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ročník XXVII

Úvodní slovo starosty
Vážení občané,
v průběhu jara, a to již počátkem dubna, zahájíme rozsáhlé stavební práce na liniových
stavbách dopravní a technické infrastruktury. Tyto stavby vygenerují jistá omezení
pro nás všechny. Jedná se o částečné anebo
úplné uzavírky během výstavby chodníku
a rozsáhlých oprav místních komunikací v Javoří a částečně v Maletíně. Protože uzavírky
a omezení budou vyvolány podle aktuálního
průběhu a požadavků stavby, doporučujeme Vám sledovat úřední desku nebo webové stránky obce, kde o těchto skutečnostech
budeme informovat v mírném předstihu.
Další akcí, která bude probíhat, je rekonstrukce hlavní větve obecního vodovodu
včetně jeho přeložek – „Stavební úprava
a přeložky vodovodu Maletín“.
Obec jako akcionář společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s., vyvolala jednání o nutné rekonstrukci z důvodů častých
poruch.

Výměnu bude realizovat provozovatel vodovodů – Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Stavba bude investována ze zdrojů společnosti VHZ Šumperk,
a. s. Proběhne v termínu od dubna do srpna 2021 v koordinaci s investicí obce – Výstavba chodníků v obci Maletín. Z důvodu
uvedeného výše budou probíhat odstávky dodávek pitné vody, které se dotknou
nejen přímo přepojovaných odběratelů,
ale rovněž odběratelů, kteří nejsou stavbou přímo dotčeni. Předpokládaná doba
jednotlivých odstávek se bude pohybovat
v řádu jednotlivých hodin a odběratelé
v dotčené lokalitě budou na odstávku dopředu upozorněni. V případě delších odstávek bude provedeno náhradní zásobování
pomocí cisteren s pitnou vodou. Přes veškerou snahu lze v průběhu stavby očekávat
některé negativní jevy při dodávce vody,
jako např. přechodné změny tlaku či výskyt
zákalu.

Obec Maletín
Maletín 21, 789 01 Zábřeh
Tel.: 583 448 122
E-mail: podatelna@maletin.cz
Web: http://www.maletin.cz
Úřední hodiny
po dobu omezeného provozu:
Po: 8:00 – 10:00, 12:00 – 16:00
St: 8:00 – 10:00, 12:00 – 16:00
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Na základě dohody se zastupiteli obce připravíme projekt na rekonstrukci hygienického zázemí (umývárna a záchody) v mateřské
škole. Připravený projekt zkusíme realizovat
s podporou MAS Mohelnicko. Z dosavadního
průběhu přípravy se záměr vyvíjí velmi nadějně. V neposlední řadě čekáme, po úspěšné formální kontrole naší žádosti o dotace,
na finální potvrzení ze strany poskytovatele

dotace na zbudování cyklospočinku s herním prvkem v části Jahodnice. Ten bychom
také rádi vybudovali v tomto roce. Jak je vidět, i přes obtíže, se kterými se naše společnost potýká, čeká obec Maletín pracovní rok
v plném nasazení. Naší snahou bude všechny záměry zdárně realizovat.
Na závěr Vám přeji hodně sil pro překonání
všech obtíží, které přináší současná složitá

