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POZVÁNKA NA ADVENTNÍ KONCERTY
2. ADVENTNÍ NEDĚLE 4. 12. 2016 v 16:00 hod.
ZUŠ ZÁBŘEH – DECHOVÝ ORCHESTR
3. ADVENTNÍ NEDĚLI 11. 12. 2016 v 17:00 hod.
MOTÝLI ŠUMPERK
4. ADVENTNÍ NEDĚLE 18. 12. 2016 v 17:00 hod.
ADVENT SESSION BRATRUŠOV

Kulturní komise, Obec Nový Malín a Provozní Nový Malín
přeje všem občanům obce Vánoce plné klidu, pohody, radosti
a lásky a v novém roce mnoho štěstí, zdraví,
osobních i pracovních úspěchů.

Reakce na článek
Níže vyjádřené názory se neshodují s názory Kulturní komise.
Podle zákona ZÁKONA 46/ 2000 ze dne 22. února 2000 o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon) § 10 Odpověď jsme
povinni otisknout odpověď dotčené osoby (dotčených osob) v článku uveřejněném v Malínských
novinách.
Věc: Požadavek zveřejnění odpovědi.
V článku „Diskuze o územním plánu“ pana Josefa Mináře v 2/2016 čísle Malínských novin bylo
uvedeno neautorizovaně mé jméno v souvislosti s jakousi nejapnou výzvou k opatrnosti. Proto
využívám práva na odpověď daného tiskovým zákonem a právním řádem ČR a požaduji zveřejnění mé odpovědi na odpovídajícím místě, tj. na straně číslo 2 následného vydání, tedy 3/2016
Malínských novin v plném znění. Text mé odpovědi přikládám v přiloženém souboru formátu
.docx.
S pozdravem Ing. Pavel Boucký
Odpověď na článek v čísle 2/2016 Malínských novin
Protože v článku „Diskuze o územním plánu“ pana Josefa Mináře v 2/2016 čísle Malínských
novin jsem byl neautorizovaně osobně jmenován, využívám svého zákonného práva k odpovědi
na tento článek. Podotýkám, že podle jmen uvedených vedle mého jsem se tam ocitl očividně
v dobré společnosti. Ohrazuji se důrazně proti starostenským výzvám k opatrnosti ve styku se
mnou či ostatními uvedenými osobami. Naopak vyzývám k opatrnosti ve styku se současným
vedením obce a zvláště starostou Josefem Minářem. Poskytují občanům neúplné a lživé informace, což je možno jednoduše dokázat už v uvedeném starostově článku. Jednoznačně v něm
tvrdí, že v lokalitě K Hájovně zajišťuje zasíťování pro 5 RD, přičemž každý, kdo tam přijde, si
může spočítat, že přípojek je poněkud (násobně) více, navíc jsou směřovány i k potenciálním
pozemkům ležícím mimo území stanovené územním plánem obce k zástavbě a navíc nacházejícím se v CHKO Jeseníky. Protože zasíťování prováděla obecní společnost, těžko pan starosta
může nevědět o skutečném počtu zasíťovaných parcel. A mohu se jen domnívat, že bez nějaké
zákulisní dohody by zcela jistě paní investorka neutrácela peníze a nenabízela ony parcely k
prodeji s tak závažnou právní vadou bránící výstavbě na nich. Toto dostatečně přesvědčivě dokazuje, že občanský zájem o změnu Územního plánu je více než oprávněný v okamžiku, kdy samo
vedení obce nerespektuje platná ustanovení, závazné dokumenty pojímá jako bezvýznamný cár
papíru a poskytuje i na stránkách obecních novin záměrně zkreslené informace. Tak na koho je
třeba si dávat pozor a být ve styku s ním opatrní?
Ing. Pavel Boucký
Dobrý den paní Krausová,
využívám svého zákonného práva a reaguji na článek starosty v minulém vydání Malínských
novin, kde moje jméno bylo starostou uvedeno v jeho článku, aniž jsem k tomu dal souhlas.
Žádám, aby bylo zveřejněno v Malínských novinách následující sdělení:
Přemýšlím o tom, proč patřím do skupiny těch, před kterými jsou občané varováni. Marně přemýšlím, jaké tajemství znám, jež nemá být vyzrazeno? Doposud jsem jen léčila a pomáhala
lidem, kteří se na mě s důvěrou obraceli a obracejí dosud. Nyní jsem označena za nebezpečnou
a marně se sama sebe ptám… proč vlastně? Že bych vás, milí občané, svým zájmem o ochranu
krajiny a životního prostředí nějakým způsobem ohrožovala? Nebo proto, že se nebojím jasně
vyslovit svůj názor, odlišný od skupiny těch, kteří jsou ve vedoucích pozicích obce??
Kdo není s námi, je proti nám… to už v historii bylo, většinou takový pocit vzniká ze strachu. Ze
strachu, aby se třeba nemohlo stát, že by došlo ke změně, kterou si dotyční nepřejí, neboť ohrožuje jejich zájmy a cíle.
MUDr. Zuzana Čajková
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Dobrý den paní Krausová,
využívám svého zákonného práva a reaguji na článek starosty v minulém vydání Malínských
novin, kde moje jméno bylo starostou uvedeno v jeho článku, aniž jsem k tomu dal souhlas.
Žádám, aby bylo zveřejněno v Malínských novinách následující sdělení:
Názory druhých považuje za nebezpečné ten, kdo sám nemá čisté svědomí.
MUDr. Vít Čajka, Ph.D.
redakce Malínských novin, OÚ Nový Malín,
paní Krausová, Nový Malín 240
Dobrý den paní Krausová,
využívám svého zákonného práva a reaguji na článek starosty v minulém vydání Malínských
novin, kde moje jméno bylo starostou uvedeno v jeho článku, aniž jsem k tomu dal souhlas.
Žádám, aby bylo zveřejněno v Malínských novinách následující : viz příloha
využívám svého zákonného práva a reaguji na článek starosty v minulém vydání Malínských
novin, kde moje jméno bylo starostou uvedeno v jeho článku, aniž jsem k tomu dal souhlas.
Žádám, aby bylo zveřejněno v Malínských novinách následující : viz příloha
Ing. Dušan Hovanec, Nový Malín 337
Starosta mě v minulých novinách jmenoval s některými spoluobčany Nového Malína s upozorněním, že si na nás lidi mají dávat pozor. Ocitl jsem se v dobré společnosti. Nemám na rozdíl od
našeho starosty problém s lidmi, kteří mají odlišný názor na směřování obce. Vadí mi lidi, typu
pana starosty, kteří místo jasného vysvětlení svých vizí mlží, tají a ještě se snaží o manipulování
ve svých novinách, do kterých jiný názor není dovolen otisknout. Proto i já vyzývám lidi, ať si
opravdu dávají pozor na nás, co děláme, ale zároveň stejně bedlivě kontrolují našeho starostu.
Ing. Dušan Hovanec
Dobrý den.
V příloze posílám článek do Malínských novin č. 3/2016. Jedná se o reakci na články p. Mináře a
p. Tylové z Malínských novin 2/2016. Žádám, aby článek byl umístěn do vlastních novin - barevný
tisk. Podle tiskového zákona na to mám nárok.
S pozdravem Jiří Schubert
Odpuštění – pravda – Vánoce, reakce na články v MN 2/2016
Odpuštění neznamená zavřít oči nad pravdou. Odpouštím panu Minářovi a paní Tylové. Ve věcech
veřejných však hledám pravdu a dobro pro občany a krajinu, ve které mají žít další generace.
Kvůli tomu jsem byl zvolen a spolu se mnou i čtrnáct ostatních zastupitelů.
K letošním Vánocům přeji nám všem, abychom si nadělili hodnotný dárek – pořádek v našem
vlastním životě. Teprve s uspořádaným vlastním životem má plný smysl bavit se o dalším, včetně
obecních záležitostí.
Požehnané Vánoce a nový rok 2017. Jiří Schubert
redakce Malínských novin, OÚ Nový Malín, paní Krausová, Nový Malín 240
Dobrý den paní Krausová,
využívám svého zákonného práva a reaguji na článek starosty v minulém vydání Malínských
novin, kde moje jméno bylo starostou uvedeno v jeho článku, aniž jsem k tomu dal souhlas.
Žádám, aby bylo zveřejněno v Malínských novinách následující : viz příloha
S pozdravem Ing.Miroslav Vinkler, Nový Malín 817
Starosta obce se má starat o obec a její občany na prvním místě, což v Malíně není. Osobně
bych uvítal, kdyby si raději sedl na veřejnosti za stůl a poctivě odpověděl svým spoluobčanům na
všechny otázky, které mu položí. Bez kliček, bez vytáček a bez ztráty paměti.
Naše zastupitelstvo obec nespravuje, ale velmi pochybným způsobem jí vládne, a to nikoli pro
nás občany, ale ve prospěch jiných osob.
Ing. Miroslav Vinkler
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Moje osobní zkušenost a názor na spolek Zdravý Malín z.s.
pošlapou, domlouvat se nechtějí - jenom zakazovat a přikazovat. Jsou to lidé, kteří před sebe
vystrčili nějakého Vinklera a ten tyto podlé praktiky uvádí do pohybu. Ale spíše se ptejme: Kdo
je v pozadí a tahá za provázky? Jde tady vůbec
o skácení starých a přerostlých 26 ti bříz?

Já, Tomáš Pospíšil, občan Nového Malína,
se tímto dovolávám pomoci proti lžím, polopravdám a napadání spolkem Zdravý Malín,
z.s. vedené Vinklerem při rozhodování o skácení 26 ks bříz na mém pozemku.
Žiji a bydlím s celou rodinou na zemědělské
usedlosti. Kolem usedlosti mám 1 ha okrasnou a
ovocnou zahradu vzrostlých jehličnatých a listnatých stromů. Troufám si říct, že je to malé arboretum a patří mezi nejpěknější zahrady v Novém
Malíně. Nejsem člověk, který jenom tak nějaký
strom skácí. Deset let jsem pracoval v lese a
mám za sebou tisíce vysazených stromků. Jsem
také jeden ze tří vlastníků nemovitostí v areálu
bývalého JZD tzv. Bronﬁld, které byly vráceny
ve zdevastovaném stavu. Z vlastních prostředků
jsme tyto zdevastované plochy zrevitalizovali
a proměnili v zelenou plochu pro 67 rodinných
domů, což je 67 spokojených rodin s dětmi, 67
zahrad, na kterých rostou nové stromy, keře a
další zeleň. A v okamžiku, kdy si podám poctivě
žádost o skácení 26 bříz, z nichž polovina nemá
ani požadované míry potřebné k povolení a druhá
polovina je stářím poškozena, jsem napadán a
osočován spolkem Zdravý Malín, z.s. Proto se
tímto bráním a žádám o pomoc, přestože mně
bylo od OÚ Nový Malín vydáno souhlasné stanovisko.
Kladu si otázku, kdo a co je spolek Zdravý Malín,
z.s. V naší obci je spíše znám pod názvem
„Plevel Malín“. Je to několik lidí, kteří se k nám
přistěhovali. Jak jsem je díky několikaletému společnému soužití v jedné obci a ne jedné osobní
zkušenosti v přímém jednání s nimi poznal, mám
za to, že se k nám přistěhovali z míst, kde už
je nechtěli pro jejich podlé a zlé chování snášet.
Je to skupina ekoteroristů - samý JUDr, MUDr,
Ing a RNDr, kteří si zvolili líbivou politiku na téma
„Zdravá obec a rodina“. Své tituly používají, jak
se jim to hodí. Když chtějí zastrašovat, tak je za
svými jmény tisknou tučným písmem, ale když
chtějí manipulovat s obyčejnými slušnými lidmi
ve svých „fantas magoria“ peticích, tak najednou
tituly za jmény neuvádí. A co dělají? Jenom svým
jedem otravují studny, ničí dobré sousedské a
mezilidské vztahy. A co vlastně chtějí? Chtějí
moc a ovládnout OÚ a dění v obci. A proč? Protože vidí zdravou a prosperující obec a chtějí z
ní vyzískat, co se dá - ve značné míře i v osobní
prospěch. Všechno dobré a fungující zneváží a

