Maletínský zpravodaj
číslo 2/ květen 2020

ročník XXVI

Úvodní slovo starosty
Pandemie COVID-19 citelně dolehla také na
naši obec. Na základě nařízení vlády jsme
uzavřeli základní školu a na základě ekonomických rozvah a šetření mezi rodiči byla
uzavřena také mateřská škola a školní jídelna. Obec spolupracovala s krizovým štábem
Olomouckého kraje, kde hlavně zpočátku
jsme pociťovali nedostatek materiální podpory pro zajištění ochranných pomůcek
a dezinfekce. Podařilo se získat pouze desítky
kusů ochranných pomůcek, které jsme předávali hasičům, pracovníkům místní Jednoty
a zastupitelům pro případ nouzového zasedání. Obec provedla také nákupy těchto prostředků po vlastní ose a z vlastních zdrojů.
V naší obci se také projevila solidarita, kdy
některé občanky věnovaly doma šité roušky.
Tímto jmenovitě děkujeme p. Dymáčkové,
Nagyváthyové, Němcové, Svozilové. Roušky
jsme přednostně nabídli našim seniorům
a dále pak přes odběrné místo jsou k dispozici v prodejně potravin. Během pandemie byl
omezen provoz obecního úřadu a jiných institucí. Z tohoto důvodu obec pociťuje zpomalení vyřizování mnohé agendy s ostatními
orgány státní správy.
Ze strany obce byla seniorům nabídnuta
možnost nákupu v místní Jednotě, dovoz
léků z lékárny. Někteří důchodci této služby
využili.
Firma spravující webové stránky obce zprovoznila pro občany mobilní aplikaci V OBRAZE.
Na našich webových stránkách je umístěn
malý banner s logem aplikace a proklikem
a stránka s podrobnými informace a odkazy,
kde a jak aplikaci stáhnout.
Pandemie také zhatila připravované kulturní
akce, které budou přeloženy nebo zcela zrušeny. Podrobněji se o nich dočtete dále.
Nově se potýkáme se situací předpokládaného propadu příjmů daní obecního rozpočtu,
kdy podle aktualizované daňové predikce
z Ministerstva financí dojde ke snížení minimálně o 10 %. Obec bude nucena pružně
reagovat na skladbu schváleného rozpočtu
a určit nové priority a úspory.

Z obsahu

V dnešních dnech snad vidíme pomalý návrat
do normálního stavu, kdybychom měli otevírat školku, jídelnu i školu koncem května.
Naději na další rozvoj také přináší finanční prostředky z dotací Olomouckého kraje, na které
se nám přes nelehkou situaci podařilo dosáhnout. Získali jsme dotaci na provoz a podporu
místní prodejny potravin, dále na vybavení
jednotky sboru dobrovolných hasičů.
Z programu rozvoje venkova nám vyšel projekt na rozsáhlou obměnu místního bezdrátového rozhlasu pro místní části Maletín a Javoří, kdy na 22 místech bude instalováno 57
reproduktorů. Projekt také zahrnuje novou
digitální ústřednu. Realizaci předpokládáme
v průběhu letních prázdnin.
Z Operačního fondu životního prostředí
jsme uspěli s projektem na výsadbu stromů.
Projekt je zaměřen na zlepšení vnitřního klima obce, zadržení vláhy, rozšíření biotopu
v zastavěném území obce. Stromy budou
dodány jako předpěstované, a to druhově
vhodné do našich klimatických podmínek
a ve složení např. habr, lípa, okrasná jabloň,
vrba apod. Máme připraveny 3 lokality, a to
parčík u obecního úřadu, prostranství před
mateřskou školou a prostranství kolem toku
Mírovky.
Zároveň koncem května začnou práce na rekonstrukci autobusových zastávek u obecního úřadu.
Do konce prázdnin provedeme adaptaci
přízemních prostor základní školy na novou
učebnu. Měli bychom se také dozvědět výsledek naší snahy na získání finanční podpory na záměr opravy kulturní památky sochy
sv. Jana Nepomuckého a výstavby chodníku
v obci. Dokončujeme administrativní přípravu projektu opravy hráze obecního rybníka.
Snahou zastupitelů je udržet stálý rozvoj naší
obce a věříme, že složitá celospolečenská situace dojde co nejdříve k normálu.
Přejeme vám všem hodně sil a optimismu, ať
se nám všem i naší obci jen daří.
Ing. Petr Pospěch,
starosta obce
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Pá: 6:30 – 11:30 – podatelna
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Okénko do historie
Čerpáno z kroniky obce Maletín

