opatření na rybnících
a malých vodních nádržích ve vlastnictví
obce – 2. etapa, dále zastupitelé pověřují
starostu dalšími kroky v jednání,
16. záměr podání žádosti na projekt „Přeložka místní komunikace v obci Maletín“.
Dále schvalují podmínky výběrového
řízení na dodavatele stavby. Hodnoticím
kritériem bude nejnižší nabídková cena.
Smlouva na realizaci bude uzavřena
s podmínkou přiznání dotace na projekt,
17. záměr rekonstrukce hygienického zázemí I. patro OÚ Maletín,
18. záměr restaurování kříže – Nový Maletín,
19. záměr přípravy restaurování památky
Mariánský sloup.

Odpadové hospodářství
V týdnu od 4. 10. do 11. 10. 2021 bude svoz nebezpečného odpadu.
Upozorňujeme, že nebudeme odvážet pneumatiky, eternit ani velkoobjemový odpad (nábytek).
Dále upozorňujeme občany, aby jedlé tuky a oleje do popelnic k tomu určených vhazovali pouze v plastu.
Nepatří sem sklo ani plech.

Kalendář 2022
V loňském roce jsme nechali zkušebně udělat pár kalendářů s fotkami Maletína. Vypadalo to, že by ze strany občanů byl o kalendář zájem. V červnovém zpravodaji jsme
o této možnosti informovali.
Zájemci se mohli nahlásit na OÚ do konce září, ale zatím
zájemci nejsou.
Prodlužujeme termín nejpozději do 22. 10. 2021.
Cena bude podle objednaných kusů od 90 do 140 Kč.
Zároveň můžete posílat fotografie Maletína (čtvero ročních období). Nejhezčí budou vybrány do kalendáře na
rok 2022.
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Posezení s důchodci
16. 10. 2021 ve 14 hodin se budeme těšit na setkání s našimi důchodci.
Tak naši dříve narození přijďte na pokec do kulturního domu.

Mezinárodní cyklistický závod Sazka Tour
Dne 7. srpna 2021 projížděl naší obcí mezinárodní cyklistický závod Sazka Tour.
Start etapy byl v pravé poledne na náměstí v Moravské Třebové, cíl etapy byl na jesenických Dlouhých stráních.
Průjezd obcí zabezpečovalo několik občanů naší obce, za což jim děkujeme.

Průjezd závodníků obcí

Průjezd částí Javoří

Září 2021
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Historie domů v obci a jejich obyvatel
Dům č. 5
Tento dům je od roku 1884 spojován s novým výměnkem, který má číslo 217.
V domě č. 5 asi až do roku 1874 bydlel Jozef
Pelzl, kterého přezdívali JAKL SEFFL. Tou dobou se přestěhoval do Ameriky. Výměnek,
který patřil k tomuto domu a tehdy stával
v zahradě mezi domy č. 5 a 6, v roce 1868,
v sobotu před svatodušními svátky, shořel.
Příčinou požáru byla nepozornost obyvatel.
Chtěli na otevřeném ohništi rozpustit máslo na pečení koláčů, přičemž se máslo vzňalo a od něho shořel výměnek a vítr přenesl
oheň i na statky č. 7 a 8. Teprve v roce 1884
postavil pozdější majitel Josef Hanisch výměnek na jiném místě, takže s domem č. 5 tvořil
čtyřhranný statek. Krátce nato jej přenechal
svému synovi Johannu Hanischovi, který byl
pro nešťastné ručení za bratra své ženy roku
1902 donucen část statku prodat. Josef Schetler z domu č. 1 získal více než polovinu, která obsahovala i dům č. 5, zatímco rodiče Jan
a Rosaile Wolfovi získali menší část výměnku,
který dostal č. 217. V roce 1906 převzal dům
č. 5 syn Františka Schetlera, který jej roku 1931
předal své dceři Christl, provdané Heinzové.
F. Schetler zemřel v roce 1952 v Reisenachu,
jeho žena Aloisie, rozená Přibylová, zemřela
ještě doma v dubnu 1943.
Po odsunu v roce 1945 se sem nastěhoval
František Tomanec z Nivnice, který dům v roce
1947 prodal Stanislavu a Marii Vojtíškovým. Od
roku 1951 byl ve výměnku v pronájmu pan Bělák, který se pak přestěhoval do domu č. 220.