Za éry JZD byly tyto břízy vysazeny jako protipachové zábrany. Tato jejich funkce ovšem
dávno pozbyla smyslu. Jsou vysazeny těsně na
hranici se sousedkou pí. Zajícovou, které dlouhé
roky zastiňují půl zahrady a kde jí roste díky nim
jenom mech a kyselá tráva. Tyto břízy jsou přerostlé, staré min. 45 let a stávají se nebezpečné.
Mám v plánu a chci pozemek 3792//1 rozdělit na
pět parcel pro své děti, aby měly prostor při založení vlastních rodin a mohly zde budovat svůj
nový domov a naše rodina tak zůstala pohromadě. A kdy jindy to mám udělat a připravit, když
ne teď, dokud mám sílu. A právě za toto jsem
napadán spolkem Zdravý Malín, z.s. a je po mně
přímo požadováno písemné vyjádření, že to tak
bude. Přitom v jejich spolku není nikdo odborně
ani prakticky vzdělán k posuzování těchto záležitostí. Uvědomuji si, jak tímto znevažují poctivou
a odbornou práci OÚ Nový Malín. Zahlcují jej
neustálým podezíráním a udáváním z nekalých
úmyslů. To vidím jako špinavost.
Dovolil bych si použít jednoduchou, ale výstižnou
metaforu: Obec Nový Malín můžeme přirovnat k
lánu zdravé pšenice, do které byl bohužel zaset
i plevel. Oni sami se nastěhovali, ale jiným chtějí
bránit, aby k nám přišli a usadili se tu. Argumentují tím, že chtějí klidnou obec. To ovšem mohli
jít o 15,2 km dál do hor, kde klidných míst je dost
- míst, kde se nic neděje. Nový Malín je vesnice
zdravá, která žije, rozrůstá a rozvíjí se tak jako
každá vesnice v blízkosti města.

4

Za sebe i většinu starousedlíků i nově přistěhovaných slušných lidí, kteří si zvolili Nový Malín
za místo svého bytí, mohu říci, že je to zdravá,
prosperující a duchem mladá výstavní obec.
Nechceme ji nechat zarůst plevelem a zničit
zlem. Věřím, že kdybych si podal žádost, smímli si doma otrhat jahody a zastřihnout maliny, tak
mně to bude spolkem Zdravý Malín, z.s. zakázáno. Zdá se mi, že oni nad podanými žádostmi
ani moc poctivě nepřemýšlí, nehodnotí je, nýbrž
chtějí jenom zakazovat a přikazovat, aniž by se
o věc opravdu zajímali.

Ale nakonec přijdou žně, obilí bude spolu s plevelem sklizeno a zatímco obilí vydá stonásobný
užitek, tak plevel bude oddělen a v peci spálen.
(srov. Mt 11,25-30)

S přáním požehnaného dne a síly od Pána Boha
do něj a též s důvěrou v sílu přirozeného zdravého lidského rozumu, Tomáš Pospíšil, Nový
Malín 112.

Přehled hospodářské a investiční činnosti
za ¾ roku 2016
Přehled o čerpání rozpočtu za ¾ roku 2016:
Příjmy za ¾ roku činily 41,5 mil. Kč, což odpovídá 80,65 % z upraveného rozpočtu pro rok
2016. Příjmy jsou tak o 2,9 mil. Kč vyšší než
byly plánovány. Zároveň ve srovnání se stejným
obdobím minulého roku jsou příjmy vyšší o necelých 800 tis. Kč. Ve výdajové části rozpočtu bylo
vyčerpáno 36,9 mil. Kč, tedy zatím 65,3 % z rozpočtu pro tento rok. Bylo tak doposud vydáno o
5,5 milionu méně než by v tomto období mohlo
být čerpáno. Zároveň bylo provedeno mnoho
investičních akcí, přehled tak dokazuje dobré
vuje novou projektovou dokumentaci v souladu
hospodaření obce.
s novými normami a předpisy. Připravena je
oprava chodníku od Plechů po Tygra.
Komunikace:
Je dokončena rekonstrukce místní komunikace
u „Hudose“, od majitelů sousedních pozemků Základní škola
Přístavba pavilonu H v areálu ZŠ byla dokončena, zkolaudována, proběhlo závěrečné vyhodnocení akce, dotace přišla z Ministerstva ﬁnancí
– probíhá zde již výuka ve dvou třídách, v provozu je nová ředitelna a sborovna.

bylo vysloveno poděkování za pěknou práci
našich děvčat, rád tlumočím. Do zimy máme
v plánu ještě cestu za Štrbíkovými k Boxanům
na Lužích.
Chodníky:
Chodník od cukrárny po OÚ je dokončen a
vyúčtován. Na základě podnětu našich udavačů zdárně proběhla kontrola Státního fondu
dopravní infrastruktury (SFDI), je dokončen a
potvrzen geometrický plán, probíhá majetkoprávní vypořádání.
Na chodník od Tygra po obchod u Sojáků je
vydáno ohlášení stavebních úprav, bylo zažádáno o dotaci na IROP – integrovaný regionální
operační program, kde jsme neuspěli, v lednu
požádáme o dotaci na SFDI.
Chodník nad kolejemi – Ing. Halámková připra-
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Investice dřevák
Jedná se o demolici stávající budovy tiskárny u
ZŠ (dřeváku), je vydán demoliční výměr, probíhá
příprava projektové dokumentace pro územní
řízení a stavební povolení. Do konce listopadu
bude podána žádost na stavební povolení nové
dvoupatrové budovy se zastavěnou plochou 400
m2 pro výuku praktických a výtvarných činností,
jazykových dovedností, své místo si zde najde
i nová učebna digitálních technologií. Autorem
projektu je Ing. arch. Martin Šťastný. V lednu
2017 je termín pro podání žádosti o dotaci.

uprostřed hřiště, je to praktičtější. Sokolovna
by zůstala přibližně ve stávajících zastavěných
plochách. Ze stávající přístavby by zůstalo v přízemí sociální zařízení pro muže a ženy, přípravna a výdejna s občerstvením pro sokolovnu
i venkovní akce. Nahoře bude balkon, tak jak je
ve stávající PD. Nová přístavba šaten a zázemí
odpadne, přesune se na hřiště pod tribunu.
Výhodou je, že se nezmenší venkovní prostory
pro konání různých venkovních aktivit. Zázemí
pro sokolovnu a venek zůstane zachováno.
V prostorách venkovní tribuny uprostřed pod
hlavním hřištěm budou šatny, sprchy a sociální
ÚEV Mladoňov
zařízení. Vycházíme ze standardního a prakticÚstav ekologického vzdělávání, je postavena kého řešení Hrabišína, Rapotína, Jindřichova a
venkovní učebna, nový sklad a připravuje se dalších fotbalových obcí. Přípojky vodovodu a
venkovní zázemí pro sportoviště a výuku v pří- kanalizace jsou připravené. Finanční náročnost
rodě.
těchto dvou staveb je přibližně stejná. Termín
realizace a ﬁnancování: od 1.3.2017 po plesové
Vrt č. 3 v lokalitě „Zajícovo pole“
sezóně začne rekonstrukce přístavby, rekonJe dokončen, je to nejvydatnější vrt v jímacím strukce sokolovny. Výstavba tribun, zateplení,
území „Pod lesem“ – vrt č. 1 u Pejskařů, vrt č. 2 u zpevněné plochy a hřiště mohou přejít do roku
„Pospíšilů“ a vrt č. 3 u Zajíců, vydatnosti cca 100, 2018. PD sokolovny – změna stavebního povo200 a 300 m3 za den. Je zde kvalitní pitná voda lení, termín do konce února 2017, PD tribuny se
není potřeba úpravy a nahrazují vrty v jímacím zázemím - termín do konce dubna 2017, zpraúzemí Luže ohrožené zemědělskou činností.
cuje Ing. Petr Unzeitig.
Bytové hospodářství
6 bytových jednotek (BJ) „Pod Malínský vrchem“,
po dvouletých peripetiích s odvoláními nabylo
právní moci územní rozhodnutí pro tuto stavbu
Ing. arch. Petr Doležal pracuje na SP na tuto
řadovku.

Sokolovna
Sokolovna si zaslouží rekonstrukci. Jak ke svému
stáří, tak i ke své velikosti, která již nevyhovuje
kapacitně pro 3,5 tis. obyvatel. Požadavky na
ﬁnancování budou zařazeny do rozpočtu na rok
2017/2018.
Obec získala dotaci ze Státního fondu životního
prostředí na akci „Zateplení sokolovny v Novém
Malíně“. 961 854 Kč z evropských peněz. Zbytek
bude z národních zdrojů. Celková cena činí
2 490 869,- Kč. Zateplení je jedna část, předcházela ji projektová dokumentace (PD) na celkovou
rekonstrukci sokolovny, v ceně 18 495 131,- Kč.
Projekt je z roku 2009, dnes již zastaral, stolní
tenisté se přestěhovali na Provozní Nový Malín
a jenom pro fotbalisty je výhodnější přestěhovat
šatny a sociální zařízení do objektu tribuny
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Řadové domy U poldru
Stavba 8BJ u Poldru je v plném proudu, na této
5-ti řadovce je dokončeno přízemí, do zimy
bude dokončena hrubá stavba, přes zimu proběhnou vnitřní práce. Jedná se o pět řadových
domů s osmi bytovými jednotkami. Dva domy
jsou přízemní s byty 2+kk o výměře 36,45 m2,
tři domy jsou patrové, kde jsou v přízemí tři byty
2+kk o výměře 68,32 m2 a v patře tři byty 3+kk o
výměře 95,39 m2. Všechny byty mají samostatný
vchod, svoje stání pro auto, svoji zahrádku, přízemní byty jsou s terasou. Celkové investiční
náklady stavby dle rozpočtu včetně PD včetně
DPH činí 14 207 739,- Kč, celková užitná plocha
činí 564,03 m2, cena za m2 činí 25 190 Kč/m2.
Cena za malý byt 2+kk je ve výši 942 314,- Kč,
za střední byt 2+kk ve výši 1 722 508,- Kč a za
velký byt 3+kk ve výši 2 385 195,- Kč.
Byty budou určeny pro mladé rodiny do 40 let.
V současné době ze strany státu nejsou poskytovány podpory, ty jsou pouze slibovány. Dříve

činili 400 tis. Kč na jeden byt. Reálná výše úvěru
pro jednu osobu na startovací byt činí 800 000,Kč a k tomu by měla směřovat i naše cena. Příliš
vysoká cena znemožní nákup mladým a bude
reálná pouze pro spekulanty a nepodpoří náš
záměr „zajistit přijatelné bydlení mladým rodinám
s dětmi v dobrém prostředí“. Umožní nám pokračovat v sociální politice, rozvoji obce a přispěje k
natalitě obyvatel.
Podklady a podmínky pro poskytnutí dotace,
či příspěvku od obce, připraví zaměstnanci
obecního úřadu, výběr by provedla rada obce.
Finanční prostředky pro poskytnutí dotace obec
má. Dotace se obci postupně vrátí v daňové
výtěžnosti, přírůstkem dětí do škol, zefektivní se
infrastruktura, podpoříme řemeslníky, služby a to
vše podpoří další trvalý rozvoj.