Novotný František – předseda správní komise
(uprostřed), v pozadí budova č. p. 226

Dne 12. 5. 1945 byla utvořena první místní
správní komise z občanů české národnosti.
Do této byli povoláni: jako předseda František Novotný z č. p. 162, bývalý ředitel realitní
kanceláře pan Horáček z Prahy, jako bezpečnostní referent Karel Makowetz z č. p. 15,
jako sociální pracovnice Růžena Heinzová
z č. p. 1 a jako kancelářská pracovnice Marie
Jarmerová z č. p. 20 e. Tato komise byla do-

plněna německými občany, kteří znali česky,
a to: bývalý starosta Arnošt Zecha z č. p. 114,
Otto Tusch z č. p. 109, Emil Sonntag z č. p. 226
a Alois Pelzl z č. p.164. Správní komise byla
umístěna v budově č. 226 v bývalé obecní
kanceláři. Správní komise vyzvala obyvatelstvo ke klidu a pořádku, zařídili zabezpečení
pohozených různých výbušnin označením
výstražnými tabulkami, zajistila potraviny
nacházející se v místních obchodech tím, že
byly odvezeny do skladiště v budově správní
komise, odkud pak byly občanům vydávány.
Vydala dále potravinové lístky, aby každý dostal svůj patřičný díl. Pro zavedení pořádku
zřídila bezpečnostní službu, kterou prováděli
příslušníci Národní gardy v počtu 15 mužů
z okolních obcí. Tato garda odvedla asi 20
kusů dobytka na žádost úřadu do Zábřeha
pro zásobování hlavně Ostravy. Dále zajišťovala pracovní síly z řad německého obyvatelstva, propustky a podobně.
Pro velkou bytovou tíseň byl proveden počátkem července 1945 první odsun říšsko-

německých příslušníků v počtu 40 osob.
Byli odvezeni vlakem do Bohumína, kde je
vedoucí transportu Jaroslav Bezděk z místní
Národní gardy předal polským orgánům. Pro
stravování SNB a Národní gardy zřídila správní komise v budově č. p. 26 jídelnu.
Koncem června byla opět zřízena četnická
stanice v budově správní komise. Velitelem
byl vrchní strážmistr Jan Kolář, dále strážm.
Kostelecký a strážm. Weigler.
Koncem července a počátkem srpna procházela obcí opět Rudá armáda vracející se do
své vlasti. V tuto dobu odešlo asi 15 rakouských státních příslušníků zpět do Rakouska.
Tito měli povoleno vzíti sebou i své bytové
zařízení.
Od července začalo osidlování naší obce národními správci. A o osidlování si napíšeme
něco příště.
Nagyváthyová A.

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:

3.

návrh střednědobého výhledu obce
Maletín na roky 2021–2023,

4.

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,

– Financování ve výši (tř. 8) -329 909,00, 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,

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,
– Celkové zdroje ve výši 8 563 002,00,

– Běžné výdaje ve výši (tř. 5) 7 540 702,00,
7.
– Kapitálové výdaje ve výši (tř. 6)
1 022 300,00,
–	Celkové výdaje rozpočtu ve výši
8 563 002,00,
•

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

•

příspěvek příspěvkové organizaci
Základní škola a Mateřská škola Maletín, 8.
Maletín 94 dle přílohy č. 2,

•

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

•

neinvestiční příspěvek pro spolky obce
Maletín dle přílohy č. 4 a vzorovou
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
neinvestiční dotace,

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,
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,

9.

zhotovitele + objednávku na vybudování zpevněné příjezdové plochy na parcele č. 20/18 k. ú. Nový Maletín v ceně 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 Maletín 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.

Květen 2020
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Výsledky projednání z 18. řádného zasedání zastupitelstva
obce Maletín konaného dne
27. 4. 2020 v zasedací místnosti OÚ Maletín v 16.00 hodin
Zastupitelstvo schválilo:
1.

doplnění programu a program schůze
ze dne 27. 4. 2020,

2.

zápis a usnesení ze dne 10. 2. 2020,

3.

rozpočtové opatření č. 3/2020,

4.

projednání závěrečného účtu obce Maletín spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za uplynulý kalendářní rok 2019 se uzavírá vyjádřením
souhlasu s celoročním hospodařením
obce, a to bez výhrad,

Maletíně, zhotovitel Mgr. Ladislav Werkamnn, Blažejské nám. 14, 772 00 Olomouc, IČ: 12678171, cena díla 267.950
Kč včetně DPH. Realizace se uskuteční
pouze v případě přiznání dotace,
8.