Nepodařilo se mi zjistit, od kdy celý objekt
vlastnil Státní statek Postřelmov. V roce 1973
se do Maletína nastěhovala rodina Sultusova
z Loštic, která nějakou dobu bydlela v bytě státního statku Postřelmov, dům č. 8. Z vyprávění
paní Vlaďky Pagáčové, roz. Sultusové, jsem
se dozvěděla, že maminka sem přišla již o rok
dříve, protože nastoupila do místního kravína
jako ošetřovatelka dojnic. Vlaďka si vzpomíná,
že parkety v domě č. 5 byly položeny na hlíně,
v domě nebyla voda a venku stála tzv. latrína.
Dále si vybavuje, že dům nebyl téměř vidět,
protože byl obrostlý křovím a kolem byl nepořádek. Tatínek dojížděl do práce do MEZ Mohelnice, a tak na autobus chodil v gumákách
a na zastávce se přezouval. Rodina Sultusova dům koupila
v roce 1977 od Státního statku Postřelmov,
a aby se tam dalo
slušně bydlet, rodiče
se na baráku hodně
nadřeli.
Když se Vlaďka
v roce 1983 provdala za Mirka Pagáče,
začali si opravovat
výměnek. Říká, že
zde stála pouze pec
na chleba. Podlaha
byla hliněná, šířka
místnosti byla pou-

ze 1,5 metru, taktéž klenby byly ve výšce
1,5 metru. A aby trochu prostor zvětšili, rozebírali více než metr tlusté kamenné stěny. Po
rekonstrukci dostala tato část domu č. 239.
Celý statek tvoří uzavřenou usedlost a před
ní je nyní chlouba Vlaďky – zahrádka. Je třeba se zmínit, že do roku 2020 pracovala na
OÚ, a musím říct, že nechybí pouze pracovníkům OÚ, ale také květinám, o které se s velkou láskou starala.
V současné době č. p. 5 patří dceři, provdané
Zemánkové, a druhá část, č. p. 239, synovi.
Čerpáno ze staré německé kroniky a z vyprávění paní Vlaďky Pagáčové, roz. Sultusové.
Nagyváthyová A.

Dům č. 5 – současnost

Dům č. 6
Zde bydlel ke konci 19. století dřevorubec Johan Sonntag, který přišel o život, když se při kácení strom nečekaně dříve zvrátil a padl na něj.
Jeho žena odešla s oběma syny, Heinrichem
a Gustavem, na Mírov, kde se znova provdala.
Dům získal Alois Albrecht řečený MAURITZLOIS
a po něm manželé Adolf a Karolína Hegerovi,
kteří prodali dům č. 1. Od nich jej koupila Karolínina matka, vdova Schertlerová z čísla 5
v roce 1905 jako výměnek a ta jej v roce 1911
prodala Františku a Rosalii Albrechtovým a se
svou dcerou Marií (která se mezitím provdala)
se odstěhovala do Křižanova, kde však brzy
poté zemřela. Po manželech Albrechtových
převzal dům č. 6 v roce 1929 jejich syn Rudolf,
který k domu přistavěl ještě stodolu. Rodina po
odsunu žila v Rakousku ve Štýrsku.
Při obsazování v roce 1946 tento dům již nebyl
obsazen a pro svůj špatný stav byl určen ke
zbourání, což se také stalo. Stodola ještě nějakou dobu stála, ale později byla také zbořena.
Nagyváthyová A.