doba. Je opravdu těžké a únavné fungovat
alespoň nějak normálně, kdy se i po roce
pandemie situace jen zhoršuje. Doufejme,
že naše vláda najde konečně cestu z tohoto
bludného kruhu a opatření i akceschopnost
nabydou nějakého smysluplného efektu.
Ing. Petr Pospěch,
starosta obce
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Výsledky projednání z 23. řádného zasedání
Zastupitelstva obce Maletín konaného dne 22. 2. 2021
v 16:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Maletín
Zastupitelstvo schvaluje:
1. program zasedání ze dne 22. 2. 2021
včetně doplnění;
2. rozpočet obce na rok 2021, celkové
zdroje ve výši 9 917 659 Kč, celkové výdaje ve výši 9 917 659 Kč, z toho běžné
výdaje ve výši 8 054 659 Kč, kapitálové
výdaje 1 663 000 Kč;
3. závazné ukazatele rozpočtu dle přílohy
č. 1 materiálu „Návrh rozpočtu“ včetně
připomínek;
4. příspěvek příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Maletín,
Maletín č. 94;
5. rozpočet a čerpání sociálního fondu
obce Maletín pro rok 2021;
6. neinvestiční příspěvek pro spolky obce
SROM Maletín, MS Hubert Maletín, TJ
Maletín včetně vzorové veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace;
7. veřejnoprávní smlouvu mezi obcí Maletín a Jednotou, spotřebním družstvem
Zábřeh, Masarykovo náměstí č. p. 45/5,
Zábřeh, IČ: 0032433, na zajištění potravinové obslužnosti v malé obci ve výši
96 000 Kč, v případě neposkytnutí dotace
z Olomouckého kraje ve výši 48 000 Kč,
sjednává se dotace ve výši 48 000 Kč;
8. dodatek č. 1 k příkazní smlouvě mezi
obcí Maletín a Marií Paděrovou, Dukelská 1240, 790 01 Jeseník, IČ: 880 54 446,
kdy se mění doba uzavření smlouvy, a to

9.

10.

11.

12.

13.

na dobu neurčitou. Zastupitelé pověřují
starostu podpisem dodatku smlouvy;
příkazní smlouvu mezi obcí Maletín
a Jiřím Štýbnarem, Čajkovského 86/3,
779 00 Olomouc, IČ: 180 65 597, za výkon
činnosti koordinátora na stavbě „Výstavba chodníku v obci Maletín“ s odměnou
7 500 Kč měsíčně. Odměna bude pouze
v měsících, kdy budou probíhat stavební
práce. Zastupitelé pověřují starostu podpisem smlouvy;
cenovou nabídku na technický dozor
ing. Zdeňka Vitáska, U tenisu 2625/1,
787 01 Šumperk, IČ: 039 38 760, ve výši
49 610 Kč s DPH, zastupitelé pověřují
starostu podpisem smlouvy nebo objednávky (dle požadavku ze SFDI);
pravidla pro prodej pozemků v majetku
obce Maletín pro účel výstavby rodinných domů – lokality tak, jak byly předneseny;
prodej pozemku parcelní č. 1251/9, k. ú.
Starý Maletín, o výměře 1 546 m2, za
účelem výstavby rodinného domu dle
Pravidel pro prodej pozemků pro účel výstavby rodinných domů, způsob první –
princip odloženého vlastnictví v evidenci
katastrálního úřadu. Žadatelem je L. B.
Prodejní cena je 10 Kč za 1 m2, zastupitelé
pověřují starostu podpisem smlouvy;
prodej části pozemku parcelní č. 154/3,
k. ú. Starý Maletín, manželům Ch. za cenu

14.

15.

16.
17.

18.

170 Kč za 1 m2 bez DPH. Výměra bude
upřesněna geometrickým plánem. Dále
zastupitelé schvalují prodej studny na
pozemku p. č. 154/3 v k. ú. Starý Maletín
manželům Ch. za cenu 1 500 Kč bez DPH
za 1 m hloubky, přičemž hloubka studny
je 5 m dle grafu laboratoře z Olomouce.
Zastupitelé pověřují starostu podpisem
smlouvy;
záměr vyzvat zájemce k předložení cenové nabídky na odkup pozemku parcelní č. 484/8, k. ú. Starý Maletín, cena
musí být vyšší než cena vyhlášená záměrem prodeje dne 17. 12. 2020;
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 s dočasném snížením nájmu na 0 Kč
od data 1. 2. 2021 do 31. 3. 2021. Změna bude zpracována formou dodatku.
Zastupitelé pověřují starostu podpisem
dodatku;
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021
o místním poplatku z pobytu;
celkový počet pracovníků na veřejně
prospěšné práce v obci v roce 2021, a to
4 osoby;
dodatek č. 7 – doplnění strategického
plánu „Programu obnovy vesnice Maletín od roku 2007“, konkrétně bod 2. 6.