5.

účetní závěrku včetně výsledků hospodaření obce za účetní období 2019 sestavenou ke dni 31. 12. 2019,

6.

účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Maletín, okres Šumperk, příspěvková organizace, Maletín č. 94, 789
01 Zábřeh za rok 2019,

7.

Smlouvu o dílo č. 200226 na restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v

9.

změnu nájemní smlouvy mezi obcí
Maletín a současným nájemcem nebytových prostor restaurace a přilehlých
skladových prostor v budově č. p. 21
Starý Maletín ze dne 14. 3. 1991 spočívající v dočasném snížení nájmu na nulu Kč
od data 1. 4. 2020 do 31. 5. 2020. Změna
bude zpracována formou dodatku,
schvalují nabídku na technické zhodnocení prostor pro zřízení další třídy v budově základní školy v celkové hodnotě
cca 190 tis. Kč, zhotovitel Marek Pekař
Brníčko 167, 789 75, IČ: 64962814. Zastupitelé pověřují starostu vyhotovením
objednávky. Termín dokončení je do 1. 9.
2020,

10. stažení bodu č. 16 z projednání,
11. zastupitelé rozhodli se neúčastnit výzvy
dotačního programu – výzva JSDH_
V2_2021 – pořízení nového dopravního
automobilu,
12. zastupitelé vyslovují souhlas s umístěním větrných elektráren počtu 3 kusů
dle koordinačního situačního výkresu,
dále souhlasí s připojením na místní komunikace,
13. bezplatný knižní dar pro místní knihovnu Maletín,
14. realizaci projektu „Informační systém
obce Maletín – bezdrátový rozhlas“ dle
podané žádosti,
15. realizaci projektu „Nákup věcného vybavení JSDH Maletín“ dle podané žádosti.

Pozvánka do naší knihovny
Oznamujeme, že je obnoven provoz místní knihovny Maletín, všichni čtenáři, malí i velcí, mohou navštívit nově zrekonstruovanou knihovnu.
Otevřeno máme v pondělí a ve středu od 16.00 do 18.00 hod.
V knihách nalezneme hodně naučného, hodně vtipného, smutného, romantického.
Nakonec jeden moudrý citát od Thomase Alva Edisona:
„Když chci něco objevit, začnu tím, že přečtu o všem, co už se v tomto oboru udělalo – na to jsou všechny ty knihy v knihovnách“.

Svoz nebezpečného odpadu a elektroodpadu
Informujeme občany, že svoz nebezpečného odpadu a elektroodpadu se v jarním termínu neuskuteční. Důvodem zrušení bez náhrady
je situace s vyhlášením nouzového stavu a krizových opatření a také s ohledem na možnosti svozové firmy. O podzimním svozu budete
informováni včas.
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Dále informujeme z oblasti odpadového hospodářství
Důsledně upozorňujeme, že zelené nádoby rozmístěné po obci jsou výhradně určeny na použité jedlé oleje a tuky z domácností.
Do nádob NEPATŘÍ TECHNICKÉ OLEJE (PŘEVODOVÉ, MOTOROVÉ, TLUMIČOVÉ).
DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ TYTO PRAVIDLA DODRŽUJÍ.

Upozorňujeme občany, že je zákaz dovozu a ukládání nebezpečného odpadu k prostorám seníku. Prostor není přizpůsoben
podmínkám sběrného dvora!!!
Obecní úřad informuje, že již nebude provádět vývoz domovních septiků z domů a chat.
Vývoz si máte možnost objednat na ŠPVS Mohelnice, tel. číslo: 583 317 544, 602 296 193.

Vakcinace psů
MVDr. Šebesta oznamuje, že v sobotu 30. května 2020 bude probíhat vakcinace psů proti vzteklině.
Zájemci mohou využít službu očkování a dostavit se v 14:00 hodin k budově obecního úřadu.
V 14:45 proběhne očkování v místní části Javoří naproti domu č. p. 31.