Letecké snímkování z 50. let
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Dům č. 7
Tuto zemědělskou usedlost vlastnila dlouhá
desetiletí rodina Ramerthova. Roku 1854 se
jejich dcera Teresie provdala za rolníka Josefa Hanische, který přišel z Borušova a získal
statek č. 110. Jako dědický podíl pro nevěstu
si přál zeť Hanisch výměnu statků č. 7 a 110.
František Ramerth s tím souhlasil. Od té doby
byla rodina Ramerthova v čísle 110. Zdatní
mladí manželé Hanischovi, kterým sice roku
1868 dům zapálený jiskrami shořel, získali
po jeho obnovení kolem roku 1874 i sousední usedlost č. 5. Dům č. 5 pak tito manželé předali svému synovi Josefovi, který jej
ještě před svou smrtí roku 1893 prodal své
sestře Aloisii, provdané Giesslové. Dům č. 7
roku 1920 převzal syn Ernest, který se za necelé dva roky smrtelně zranil pádem na kosu.
Ema (vdova po něm), rozená Elgnerová, se

provdala roku 1934 za Ernesta Pelzla z domu
č. 96. V domě č. 7 manželé bydleli až do vysídlení v roce 1946.
Při osídlování se sem nastěhovali Josef a Viktorie Smetanovi z Nivnice. Pravděpodobně
zde bydleli až do roku 1952, potom dům zůstal opuštěný, pouze pole obdělávalo JZD.
Asi od roku 1962 zde bydlel Stanislav Lukeš
s manželkou Margitou, roz. Tulokiovou, která
přišla za prací do Kolína z Modran u Komárna. V Kolíně se seznámila se Stanislavem Lukešem. Do Maletína přišli, když nejstarší syn
měl již 2 roky, měli spolu ještě další 2 děti.
Kolem roku 1970 se prováděla meliorace
obecních pozemků a s bagrem v Maletíně
pracoval pan Josef Klemš z Mohelnice. Zde
se seznámil s již rozvedenou paní Margitou,
kterou si později vzal. Z manželství se naro-

Pan Klemš

dila dcera Zuzana. Pan Klemš byl velikým fanouškem fotbalu, a tak vynaložil obrovskou
energii na vytvoření fotbalového týmu v Maletíně. Využil své práce s těžkou technikou
a sám ve svém volném čase začal s budováním fotbalového hřiště. Maletínští fotbaloví
fanoušci nezapomněli na to, co pro ně pan
Klemš (který zemřel 1996) udělal, a proto se
rozhodli na jeho počest každoročně pořádat turnaj o putovní pohár Josefa Klemše.
I. ročník se uskutečnil 19. 7. 1997 a slavnostní výkop provedla paní Margita Klemšová,
manželka p. Klemše. Po smrti paní Klemšové
zde bydlí dcera Zuzana, provdaná Havlíčková, s rodinou. Musím se také zmínit, že paní
Zuzana byla 8 let velice dobrou kuchařkou ve
školní kuchyni.
Nagyváthyová A.

Dům č. 7 – současnost

Dům č. 8
Tento dům obývala kolem roku 1868 vdova
Pelzlová (Teslin) se svými dětmi, avšak oné
předsvatodušní soboty dům lehl popelem.
Protože se vdova nechtěla pustit do stavby
nového domu, prodala svoje pozemky i se
spáleništěm Františkovi Trautnerovi (pošmistrovi), který dům znova postavil a pak jej
prodal svému bratrovi Matoušovi. Po něm jej
v roce 1901 podědil jeho syn František Trautner, který byl v roce 1914 zvolen starostou
obce. Protože brzy nastoupil jako voják do
války, tak ho vystřídal František Pelzl. František Trautner starostoval ještě od roku 1926
do roku 1938, potom jej vystřídal jeho syn
František Trautner mladší. Ten byl starostou
až do podzimu 1944, kdy byl povolán do války. Po vysídlení rodina bydlela v Egringenu
u Lorrachu, kde v roce 1950 František Trautner starší zemřel.
Při osídlování v roce 1946 sem přišli Karel
a Marie Kunčíkovi z Nivnice. Karel Kunčík byl
prvním předsedou KSČ, která čítala 20 členů.