Odpadové hospodářství
Těsně před koncem loňského roku byl schválen nový zákon o odpadech, který zásadně
mění výši skládkovacího poplatku za ukládání komunálního odpadu. Z legislativy vyplynuly povinnosti obcí. Obec má slevu na
trvale přihlášené občany. Počítá se, že občan
by neměl vyprodukovat více než 0,2 tuny
komunálního (směsného netříděného) odpadu. Obec má 395 obyvatel, tj. 395 x 0,2 =
79 tun. Za tunu nám účtují 500 Kč. Veškerý
směsný odpad nad 79 tun nám účtují 800 Kč
za tunu. Obec v roce 2020 vyprodukovala
120 tun tohoto odpadu, čili za každou ze 41
tun platíme 800 Kč. Obec zaplatí o 32 800
více. Možná se ptáte, proč vám to říkáme:
TŘIĎTE ODPAD!

textil) – na to jsou samostatné kontejnery,
železo patří do sběru. Plasty je nutné shromažďovat v pytlech k tomu určených. Jsou k dispozici v kanceláři OÚ. Svozová firma neodveze plasty
uložené například v igelitových taškách, sáčcích,

ze kterých se plast lehce vysype, apod. Nakonec
tento odpad skončí v netříděném odpadu a to je
špatně. Rozhodně do kontejnerů nepatří zbytky
ze stavby, nábytek a podobně. Všechen tento
odpad nám navyšuje částku za skládkovné,

Chtěli bychom apelovat na to, abyste opravdu třídili odpad (papír, plasty, sklo, jedlé tuky,
Ukázka netřídění odpadů
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a jak jsem již výše uvedla, není to částka malá.
Tyto peníze by se daly využít daleko lépe. Proto celý rok budeme kontrolovat třídění odpadu

a v případě, že by se situace nezlepšila, obec by
musela od následujícího roku přistoupit (ač nerada) k výraznému navýšení poplatku za svoz

odpadu. Přikládáme malou tabulku, jak třídit
odpad.
Nagyváthyová A.

Svoz nebezpečného odpadu a elektrozařízení
Obec Maletín ve dnech 6.–11. dubna 2021
včetně bude provádět svoz nebezpečného
odpadu a elektrozařízení z domácností na
sběrné místo před odvozem k jeho likvidaci.
Občané mohou v určené dny tento odpad
dát na místo před dům, kde jej bude možno
bez problému naložit a odvézt. Uložení provádějte a zabezpečte tak, aby nedošlo k úni-

ku tekoucích látek (oleje, barvy, autobaterie)
a rozfoukání odpadu větrem po okolí. Svoz
a uložení na sběrném místě budou řídit pracovníci obce Maletín, proto je nutné se řídit
jejich pokyny.
Elektrozařízení (ledničky, mrazáky, pračky,
televize, rádia, počítače, mobilní telefony
apod.) odebere od obce svozová firma EKO-

-UNIMED zdarma za předpokladu, že toto
elektrozařízení bude kompletní. Jinak zařízení bude hodnoceno jako nebezpečný odpad
a obci bude účtován poplatek za jeho likvidaci, který se následně převede i na občana,
který tento odpad vyprodukoval.
Děkujeme.

Místní poplatky za odpad a psy
Poplatek za odpad
Výše poplatku činí i v tomto roce 460 Kč na osobu a kalendářní rok. Platí se (odvádí) bez výzvy a bez vydání platebního výměru.
Poplatek je splatný do 30. 9. běžného kalendářního roku a lze jej hradit bankovním převodem, složenkou nebo na pokladně OÚ
(Maletín, Starý Maletín č. p. 21). Občané mohou poplatek hradit i ve splátkách, a to kdykoliv do data splatnosti a bez sjednání
splátkového kalendáře. V případě platby bezhotovostně je nutné uvést variabilní symbol pro správné zařazení platby.
Variabilní symbol bude sdělen na požádání na OÚ. Číslo bankovního účtu 8829841/0100.

