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ročník XXVIII

Úvodní slovo starosty
Dostává se Vám do rukou poslední zpravodaj
před prázdninami. V průběhu letních měsíců bude obec dokončovat anebo realizovat
rekonstrukce v budovách obecního úřadu
(II. patro) a mateřské školy (kabinet pro učitele a oprava suterénu). Započala rekonstrukce kříže v Novém Maletíně a snažíme
se zahájit rekonstrukci místní komunikace
kolem mateřské školy, kdy musíme překonat
nečekané obtíže s dodavatelem. Naší snahou bude spuštěné akce řádně dokončit do

konce volebního období tak, aby obec byla
připravena k předání novému zastupitelstvu
po volbách.
Chtěl bych osobně poděkovat všem, kdo se
účastnili a pomáhali s přípravou prezentace
obce na akci Mikroregion Mohelnicko, který
proběhl v Třeštině.
Dovolte mi, abych Vám jménem obce a jejích zastupitelů popřál mnoho slunných dnů
a pohody a našim dětem skvělé prázdniny.
Ing. Petr Pospěch, starosta obce

Upozornění pro občany
V době od 18. 7. do 29. 7. 2022 bude obecní úřad
pro veřejnost uzavřen z důvodu čerpání řádné dovolené.

Zasedání Zastupitelstva obce Maletín
Výsledky projednání z 30. řádného zasedání Zastupitelstva
obce Maletín konaného dne 11. 4. 2022
v sále kulturního domu OÚ Maletín v 16:00 hodin
Zastupitelstvo schvaluje:
1. program včetně doplnění;
2. projednání závěrečného účtu obce Maletín spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření za uplynulý kalendářní rok 2021 se uzavírá vyjádřením
souhlasu s celoročním hospodařením
obce, a to bez výhrad;
3. účetní závěrku včetně výsledku hospodaření obce za účetní období 2021 sestavenou ke dni 31. 12. 2021;
4. návrh střednědobého výhledu rozpočtu
obce Maletín na roky 2023–2025;
5. účetní závěrku organizace Základní škola a Mateřská škola Maletín, okres Šumperk, příspěvková organizace, Maletín
č. 94, 789 01 Zábřeh za rok 2021;
6. nabídku Ing. Zdeňka Vitáska, U Tenisu 1, 787 01 Šumperk, IČ: 03938760 na
autorský dozor projektanta a technic-

7.

8.

ký dozor stavebníka na 2 akce „Přeložka místní komunikace v obci Maletín“
a „Rekonstrukce místní komunikace za
MŠ a ZŠ, v obci Maletín“. Cenová nabídka je pro každou akci 20 000 Kč bez DPH.
V případě poskytnutí dotace bude cena
40 000 Kč bez DPH pro obě větve;
změnu u „SO Přeložka polních cest v km
4,973“, a to tak, že je doplněna 1 výhybna – změna oproti DÚR – dokumentace
pro územní rozhodnutí. Ze strany obce
nejsou žádné připomínky k výše uvedené změně;
firmu Stanislav Hampl, Bohuslavice 93,
789 72 Dubicko, IČ: 885 66 439 s nabídkovou cenou 1 313 028,00 Kč včetně
DPH jako vítěznou firmu, pověřují starostu podpisem smlouvy. Práce budou
zahájeny ihned po podpisu smlouvy,
zastupitelé schvalují realizaci i v případě,

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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že nebude vyhověno žádosti o dotaci
poskytovatele Olomoucký kraj. Obec by
tak vše hradila ze svých prostředků;
9. realizaci restaurování kříže Nový Maletín, a to i v případě nepřiznání dotace
od poskytovatele;
10. prodej pozemku parcela č. 84/1 k. ú. Starý Maletín o výměře 84 m2 pro žadatele
firma Interiéry Hyben s. r. o. Loučany 837,
783 44 Loučany, IČ: 294 56 363, prodejní
cena činí 340 Kč bez DPH;
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11. prodej
části
pozemku
parcela
č. 2196/1 pro žadatele Ing. T. K. za
účelem rozšíření stávajícího pozemku
2196/40 z důvodu výstavby rodinného domu. Prodejní cena činí 340 Kč
za 1 m2 bez DPH. Předmětná část se
bude oddělovat geometrickým plánem. Na prodej pozemku bude sepsána smlouva budoucí kupní s podmínkou předložení povolení výstavby
rodinného domu na parcele č. 2196/40
nebo 2196/1 – části s nabytím právní
moci nejpozději do dvou let od podpisu této smlouvy. V případě nedodržení podmínky úhrada budoucí kupní

12.

13.