Od roku 1947 zde bydleli Josef a Karolína
Glacnerovi z Javoří.
Při osídlování v roce 1946 přišli do Maletína také Jan a Emílie Novotní, krátce bydleli
v domě 20 c (stará hospoda) a v tom samém
roce byla opět na povolení MNV zřízena
výčepní a hostinská činnost v domě č. 97
(pod školou), který vlastnil pan Jan Novotný, a protože byl vyučený řezník a uzenář,
byla mu též povolena živnost výsek masa
a následný prodej. Po zestátnění malých
podniků v roce 1948 jejich podnik převzala
Jednota, a jak vzpomíná jejich dcera, přestěhovali se do domu č. 8. Paní Emílie (dcera) vzpomíná, že tatínek kolem roku 1952
byl předseda JZD v Maletíně a potom pracoval jako zedník. Ve volných chvílích chodil
dělat zabijačky v Maletíně a okolí. Maminka
Emílie Novotná starší pracovala jako ošetřovatelka jalovic v místním JZD, a když byla
v důchodu, chodila do JZD uklízet. Manželé
Novotní měli 3 děti, Josefa, Jana a Emílii. Jo-

Manželé Jan a Emílie Novotní

Září 2021
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sef bydlel s rodinou v Rájci, Jan po výkonu
vojenské služby zůstal v Miroslavi, kde se
oženil, a Emílie se provdala do Prahy a poté
se přestěhovala do Kolína, kde žije dodnes.
Vnučka manželů Novotných vzpomíná, že
budova statku na ni jako děvče vždy působila dobrodružně až tajemně. Bylo to velmi
rozsáhlé stavení s velkou zahradou. Obytná

část měla 2 pokoje a velkou kuchyň. Ostatní
plocha byly hlavně stáje pro dobytek a obrovské stodoly na slámu a seno. Součástí
stavení byl také tzv. vejminek, kde se ubytovávali brigádníci na práce v JZD. Pan Jan
Novotný zemřel v roce 1983 a paní Emílie
Novotná se v roce 1990 odstěhovala k dceři
do Kolína.

Od roku 1991 vlastní dům č. 8 Emil a Klára
Mišovi, manželé podnikali v živočišné výrobě. Pan Mišo je od roku 1999 vdovec a jako
důchodce se věnuje zahradě.
Čerpáno ze starých kronik a z vyprávění
paní Emílie Lhotákové, rozené Novotné,
a její dcery.
Nagyváthyová A.

Pan Novotný – zabíjačka

Dům č. 8 – současnost

Okénko do knihovny
GUMP – pes, který naučil lidi žít
Srdceryvné vyprávění očima toulavého psa
Gumpa. Příběh o cestě plné překážek a pastí,
o lásce, která má sílu dosáhnout až za duho-

vý most, o neochvějné psí obětavosti položit život za svého páníčka, o naději, kterou
nespoutá ani ten nejpevnější řetěz, ale také
o zvířecí moudrosti, která
nám lidem otevírá oči.
Gump přináší syrový a autentický příběh, vystavěný
z reálných zkušeností člověka, který se celý svůj život věnuje záchraně týraných psů,
odhalování psích množíren
a napravování křivd, kterých
se lidé v bezcitné honbě za
penězi dopouští i na nejlepším příteli člověka.
Je to kniha bez příkras a hollywoodského zjemňování.
Jako bychom nahlédli do
hlavy toulavého psa Gumpa
a viděli všechno, co si prožil,
jeho očima. Autor se setkal
s trýznivými psími osudy
a s jejich zážitky, nad kterými někdy zůstává rozum
stát. Touto knihou chce
lidem otevřít oči a ukázat
jim, že každý z nás může pomoci, pokud si začne všímat
dění kolem sebe, a přestane
spoléhat, že situaci napraví
někdo jiný. Až pochopíme,
co nám psí duše dokážou