Je dokončen, zkolaudován, o využití je velký
zájem. Hrají a trénují zde natrvalo stolní tenisté,
kteří se sem přestěhovali ze sokolovny. Je
dokončen a vybaven bar – pult. Proběhla zde již
dvě VZZO.
Hasičská zbrojnice – rekonstrukce stávající
s přístavbou a nástavbou
Po roce se podařilo dokončit územní řízení
s nabytím právní moci. Děkuji všem, co nám
vyšli vstříc a umožnili tím splnění časového termínu pro dosažení dotace na stavbu dlouho slibované hasičárny. Ing. Straka již zahájil řízení o
vydání stavebního povolení.
OÚ
Rekonstrukce přízemí garáží na sociální zařízení
a MAS a přístavba zasedací místnosti s úpravou
dvora je dokončena. 15. ledna zahájíme druhou
etapu rekonstrukce hlavní budovy s výtahem.
Vchod na obecní úřad po dobu rekonstrukce
bude z boku od Holby.

RD pro Flanderkovy

Závěr
V kostce jsem představil čerpání ﬁnančních
prostředků u stěžejních staveb. Pracujeme pod
stálým tlakem, s maximální snahou opozice o
naší likvidaci a poškození dobré pověsti. Dokáží
urazit každého a slíbit všechno všem. Stálé
udávání nejméně na deseti institucích probíhá
poslední dobou už pouze anonymně, z obavy
před veřejným míněním. Čelíme podávaným
podnětům, obsáhlému trestnímu oznámení, ale
i přesto realizujeme náročné investiční akce
včetně přípravy na další roky. Náš model je
efektivní a úspěšný, náklady na bydlení nejnižší
v okrese, přírůstky obyvatel nejvyšší a opozice
nejmoudřejší. Naši zaměstnanci odvádějí kvalitní práci. Děkuji všem, kteří nás podporují a věří
nám.
Josef Minář

Je vydáno právoplatné SP, rozjíždí se výstavba,
do zimy bude hrubá stavba, přes zimu interiér,
na jaře oplocení a zpevněné plochy.
PNM sál
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provozování své činnosti a musí hledat nové
způsoby optimalizace svojí činnosti, aby našli
správnou rovnováhu mezi pokrytím provozních
nákladů, správou majetku a podporou ochrany
vodních zdrojů. Nejvhodnější přístroj, který se
nám dostal do rukou, a který hned při prvním
použití odhalil mnohé výhody, se stal inteligentní
vodoměr MULTICAL® 21 od společnosti Kamstrup. MULTICAL® 21 je statický ultrazvukový
vodoměr s integrovanou bezdrátovou komunikací umožňující bezpečný a rychlý přenos dálkově odečtených dat. Tento přístroj garantuje
vysokou přesnost měření třídy C, dlouhou životnost, je odolní vůči zamrznutí, hlídá případné
úniky vody v domácnosti, je odolný vůči prachu
a vlhkosti a může být umístěn v horizontální či
vertikální poloze. Vodoměr dále zaznamenává
data o teplotě vody, prasklém potrubí, měřiči bez
vody, zpětném toku a neoprávněné manipulaci,
které při odečtu zasílá do odečítací jednotky, případně je možnost si tyto záznamy odečíst přímo
z přístroje.
Prvních 250 kusů vodoměrů bude v Novém
Malíně naistalováno počátkem roku 2017 a
další přístroje budou osazovány v následujících
letech. Vodoměry budou pasovat svou stavební
délkou do stávajícího umístění v domácnostech,
či vodoměrných šachtách. Domácnosti, kterých
se tato výměna v konkrétním roce týká, budou
upozorněni poštou o době návštěvy technika,
který bude výměnu provádět, případně je možná
telefonická domluva a z měna termínu výměny.
K vodoměru bude přiložen návod na vyhodnocení dat pro případné zjištění úniku vody nebo
jiné nesrovnalosti.
Pořizovací náklady budou započteny do ceny
vodného a stočného pro následující roky. Po
instalaci počítáme se snížením počtu černých
odběratelů, snížením počtu velkých ztrát vody
v domácnostech jako například protékající toaleta, netěsné vodovodní baterie, ztráty vody
z topení a další. Více informací o technologii
měření, bezdrátovém odečtu, či zjišťování úniků
najdete internetových stránkách: www.kamstrup.
com/cs-cz
Martin Minář

Výměna
měřičů vody - vodoměrů
v domácnostech v Novém
Malíně
Provozní Nový Malín s.r.o. se po dlouho dobu
potýká s problémem zastaralého systému odečítání spotřebované vody v domácnostech
v Novém Malíně. Větší část vodoměrů, které
v současné době pro odečet používáme, byla
uvedena do provozu v 70. letech minulého století. Tyto vodoměry měli ve své době nadčasové
vlastnosti a díky použitým materiálům vydržely
tyto vodoměry do dnešní doby. Tyto vodoměry
mají ovšem pro dnešní dobu velké množství
nedostatků, například přesnost měření. V době
svého vzniku byla cena vody mnohem nižší
v poměru k dalším službám a nebylo potřeba
dbát tolik na přesnost a vodoměry často přeměřovali. Dále se u stávajících vodoměrů setkáváme s častým zamrzáním, kdy majitel přípojky
dostatečně nezajistí vodoměr při prvních mrazících proti zamrznutí, či dokonce zamrznutí celé
vodoměrné šachty a tak není možné celou zimu
zkontrolovat vodoměr a jeho stav. K velkým
nešvarům dnešní doby patří ovlivňování vodoměrů, případně stáčení naměřených hodnot,
které bylo možné u starších typů vodoměrů provádět.
Otázkou výměny vodoměrů se zabýváme
již delší dobu, vyzkoušeli jsme několik způsobů
měření a odečítání, prošli jsme mnoho nabídek
a řešení pro Nový Malín. Provozovatelé vody
jsou nuceni hledat nákladově schůdnější cesty

Technické kontroly kotlů
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Zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb. stanovuje povinnost provozovatelům kotlů o jmenovitém příkonu 10 – 300 kW, který slouží pro ohřev
vody v teplovodní soustavě ústředního topení,
provést nejpozději do 31.12.2016 technickou
kontrolu tohoto zdroje. Dále bude tato kontrola
prováděna každý druhý rok. Kontrolu bude pro-

vádět odborně proškolená osoba. Seznam osob
je dostupný na www.aptt.cz/opravneni-ozo.php.
Doklad o provedené kontrole bude provozovatel
kotle předkládat jen na vyžádání kontrolnímu
orgánu ochrany ovzduší. Pro obec Nový Malín
je kontrolním úřadem ochrany ovzduší Městský
úřad Šumperk, odbor životního prostředí, oddělení odpadů a ovzduší, Jesenická 31, 787 01
Šumperk. Ministerstvo životního prostředí k této
problematice vydalo sdělení, které je dostupné
na adrese http://www.mzp.cz/cz/spalovaci_stacionarni_zdroje_300kW_sdeleni.

v Novém Malíně – komunitním kompostováním.
Tento způsob je tím nejlepším možným řešením,
tedy předcházením vzniku odpadů a využitím
zeleného materiálu ze zahrad a parků k „výrobě“
kompostu.

Další alternativou je rozmístění nádob na sběr
bioodpadu a zajištění jeho pravidelného svozu.
Výsledkem je pouze jediné – zvýšení množství
produkovaného materiálu a přenesení odpovědnosti a nákladů za jeho svoz a odstranění na
obec. Tento způsob je neekologický, neefektivní
a ﬁnančně značně nákladný. Hlavním motivem
Ing. Milan Pánek
zavedení svozu bioodpadů, dle mého názoru,
stavební referent obce Nový Malín
je především pohodlnost a neochota udělat
cokoli „navíc“. Dalším důvodem však je snaha
určité skupiny lidí, pohybujících se v komerční
sféře (nebo lidí majících na tuto skupinu osobní
vazby), o „zajištění“ svozu bioodpadů. A logicky
jim potom jde o to, aby bioodpadů vznikalo co
Vážení občané, rád bych vám předal několik nejvíce, a tím byl i zisk ze svozu a zpracování
informací týkajících se odpadového hospodář- odpadů vyšší. Jedná se o snahu získat materiál
ství obce.
(odpad), zajistit jeho svoz, popřípadě se přiživit
na vytvoření „nějakého projektu“, spojeného s
1. „Bioodpad“
odstraněním bioodpadů.
Na posledním zasedání zastupitelstva obce se
objevil požadavek na zavedení svozu biood- Myslím si, že bychom měli používat zdravý
padů. Jako důvody zavedení svozu bioodpadů rozum a odpad uměle nevytvářet. A možná
byly uvedeny požadavky občanů, kteří nevlastní bychom se mohli poučit právě od těch starších
„vhodný dopravní prostředek“, či požadavky spoluobčanů, kteří mají „problém s bioodpady“
starších spoluobčanů, kteří nejsou schopni „bio- vyřešen nejlépe – mají totiž na zahradě vlastní
odpad“ na komunitní kompostárnu odvézt. Tento kompost a zeleného materiálu se nezbavují, ale
požadavek nebyl většinou zastupitelstva akcep- využívají pro svou potřebu.
tován.

Odpadové hospodářství
obce

Co zjednodušeně řečeno říká zákon?
Zákon o odpadech má danou hierarchii způsobů
nakládání s odpady. Na prvním místě je předcházení vzniku odpadů, tedy odpad vůbec nevytvářet, nebo daný materiál (ještě nikoli odpad)
využít. Pokud již odpad vznikne, tak tento odpad
připravit k opětovnému použití (toto se týká především elektrozařízení). Na dalším místě v hierarchii je recyklace odpadů - materiálové využití
odpadů. Pokud předešlé způsoby využití nejsou
možné, tak následuje energetické využití (využití
uvolněné tepelné energie ze spalování odpadu
k výrobě tepelné a elektrické energie). Až na
posledním místě je odstranění odpadů. Toto
odstranění lze provést předáním oprávněné
osobě, která zajistí jeho odstranění (např. skládkováním, spálením, ...).
Pokud se tedy vrátím zpět k zelenému materiálu
ze zahrad, lze jej zpracovat tak, jak to děláme

2. Změna pravidel příjmu odpadů do sběrného dvora
Jak si jistě někteří z vás všimli, došlo ke změně
pravidel příjmu odpadů na sběrném dvoře. Rád
bych vás touto cestou informoval o důvodech
změn a blíže seznámil s novými pravidly.
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V současné době je omezen příjem „stavebních“
a objemných odpadů. Stavební odpady (např.
cihly, beton, betonové nebo pálené tašky, omítky,
apod.) jsou do sběrného dvora přijímány v maximálním množství 500 kg/číslo popisné/kvartál.
Příjem objemných odpadů (koberce, nábytek,
matrace, linolea, ....) je také omezen maximálním množstvím 500 kg/číslo popisné/kvartál.
V případě, že je na čísle popisném více bytových
jednotek, lze přijmout max. 500 kg/bytovou jednotku/kvartál. Občan, z jehož čísla popisného
bude odpad dovezen, se musí osobně prokázat

občanským průkazem, s uvedeným trvalým dování, dopravy a manipulace, ....). Vzhledem
pobytem na daném místě. Bez osobního proká- k tomu, že jsme si vědomi všech povinností,
zání místa trvalého pobytu nebude odpad přijat. které ze zákona o odpadech vyplývají, že jsme
si vědomi i toho, že můžeme být kdykoli „nahláStavební odpady znečištěné nebezpečnými lát- šeni“ příslušným kontrolním úřadům za případné
kami a odpady s obsahem azbestu (např. stará nedodržení veškerých pravidel (která jsou někdy
eternitová krytina – vlnovky, eternitové tašky i v rozporu se „zdravým“ rozumem), museli jsme
apod.) nejsou do sběrného dvora přijímány.
k výše uvedeným krokům přistoupit.
Důvody omezení – u stavebních a objemných
odpadů:
stále častěji se objevují případy, kdy nám
občané vozí velké množství stavebních odpadů
z „demolic“ kůlen, garáží, přístřešků, celkových
rekonstrukcí domů apod., v množství převyšujícím i několik tun za den. Množství odpadů
je vztaženo na nemovitost (nikoli na občana)
z důvodu, aby nedocházelo k obcházení omezení tím, že se občan, kterému vznikne větší
množství odpadů, domluví s několika dalšími
občany, předloží jejich průkazy a doveze odpad
na sběrný dvůr pod jejich identitou. Tímto opatřením bychom rádi zamezili (nebo alespoň
zkomplikovali) návozy odpadů některým „vychytralým“ občanům (bohužel i malínským), kteří do
sběrného dvora vozí odpady i z nemovitostí z
jiných obcí (např. ze svých rekreačních objektů).
Dalším důvodem je, že do sběrného dvora vozí
odpad i malé stavební ﬁrmy, které provádí rekonstrukce objektů, nechají si za likvidaci odpadu
zákazníkem zaplatit a následně odpad dovezou
zdarma do sběrného dvora. Odpad, který
mnohdy ani z N. Malína nepochází.