14.
15.

ceny propadne jako nenávratná kauce
a část parcely 2196/1 zůstane obci;
prodej pozemku č. 1984/10 o výměře
228 m2 dle GPL č. 901-17/2022 pro manžele P., prodejní cena činí 340 Kč bez
DPH za 1 m2;
prodej části pozemku parcela č. 2223 –
část, k. ú. Starý Maletín pro žadatele
manžele B., prodejní cena činí 340 Kč
bez DPH, bude nutné vyhotovení geometrického plánu;
rozpočtové opatření č. 2/2022;
prodej pozemku parcela č. 481/9 k. ú. Starý Maletín o výměře 184 m2 pro žadatelku P. M. Prodejní cena činí 340 Kč za 1 m2;

16. dodatek č. 1 ke smlouvě o provozování
vodovodů a dohodě o úpravě vzájemných vztahů VHZ-2021-907-14 ze dne
20. 7. 2021. Smluvními stranami jsou
Obec Maletín jako vlastník, Šumperská
provozní vodohospodářská společnost,
a. s., Šumperk jako provozovatel a Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.
(VHZ).
Zastupitelstvo neschvaluje:
1. prodej pozemků parcela č. 372/2 a 372/4
k. ú. Starý Maletín

Výsledky projednání z 31. řádného zasedání Zastupitelstva obce Maletín
konaného dne 6. 6. 2022 v sále kulturního domu OÚ Maletín v 16:00 hodin
Zastupitelstvo schvaluje:
1. program včetně doplnění;
2. rozpočtové opatření č. 4/2022;
3. přijetí dotace v dotačním titulu „Obnova
kulturních památek v Olomouckém kraji
v roce 2022“ na restaurování kamenného
kříže v Novém Maletín ve výši 50 000 Kč.
Dále schvalují návrh smlouvy o poskytnutí dotace – restaurování památky
č. 101236 mezi poskytovatelem dotace
a obcí na výše uvedený účel. Dále zastupitelé pověřují starostu podpisem smlouvy;
4. přijetí dotace z programu „Program na
podporu JSDH“, dotační titul č. 1 – „Dotace na pořízení, technické zhodnocení
a opravu požární techniky, nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti
JSDH obcí Olomouckého kraje 2022“.
Výše dotace činí 11 200 Kč. Dále schvalují uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
č. 2022/01486/OKH/DSM a pověřují starostu podpisem smlouvy;
5. přijatí dotace VISK 3/2022 z ministerstva
kultury dle podané žádosti;
6. firmu OSAPO nábytek s. r. o., Komenského 11, 789 69 Postřelmov, IČ: 47987545
s cenou 197 399 Kč včetně DPH jako
vítěznou firmu na projekt „Zefektivnění
výuky MŠ Maletín – dodávky“ a pověřují

starostu podpisem smlouvy nebo objednávky;
7. nabídku Marka Pekaře, Brníčko č. 167,
IČ: 64962814 s cenou 104 981 Kč na projekt „Zefektivnění výuky MŠ Maletín –
stavební práce“ jako vítěznou firmu.
Dále pověřují starostu podpisem smlouvy nebo objednávky;
8. firmu JR StaKR s. r. o. U Stadionu 1999/9A,
792 01 Bruntál, IČ: 28596854 s cenou
1 680 000,20 Kč bez DPH na realizaci
projektu „Rekonstrukce MK Maletín –
III. etapa“ za kompletní dílo, a to v případě, že bude obci přiznána dotace z MMR
na tento projekt. Dále pověřují starostu
podpisem smlouvy;
9. v případě, že dotace přiznána nebude,
zastupitelé schvalují firmu M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ: 42196868 s nabídkovou cenou
800 509,07 Kč bez DPH za část A, to
je komunikace kolem mateřské školy
a družstevních bytovek. Realizace by
probíhala z prostředků obce. Dále pověřují starostu podpisem smlouvy;
10. nabídku Marka Pekaře, Brníčko č. 167,
IČ: 64962814 s cenou 342 103 Kč na projekt „Sanace zdiva suterénu MŠ Maletín“.
Dále pověřují starostu podpisem smlou-

vy nebo objednávky;
11. odstoupení od uzavřené budoucí kupní
smlouvy na pozemek parcela č. 1251/9
k. ú. Starý Maletín s L. B. a vrácení kupní
ceny v plné výši;
12. pronájem části pozemku parcela
č. 20/18 – část dle zákresu v mapce – k. ú.
Nový Maletín pro M. P., doba pronájmu
5 let, výše nájmu 5 Kč/m2. Ve smlouvě
bude klauzule o jednostranné výpovědi
ze strany obce;
13. bezplatnou směnu pozemku, a to pozemek obce Maletín parcela č. 408/10 –
část, k. ú. Starý Maletín za pozemky parcela č. 402/3 a parcela č. 402/7 – část k. ú.
Starý Maletín. Důvodem směny je existence obecní komunikace na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví obce.
Přesná výměra směňovaných pozemků
bude určena geometrickým plánem;
14. prodej pozemku parcela č. 372/4 k. ú.
Starý Maletín o výměře 191 m2 pro M. D.,
prodejní cena činí 340 Kč bez DPH;
15. vypracování projektu na dopravní značení – omezení používání komunikace –
panelová cesta;
16. revokují usnesení č. 30 ze dne 11. 4. 2022
v části schválení prodeje pozemku parcela č. 481/9 k. ú. Starý Maletín.