Poplatek za psa
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) za jednoho psa ...................................................................................................................................................................................................
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ...............................................................................................................................
c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let ..........................................................................................................................................
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba nad 65 let .........................................................................
e) za psa chovaného v domě se dvěma a více byty – do šesti bytů......................................................................................................
f ) za druhého a každého dalšího psa v domě se dvěma a více byty – do šesti bytů......................................................................
g) za psa chovaného v domě se sedmi a více byty.....................................................................................................................................
h) za druhého a každého dalšího psa chovaného v domě se sedmi a více byty ............................................................................

70 Kč
100 Kč
50 Kč
100 Kč
100 Kč
150 Kč
150 Kč
200 Kč

Platí se bez výzvy a bez vydání platebního výměru.
Poplatek je splatný do 31. 3. běžného roku a opětovně lze hradit bankovním převodem, složenkou a na pokladně OÚ.
Číslo bankovního účtu 8829841/0100.
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Volné pobíhání psů
Upozorňujeme občany na OZV č. 1/2006,
kterou se upravují pravidla pro volný pohyb
psů na veřejném prostranství (tato vyhláška je k nahlédnutí na webových stránkách
obce Maletín). Z vyhlášky vyplývá, že
každý pes při pohybu na veřejném prostranství musí být veden na vodítku,

aby neobtěžoval, a hlavně neohrožoval
ostatní obyvatele.
V ostatních případech by při venčení měla
být osoba, kterou volně pobíhající pes poslechne na přivolání. Dále upozorňujeme
majitele pejsků, že jsou povinni po svých
miláčcích uklízet exkrementy, které vykonají

na prostranství jiném než je jejich vlastní. Porušování povinností stanovených touto OZV
bude postihováno podle platných právních
předpisů, například zákona č. 200/1990 Sb,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Nedodržování těchto povinností můžete hlásit POLICII MOHELNICE.

Historie domů v obci a jejich obyvatel
Zahajujeme seriál o historii maletínských domů, údaje budeme čerpat z kroniky obce Maletín a někdy i z vyprávění pamětníků, příbuzných. Jako
první začínáme číslem 1.

Dům č. 1
Tento dům stojí po pravé straně při vjezdu do
Maletína směrem od Krchleb a je zapsán v seznamu chráněných státních památek v obci
pro štukatérskou práci na fasádě domu. Byl
postaven v roce 1839 kamenickým mistrem
a sochařem Kutzerem. Jeho potomci v něm
bydleli až do konce devatenáctého století,
posledním z nich byl Anton Kutzer. Potom
jej získal zřejmě koupí Josef Schertler, který přišel z Krchleb. Ten jej r. 1902 předal své
dceři Karolíně, provdané Hegerové. Manželé
Hegerovi dům o několik roků později prodali tkalci Františku Heinzovi. František Heinz
zemřel 26. 3. 1945 a jeho manželka Rosalie,

rozená Geyerová, byla v roce 1946 odsunuta
a zemřela 17. 5. 1953 v nemocnici v Nannhofenu v Horním Bavorsku. Poté převzal usedlost syn Franz Heinz, který si vzal za manželku Rosu, rozenou Snihovou. Po její smrti se
oženil v roce 1964 s Christel Ramertovou,
provdanou Křížovou, která se narodila v roce
1921 zde v Maletíně, ale své dětství prožila
na Svojanově, kde chodila i do školy. Otec
J. Ramert byl kameník. Christel byla odsunu ušetřena z důvodu očekávaného sňatku
s českým občanem a narození syna Petra
(1946) – ke sňatku v té době však nedošlo.
První sňatek uzavřela s Janem Křížem, kte-

rý se přistěhoval z Vysočiny. Měli spolu dva
syny – Zdenka (1949) a Jana (1950). Pracovala jako poštovní doručovatelka, také jako
pěstounka v MŠ. V roce 1958 se jí narodila
dcera Kristýna. V tomto domě potom zůstal
syn Zdenek, který se oženil s Danou, rozenou Rolinkovou, z Gruny. Zdenek Kříž byl
v roce1998 spoluzakladatelem spolku rybářů – SROM, kde byl hybnou silou. Také byl 2x
starostou obce Maletín, a to v letech 1990–
1994 a v letech 2006–2010. Tento dům stále
patří rodině Křížových.
Zdroj: Kronika obce Maletín,
Nagyváthyová A.
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Společenská kronika
Dne 2. 5. 2021 oslaví významné životní jubileum 85 let paní Marie Flášarová.
Vše nejlepší a hodně zdraví přeje rodina Flášarova a Friebova.