Termíny svozu odpadu 2020
Komunální odpad
6. ledna
20. ledna
3. února
17. února
2. března
16. března
30. března
10. dubna (náhradní za 13. 4.)
27. dubna

11. května
25. května
8. června
22. června
6. července (jede se i ve svátek)
20. července
3. srpna
17. srpna
31. srpna

14. září
28. září (jede se i ve svátek)
12. října
26. října
9. listopadu
23. listopadu
7. prosince
21. prosince

MS Hubert
Vážení občané, dovolte Vás pozdravit jménem mysliveckého spolku Hubert v tomto
ne zrovna jednoduchém období a několik
informací z naší činnosti.
Spolek 29. 2. 2020 pořádal tradiční ples v kulturním domě. Je opravdu škoda, že účast nebyla větší, ale budeme věřit v lepší příští rok.
7. března se konala výroční členská schůze,
na které jsme hodnotili rok 2019 a schválili
plán činnosti na rok letošní 2020. Budeme
se snažit obohatit program obce o každoročně pořádané akce, jako dětský den, 15. 8.
2020 myslivecký den s výstavou trofejí a 20.
2. 2021 myslivecký ples. Doufáme, že tento
současný stav se v brzké době změní a život
i v obci se vrátí do obvyklého dění, a jsme
připravení býti nápomocni obci v případě
potřeby.
Ještě jeden příspěvek na závěr. V tomto období příchodu jara máme v plánu provést
i úklid odpadků v revíru, které si zvykli někte-

ří z nás odhazovat do přírody. A není toho
málo, u lesa
můžeme najít
vlnitý eternit,
nádoby s vyjetým olejem,
p n e u m a t i k y,
plasty
všeho
druhu, stavební odpad vyvezený na místa,
kde by to ani
nikdo nečekal.
Proto se obracíme na každého,
aby neničil přírodu, ale spíše
se zamyslel a pomohl s nápravou tak, aby při
procházce měl jen ten lepší pocit.

Za výbor MS Hubert,
předseda L. Krejzek

Květen 2020
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Mikroregion Mohelnicko

Pracovníci Mikroregionu Mohelnicko oznamují, že se ruší tradiční den mikroregionu, který se měl konat v červnu v Klopině.
Důvodem je opatření vyhlášené vládou v oblasti nákazy COVID-19.
Akce bude přeložena na příští rok.
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Společenská rubrika
Opustili nás:

Přivítali jsme:

Svozil Josef		
listopad 2019

Nováková Gabriela

srpen 2019

Šebestová Dominika

říjen 2019

Havlíková Božena		
duben 2020

Stojaspal Matěj		

listopad 2019

Purkertová Beáta		

prosinec 2019

Damajka Antonín		
květen 2020

Schubert Daniel		

leden 2020

Původní termín přivítání nových občánků jsme měli naplánován na duben,
ale vše je jinak v souvislosti se zdravotními omezeními.
Takže pokud situace dovolí, vítání se uskuteční na podzim.

Ze života naší školy – duben 2020
Na závěr únorového příspěvku ze života naší
školy jsem vyslovila přání, ať plaveckým výcvikem posílíme imunitu našich dětí a překonáme tak chřipkovou epidemii a již brzy přivítáme ve zdraví jaro… Vše je jinak. Náš život
se obrátil vzhůru nohama. Bylo úterý 10. 3.
a žáci naší ZŠ a MŠ se zrovna vraceli z druhé
lekce plaveckého výcviku, když bylo vydáno
nařízení vlády o zákazu osobní účasti žáků
ve vyučování z důvodu koronavirové epidemie s platností od 11. 3. To, že od zítřka nepůjdeme do školy, bylo pro děti i pro učitele
nepochopitelné. Koronavirus přišel nečekán
a nezván. Nikdo z nás nevěděl, jestli budeme
doma týden, dva týdny, nebo déle. O dva dny
později byl vyhlášen stav nouze a z důvodu
ochrany zdraví našich zaměstnanců i dětí
jsme přistoupili k uzavření mateřské školy.
Na nadcházející jarní období jsme plánovali
pro děti i pro veřejnost velmi pestrý program,
který přesouváme na bezpečnější období.
Společně s dalšími školami z Mohelnicka
jsme se prostřednictvím MAP zapojili do environmentálního projektu s tematikou vyrábění z odpadového materiálu. Cílem projektu je osvěta dětí s tematickým zaměřením na
potřebu a spotřebu, následný vznik odpadů
a jeho třídění. V průběhu měsíce února až do
uzavření školy jste nám vy, rodiče, svědomitě přinášeli odpadový materiál z domácnosti
jako vršky od PET lahví, ruličky od toaletního
papíru a utěrek, plechovky, krabičky, které
využijeme pro tvoření s dětmi. Nashromáždili jsme opravdu velké množství materiálu, za
což Vám děkujeme. Vše jsme pečlivě uložili
a později využijeme. Slibujeme, že o plánované aktivity pro rodiče a širokou veřejnost
nepřijdete. Společně věříme, že kurz pletení
z papíru i keramika se uskuteční na podzim.