Odpady, které nebudou přijímány do sběrného
dvora, mohou občané odvézt na skládku v Rapotíně, popřípadě jinou (legální) skládku. Je možné
využít i služeb Provozní Nový Malín, která nabízí
přistavení kontejnerů za ceny, které jsou uvedeny na stránkách obce Nový Malín.
Nově zavedená pravidla jsou jistě pro některé
občany komplikací, bohužel i pro ty poctivé.
Nejsou však rozhodně namířena proti občanům,
ale naopak k jejich obraně. V současné době je
tedy umožněno dovézt z jednoho čísla popisného „jakékoli“ množství nebezpečných odpadů,
elektrospotřebičů a využitelných odpadů pocházejících z domácnosti. Dále je umožněno dovézt
množství do 2 tun (2000 kg!) objemných a do
2 tun stavebních odpadů na nemovitost a rok.
Myslím si tedy, že pro drtivou většinu občanů se
o žádné omezení nejedná, a že slušní občané
nemají důvod vytvářet černé skládky.

Závěrem bych opět rád poděkoval všem, kteří
odpady třídí, a jen bych ještě požádal o jedno:
v případě, že povezete do sběrného dvora či
na kompostárnu jakýkoli odpad (materiál), pečVzhledem k tomu, že musíme striktně dodržovat livě jej roztřiďte. Přispějete tím k zjednodušení a
zákon o odpadech, je tento materiál (beton, cihly, urychlení obsluhy.
kamení, omítky, ...) odvážen na skládku a jeho
odstranění stojí značné částky. Tyto náklady Vladimír Faltus, technik OÚ
zvyšují náklady provozu sběrného dvora a mohly
by být do budoucna příčinou navýšení platby
za odpady všem občanům, bohužel i těm, kteří
tento odpad do sběrného dvora vůbec nevozí.
U objemných odpadů dochází k podobným situacím. Často se stává, že občané rekonstruují
dům, vyklízí staré stodoly a vozí „nadměrné“
množství objemných odpadů, které mají často i
charakter komunálního odpadu.
Důvod zákazu příjmu odpadů obsahujících
azbest:
Zákaz příjmu „azbestu“ je zaveden z důvodu
téměř „nemožnosti“ dodržet veškerá nařízení k
nakládání s „azbestem“ (bezpečnostní pravidla,
hygienické předpisy, speciﬁcká pravidla skla-

Unikátní řešení malé
vodní elektrárny – pohled
odjinud

Pravidelně každý rok se s manželkou vracíme
z Čech na severní Moravu do Šumperka. Oba
jsme již v důchodu. Mým celoživotním koníčkem
je problematika velkých vodních děl – od
výstavby přes provoz a technická řešení. Od r.
1962 až do odchodu do důchodu jsme vyučoval
na katedře elektroenergetiky na elektrotechnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni.
Vodní díla na Vltavské kaskádě, Dlouhé Stráně ,
nebo Dalešice jsme navštívili se svými studenty
nepočítaně. Když jsem se dozvěděl od mých
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přátel, že Obec Nový Malín vybudovala malou
vodní elektrárnu a pro výrobu elektrické energie
využívá vodovodní soustavu, byl jsem na toto
dílo velice zvědavý. Na první pohled se mi zdála

mení s celým projektem a za zodpovězení všech
mých dotazů. Byl jsem velice mile překvapen,
že byl tento pozoruhodný nápad zrealizován a
je příkladem toho, že se dá využít obnovitelných
zdrojů v souladu s přírodou.
Přeji provozovateli MVE její bezchybný provoz a
tomu odpovídající množství vyrobené elektrické
energie. Ing. Karel Havlíček, Zdice

Restaurování kamenného
kříže v Mladoňově
Kamenný kříž v Mladoňově zhotovený z pískovce, složený z několika článků zdobených
plastickými dekorativními prvky o výšce asi 4 m
se nachází na obecní komunikaci na severním
okraji osady. Oprava a restaurování kříže spočívala v jeho celkovém rozebrání, při kterém bylo
nutné nahradit korodované čepy nerezovými.
realizace této myšlenky téměř nemožná a to s
ohledem na případné znečištění pitné vody. U
velkých vodních elektráren především s Kaplanovými turbínami býval velký problém s únikem
oleje do vodovodního toku, který je ve velkých
objemech používán v regulačních a mazacích
soustavách. Nedovedl jsem si představit technické řešení MVE, která s ohledem na velmi
přísné hygienické předpisy umožní použít jako
pracovní medium pitnou vodu.
V letošním letním období jsem uvedenou MVE
mohl navštívit. Prohlídky jsem se zúčastnil se
zástupcem provozovatele panem Martinem
Minářem a se zástupcem ﬁrmy Elzaco Šumperk
Ing. Romanem Kubíčkem. Uvedené řešení bylo
pro mě překvapivé, dojem byl úžasný. Sběrné
jímky se nacházejí v lokalitě Malínský les s využitým spádem téměř 300 m. Prozíravě byla navržena Peltonova turbína s ostřikovací tryskou. Při
maximálním průtoku vody cca 15 l/s je na hřídeli
turbíny získána značná energie. Použitý šestipólový asynchronní generátor je schopen pracovat
s výkonem až 30 KW. Hlavní části turbíny, které
přicházejí do styku s pitnou vodou jsou vyrobeny
z antikorozní oceli. Všechna těsnění vyhovují
požadavkům trvalého styku s pitnou vodou. Konstrukční řešení turbíny bylo schváleno Státním
ústavem pro využití v přímém styku s pitnou
vodou.
Závěrem bych chtěl poděkovat oběma jmenovaným pánům, že mi umožnili prohlídku této jedinečné MVE v Novém Malíně, za detailní sezná-

Došlo k očištění kamene od mikroﬂóry a nečistot,
byl zhotoven nový základ pod kříž a provizorní
dřevěný kříž byl nahrazen kopií z umělého
kamene dle dochovaných fotograﬁí.
Akce byla realizována díky dotaci z Ministerstva
zemědělství ve výši 127.000,- Kč.
Cílem celkové opravy a restaurování kamenného kříže je zachování této nemovité památky
místního významu dalším generacím.
Dagmar Kubíčková
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Výměna mládeže v ÚEV Mladoňov
Na začátku září se v Mladoňově konala netradiční akce s mezinárodní účastí mladých lidí ze
7 států Evropy (ČR, Ukrajina, Španělsko, Portugalsko, Turecko, Rumunsko a Ázerbájdžán).
Jednalo se o skupinu 34 účastníků výměny mládeže Helping the Environment, Helping Yourself, která byla podpořena grantem Evropské
unie, konkrétně z programu Erasmus+. Během
devítidenního pobytu se využívaly různé metody
neformálního vzdělávání a pracovalo se na kampaních, které jsou nyní rozvíjeny a šířeny v partnerských zemích.

tování - v Ústavu ekologického vzdělávání v
Mladoňově a v jeho blízkém okolí. Součástí programu byla i návštěva Nového Malína, kde skupina provedla úklid odpadků kolem chodníků a
hřišť, s čímž jim pomohli i žáci malínské základní
školy. Trochu odpadu se posbíralo, ale cizinci
nakonec překvapeně zhodnotili, že vlastně moc
práce neměli, protože je tu mnohem čistěji než
v jejich městech. Zároveň měli všichni možnost
prohlédnout si místní sběrný dvůr a odnesli si
zajímavé poznatky o odpadovém hospodářství v
naší obci.

Většina aktivit tohoto environmentálně zaměřeného projektu proběhla v místě našeho uby-

Lenka Unzeitigová
Koordinátorka projektu

rárnou dominující nad Mladoňovem. Doufáme,
že v neoﬁciální rovině
bude
daný
název
působit pozitivnějším
Od jara se v našem zařízení odehrálo mnoho
dojmem než ten dosazměn.
vadní.
Změny se týkaly především personální oblasti a
dále také nové tematiky výukových programů a
V červnu v našem
akcí.
areálu proběhla výjiDalším důležitým momentem bylo vytvoření
mečná akce - pan Petr
nového „maskota“ a názvu našeho zařízení
Hloušek dokázal zapsat
„Pod vrtulí“, který byl motivován větrnou elekt-

Ohlédnutí
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Mladoňov do České knihy rekordů - vytvořil světový rozcestník se 196 ukazateli. Během celé
akce probíhal doprovodný program v rámci Dne
otevřených dveří naší „školy“.