Trochu statistiky z obce Maletín za rok 2020
Počet obyvatel k datu 1. 1. dosáhl 411 osob. Narodilo se celkem 7 dětí, z toho 3 děvčátka a 4 chlapci. Zemřelo 5 občanů.
Do obce se přistěhovalo 17 lidí, 4 se z obce odstěhovali.

Fenomén doby – ledový muž Wim Hof
Není snad v této době člověka, který by neslyšel o Nizozemci Wim Hofovi a jeho metodě budování imunity. V současné době, kdy
bojujeme s koronavirem, už mnozí pochopili,
že se o své zdraví musíme starat především
sami a nespoléhat se na lékaře. Možná i proto se jeho kniha, která u nás vyšla vloni na
podzim, stala okamžitě bestsellerem.
Podle odborníků lze s jistotou říci, že pomocí
této metody můžete docílit lepšího fungování imunitního systému. Mimo jiné je Wim
Hofova metoda výborná pro boj se záněty.

Wim se narodil v Holandsku roku 1959, a ačkoliv ho sníh přitahoval už odmala, zlom
přišel před třiceti lety, kdy ho prostě napadlo vlézt do hromady ledu jen proto, že chtěl
vědět, jaké to je. Vydržel to 30 vteřin, ale bylo
to dost, aby pocit odstartoval jeho životní
dráhu ledového muže.
Od této chvíle vstoupily chlad a ledové koupele do jeho každodenního života. Jeho metoda otužování je založena současně na dýchání a nastavení mysli. Na vše si přišel sám.
Zkoušel, vnímal své tělo, učil se od přírody.
Uběhl maraton za polárním kruhem v letním
oblečení a bos. Na jeden nádech zvládl uplavat více než 66 metrů pod ledem. Vylezl do
7 300 m n. m. hory Mount Everest v letním
oblečení bez kyslíkové bomby. O dalších neskutečných počinech držitele 21 Guinessových rekordů se můžete dočíst v knize.
„Tato metoda je velmi jednoduchá, přístupná
a také podložená vědou. Může ji praktikovat
kdokoli, nemá v sobě žádné dogma, jen přijetí. A svobodu.“

Metoda Wima Hofa (WHM, podle anglického Wim Hof Method) dokáže restartovat
chemické procesy v našem těle a navrátit
je do „prvotního nastavení“, do stavu, který
byl pro nás přirozený, než jsme se nechali
zhýčkat moderními a pohodlnými vymoženostmi.
Člověk praktikující WHM je schopen regulovat svůj autonomní nervový systém, což
znamená, že si umí udržet stálou tělesnou
teplotu navzdory extrémní teplotě okolí.
Dokáže nejen povzbudit imunitní systém
a nastolit emoční rovnováhu, ale také zlepšit fyzickou výkonnost, regulovat
bolest, zvýšit energii, potlačit záněty, a dokonce
zlepšit sexuální život. A to
se v době, kdy čelíme záplavě civilizačních chorob,
na jejichž vzniku má podíl
oslabená imunita, celkem
hodí. Svým způsobem jde
o metodu zlepšující celkově naše tělo a zdraví. Kromě imunitního systému a zánětů si dokáže hravě poradit i s jinými problémy, které se mohou vyskytovat
u lidí všeho věku.
První částí je dýchací cvičení, které lze přirovnat ke kontrolované hyperventilaci.
Hyperventilace je rychlé dýchání, které
způsobí vysoký obsah kyslíku v těle, díky
čemuž se člověk povzbudí a cítí se lehce.
Jedním z důsledků této praxe je kompletní
okysličení krve a buněk.
Druhou částí metody je vystavování se chladu. Pokud jste začátečníci, začněte studenou
sprchou. Začněte od kotníků a pokračujte
celýma nohama, břichem, rameny, krkem
a zády a nakonec hlavou. Počáteční šok, třes
a hyperventilace jsou normální. Snažte se
zůstat klidní a lehce dýchejte. Zavřete oči
a opravdu se snažte přijmout zimu.
Expozice chladu funguje jako vzpírání,
v průběhu času se stáváte silnějšími. Po
nějaké době (podle Wima jen 1 až 2 týdny) se
vaše žíly stávají zdravějšími a snížíte tak po-