nabídnout, může být náš život mnohem
bohatší.
Knihu doplňují krásné akvarelové ilustrace
Weroniky Gray a fotografie lidí a psů, kterými
se autor v příběhu Gumpa inspiroval.
Pes má v lásce oproti lidem jednu velkou výhodu, on tu lásku nikdy nezapomene a také
ji nikdy nechce vracet zpátky.
Psí láska je jako nebe – nikdy nenajdete
konec.
Jedna ze smutných lidských vlastností je, že
pravou hodnotu věcí kolem nás si začneme
uvědomovat, až když ji ztrácíme.
Začnete se na svět dívat více psíma očima…
Jedním dechem vám rovněž mohu doporučit filmové zpracování, které vešlo premiérově letos v létě do kin s celou plejádou
známých českých herců a hezkých písniček.
Pustíte slzu, ale stojí to za to; nakonec vše
dobře dopadne…
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Zprávičky z naší školičky
Září nám přineslo nový školní rok 2021/2022.
Nově jsme otevřeli 2 třídy. Třídu Berušek pro
děti od 2 do 4 let a třídu Sluníček pro starší
děti, tedy od 4 do 6 let. Naší snahou je vytvořit kvalitnější podmínky pro pracovní činnosti předškoláků, které vedou k rozvoji dovedností důležitých pro vstup do základní školy.
Děti ve školce přivítaly pohádkové postavičky Bob a Bobek, které jsou znázorněny nejen
na oknech školky, ale i na obkladech v kompletně zrekonstruovaných toaletách.
Během celého září se seznamujeme s novými kamarády a prostředím mateřské školy
i s jejími zaměstnanci. Formou her se učíme
značky, které nás doprovází ve školce. Učíme
se pravidlům, která je třeba ve školce dodržovat, abychom zde byli šťastni a v bezpečí.
Společně poznáváme okolí MŠ, pozorujeme
změny v přírodě a věnujeme se sběru přírodnin, ze kterých velice rádi tvoříme.
V průběhu měsíce září jsme se věnovali dopravní výchově spojené s návštěvou dopravního hřiště v MŠ Severáček Zábřeh, která se
uskutečnila 21. září. Na říjen chystáme sběr
kaštanů pro místní lesní zvířátka, výlet do
lesa a drakiádu, kterou každoročně pořádáme společně se základní školou.
Jana Menšíková, DiS.,
vedoucí učitelka MŠ Maletín
Nově vybavená herna MŠ

Hra „Boudo, budko, kdo v tobě přebývá“ a děti
představují domeček plný zajíčků :-)

Tvoření z podzimních přírodnin

Nový školní rok v Základní škole a Mateřské škole Maletín
Prázdniny uběhly jako voda a jsme zpět
ve školních lavicích. Celkový počet žáků
pro školní rok 2021/2022 je momentálně
21 dětí v pěti postupných ročnících ZŠ Maletín. Společně s panem starostou a paní
místostarostkou jsme dne 1. září slavnostně
přivítali 5 žáků prvního ročníku naší školy.

Starší spolužáci a učitelé se snaží, aby se
prvňáčkům ve škole líbilo, a to se daří. Děti
jsou pro vstup do školy dobře připravené
z mateřské školy a výborně se adaptují.
Kromě výuky se ve škole věnujeme tvoření
a vyrábění z přírodních a odpadových materiálů. Docházka dětí do školy i do školky je

však momentálně s nástupem podzimního
počasí negativně ovlivněna vyšší absencí
dětí v důsledku respiračních infekcí a viróz.
Pevně věříme, že se bacily umoudří a bude
lépe.
I letošní uplynulé prázdninové měsíce byly
využity pro stavební a rekonstrukční práce.