Odpadové hospodářství
Opakování je matka moudrosti, a tak si zopakujeme, jak správně třídit odpad a kam co
patří.
Třídění odpadu – velké a důležité téma
posledních let a zároveň jeden z nejjednodušších způsobů, jak alespoň trochu odlehčit přírodě. A že to potřebuje – jak se říká –
jako sůl. Při třídění oddělujeme jednotlivé
druhy odpadu dle materiálu na sklo, papír,
bioodpad, kartony a další nemícháme s od-

padem směsným. Tříděný odpad následně
odneseme do k tomu určených kontejnerů,
které rozeznáváme podle různých barev.
Pokud materiály správně rozlišíme a dodržíme základní pravidla, pak mohou být
recyklovány a vráceny zpět do výroby, kde
najdou opětovné využití a poslouží ke vzniku nových výrobků. Ovšem pozor – pokud
odpad roztřídíme špatně, řádně ho neočistíme či ho zařadíme do špatného kontejneru,
nejen že naše snaha vyjde vniveč, ale ještě

ke všemu ztížíme práci lidem, kteří mají
recyklaci na starosti. Pojďme si tedy krátce říct, jak na to, abychom udělali opravdu
maximum pro ekologii a úsporu přírodních
zdrojů. Zelená, žlutá, modrá, oranžová…
Jak to se všemi těmi kontejnery vlastně
je? Na kontejnerech jsou umístěny nálepky,
které popisují, co do nich patří. Stačí je pročíst a řídit se pokyny a obrázky. Prosté, co
říkáte?
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Zelená barva nebo bílá barva
(SKLO) – Do tmavě zeleného kontejneru vhazujte sklo. Na některých místech, obzvlášť ve
větších městech, se můžete setkat také s bílým
kontejnerem určeným na stejný materiál. Pokud najdete vedle sebe nádoby obou druhů,
je třeba, abyste sklo roztřídili podle barvy. Sklo
barevné patří do zelené a čiré zase do bílé. Pokud se na místě nachází kontejner pouze jedné barvy, dávejte vše do jednoho. Do skleněných kontejnerů můžete vhazovat například
lahve od vína, džusu nebo mléka, sklenice od
omáček a přesnídávek. Naopak neměl by se
sem vhazovat porcelán, keramika, autosklo, zrcadla, pozlacené nebo pokovené sklo
či sklo laboratorní. Mimochodem, věděli
jste, že sklo se dá recyklovat donekonečna? Je
to takový malý zázrak.
Žlutá barva (PLAST) – Začneme s plasty,
ty dáváme do pytlů k tomu určených a potom
je zavázané vhazujeme do kontejnerů na plasty nebo přístřešků k tomu určených. Věděli
jste, že v průměru plasty zabírají nejvíce místa
ze všech odpadů? Jelikož jsou tak náročné na
prostor, je velmi důležité plasty před vyhozením do kontejneru sešlápnout nebo zmačkat,
aby se jich do jedné nádoby vešlo co největší
množství. Do kontejneru na plasty patří fólie,
sáčky, plastové tašky, sešlápnuté pet lahve,
kelímky od jogurtů, obaly od CD disků a vše,
co je vyrobené z plastu. Pokud bude plastový
obal například od jogurtu zašpiněný, je dobré
ho vypláchnout. Můžete vhazovat i tetrapakové obaly od nápojů. Do žluté nádoby v žádném případě nevhazujte mastné obaly se
zbytky potravin nebo čisticích prostředků,
linoleum nebo molitan.
Modrá barva (PAPÍR) – Do modrého
kontejneru, který má takovou hezkou uklidňující barvu, zamiřte, pokud potřebujete vy-