třebnou sílu, kterou musí vaše srdce použít
k pumpování krve do oběhu těla. Všimněte
si, jak se po studené sprše cítíte úžasně a po
teplé trochu mrzutě.
Proč je chlad jako váš nejlepší přítel (nebo
nejhorší nepřítel):
• Sprchování v chladné vodě zlepšuje váš
metabolismus.
• Stimuluje ztrátu tuku.
• Dokonce bylo zjištěno, že snižuje záněty v těle.
• Studené teploty stimulují tělo, aby správně regulovalo hladiny hormonů.
• Vystavení se chladným teplotám přes sprchu (nebo ledové koupele!) zlepší kvalitu
spánku.
• A dokonce způsobí, že tělo uvolní více endorfinů.

Věda správného dýchání – když dýcháte
správně, dojde k následujícím situacím:
• Máte více energie.
• Vaše hladina stresu je snížena.
• Svaly pracují na optimální úrovni, což
vám poskytuje vyšší výkon ve sportu
i práci.
• Váš imunitní systém se zlepšuje.
Pokud jste připraveni objevovat svůj potenciál a překračovat hranice svých fyzických
možností, pak je tato kniha přesně pro vás;
případně na internetových stránkách najdete mnoho praktických rad a zkušeností.
Zdroj: internet, kniha Wim Hof;
zpracoval Karel Mlčoch
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Vánoční výzdoba
I v loňském roce probíhala soutěž o nejhezčí dům s vánoční výzdobou. Nazdobených
a osvětlených domů v naší obci je víc a víc.
Proto děkujeme všem, kteří se do soutěže
zapojili a svojí výzdobou potěšili sebe a také
ostatní. Je stále těžší vybrat tu nejkrásněj-

ší výzdobu. K velmi pěkným patřila výzdoba
u Michalčáků, Kotrlých, Tomáše Staňka, Lenky Žalmanové. Na Javoří je třeba zmínit Mausovi a také Schubertovi.
Jenom tak pro zajímavost: na facebooku psali o vánoční světelné výzdobě okolních obcí

a někdo tam napsal: ,,Maletín, jedině Maletín“ – a to podle mě mluví za vše.
Ještě jednou všem děkujeme. Těšíme se na
letošní Vánoce a budeme doufat, že budou
se sněhem, ale hlavně bez COVIDU. Na závěr
alespoň malá ukázka vánoční výzdoby.
Nagyváthyová A.

Zprávičky z naší školičky
Letošní zima byla bohatá na sníh a pravé zimní počasí, což jsme s dětmi s radostí přivítali.
Na zahradě školky se odehrávaly všechny
možné zimní radovánky. Děti se předháněly,
kdo vyrobí největší sněhovou kouli, stavěly
sněhuláky, tvořily „andělíčky“, vyšlapávaly do
sněhu různé obrazce, bobovaly a sáňkovaly.
Nezapomněli jsme ani na ptáčky! Zavěsili
jsme našim opeřencům na zahradě MŠ ptačí
budku a pravidelně jsme ji s dětmi doplňovali
slunečnicovými semínky a lojovými koulemi.
V únoru děti ve školce experimentovaly se
sněhem a ledem a také se konal „MASOPUSTNÍ KARNEVAL“. Děti již ráno přišly v kostýmech svých oblíbených hrdinů či postav ze
zvířecí říše. Seznámily se s tradicí MASOPUSTU, proběhl průvod masek školkou, soutěžilo
se a tančilo. Po soutěžích a tanci čekalo na
děti i malé občerstvení.
Věříme, že si děti letošní zimu užily a už se
všichni těšíme na JARO!
Jana Menšíková, DiS. , vedoucí učitelka MŠ