Září 2021
Tentokrát se těšíme z nových toalet v mateřské škole, kam se kromě dětí nastěhovali králíci z klobouku Bob a Bobek. Původní
ložnice v 1. patře budovy byla adaptována
na třídu MŠ. Kapacita MŠ je pro velký zájem
rodičů zcela naplněna, je zapsáno 30 dětí.
Z tohoto důvodu jsme přistoupili na rozdělení dětí na třídu Berušek pro děti ve věku
2–4 let a na třídu Sluníček pro děti ve věku
4–6 let. Místní firmou Interiéry Drkoš byla
zhotovena vestavěná skříň na míru, která
odpovídá současným hygienickým požadavkům a slouží k uložení lehátek a lůžkovin
dětí. Díky ochotě a dobré domluvě s panem
Drkošem se podařilo uskutečnit další odborné opravy truhlářského charakteru v MŠ
i v ZŠ. To vše jako vstřícnost, bylo realizováno za cenu výrazně nižší, než od běžné dodavatelské firmy. Pro větší komfort dětí byl
v 1.patře MŠ položen nový koberec, podlahářských prací se ochotně ujal pan Morávek.
Již dlouhou dobu nám na zahradě ve školce chybělo odpovídající zázemí na uložení
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venkovních hraček, sportovních potřeb pro
děti a také na uskladnění dřevěných laviček
v zimním období. Díky zaměstnancům obce
Maletín se podařilo smontovat a umístit zahradní domek, který bude výborně sloužit
k těmto účelům. Touto cestou bych ráda poděkovala všem, kteří provedli výše zmíněné
práce. A nutno dodat, že nové toalety v MŠ
by nebylo možné realizovat bez dotační
podpory, kterou pro tento účel zajistil náš
pan starosta.
Na zahajovacích třídních schůzkách v MŠ
i v ZŠ jsme oslovili rodiče za účelem vytvoření tzv. Ekotýmů, prostřednictvím kterých
v nadcházejícím školním roce plánujeme
realizovat další aktivity ekologické výchovy.
Ve škole se nám přes prázdniny krásně zabydlely a rozmnožily školní žížaly. Část z nich
se brzy přestěhuje do školky a budeme se
věnovat vermikompostování i s malými dětmi. Uskutečnění tradičních kulturních akcí
za účasti veřejnosti je podmíněno příznivou
pandemickou situací. Nejbližší plánovanou

akcí je návštěva dopravního hřiště v Mohelnici a drakiáda, která proběhne na prostranství sportovního hřiště u školy začátkem
měsíce října. Paní učitelka Veronika Galambošová připravila pro školáky zajímavý projektový den plný informací o životě svaté
Ludmily. Připomněli jsme si tak již 1100 let
od zavraždění babičky svatého Václava. Už
nyní nacvičujeme malý kulturní program na
vystoupení při příležitosti vítání nových občánků v naší obci a také pevně doufáme, že
se podaří realizovat tradiční adventní a předvánoční akce.
Se začátkem školního roku přeji všem dětem
i jejich rodičům pevné zdraví a věřím, že již
nebude přerušena prezenční výuka. Děkuji
pedagogům, asistentkám i provozním zaměstnancům ZŠ a MŠ Maletín za velké pracovní nasazení a obětavost při péči o naše
nejmenší v současné složité době.
Mgr. Helena Pospěchová,
ředitelka školy

Projektový den ZŠ – mladší žáci spolupracují se staršími žáky – svatá Ludmila

Slavnostní zahájení školního roku v ZŠ Maletín
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Propagace mas Mohelnicko a metody clld
MŠ Maletín – hygienické zázemí
V rámci 7. výzvy PRV MAS Mohelnicko, z. s.,
byla podpořena Žádost o dotaci s názvem
MŠ Maletín – hygienické zázemí.
V rámci projektu byla provedena rekonstrukce hygienického zázemí budovy mateřské
školy Maletín, zejména výměna prvků technického zařízení, úprava protismykového
povrchu, netěsnost rozvodů technických
instalací a poruchovost termoregulačních
pojistek. Výsledkem je zvýšení hygienických
standardů a zvýšení bezpečnosti užívání prostor pro děti.
Projekt byl realizován za finanční podpory Státního zemědělského intervenčního
fondu ve výši 80 % dotace z celkových
nákladů.
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