mladých lidí ze 7 států Evropy v rámci výměny
mládeže Helping the Environment a Helping
Yourselfe podporováno programem Erasmus+.
Projekt, který vedla Ing. Lenka Unzeitigová, byl
zaměřen na životní prostředí. Vzápětí naše zařízení využila pro realizaci adaptačního kurzu studentů prvního ročníku Přírodovědecká fakulta
Ostravské univerzity. Se všemi organizátory
jednotlivých pobytů byla velmi dobrá a přátelská
komunikace.
Důležitým mezníkem pro nás byl začátek září,
kdy jsme do našeho kolektivu přijali další pracovní sílu – Bc. Kateřinu Klepperovou. Kateřina
se nejvíce zaměřuje na dramatickou a výtvarnou
výchovu. V aktuálním složení vytváříme mnohostranné možnosti využití našeho centra. Téměř
všechny výukové programy jsou spjaté s environmentální výchovou prolínající se dramatickými, pohybovými a výtvarnými prvky.
Od začátku října se naplno věnujeme jednotlivým výukovým programům a jednorázovým
akcím – např. Halloween, který se konal z pátku
28. na sobotu 29.10. Akci si nenechalo ujít téměř
30 šikovných dětí. Všichni jsme si to parádně
užili a už teď se těšíme na příští ročník. Přelom
listopadu a prosince se nesl v duchu vánoční
atmosféry a přicházejícího adventu.
V současné době stále dovybavujeme a zvelebujeme prostory, abychom dětem a dalším kliO letních prázdninách jsme organizovali dva entům poskytli příjemné prostředí. Fakt, že zájem
příměstské tábory s angličtinou pod vedením navštívit naše zařízení má vzestupnou tendenci,
lektorek - Mgr. Zuzany Nétkové a Mgr. Veroniky dokazuje nejen narůstající počet zájemců, ale
Reischlové. Výuka angličtiny probíhala hravou také pozitivní zpětná vazba všech doposud
formou a byla doplněna outdoorovými aktivitami. zúčastněných.
Spokojenost byla na obou stranách. Věříme, že Ráda bych touto cestou poděkovala paní míso tento tábor bude zájem i následující léto.
tostarostce Lence Tylové a dalšímu vedení Obce
V srpnu se u nás ubytovali klienti příspěvkové Nový Malín a Provozní za velice vstřícný příorganizace Vincentinum, která poskytuje soci- stup a poskytování podpory ve všech ohledech.
ální služby osobám s určitým postižením. Na Samozřejmě také děkuji zaměstnancům ÚEV,
začátku září jsme přivítali početnou skupinu 34 kteří se s nadšením zapojují do tvorby všech programů. V neposlední řadě patří velký
dík paní Anně Novosadové za ﬂexibilní
domluvu při zařizování stravy a také
paní Ludmile Reové za aktivní spolupráci při tvorbě adventních věnců.
V případě zájmu nás můžete sledovat
prostřednictvím webových stránek
www.ecologia.cz nebo na Facebooku
www.facebook.com/Mladonov,
kam
pravidelně přidáváme formální i méně
formální příspěvky.
Máme spoustu dalších nápadů, plánů
a těšíme se na jejich realizaci.
Mgr. Lucie Pulterová
Ředitelka ÚEV Mladoňov
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Informace k předškolnímu vzdělávání dětí ve věku
od 2 do 3 let v mateřské škole
Změnou školského zákona č. 178/2016 Sb., ze
dne 20. dubna 2016, se s účinností od 1. 9. 2016
stanoví, že se předškolní vzdělávání organizuje
pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve
však od 2 let. S odloženou účinností od roku
2020 bude předškolní vzdělávání organizováno
pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let.
Proto bychom chtěli zjistit, jaký zájem bude v
naší obci o umístění dvouletých dětí v mateřské

škole. Budeme rozesílat dotazníky občanům
Nového Malína, jejichž děti dosáhnou ve školním
roce 2017/2018 dvou let a zjišťovat jejich zájem
o umístění dětí v MŠ.
S výsledkem vás seznámíme v příštím čísle
obecních novin a na stránkách školy (www.
zsmalin.cz).
Mgr. Jiří Slavinský
ředitel školy

Návštěva Střední průmyslové školy v Šumperku
Stalo se již zvykem navštěvovat Střední průmyslovou školu v Šumperku v podzimním termínu.
Žáci 9. ročníku se každoročně účastní programu
Finanční gramotnost. Novinkou bylo zapojení
samotných studentů SPŠ do programu. Připravili pro naše žáky test ze znalostí z oboru ﬁnancí.
Ti nejúspěšnější si za odměnu odnesli výrobky

studentských ﬁrem, které působí na škole.
Návštěva byla též propagací SPŠ, kdy studenti
našim žákům krátce představili svoji školu na
několika stanovištích, kterými žáci procházeli.
Mgr. Slavomír Kočí
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Ze života v Mladoňově
malé okrasné dýně a dětmi vyrobené lucerničky.
Pro všechny z nás je to milé setkávání dětí i
maminek, na které v dnešní uspěchané době už
není tolik času. Jsme rády, že se naše děti různého věku mezi sebou znají, že si spolu vytváří
různá díla, zacvičí si, pohrají si, zasmějí se …
Poslední dobou se k nám začínají přidávat i ty
nejmenší narozené mladoňovské ratolesti ve
věku kolem 1 roku, je to krásné zpestření, jen
tak dál. Vše děláme pro svoje děti právě proto,
aby si v následujících životních etapách mohly
vzpomenout na to, jak příjemné je mít blízké lidi
okolo sebe, dělit se s nimi o svoje radosti i starosti nebo si prostě jen tak popovídat.
Proto děkujeme všem, co nás podporují, ať už
ﬁnančně, materiálně nebo jen účastí na námi
pořádaných akcích. A jelikož se blíží konec roku,
chtěly bychom vám popřát klid, mír, pohodu a
především spoustu dětských úsměvů u vánočního stromečku a do Nového roku hodně štěstí,
zdraví a vzájemného pochopení.

Drazí sousedé, milí spoluobčané,
rády bychom vám v našem článku představily
naše páteční setkávání dětí v Mladoňově, které
trvá již od roku 2013. Již v tomto roce jsme se
především díky nápadu paní Dagmar Moravcové začaly scházet v prostorách našeho starého dobrého kulturního domu. Ten jsme však
díky jeho plánované rekonstrukci v loňském roce
vyměnily za prostory v nově zrekonstruované
mladoňovské faře. Podkroví fary, které jsme si
svépomocí vybavily, si děti velmi oblíbily a tak se
tam scházíme v podstatě každý pátek od 16:30
hodin. Děvčata a chlapci si místnost vyzdobili
svými krásnými výtvory, mezi které v poslední
době patří například zvířátka nalepená z listí,
šípků a jiného přírodního materiálu či barevné
obrázky z tiskátek vytvořených z brambor.
Momentální celková výzdoba je v duchu „dýňování“, které proběhlo 22.října – ze stropu nám
visí černí netopýři vytvoření z obalů na vajíčka,
u vstupu do hrací místnosti je rozprostřena velká
pavučina s několika umělýma černýma pavoučkama, ale jako první vás na schodišti přivítají

Mladoňovské maminkyy
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Malínská Buchta
V letošním roce proběhlo 1. kolo MALÍNSKÉ BUCHTY. Sešlo se 24 soutěžních plechů a rozhodování nebylo snadné.

Porota a její slib:

„Slibuji, že budu přistupovat k hodnocení buchty s nejlepším vědomím a svědomím, bez rasové,
politické a gendrové nenávisti. Zohledním při posuzování všechny smysly, abych co nejlépe ohodnotil vůni, chuť a konzistenci. Posuzovat budu anonymně. Budu se snažit zohledňovat lásku, se
kterou se peklo.“
Za mohutného pokřiku a přípitku „ Tak slibujem“ Netrpělivě maliňáci přešlapovali a těšili se, až
začalo ochutnávání dobrot pětičlennou mužskou dojde k ochutnávání. Dočkali se....
porotou. Slib před důležitým rozhodováním pronesli: Vénos Jiří, Hecl Aleš, Minář Marek, Paclík
Martin, Gorazd Balejík.
16

Ochutnávka
Vítězkou se stala paní Alena Vog(e)lová, která přinesla pravé honzovy buchty. Druhé místo získala
Renata Schonnová s úžasnou limetkovou dobrotou a třetí místo vybojoval Martin Stryk se svým
švestkovo makovým snem.

Za organizační team Markéta Minářová, Lenka Paclíková, Míša Šťastná, Jitka
Heclová, Renata Kubíčková,
Monika Sulasová a další dobré
duše, které se na Vás těší na
Vánočním jarmarku nebo na
druhém kole třeba Malínského
štrůdlu či guláše?
17

FOTOREPORTÁŽ

Hody v Novém Malíně
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Lampiónový průvod
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Tábornický oddíl Slunovrat
Zdravím všechny čtenáře. Rychlostí blesku se
nám blíží konec roku a v našem oddíle jsme za
uplynulý rok zažili spoustu srandy. Kromě různých vycházek a pravidelných akcí oddílu bych
rád přiblížil v krátkosti dvě největší akce roku.
První akcí bylo letní soustředění a druhou podzimní prázdniny.

zimní prázdniny. Nakonec se přihlásilo jedenáct
účastníků a mohli jsme vyrazit. Odjížděli jsme z
Nového Malína do Rajnochovic- Košovů. Hned
po výstupu z vlaku nás čekala sedm kilometrů
dlouhá procházka na základnu. Celé čtyři dny
jsme nepřestali hrát hry a dokonce jsme zdolali i osmnáct kilometrů dlouhý výlet na Kelčský
Javorník. Většina z nás už na konci byla tak unaLetní soustředění – Cesta napříč časem
vena, že jsme se nechali přiblížit autem zpět na
Soustředění začalo v poklidném duchu. Jako základnu. Jen tři mistři sportovci ( Filda, Dušan a
vedoucí jsme na soustředění jeli o den dříve, Kyprus) namasírovali lýtka a na tábor ty zbývaabychom připravili podmínky pro naše členy. jící čtyři kilometry doběhli.
Další den ráno už jsme zatopili a vyčkávali pří- Za skupinu vedoucích: Tomáš „Džon-Dža“ Složil
jezdu ostatních. Nejdříve se děti ubytovaly a
mohl začít program. V rámci tématu děti každý
den cestovaly do jiné doby jako třeba: Středověk,
období války, budoucnost, 60. léta. Na každý den
byl nachystaný program. Děti si prošly výcvikem,
musely si připravit k jídlu kuře (pod dohledem),
projít stezkou a zažily spoustu zajímavých her.
Podzimky- Rajnochovice
Na konci září mě kontaktoval kamarád-kolega
Tesák z pionýrské skupiny Čápata Bruntál,
jestli bychom neměli zájem strávit s nimi pod-
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Stolní tenis v roce 2016
Členové oddílu stolního tenisu v minulé sezoně hráli
v počtu 5 družstev a tak jako v minulém roce v 5 soutěžích, a to od Krajského přeboru až po Okresní soutěže. Všechna družstva se umístila v horní polovině
tabulek, což znamenalo, že žádné neslavilo postup,
ale také nikdo nesestupoval. Pro novou sezonu
2016/2017 bylo pro náš oddíl největší změnou přemístění ze Sokolovny do nově vybudovaných prostor
v budově Provozní Nový Malín s.r.o. Chtěli bychom
touto cestou poděkovat vedení Provozní Nový Malín
za vstřícný přístup k našemu oddílu i k jeho požadavkům. Ohlasy našich členů jsou velice kladné, což

se projevilo na zvýšené účasti hráčů na pravidelných trénincích. Chválu na perfektní prostředí
slyšíme také od našich soupeřů. V letošním roce
pokračuje i nadále velký zájem o tento sport
mezi naší mládeží, o čem svědčí 16 přihlášených žáků. Je to slibný náznak toho, že stolní
tenis v naší obci bude mít své pevné místo i v
budoucích letech.
Aktuální výsledky soutěží a další informace o
činnosti oddílu naleznete na našich stránkách
www.stolnitenis-novymalin.webnode.cz.
Jiří Snášel – předseda oddílu
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Starší fotbalová přípravka
Nový Malín
(ročníky 2006-2007)
Aktuálně hraje v týmu starší přípravky 15 hráčů:
Petr Čížek, Lukáš Dostál, Jakub Grund, František Holinka, Kryštof Knapp, Matěj Kočí, Radek
Končický, Šimon Alfréd Macek, Ondřej Michalička, Jan Minář, Radek Pospíšil, Daniel Šmíd,
Jakub Potočka, David Svrčina, Matouš Vrana.
Celý podzim jsme trénovali 2x týdně a náš
tým odehrál celkem 11 zápasů (8 vítězství, 2
remízy, 1 prohra). Nechceme výsledky hodnotit
Starší fotbalová přípravka

do detailu, protože si myslíme, že nejdůležitější
je fakt, že všichni hráči dostali dost příležitostí
zahrát si fotbal a sbírat fotbalové zkušenosti.
Na zimu se s tréninkem přesouváme do tělocvičny a zároveň chystáme pro kluky rozšířený
výkonnostní trénink se strečinkem v kombinaci
s plaváním. Během zimní sezóny se zúčastníme
minimálně pěti turnajů a jeden turnaj bychom
chtěli uspořádat v Novém Malíně.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat rodičům
za skvělou podporu a fanouškovskou základnu.
Obecnímu úřadu Nový Malín za podporu fotbalu
a rekonstrukci hřiště.
Aleš Knapp a Radek Pospíšil