hodit papír. Nádoba je určena například na
noviny, časopisy, kancelářský papír, krabice
(vždy rozřezané nebo sešlapané!), sešity, papírové obaly a knihy bez vazby. Není třeba
odstraňovat z papíru kancelářské sponky,
s těmi si recyklační procesy dokážou poradit. V žádném případě nenecháváme krabice
u kontejneru. Modráskovi se vyhněte obloukem, pokud se chcete zbavit kompletních
knih s vazbou nebo obalů od vajíček, použitých plenek a hygienických potřeb. Jakkoliv
znečištěný a mastný papír sem také nepatří.
Černá barva (SMĚSNÝ ODPAD) – Odpad, který nelze vytřídit do barevných kontejnerů.
Kontejner na jedlé tuky a oleje –
Do tohoto kontejneru patří použité oleje
a tuky z domácností, např. fritovací olej, olej
na smažení ztužené jedlé oleje. Vhazujeme je
v uzavřených plastových obalech, např. PET
lahve). Do nádoby v žádném případě nepatří technické oleje (převodové, tlumičové, motorové), maziva a kapaliny.
Proč třídit oleje a tuky?
Tuky a oleje vylévané do kanalizační sítě představují riziko pro průchodnost kanalizace.
Jedním z důvodů třídění olejů a tuků je tedy
odlehčení kanalizační síti a čistírně odpadních
vod, ve které způsobují oleje a tuky komplikace při biologickém stupni čištění odpadní
vody. Jedlé oleje a tuky jsou navíc využitelným odpadem, který se dá s úspěchem recyklovat a dále použít v různých oborech.
Co se s jedlými oleji a děje dál?
Vytříděné oleje a tuky prochází různými
stupni úpravy podle způsobu jejich dalšího
použití, jedná se například o filtraci k odstranění hrubých nečistot a chemické úpravě.

Vytříděná a upravená komodita slouží jako
složka pro výrobu biopaliv nebo jako náhrada ropných maziv pro stavební a lesní mechanizaci, využití najde i jako zdroj energie
pro výrobu elektřiny a tepla.
Kontejner na kov – Do tohoto kontejneru patří kromě běžného kovu také plechovky
od piva a alobal.
Do výše uvedených kontejnerů nepatří nebezpečný odpad, elektrozařízení ani velkoobjemový odpad, např. zbytky umělých
hnojiv, repelenty, zbytky barev, laků, odmašťovadel, ředidel, olejů, lepidel, nemrznoucích
kapalin, akumulátory, staré a nepoužité léky,
zářivky, úsporné žárovky, rtuťové teploměry,
tonery, obrazovky monitorů a televizí, chladničky, mobily, veškerá elektronika, výrobky
z azbestu. Z velkoobjemového odpadu se
jedná např. o starý nábytek, koberce, linolea,
umyvadla, toalety, kuchyňské linky, stavební
materiál. Pokud v určitém časovém úseku
produkujete velké množství těchto odpadů (rekonstrukce domu či bytu), tak si na
své vlastní náklady objednejte přistavení
velkoobjemového kontejneru.
Zpětný odběr pneumatik zajišťuje firma ELTMA a probíhá pouze u PNEUSERVISŮ.
V nejbližším okolí je to:
– Zdenek Smrčka, Euroservis, Nádražní 20,
Mohelnice
– Miroslav Portyš, Leštinská 36 (SEPAREX),
Zábřeh
– Michal Svozil, Gorazdova 6/79, Moravská
Třebová
Všem, kteří třídí odpad děkujeme a krom
možné recyklace jste přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení ,,uhlíkové stopy“.
A. Nagyváthy

Historie domů a jejich obyvatel v obci
Dům č. 15
Tento dům byl celý zděný.
Ještě v druhé polovině 19. století zde bydlela rodina Hicklova. Již z nezjištěných důvodů
byly jejich pozemky rozparcelovány a dům
koupila rodina Reifova. Na přelomu 19.
a 20. století dům vyhořel. Když byl znovu postavený, koupil jej Alois Jarmer, který k němu
přikoupil ještě pár měřic pole. Celkem měl
asi 1 ha pozemků. Alois a Hermine Jarmerovi
měli 7 dětí – Alois, Ernst, Erwin, Franz, Alfréd,
Hildegard a Hermine. Syn Erwin padl r. 1939
v Polsku. Po ukončení války byla rodina vysídlena. Druhý syn Arnošt zemřel r. 1967 v Memmingen a další syn Alois v roce 1968 v Tachertingu, otec zemřel již v roce1953 ve Feichten
a paní Hermína v roce 1965 ve Fuldě.