Všichni si nyní uvědomujeme, že zdraví je
v životě to nejdůležitější.
Byli jsme nuceni přizpůsobit se nouzovému
stavu a přistoupit ke každodennímu používání digitálních technologií za účelem zajištění výuky našich dětí. V současné době je
zajišťována distanční výuka formou zadávání
učiva dle ŠVP ke splnění doma. Jako podporu
zajišťujeme pravidelné videohovory se skupinkami žáků nebo s jednotlivci dle možnosti
a dle zájmu dětí a rodičů. Žáci jsou odkazováni na výuková videa na internetu, dále využíváme výukových portálů Didakta a Wocabee.
Dle reakcí rodičů i dětí vyplývá, že se do normální školy děti moc těší. Moderní technologie osobní kontakt nahradit nemohou. Starší
děti si uvědomují vážnost celé situace.
Zápisy do prvních ročníků letos proběhly
bez přítomnosti dětí. I přes tuto nepříznivou
okolnost se v září těšíme na 5 budoucích prvňáčků. Pokud to situace umožní, věříme, že
v průběhu června uspořádáme seznámení
dětí se školou. Během měsíce května proběhnou zápisy dětí do mateřské školy. Nepřítomnost dětí ve škole jsme využili zahájení
přestavby bytové jednotky na školní třídu,
kterou budeme již od září využívat.
Momentálně se intenzivně připravujeme na
obnovení výuky ve škole a na přítomnost
dětí ve vyučování. Od 25. května plánujeme
otevření všech našich součástí, tedy ZŠ, MŠ,
ŠJ a ŠD. V naší malotřídní škole budou zajištěna odpovídající hygienická opatření a dodrženy vládou stanovené počty žáků ve skupinách. Dodržíme sezení žáků s odstupem
2 m od ostatních a každé ráno bude dětem
měřena teplota bezkontaktním teploměrem.
Do ZŠ i do MŠ budou přijímány pouze zdravé
děti bez respiračních obtíží a zcela bez rýmy.

I nadále se budeme se řídit rozhodnutím
vlády a podle toho uzpůsobíme používání
ochranných pomůcek. Aktuálně je již známo,
že děti v MŠ budou moci být bez roušek.
Jedním z domácích úkolů nejen pro děti,
ale i pro rodiče v době koronavirové bylo
vyrobit model jejich domu pro budoucí sestavení modelu naší vesnice. Mnohé děti se
úkolu chopily opravdu zodpovědně. Nebylo to vůbec jednoduché a za pomoc rodičů
děkujeme, jinak by nemohla vzniknout tak
nádherná díla. Přinášíme fotografie výrobků
dětí i záběry z domácího vyučování. V rámci
slohové výchovy děti psaly na téma „Maletín
je mým domovem“. Nejnápaditější a nejzdařilejší díla budou na konci školního roku odměněna knižní cenou. I nadále (děti i dospělí)
prosím posílejte své příspěvky a fotografie
vašich výrobků.
Dovolte mi, abych poděkovala všem pedagogům naší školy, kteří se podílejí na zajišťování
distanční výuky, komunikují s rodiči, zajišťují
online hodiny pomocí Skype, kontrolují splnění učiva. Věřte, že i když pracujeme z domova, je to náročnější než běžná výuka. Velký
dík patří rodičům, kterým záleží na vzdělání
jejich dětí a aktivně s námi spolupracují. Protože nám momentální situace překazila nácvik na tradiční velké vystoupení v kulturním
domě ke Dni matek, ráda bych touto cestou
poděkovala všem maminkám a babičkám za
jejich péči o své děti a vnoučata.
Jménem všech zaměstnanců naší školy
a školky moc zdravím všechny děti a jejich
rodiče v této nelehké době. Těšíme se, až se
opět uvidíme ve škole a ve školce.
Všem spoluobčanům přeji pevné zdraví a již
brzy na viděnou!
Mgr. Helena Pospěchová
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Zprávičky z naší školičky
Milí rodiče a naše milé děti,
jelikož v důsledku šíření koranoviru je naše
školka zavřená, rozhodli jsme se Vám napsat
krátký pozdrav.
Doufáme, že si v rámci rodiny užíváte jeden
druhého a máte na sebe alespoň trochu více
času. Bylo hezké počasí, tak jste určitě trávili
hodně času venku v přírodě na sluníčku, které všichni potřebujeme… Na zahrádkách je
v tomto jarním období spousta práce, a tak
můžete maminkám pomáhat sázet, zalévat,