Mladší fotbalová přípravka

Obec Nový Malín je velikostí a počtem obyvatel cca 3400 dobrým zázemím pro kopanou.
S moderní školou s tělocvičnou a především
počtem nadšených lidí, kteří chtějí, aby jejich
děti pohybem a to nejen fotbalem utužovaly
svoje zdraví. To je veliká výzva a dobrá vyhlídka
pro budoucí práci.
Našim hlavním cílem není jen mít dobré fotbalisty, ale především děti, které vědí co je odpovědnost, kolektiv a čestnost a při tom ještě posilovat svoje zdraví. Počtem malých fotbalistů cca
80 se řadíme mezi přední celky okresu. Pokud
udržíme tento trend, dobrou práci všech trenérů
od dorostu po ty nejmenší, mohli bychom za 2-4
roky mít 1. mužstvo mužů z našich odchovanců,
což je ideální představa, ale to nemusí být představa pokud v práci s mládeží neustane. V současné době jsme schopni postavit mužstva z
jednotlivých ročníků samostatně a pro nás, tedy
oddíl i trenéry to je odměna vidět, že čas, který
je mladým hráčům věnován, nevyzní na prázdno.
Nyní k mladší přípravce. V ročníku 2015/2016 v
okresním přeboru převážnou část mužstva tvořili
hráči ročníku 2007 a 2008. Podle síly soupeřů
jsme nasazovali i ročníky 2009 a 2010. Největšími soupeři pro nás byla mužstva Bludova, Starého Města a Šumperku. V konečném součtu
2 porážek jsme okresní přebor ml. přípravky
vyhráli. Finále o přeborníka okresu jsme hráli
s Postřelmovem, vítězem Zábřežské skupiny a
prohráli nešťastně na pokutové kopy. Nicméně
výkony hráčů, podpora rodičů a obce je velikým
příslibem do budoucna. Všem za to patří veliké
poděkování, protože reprezentovat obec Nový
Malín je ctí každého z nás.
Po skončení odešel ročník 2007 do starší přípravky k roč.2006, kterou trénoval společně i s
mladšími žáky pan Michalička a jezdil na zápasy
s oběma ročníky, za což patří veliké poděkování,
protože kdo se v tom vyzná, ví, co to obnáší.
Při tvorbě nové mladší přípravky s trenéry Laščákem a Kubíčkem již úzce spolupracovali pan
Pospíšil a pan Knapp s tím, že jsme oba požádali, zda by nepřevzali starší přípravku. Což
schválil výbor a vyřešila se tím otázka obsazení
jednotlivých ročníků. Přestože nemají trenérskou licenci, jejich ochota, odhodlání a chuť pracovat s dětmi je mnohem důležitější než nějaká
trenérská licence.
Nyní mladší přípravku pod vedením již zmíněných trenéru tvoří ročník 2008, 9, 10, 11 a 12.

Vážení příznivci kopané v Novém Malíně,
uplynul opět nějaký čas od chvíle, kdy jsme
popisovali naši práci s malými fotbalisty mladší i
starší přípravky. Přibližně před rokem a půl jsme
začali budovat základnu fotbalových nadějí ročníků 2005,6,7,8,9,10,11 a dokonce již máme i
malé fotbalisty ročník 2012, tedy čtyřleté sportovce.
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Máme cca 35 hráčů pro okresní přebor ročníku
2016/2017, jehož hlavní osu tvoří ročník 2008 a
2009 a opět dle síly soupeře je mužstvo doplňováno i mladšími ročníky. Provázanost startů
mladších do starších ročníků je důležitou kontinuitou pro tvorbu postupu jednotlivých hráčů do
vyšší kategorie. Letos na podzim patří mezi největší konkurenty Rovensko, Bludov a Libina.
Zatím jsme v polovině soutěže a se všemi
jsme zvítězili, ale nám skutečně nejde jen o
výsledek, ale zdá se nám, že zvolená koncepce
celkové přípravy přináší ovoce, a to je pro nás
trenéry obrovské odměna. Samozřejmě, že
někteří hráči jsou lepší a někteří slabší, ale nejde
přece jen o výsledek, ale také o výchovu. Je ale
pravda, že výsledky jsou kořením pro dobrou
práci, ale snažíme se pro uplatnění všech.

Nyní již trénujeme 1x týdně v tělocvičně a to
ročník 2008 a 2009 v pondělí, 2006 a 2007
středa, 2009, 10, 11, 12 ve čtvrtek vzhledem k
velikému počtu hráčů takto to bude do konce
roku a od nového roku 2017 nastane přetlak na
dobu trénování v tělocvičně, a proto jezdíme na
halové turnaje a snad v březnu budeme již venku.
Ideální by byla možnost získat více prostoru a
za minimální cenu pronájmu tělocvičnu ve škole.
Zřejmě jsou možnosti omezené a musíme se s
tím vyrovnat.
Věříme, že naše práce je dobrou vizitkou pro
všechny rodiče, obec, školu, že chceme vzájemnou spoluprací získat co nejvíce dětí a přesvědčit všechny, že když se chce, tak to jde.
Za mladší přípravku Laščák a Kubíček

ťuji, že naši členové si rádi popovídají a tato
možnost vzhledem k věku není pro ně samozřejmostí, ale potěšením,protože je čas neúprosný a
Jménem klubu invalidů Nový Malín děkujeme pomalu všichni stárneme.
obecnímu úřadu za přiznání grantu, díky kte- Přeji všem členům i občanům hezké prožití
rému můžeme dopřát našim členům zájezd a tím adventního času, krásné Vánoce a do nového
i kontakt mezi sebou.
roku hodně zdraví.

Klub invalidů

Letos jsme navštívili tvarůžkárnu v Lošticích a
zámek v Úsově. Při schůzích s potěšením zjiš-

Za klub invalidů Minaříková Drahomíra

Myslivecké okénko
vali jsme si ty, které by připadaly v úvahu a jali
se situaci řešit – to bylo na podzim v roce 2014.
Tato jednání bohužel v náš prospěch nedopadla.
Nicméně potřeba zázemí stále trvala, proto jsme
se na vedení obce s žádostí obrátili znovu, o třiVážení občané Nového Malína,
čtvrtě roku později. Velmi vstřícně se k celé naší
rádi opětovně využíváme možnosti nechat Vám záležitosti postavil pan starosta Josef Minář,
nahlédnout do činnosti našeho spolku.
který chápal naši situaci. Po všech nutných
Činnost, která nás poslední měsíce zaměstnává krocích, které proběhly, nám byl Radou obce
nejvíce, je výstavba mysliveckého zázemí. Již schválen pronájem části pozemku č. 1317/1 –
delší dobu před započetím jednání s předsta- lokalita „Zahrádky“, s účinností od září 2015.
viteli obce jsme si ujasňovali naši vizi zázemí, Tento moment pro nás odstartoval další etapu a
které by sloužilo našemu spolku. Chtěli jsme tou bylo zajištění územního a stavebního řízení
mít možnost se někde scházet nebo mít pro- pro výstavbu klubovny. Požádali jsme projektanta
stor, kde skladovat krmivo. Toto nám vždy velice o vypracování veškeré potřebné dokumentace a
chybělo a hledání řešení bývalo problémem. vzhledem k náročnosti celého procesu jsme mu
Prvním otázkou, před kterou jsme byli postaveni, udělili plnou moc v zastupování v celém řízení.
bylo obligátní „kde?“. Mimo naše ﬁnanční mož- Stavební povolení jsme získali v dubnu tohoto
nosti byla koupě vlastního pozemku, byť jsme roku. S ohledem na charakter stavby byl celý
nepotřebovali nijak velký. Proto se naše pátrání administrativní proces náročný nejen časově,
zaměřilo na pozemky ve vlastnictví obce. Vytipo- ale především ﬁnančně. Se správními poplatky
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a dalšimi platbami za povolení jsme počítali, ale
přeci jen nás částka blížící se hranici 100 tisíc
korun dost překvapila. Značnou ﬁnanční pomoc
nám poskytl náš člen - MUDr. Martin Polach,
MBA, kterému bychom touto cestou rádi veřejně
poděkovali, jelikož po zmíněných prvotních
nákladech bychom bez něj stavbu nemohli realizovat. Pomocnou ruku nám podala také obec,
když nám byla schválena naše žádost o ﬁnanční
příspěvek. Tohoto vstřícného kroku si vážíme a
děkujeme těm, kteří byli ochotni hlasovat v náš
prospěch.
Abychom Vás seznámili s tím, jak bude naše
zázemí v budoucnu vypadat - klubovna bude
sestavena ze 4 stavebních unimo buněk, na
její plášť bude využito dřevěné obložení. Dále
je počítáno s umístěním skladu krmiva. Fáze
výstavby byla započata v červnu, kdy byly unimo
buňky usazeny na patky a natřeny. Následovaly práce na konstrukci střechy včetně podbití,
položení krytiny. Nejvíce znatelnou a viditelnou
jsou práce na opláštění budovy, které jí již vtiskly
svůj rukopis. Snažíme se, především vlastními
silami, aby nás celé zázemí reprezentovalo a
svým charakterem zapadlo do okolní výstavby a
nijak nehyzdilo okolí.

Čeká nás ještě mnoho práce, jak na exteriéru,
tak na interiéru budovy, ale je příjemné vědět,
že pracujeme na něčem, co nám bude spoustu
let sloužit. Jak jsme zmínili také v žádosti, kterou
jsme v úvodu adresovali zástupcům obce,
nebráníme se budoucí spolupráci s organizacemi, které pracují s dětmi nebo mládeží. Jsme
otevřeni debatám nad její formou, neboť sami
máme zájem na tom, aby budoucí generace
chápaly zákonitosti přírody, reapektovaly ji.
Závěrem mi dovolte, abych Vám jménem svým i
svých kolegů popřál příjemné a poklidné vánoční
svátky a v novém roce jen to dobré.
Jménem MS Nový Malín Jan Benada