V Maletíně zůstala pouze dcera Hermine,
která byla provdána za Karla Makowetze.
A toto jméno je nám již povědomé, neboť
to byl první kronikář po válce, který začal
psát kroniku obce po vysídlení německých
obyvatel.
K rodině Makowetzů se vrátíme v některém
z příštích příspěvků.
Při osídlování se sem nastěhovali František
a Marie Dostálovi.
V roce 1997 zde bydlela pouze paní Dostálová, která se asi v roce 2004 odstěhovala do
penzionu v Lošticích. Potom dům koupil pan
Štěpán Pagáč.
A. Nagyvathyová

rodina Jarmerova a

současný stav
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Den mikroregionu
Po covidové pauze se v sobotu 11. 6. 2022
konal den mikroregionu, tentokrát v Třeštině. Chtěla bych tímto poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravách na tento den,
ale také na samotné prezentaci naší obce
v Třeštině.
V pátek skupina dobrovolnic napekla koláčky a slaninové šneky pod vedením šéfkuchařky Lucinky Michalčákové – Anežka Flášarová, Iveta Michalčaková, Iva Michalčaková,
Andrea Vychodilová, Aloisie Nagyváthy. Na
závěr šéfkuchařka rozhodla, že se ještě upeče
MALETÍNSKÝ KOLÁČ. Ten měl velký úspěch
a putoval do tomboly.
Soutěže za naši obec se zhostil Vojta Kraus,
pan Miroslav Flášar ml. a pan Karel Mlčoch,
kteří skončili na pěkném devátém místě.

Se stavbou stánku a provozem pomáhal pan
Ivan Nagyváthy a úsměvy rozdávaly Denisa,
Nikola a Natálka Kýrovy. Rovněž děkujeme
našim hasičům, kteří nám půjčili auto na přepravu osob a všeho potřebného na tuto akci.
A. Nagyváthy

Společenská kronika
Rodina Šiškova vzpomíná …
V letošním roce by se pan Antonín Šiška dožil 100 let (28. 5. 1922–2009)
a paní Františka Šišková 70 let (4. 4. 1952–2017).

Kalendář akcí na léto
2. 7. 2022	Dětské rybářské závody na rybníku u křižovatky na Křižanov, začátek 6:00, ukončení 13:00.
9. 7. 2022

MS Hubert pořádá gulášové odpoledne na hřišti, začátek 12:00. Soutěž o nejlepší guláš.

30. 7. 2022

TJ Maletín zve na memoriál Josefa Klemše
a Milana Michalčáka na hřišti od 14.00.

6. 8. 2022

Maletínské pivní slavnosti na hřišti od 13.00.
V případě špatného počasí se akce uskuteční v KD.

10. 9. 2022

Posezení s důchodci v KD, začátek 14.00,
k poslechu i tanci zahraje živá hudba.

Červen 2022
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Tělovýchovná Jednota Maletín
Vážení fanoušci maletinského fotbalu, tímto
bych vám chtěla shrnout jarní část sezony
2021/2022.
Chlapci hráli velmi dobře, a proto jsme
se umístili na krásném 3. místě 1. A. třídy skup. A. Na jaře jsme sebrali celkem
27 bodů ze 14 zápasů. Novou posilou v našem týmu je Radek Horák – doufáme, že
i nadále zůstane a pomůže v nové podzimní
sezoně. Tím bych chtěla poděkovat všem
hráčům TJ Maletín, fotbal je týmová hra a na
našem úspěchu má podíl celý tým. Jmenovitě za nás hráli tuto sezonu a dotáhli ke
krásnému umístění: Milan Michalčák (kapitán týmu), Lukáš Michalčák, Daniel Beran,
Radek Pagáč, Radek Kvasničák, Michal Novotný, Adam Václav, Jakub Leibner, Jakub
Havlíček, Dominik Zapletal, Lukáš Jedelský,
Honza a Radek Marák, Radek Horák, Petr
Bartošík, Michal Pagáč, Jirka Kraus a Martin
Bayer.
A abych nezapomněla, tak u nás hrají fotbal
i mladší žáci pod vedením trenéra Ondry Uhlíka, kterému patří obrovské díky za jeho nesmírnou obětavost a nadšení pro fotbal, které je opravdu nevídané. Pod jeho vedením
se mladší žáci umístili na krásném 4. místě
s 16 body.
Nyní nás čeká krátká přestávka, kdy odehrajeme nějaké letní turnaje, a budeme se připravovat na podzimní část.
Tím Vás všechny zvu na naši největší letní
akci Memoriál Josefa Klemše a Milana Michalčáka, který se bude konat 30. 7. 2022
na maletinském hřišti od 13. hod. Přijedou
týmy z Mohelnice, Olešnice a Loštic, čeká nás
odpoledne plné fotbalu, skákací hrad pro
děti, muzika a občerstvení.

z udírny, avšak největší dík patří našim fanouškům, kteří chodí na fotbal, vytváří správnou atmosféru a ženou kluky k takovým

výsledkům. Všem moc díky!!! Motto: „Jeden
tým – jedna rodina“.