Březen 2021
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Ze života naší školy aktuálně
I náš současný školní život v Maletíně je
ovlivněn nepříznivou celosvětovou pandemickou situací. Po vánočních prázdninách
jsme se bohužel do školních lavic všichni
nevrátili. Nemůžeme se se všemi dětmi normálně setkávat ve škole, a tak je fungování
naší malotřídní školy dle opatření vlády ČR
omezeno na prezenční výuku pouze 1. a 2.

ročníku. S našimi nejmladšími žáky se naštěstí pravidelně vídáme ve škole a můžeme tak
pozorovat jejich velké pokroky v oblasti čtenářských a matematických dovedností. Prvňáčci se úspěšně učí číst a psát, učí se ovládat počty do 20. Umí již velkou část abecedy.
Žáci druhého ročníku si upevňují základní
pravidla pravopisu češtiny a učí se počítat do

100. Součástí každodenní výuky je intenzívní
větrání prostor učebny, dodržování hygienických opatření a pravidelný pobyt venku, který je zároveň zdrojem získávání vědomostí
o přírodě a počasí.
Ostatní vyšší ročníky, tzn. 3., 4. a 5. ročník,
se i nadále vzdělávají distančně pomocí
platformy MS Teams. Každý ročník na dis-
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tanční výuce má pravidelný rozvrh hodin
v rozsahu tří každodenních online hodin,
tzn. 15 hodin týdně. Pro všechny tři ročníky na online výuce takto pravidelně každý
týden vysíláme celkem 45 online hodin.
Snažíme se, aby děti „nevyšly ze cviku“, dle
doporučení ČŠI se omezujeme na základní učivo. Zároveň je naší snahou, aby výuka
byla pestrá, a vycházíme vstříc rodičům v co
nejvyšší možné míře. Jsme si vědomi náročnosti celé vzniklé situace a s tím souvisejícího možného psychického vypětí rodičů při
asistenci s distanční výukou u svých dětí.
Přes všechny těžkosti momentální situace se
distanční výuka u nás ve škole daří, všechny
rodiny jsou online a aktivně se účastní. I internetové připojení v naší obci se díky pro-

jektu WIFI 4EU od loňského podzimu zlepšilo. Pololetní vysvědčení udělalo pomyslnou
čáru za první polovinou školního roku. Prvňáčkům a druháčkům byl výpis z vysvědčení
předán osobně, ostatní jej dostali na dálku…
Stále pevně doufáme, že naše vláda bude
uvažovat v souvislostech a umožní slibovaný úplný návrat žáků malotřídních škol do
lavic, vzhledem k nízkým počtům žáků ve
třídách těchto škol. V současné době čekáme
na pokyny MŠMT ohledně testování žáků na
covid-19 a možnost účasti žáků s negativním
výsledkem testu ve výuce.
V rámci hodin pracovních činností a výtvarné výchovy se věnujeme vyrábění z recyklovaných materiálů. Naším posledním výrobkem jsou krmítka pro ptáčky na stromech

před školou. Kartonové obaly od mléka byly
proměněny v úžasná krmítka pro hladové
ptáčky.
Jsme rádi, že se rodiče žáků ZŠ i dětí MŠ chovají opravdu zodpovědně a důsledně si ponechávají nastydlé a nemocné děti doma.
Pevně doufáme, že s příchodem jara a léta
dojde ke zlepšení pandemické situace a postupně se vrátíme všichni do školních lavic.
Velký dík patří nejen celému pedagogickému
sboru naší školy za výborné zvládnutí online
výuky, ale také provozním zaměstnancům za
pracovní nasazení při úklidu a dezinfekci mateřské i základní školy.
Mgr. Helena Pospěchová,
ředitelka školy
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