Jako každý rok, uspořádal náš sbor v červenci
pohárovou soutěž mužů, žen a veteránů v
požárním útoku. Naše soutěž je speciﬁcká tím,
že kategorie startují v opačném pořadí, než na
jiných soutěžích. Jako první tedy odstartovala
kategorie veteránů. V té změřilo své síly celkem
10 družstev, pohár za nejlepší požární útok si

odvezli veteráni z Janovic, na místě druhém
skončilo družstvo veteránů z Hrabišína, a na
třetím družstvo veteránů ze Sudkova.
Po menší přestávce následovalo klání v kategorii žen. Zde, v Memoriálu Gabriela Krobota,
bojovalo o nejcennější pohár celkem 5 ženských
týmů. Kuriozitou bylo, že pouze dvě družstva
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dosáhla platného času, obhájkyně loňského
vítězství z Nové Dědiny a děvčata z Lesnice.
Další tři družstva skončila s neplatným pokusem,
a o celkovém třetím místě tak rozhodoval až rozstřel mezi těmito družstvy. V tom bylo nejrychlejší družstvo domácích, Malínských děvčat,
před děvčaty z Klopiny a Janovic. Jako poslední
odstartovala kategorie mužů, Memoriál Bedřicha
Nesrsty, ve kterém spolu zápolilo o nejlepší
umístění celkem 12 družstev. Z nich pak byli
nejrychlejší borci z Janovic, na druhém místě se
umístilo družstvo mužů ze Sobotína, a na třetí
příčce skončili muži z Nemile. Na domácí výběr
pak zbyla až pátá příčka.
Druhou listopadovou sobotu se konala tradiční
podzimní brigáda na úklid našeho areálu u
cihelny a jeho zazimování. Práce šla všem rychle
od ruky, překážky byly uklizeny, větve odklizeny
na hromadu a listí shrabáno, zkrátka areál je již
připraven na příchod paní Zimy. Nyní už naše
činnost směřuje k uspořádání lednové výroční
valné hromady našeho sboru a tradičního únorového plesu a karnevalu pro děti.
Po roční přestávce se naše družstvo starších
opět probojovalo na Krajské kolo hry Plamen.
Tato účast byla o to sladší, že letošní krajská
soutěž probíhala v našem okrese. Již v pátek
10. 6. se v prostorách hasičského areálu v Hrabišíně konal Závod požárnické všestrannosti.
A již tato disciplína naznačila, že o první příčky
spolu svedou souboj družstva Bludova a Nového
Malína, neboť v tomto pořadí se po této úvodní
disciplíně seřadila v celkovém hodnocení.
Další běžecké disciplíny pak následovaly v
sobotu 11. 6. na Tyršově stadionu v Šumperku.
Po slavnostním zahájení byla na programu štafeta dvojic, která skončila stejným výsledkem
jako braňák, zvítězil Bludov před Novým Malínem
a poté se seřadil zbytek startovního pole. Následovaly disciplíny štafeta 4x60m a požární útok
CTIF se stejným výsledkem. Změnu přinesla
až štafeta CTIF, kde se naše družstvo nechalo
předběhnout o pár setinek družstvem Trusovic,
a tudíž v disciplíně skončilo třetí. Před poslední,
královskou disciplínou, tak bylo ještě vše otevřené, a zvítězit tak mohlo kterékoliv družstvo z
trojlístku Bludov, Nový Malín, Trusovice. Zatímco
družstvo Bludova předvedlo precizní bezchybný
výkon a už v podstatě prvním kolem si vybojovalo
celkové vítězství a postup na Mistrovství České
republiky, družstvo Trusovic, šlo „na jistotu“.
Naši mládežníci měly od svých vedoucích stejné
pokyny, jenže snad nervozita, snad přemotivovanost nebo touha se předvést skoro doma, způ-

sobily, že první požární útok se vůbec nepovedl
a skončil neplatným pokusem. Náprava tak měla
přijít ve druhém kole, jenže problémy pokračovaly a družstvu se podařilo naplnit nástřikové
terče až nejhorším časem dne. To znamenalo,
že v celkovém hodnocení se za vítězné družstvo
Bludova vyhouplo družstvo Trusovic, a odsunulo
tak naše družstvo na celkové třetí místo. To se
samozřejmě neobešlo bez slziček zklamání, ale i
přesto je to pro naše družstvo výborný výsledek,
zvláště, když v některých disciplínách bylo bludovským více, než rovnocenným protivníkem.
V neděli 12. 6. se pak v Bludově konalo krajské
kolo soutěže dorostenců. Naše barvy hájilo v
jednotlivcích duo Michal Krobot a Anna Láznová. Anička vstoupila do soutěže třetím místem
v běhu na 100m překážek, ve dvojboji si sice o
místo pohoršila, ovšem bezchybný test z požární
ochrany ji zaručil celkové třetí místo na krajské
soutěži. Na vlas stejně se vedlo i Michalovi, v
běhu na 100m překážek skončil třetí, ve dvojboji
čtvrtý, v testech bezchybný a celkově třetí. Takže
můžeme říct, že bez rozdílu kategorií se jednalo
o bronzový víkend našich barev. Dobrý dojem
z vystoupení našich mladých sportovců ještě
umocnila bezproblémová, rychlá a bezchybná
práce technické čety, složené převážně ze členů
našeho soutěžního družstva mužů.
Krajskou soutěží ovšem nabitý ročník ještě
neskončil, družstvo ještě čekal závěr Ligy mladých hasičů okresu Šumperk. Na pohárové soutěži v Bludově si družstvo mladších zapsalo v
disciplíně až 14. místo, družstvo starších obsadilo v disciplíně ve své kategorii místo druhé.
O celkovém pořadí Ligy tak rozhodlo až závěrečné kolo v Hrabišíně a královská disciplína,
požární útok. K vidění byla opravdu nádherná
podívaná v obou kategoriích a družstva se rvala
doslova o každou setinku. Naším mladším se
útok sice povedl, ale dosažený čas stačil pouze
na šesté místo v disciplíně. Stejnou příčku tak
družstvo obsadilo i v celkovém hodnocení Ligy
mladých hasičů.
Starší provedli svůj požární útok naprosto perfektně a odměnou jim bylo vítězství v této disciplíně. Toto vítězství pak bylo ještě sladší, když
rozhodlo o tom, že naše družstvo starších se
stalo celkovým vítězem Ligy mladých hasičů ročníku 2015/2016!
Po náročném a úspěšném ročníku hry Plamen
i Ligy naši vedoucí opět pro naše mládežníky
uspořádali letní tábor, letos v Údolí Sýčků u
Paseky u Uničova. Pro děti byla opět připravena
celotáborová hra, a nechybělo ani překvapení
v podobě návštěvy mušketýrské skupiny, která
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dětem nejen, že předvedla své umění, ale děti
si mohly zblízka prohlédnout a osahat dobovou
zbroj a některé si dokonce i vystřelily z muškety.
Třešničkou na dortu pak byl pěší výlet na nedaleký hrad Slovinec.
Po prázdninách se ovšem kolotoč dětských
soutěží začíná roztáčet nanovo. Několik našich
závodníků se jelo 18. 9. do Olomouce zúčastnit
běhů na 60m překážek, Olomouckého Draka.
Tato soutěž, inspirovaná Šumperským Soptíkem, umožňuje, přestože už je pořádána v
aktuálním ročníku, start závodníkům, kteří pro
letošní ročník již nesplňují věkový limit. V kategorii mladších dívek tak mohla nastoupit Tereza
Prokopová, která si doběhla v konkurenci 76
děvčat pro výborné páté místo. V kategorii starších dívek naše barvy reprezentovala hned
pětice děvčat. Ani ty se v konkurenci dalších
72 závodnic neztratily. Nejlepší z našich děvčat
byla Gabriela Krobotová na 19. místě, Michaela
Vinterová obsadila 23. místo, Michaela Gieslová
33. místo, Andrea Čulíková 35. a Zdeňka Ostravská 59. místo. V kategorii starších chlapců
naše barvy hájil Michal Prokop, který si doběhl
pro výborné 3. místo ze 49 závodníků.

První regulérní soutěž aktuálního ročníku na
sebe nenechala dlouho čekat, a tak naši mládežníci vyrazili 24. září do Sudkova, na první soutěž
Ligy mladých hasičů. Zde družstva zápolila v
nové soutěži, a sice Hasičském čtyřboji. Jde
o upravený tradiční trojboj, složený z disciplín
střelba ze vzduchovky, uzlová štafeta a běh na
60m překážek, ke kterému přibyla zdravověda.
Našim mladším se tato soutěž moc nepovedla a
družstvo obsadilo až celkové osmé místo. Zato
starší ukázali, že jsou na nový ročník ve všech
těchto disciplínách dobře připraveni a obsadili
výborné druhé místo za tradičním rivalem z Bludova.
Druhým kolem Ligy mladých hasičů je tradiční
soutěž v běhu na 60m překážek, Šumperský
Soptík, jehož již 18. ročník proběhl 1. 10. na
Tyršově stadionu v Šumperku. A i letos se počet
startujících výrazně přiblížil k magickému číslu
500.
V kategorii přípravka, což jsou závodníci do osmi
let věku, bylo prezentováno 79 kluků a holek,
mezi nimiž nechybělo ani sedmero malínských.
Z těch se do druhého kola mezi třicet nejlepších
probojoval pouze Ondra Prokop, který si doběhl
pro celkové deváté místo, ovšem v okresním

26

hodnocení z toho bylo místo třetí!
V kategorii mladších dívek bylo prezentováno
92 závodnic, mezi nimiž se naše dvě želízka
rozhodně neztratila, vždyť obě dvě skončila v
první desítce! Denisa Šustková na výborném
celkovém šestém a Kristýna Scheinerová na
osmém místě, leč v okresním hodnocení byla
děvčata čtvrtá a pátá!
V kategorii mladších chlapců bylo přihlášeno
106 závodníků, mezi nimiž jsme měli pouze jediného zástupce, Ondřej Fejsák však obsadil až
87. příčku.
V hodnocení družstev pak ze 38 prezentovaných, obsadilo naše družstvo mladších celkové
13. místo, v okresním hodnocení pak místo
šesté.
V kategorii starších dívek bylo prezentováno 114
závodnic, z nichž opět sedmero mělo malínský
dres. Do druhého kola se však probojovala pouze
Michaela Vinterová, která obsadila celkové 20.
místo, ovšem v hodnocení okresu to bylo místo
třetí! Největším zklamáním pak byl nepovedený
pokus našeho největšího želízka Terezy Prokopové, která skončila až hluboko v osmé desítce.
V kategorii starších chlapců bylo prezentováno
84 závodníků, mezi nimi i tři malínští borci. Patrik
Soural svůj pokus nedokončil, Vilém Tomášek
zůstal těsně před branami do druhého kola,
ovšem Michal Prokop předvedl, co umí. Nejen,

že zaběhl výborný čas 13,11, kterým si doběhl
pro celkové čtvrté místo, ale tento čas mu také
zajistil titul okresního přeborníka!
V hodnocení družstev pak Malínští starší obsadili celkové 7. místo z 25 přihlášených, ovšem
co se týče okresního hodnocení obsadili místo
třetí. Nyní už se naši závodníci pilně připravují v
tělocvičně naší ZŠ k dalším kolům Ligy mladých
hasičů okresu Šumperk.
První soutěží nového ročníku celostátní hry
Plamen na okrese Šumperk je již tradičně Závod
požárnické všestrannosti, který letos probíhal
v polovině října v Hrabové. V mladší kategorii
se závodu zúčastnilo 22 hlídek, ve starší o dvě
méně. Našim mladším se nevyvedla střelba a
protože nasbírali trestné minuty i na ostatních
stanovištích, obsadili až celkové 7. místo. Starší
také nezastříleli nejlépe, ale i tak se drželi v
popředí závodu. O lepší než celkové třetí místo
je pak připravila zbytečná chyba na stanovišti
požární ochrany. Věřme, že v jarní části soutěže
se naši závodníci zbytečných chyb vyvarují a
skvělé výsledky je opět posunou do krajského
kola.
Po letech minulých, kdy naše družstvo mužů
objíždělo opravdu každou soutěž Velké ceny
okresu Šumperk a družstvo se doslova lepilo ze
dne na den, aby mohlo startovat, jsme se letos
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rozhodli, že se požárním sportem opět začneme
bavit, a budeme objíždět soutěže, ne z nutnosti,
ale z radosti z tohoto krásného sportu.
Po vítězném okrskovém kole se družstvo
zúčastnilo kola okresního, kde obsadilo celkové
16. místo. Dlouho to vypadalo na lepší pozici, v
disciplíně 100m překážek družstvo obsadilo 13.
místo a ve štafetě 4x100m dokonce místo 10.
Ovšem nepovedený požární útok a až 19. místo
v disciplíně naše družstvo odsunulo až na onu
celkovou 16. příčku.
Okresní kolo je zároveň první hodnocenou soutěží kolotoče Velké ceny Holba Cupu okresu
Šumperk. Družstvo mužů absolvovalo v ročníku
2016 pouze 6 z 15 soutěží Velké ceny, ale i tak
získalo 40 bodů a obsadilo celkovou 22. pozici
z 31 účastníků tohoto seriálu. Dále se družstvo
zúčastnilo pohárové soutěže v Dolních Studénkách, kde obsadilo 23. místo a chuť si spravilo
na pohárové soutěži v Klopině, kde obsadilo celkové druhé místo. Věřme, že příští rok na tento
výsledek muži naváží, družstvo se stabilizuje a
začne se opět navracet na přední příčky, kam
vždy bezesporu patřilo.
Do soutěží seriálu Velké ceny okresu Šumperk
se letos zařadilo i družstvo našich žen, i když
z administrativních důvodů nebyly výsledky
našeho družstva do hodnocení tohoto seriálu
započítávány. Družstvo se zúčastnilo 5 soutěží
Velké ceny a nejlepším umístěním pro naše děvčata bylo čtvrté místo ze soutěže v Sobotíně. Na
pohárové soutěži v sousedních Dolních Studén-