Za TJ Maletín I. Michalčáková

Na závěr ještě jedno velké poděkování patří
trenérovi mužů panu K. Gabrielovi, asistentům panu A. Michalčákovi a M. Surému. Také
skvělé spolupráci děvčat z bufetu a kolektivu

Terénní pečovatelská služba Mohelnice

– Jste senior?
– Jste osoba s tělesným nebo zdravotním
postižením?
– Jste pečující a potřebujete naši pomoc?
JSME TADY PRO VÁS!
PŘIJEDEME K VÁM DOMŮ!

POMŮŽEME VÁM:
– s ranní hygienou
– s celkovou koupelí nebo sprchováním
– s hygienou na lůžku
– s výměnou inkontinenčních pomůcek
– s doprovodem na nákup
– s běžným úklidem domácnosti
– s praním a žehlením prádla
– s doprovodem k lékaři
– s doprovodem (např. ke kadeřníkovi)
– při přípravě jídla a pití
– s podáním stravy
– se zajištěním a dovozem oběda
– se zajištěním nákupu

Sociální pracovnice Vám pomůže s vyřízením
příspěvku na péči.
Terénní službu poskytujeme v regionu Mohelnice v pracovní dny od 7:00 do 15:00 h.
Dle dohody poskytujeme službu ve všední
dny v odpoledních hodinách do 18:00 h.
O sobotách, nedělích a o svátcích službu neposkytujeme.
Kontakty – sociální pracovnice:
Petra Junková Heidenreichová 739 209 126
Pavlína Vlková
604 571 557
Šárka Cmíralová 704 610 108
Lucie Biharyová 583 430 460, 736 701 013
www.ddmohelnice.cz
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Vězeňská služba ČR – věznice Mírov
Hledá nové kolegy
STRÁŽNÉ – služební hodnost vrchní referent,
hodnostní označení strážmistr.
Práce ve dvousměnném nepřetržitém režimu
služby 37,5 h / týden.
Nabízíme:
– náborový příspěvek 150 000 Kč
– stabilitu a jistotu práce v bezpečnostním
sboru ČR
– šest týdnů dovolené
– ubytování na vlastní ubytovně
– posilovna v budově věznice

– další zaměstnanecké benefity: dotované
stravování, celoživotní vzdělávání, příspěvky na sportovní a kulturní vyžití…
Požadujeme:
– SŠ vzdělání ukončené maturitou
– výborný zdravotní stav
– trestní bezúhonnost
Kontaktní osoby:
Mgr. Marcela Krejčí
Bc. Jaroslava Plháková

E-mail: nabor@vez.mir.
justice.cz
Telefon: 583 488 230, 583
488 235
VYUŽITÍ PRACOVNÍ
KAPACITY ODSOUZENÝCH
Nabízíme volnou výrobní kapacitu
a prostory pro jednoduchou manuální práci
za výhodných finančních podmínek.
Kontaktní osoba: Ing. Lukáš Buřval,
telefon: 601 088 538

Okénko do knihovny

Opět otevírám pravidelný knižní příspěvek.
Jak mnozí víte, na patře obecního úřadu,
kde se místní knihovna nachází, probíhá rozsáhlá rekonstrukce. Přesto bude do
prázdnin (kromě několika dní, kdy bude

Dnes vám představím knihu autora Heiko
Schranga – Lži století, které znají jen
zasvěcení. Knížka, původně autorem vydaná na vlastní náklady, se záhy stala velkým
bestsellerem. Je na trhu zcela ojedinělá
a zaujme každého, kdo se zajímá o společenské a politické dění. Odkryje před vámi
informace a kauzy, které měly zůstat skryté.
Autor pečlivě pracuje se zdroji a předkládá
informace, které nahánějí hrůzu, ale měli
bychom je znát. Ukazuje, jak současní „vůdci světa“ za přispění médií ovládají běžného
člověka pomocí strachu, pocitů viny či závislosti na majetku. Ukazuje však také cesty, jak
se z této pasti mocných vymanit a vykročit
k pozitivnějšímu a svobodnějšímu přístupu
k životu.
Jen namátkově:
– Kteří světoví politici a podnikatelé tahají
za nitky v pozadí?

pokládána nová dlažba) otevírací doba nezměněna.
Případné zavření je vždy s předstihem oznámeno na vstupních dveřích do budovy obecního úřadu.
Přes prázdniny bude knihovna tradičně uzavřena, ale pokud mi zájemce o vypůjčení napíše na e-mal knihovna-maletin@centrum.cz,
tak se domluvíme na zpřístupnění knihovny.
V květnu byly opět vystřídány některé tituly
z výměnného fondu – máme 49 nových titulů – 36 z oblasti beletrie, 3 naučné a 10 knih

pro mládež. Za všechny bych zmínil publikaci „Příběhy mořeplavců – Češi a Slováci, kteří
obepluli svět“, která mapuje dobrodružství
15 odvážných mužů, kteří na svých jachtách
obepluli svět. Jako další například kniha
„V hlubinách Loch ness“ nebo kniha Michala
Wiewegha „Mráz přichází z hradu“ a mnoho
dalších.
Jako každoročně jsou do naší knihovny rovněž objednány nové tituly, které však budou
fyzicky zařazeny k vypůjčení pravděpodobně až v červenci.