pozorovat rostlinky, jak rostou. Nezapomeňte si také zazpívat a starší sourozenci Vám
určitě rádi přečtou nějakou hezkou pohádku
z knížky a procvičí se tak ve čtení. Zkuste si
vzpomenout i na hry, co jsme se ve školce
učili a zahrát si je třeba všichni společně.
Před uzavřením školky jsme se věnovali využíváním recyklovatelného odpadu. Poznávali
jsme různé druhy materiálů, seznamovali se
s recyklací, využívali odpadový materiál ke
tvoření. Můžete i doma vyrábět z tohoto ma-

teriálu různé domečky, dopravní prostředky
a cokoliv, co Vás napadne. Fantazii se meze
nekladou.
V současné době již připravujeme znovuotevření školky, těšíme se na Vás, posíláme touto
cestou hodně pozdravů, přání pevného zdraví a doufáme – brzy na viděnou.
Moc Vás všechny zdraví Vaše paní učitelky
Jana Menšíková, DiS.

Zápis do MŠ Maletín
proběhne dne 14. 5. 2020 od 9.00 do 13.00 hod. v budově ZŠ.
S sebou si rodiče (zák. zástupce) přinesou rodný list a očkovací průkaz dítěte, občanský průkaz a potvrzení od lékaře
(formulář lze vyzvednout v ZŠ).
Pro děti narozené od 1. 9. 2014 – 31. 8. 2015 je předškolní vzdělávání povinné.

Soutěž – tvorba komiksů nejen pro žáky ZŠ a děti MŠ Maletín!!!
Naše škola je zapojena do projektu MAP Mohelnicko, jehož cílem je osvěta dětí v oblasti
odpadů. Akce je součástí několika navazujících projektů environmentálního charakteru
s rozličnými aktivitami tématiky EVVO a dopadem na žáky základních škol na území Mohelnicka a širokou veřejnost.
Projekt naší školy je zaměřen na tvorbu
komiksů s tématickým zaměřením na třídění odpadu, jeho potřebou a spotřebou.
Jistě jste si všimli, že současný stav, kdy jsme
doma a vaříme a spotřebováváme, přispívá
k tomu, že naše domácnosti chrlí obrovské
množství odpadu. Vymyslete s dětmi komiks – kreslený příběh o tom, jak nakládá-

te s odpady vy (třídíte), nebo jak se snažíte
přispět k tomu, abyste neprodukovali tak
velké množství zejména plastového odpadu (používáte látkové pytlíky a tašky).
Fantazii a kreativitě se meze nekladou, přinášíme několik typů:
1/ Na práci s mladšími dětmi – nakoupíte
jídlo, vznikne hromada odpadků, vytřídíte,
odveze popelářské auto… kompostujete a
vznikne hlína atd…
2/ Na práci se staršími dětmi můžete vzít
v úvahu širší kontext celého problému – nakoupíte jídlo, vznikne hromada zejména
plastů, které skončí v moři, to je rozemele na
mikročástice plastů, které se znovu ocitnou

v potravním řetězci v podobě plastů v pitné
vodě, v tuňákovi atd. Igelitový pytlík od vašich rohlíků si mořská želva splete s medúzou
a důsledkem nezodpovědného lidského počínání uhyne…
Délka a rozsah komiksu na výkres A4. Výtvarné provedení může být různé – pastelky, fixy, barvy. Těšíme se na Vaše nápady a
do soutěže zveme i děti, které nenavštěvují naši školu. Pokud se do tvorby komiksů
zapojí i dospělí, bude to pro děti velkou
inspirací.
Projekt trvá do 31. 12. 2020 a nejpovedenější
práce budou zveřejněny a oceněny hodnotnými cenami (tablet).

Slohová práce František Basler

Slohová práce Vojtěch Pospěch

Domácí škola Jakub Michalčak
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Slohová práce Monika Menšíková

Těšíme se do školy

Obecní úřad Mgr. Petr Bartošová

Online výuka žáků

Narozeninová oslava ve škole Zdenda Hrubý

Tvoření doma Zdenda s Elenkou

Výrobek Františka a Jiřího Baslerových

Výrobek Martin Janků

Školní autobus se zastávkou Daniel Nehyba
s tatínkem

Výrobek Darinka Mlčůchová

Lukáš Drietonský a jeho ježek

Školka Ivana Bannertová
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