– Co se stalo s těmi, jež se pokusili postavit
nově zaváděným pořádkům?
– Co skutečně vedlo k válkám v Afghánistánu, Iráku a Libyi?
– Kam až sahá vliv společnosti Goldman
Sachs a kdo financoval nacisty?
– Jaké tajemství se skrývá za vraždou Johna
F. Kennedyho?
– Je londýnské finanční City státem ve státě?

desetitisíce předplatitelů. Heiko Schrang
je však také autorem zdarma rozesílaných
newsletterů, jejichž prostřednictvím se odběratelé v pravidelných intervalech dozvídají o aktuálních politických a hospodářských
tématech jiným pohledem, než jak je prezentují média hlavního proudu. Po úspěšných proslovech na řadě mírových demonstrací, mimo jiné
též na berlínském
Postupimském
náměstí nebo
před Braniborskou
branou, se Heiko
Schrang zařadil
mezi nejznámější
šiřitele osvícených
myšlenek v alternativních německých médiích.

Heiko Schrang se narodil v roce 1969 a dnes
je znám především jako spisovatel. V roce
2013 vyšla jeho první kniha s názvem „Lži
století, které znají jen zasvěcení“ (Die Jahrhundertlüge, die nur Insider kennen), která si vysloužila velkou mediální pozornost
a stala se bestsellerem. I díky tomu následoval v prosinci 2014 její druhý díl. V roce 2014
také vznikl na serveru YouTube videokanál
SchrangTV, který dnes pravidelně sledují

Knihovník Karel Mlčoch
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Zprávičky z naší školičky
Čas rychle utíká a blíží se konec školního
roku. Celý rok jsme si hráli i vesele se smáli,
tančili i cvičili, lepili i svačili, skákali i dováděli, do postýlky uléhali. Věřte, mnoho jsme se
naučili, ale také procvičili.
I když na podzim a v zimě byly kvůli dlouhotrvajícím koronavirovým opatřením často
některé plánované aktivity zrušeny, před příchodem jara se vše změnilo a vrátily se k nám
všechny tradiční akce.
Absolvovali jsme plavecký výcvik, navštívili
knihovnu, ve školce jsme přivítali místního
včelaře, od kterého jsme se dozvěděli spoustu nových poznatků o životě a užitku včel.
Měsíc duben byl bohatý na různé akce, které
se vázaly na velikonoční svátky. Děti si zasely
velikonoční osení a průběžně sledovaly, jak
klíčí a roste. Upekly si velikonočního beránka, barvily a zdobily vyfouklá vajíčka různými
technikami, vydaly se „PO STOPÁCH VELIKONOČNÍHO ZAJÍČKA“.
Po Velikonocích jsme oslavili Den Země. Jde
o ekologicky motivovaný svátek upozorňující lidi na dopad ničení životního prostředí.
Povídali jsme si o planetě Zemi, o ekologii,
třídění odpadů a černých skládkách. Naučili
jsme se správně třídit odpad a pochopili jsme
důležitost recyklace. Naše školka se společně
se ZŠ zúčastnila celorepublikového projektu
„Uklízíme Česko“. Ve spolupráci s naším ekotýmem a obcí se nám podařilo na zahradě
školky vytvořit krásný vyvýšený záhon, ve
kterém úspěšně s dětmi pěstujeme zeleninu.
Koncem dubna jsme se začali pečlivě připravovat na oslavu Dne matek. Vyráběli jsme
pro maminky dárky a nacvičovali vystou-

pení. Konečně po dlouhé době jsme mohli
opět dne 7. 5. 2022 v sále kulturního domu
společně oslavit Den matek a potěšit tak maminky naším vystoupením.
V květnu k nám zavítal chovatel exotického
ptactva a představil nám nejrůznější druhy
ptáků, které chová. Také jsme navštívili farmu u Baslerů. Děti si mohly pohladit a nakrmit lamy i kozy a dozvěděly se různé zajímavosti o jejich chovu.
Na začátku června jsme oslavili Mezinárodní
den dětí s tradičním hledáním pokladu a opékáním špekáčků. Poklad nám každoročně
ukrývají „Půďáci“ – hodná strašidýlka, která
bydlí v pohádkové knize uložené v truhlici na
půdě naší školky. Po dlouhé dobrodružné stezce a plnění nejrůznějších úkolů děti svůj poklad
úspěšně našly. Starší děti měly opět po dvou
letech možnost ve školce přespat a prožít tak
kouzelnou noc v MŠ. Všichni byli moc stateční.
Během celého června s dětmi poznáváme

svět. Povídáme si o planetě Zemi, kontinentech, o lidech nejrůznějších etnických
skupin. Seznámili jsme se s krásami naší republiky a samozřejmě jsme nezapomněli
připomenout pravidla silničního provozu na
dopravním hřišti v Zábřehu.
V nejbližší době nás čeká výlet na Bouzov
a vyhodnocení celoročního projektu pro
předškolní děti České obce sokolské „Svět
nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“. V posledním červnovém týdnu se rozloučíme
s našimi předškoláky, kteří v září usednou
do školních lavic první třídy. Nebude chybět
ani slavnostní pasování, kdy se symbolicky
z předškoláků stanou žáci základní školy.
V době letních prázdnin bude od 18. 7. 2022
do 31. 8. 2022 provoz MŠ přerušen.
Všem Vám přejeme pohodové a slunečné prázdniny, mnoho krásných výletů a relaxaci a budoucím školákům úspěšný nástup do 1. třídy.
Jana Menšíková, DiS.

Nový vyvýšený záhon ve školce

Ze života naší školy
Dovolte mi, abych shrnula naše školní aktivity za uplynulé jarní měsíce. Duben byl ve
znamení velikonoční tvorby dětí. Ve vestibulu naší školy se zabydleli dřevění zajíčci, kteří
nám dělali každodenní společnost a připomínali nám, že jaro je tu a příroda se probouzí ze zimního spánku. Velikonoční tvůrčí dílny
se po dvouleté pauze těšily velkému zájmu
dětí i rodičů. Vznikly tak povedené dekorace,
kterými si děti s rodiči vyzdobili své domovy.
Vlastnoručně namalované kraslice dle vlastní
fantazie jsme s dětmi zavěsili i na lípu před
obecním úřadem. V dubnu také děti MŠ i ZŠ
úspěšně dokončily plavecký výcvik a získaly
tak „Mokré vysvědčení“ s hodnocením plavecké úrovně. Den Země proběhl ve znamení úklidu našeho okolí.
Vystoupení dětí MŠ a žáků ZŠ při příležitosti oslavy Dne matek se těšilo opravdu velké
účasti veřejnosti. Dětem i všem pedagogům,
kteří program připravili, patří velké podě-

kování, protože po tříleté pauze to nebylo
vůbec snadné. Za odměnu po povedeném
vystoupení nás navštívil chovatel exotického ptactva a uspořádal projektový den s názvem „Bird breeding“. Projektový den přispěl
ke zvýšení povědomí dětí o nutnosti ochrany
ptactva. V měsíci květnu také proběhly zápisy dětí do naší mateřské i základní školy.
V červnu je konec školního roku již na dohled, uzavíráme klasifikaci a rekapitulujeme znalosti žáků. Den dětí jsme oslavili pohybem, kdy jsme pozvali profesionálního
sportovního trenéra, který pro děti připravil
zajímavé pohybové aktivity. Návštěvou dopravního hřiště v Mohelnici jsme završili letošní plán dopravní výchovy a žáci 4. ročníku
úspěšně složili zkoušku a získali průkaz cyklisty. Příjemné počasí nám dovolí trávit větší
část dne venku na školním hřišti a také je čas
školních výletů. Letos se s dětmi vypravíme
na nedaleký hrad Bouzov. Další výlet bude

do muzea v Mohelnici, který si se školáky
zpestříme výstupem na věž mohelnického
kostela. Nevynecháme ani vycházku ke dvěma Jánům, spojenou s opékáním a pobytem
v přírodě.
Poslední červnový den ve škole nám ukápne
slza při loučení s našimi žáky 5. ročníku, proběhne slavnostní předání vysvědčení a začnou prázdniny. S nadcházejícím koncem
školního roku patří velké poděkování pedagogům ZŠ a MŠ, provozním zaměstnancům,
kteří se dětem obětavě věnují, a hlavně Vám
rodičům za to, že máte důvěru v naši školu.
Ať se po prázdninách opět nadšeně setkáme
a přivítáme naše nové prvňáčky!
Přeji Vám i dětem pěkné prázdniny, které si
ve zdraví společně užijte. A nezapomeňte
1. září na viděnou opět ve škole.
Mgr. Helena Pospěchová,
ředitelka ZŠ a MŠ Maletín
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Kubíkova oslava narozenin

O Šípkové Růžence

Velikonoce ve školce

Projekt Zdravé zoubky

Mezinárodní den dětí

Den Země MŠ

Den Země ZŠ
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