kách obsadilo družstvo osmé místo. Ovšem největším úspěchem našich děvčat bylo vítězství
na pohárové soutěži v Klopině. Přestože tohoto
vítězství děvčata dosáhla až na poslední soutěži
letošní sezóny, určitě je to povzbudilo a příští rok
budou chtít bojovat o bednu na každé soutěži.
Výjezdová jednotka se kromě údržby techniky
a školení podílela i na likvidaci několika mimořádných událostí. Z těch většího rozsahu to byl
požár odsavače par ve ﬁrmě Škoda v Šumperku (dříve Pars), požár balíku slámy na poli za
Novým Malínem a dopravní nehoda osobního
vozu a Avie u kostela v naší obci. Dále několikrát
vyjížděla k požárům do Šumperka, ale ve většině případů se ukázalo, že jde o planý poplach.
Vzhledem k tomu, že se blíží období adventu a
předvánočního shonu, dovolte mi, abych všem
čtenářům Malínských novin popřál jménem SDH
Nový Malín krásné, klidné pohodové a pokud
možno bílé Vánoce, klidný konec letošního roku
a do nového roku 2017 hlavně hodně zdraví,
štěstí, lásky a pohody. Nezapomínejte ovšem,
že každoročně dochází v tomto období k nárůstu
počtu požárů způsobených hořící svíčkou. Hořící
svíčka dotváří romantiku podzimních večerů a
zejména vánočních svátků. Je součástí různých
svícnů, adventních věnců, případně aromalamp.
Především je to ale otevřený oheň a je potřeba s
ním podle toho zacházet.
Jiří Hýbl
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Počasí

Dne 10. prosince ranní slabě pod nulou, denní teploty 2 až 5 st. nad nulou, sněžilo celý den i noci a spadlo
celkem 25 cm sněhu.
Dne 24. prosince ranní mínus 2 až 4 st., sněží, do rána spadlo 5 cm sněhu, prudký vítr severní.
Dne 25. prosince ranní mínus 3 st., odpolední mínus 2 st., klidno, noc tmavá, sněží, do rána spadlo 5 cm.
sněhu.
Dne 26. ranní + 3 st., odpolední plus 2 st., sněží, noc tmavá, klidno, sněhu spadlo 4 cm.
Silvestr 31.12. – ranní + 3 st., odpolední + 4st., noc tmavá, klidno.

Zprávy

JZD Nový Malín splnilo veškeré nákupní úkoly, jako je mák, polehlé obilí a podobně. Nákup mléka
byl překročen o 80 000 litrů. Do konce roku bude dobudován nový teletník za soudruhem Vernerem.
Do konce roku bude také dobudováno zdravotní středisko nákladem 150.000,- Kčs v domě č.p. 247. Tím je
v obci zajištěn obvodní lékař, zubní technik s celodenním úvazkem, gynekolog a dětský lékař.
V průmyslové prodejně u s. Sokola byl přistaven sklad, prodejna byla rozšířena a byla zde zavedena samoobsluha.
Za pomoci občanů byla provedena částečná oprava kostela, zejména obvodového zdiva. Na mnoha úsecích
v obci byla vybudována povrchová kanalizace a vybudovány chodníky.
V roce 1966 bylo v Novém Malíně 1578 obyvatel, z toho 755 žen.
Obecní kronika z roku 1966 je přepsána doslova, tedy včetně případných gramatických chyb.
Zpracoval: Josef Rašner

Ze školní kroniky
Školní rok 1966/1967

Rozdělení tříd
I. tř. žáků 29 (9 dívek) tř. učit. Hana Talášková
II. tř. žáků 24 (14 dívek) tř. učit. Marta Nosková
III.A tř. žáků 18 (9 dívek) tř. učit. Růžena Hájková
III.B tř. žáků 17 (10 dívek ) tř.učit. Jaroslava Matějíčková
IV. tř. žáků 24 (12 dívek) tř. učit. Jaroslava Tichá
V. tř. žáků 23 (10 dívek) tř.učit. Helena Blahušková
VI.A tř. žáků 25 (11 dívek) tř. učit. Arnošt Lavička
VI.B tř. žáků 16 (8 dívek ) tř.učit. Rostislav Droběna
VII. tř. žáků 28 (14 dívek ) tř.učit. Marie Pavelková
VIII.A tř. žáků 24 (12 dívek ) tř.učit. Staňková
VIII.B tř. žáků 25 (12 dívek ) tř. učit. Vladislav Talášek
IX. tř. žáků 25 (10 dívek) tř. učit. Ladislav Fiala
Celkem žáků 278, 12 tříd.

Nejvýznamnější událostí letošního roku byl XIII. sjezd KSČ, který se konal v Praze ve dnech 31.5.-4.6.1966. Hlavním
úkolem všech tezí sjezdu bylo, aby se všichni naši občané vyjádřili k současným potížím našeho hospodářství a jak tyto potíže
řešit.
Sjezdu předcházela i rozsáhlá závazková kampaň na úseku školství – to bylo úsilí o modernizaci výuky a školního prostředí.
Bylo vyhlášeno hnutí konkrétních činů. V rámci tohoto hnutí žáci naší školy společně s učiteli zavedli vodovod na školní
pozemek, postavili garáž pro motorobot, postavili a zřídili kluziště s mantinely, které celou zimu udržovali, připravili výkopy
na chodník ke škole, podíleli se na vybavování školních dílen. Žáci zde odpracovali celkem 2 050 hodin.
Ke studiu na výběrových školách se v letošním roce přihlásilo 8 žáků. 6 žáků bylo ke studiu přijato.
Předsedou SRPŠ byl v letošním roce Jindřich Pelikán, vedoucí provozovny Družspoje. SRPŠ organizovalo v letošním roce
opět pro rodiče cyklus přednášek z oboru výchovy, vyučování, přednášky zdravotnické a z regionálních dějin. Pomáhalo škole
řešit spolu se školskou komisí MNV výchovné problémy a pomáhat i hospodářsky. Na zařízení odborné pracovny věnovalo
29
2 000,- Kč.
Ředitel školy: František Kadleček

Tříkráloví koledníci vyjdou opět do ulic
soukromí při práci s klienty. Také část přerozdělených peněz poskytneme na přímou pomoc pro
občany, kteří se ocitnou v hmotné nouzi.
V loňské Tříkrálové sbírce koledníci vykoledovali 725 347,- Kč. Děkujeme všem, kteří přispěli
jakýmkoli darem.
I letos Vás prosíme, nebojme se otevřít dveře a
svá srdce a nechme se aspoň oslovit posláním,
které nám tříkrálové koledování přináší, buďme
nápomocni pro pomoc druhým, pokusme se
společně udělat svět lepším.
Děkujeme za Vaši podporu.
Za Charitu Šumperk Jana Bieliková, ředitelka

Nadcházející nový rok 2017 na mnoha místech
začne tradičně Tříkrálovou sbírkou, kterou v
našem kraji organizuje Charita Šumperk.
S tříkrálovými koledníky se budete moci setkat
v období mezi 2. a 10. lednem 2017. Jejich
posláním je přinášet do všech domovů požehnání, šířit radostnou zvěst o narození Ježíška,
především v našich srdcích, a poprosit o pomoc
pro ty, co ji potřebují. Výtěžek Tříkrálové sbírky
je určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni
a dalším jinak sociálně potřebným skupinám
lidí žijícím zejména v děkanátu Šumperk. Část
výnosu sbírky je určena na humanitární pomoc
do zahraničí.
V roce 2017 bychom rádi podpořili Centrum pro
rodinu v Šumperku a Poradnu pro ženy a dívky
– centrum nenarozeného života. Dále bychom
chtěli zvýšit dostupnost Charity Šumperk zakoupením automobilu pro rozvoz obědů a péči v
terénu, rozšířit sortiment půjčovny rehabilitačních
a kompenzačních pomůcek, vybavit Centrum
sociální a humanitární pomoci pro zabezpečení

V naší obci Nový Malín se sbírka bude konat ve
dnech od 7 do 8 ledna 2017.
Místní koordinátorka Anna Hovancová

TYP NA VÁNOČNÍ DÁREK :
Zahradní smršťovací hadice HOSE
e-shop

CENÍK

www.zahradnihadicenavodu.cz

Flexi hadice modrá 15 m

250,-

Ventil – závit vnitřní/vnější 3/4´´ ZDARMA

Flexi hadice modrá 22,5 m

399,-

Ventil – závit vnitřní/vnější 3/4´´ ZDARMA

Flexi hadice modrá 30 m

599,-

Ventil – závit vnitřní/vnější 3/4´´ ZDARMA

30,-

Rozprašovací pistole se snadno našroubuje
na závit, kterým je ukončena flexi hadice.

Rozprašovací pistole se 7 funkcemi
Cena vč. 21% DPH.

AKCE 1 + 1 ZDARMA Nabídka je časově omezena, platnost pouze do 20.12.2016!!!
Objednávky na www.zahradnihadicenavodu.cz , do poznámky uvést akce 1+1 zdarma, nebo 722 922 622.
Hadice váží pouze necelé půl kilo. Další výhodou je, že když není zrovna používána je smrštěná na 1/3 své délky, a tak nezabírá
zbytečně místo a je díky tomu perfektně skladná. Když hadici připojíte a pustíte do ní vodu, sama se roztáhne na trojnásobek své
délky. Tato nová technologie pracuje na principu 2 plášťů. Odolný vnější plášť chrání hadici před protržením a řadou dalších
mechanických vlivů. Chytrý vnitřní plášť se roztáhne do délky a tím celou hadici prodlouží. Díky použitým materiálům je roztažení i
smrštění hadice otázkou pár vteřin.
Osobní odběr v Novém Malíně.
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Hledáte práci?
Hledáme nové kolegy do našeho týmu na pozice:
• Operátor/ka

• Technik kvality

• Seřizovač/ka

• Inženýr/ka vývoje aplikací

• Procesní technik

• Konstruktér/ka

• Kontrolor/ka výroby
• Elektronik

• Technik průmyslového inženýrství
• SAP Programátor/ka

Našim zaměstnancům nabízíme:
• Práce ve stabilní společnosti

• Společenské a kulturní akce

• Dotovaná doprava do zaměstnání

• Bezúročné zaměstnanecké půjčky

• Moderní a čisté pracovní prostředí
• Zvýhodněné mobilní tarify pro celou rodinu

• Dotované stravování a výběr z 5 druhů jídel

• 25 dní dovolené ročně

• Jazykové kurzy a vzdělávací aktivity
• Náborový příspěvek po zkušební době
...a další

Volejte zdarma 800 777 000

nabory@epcos.com
www.epcos.info

Plánujete rodinnou oslavu, setkání s přáteli či svatbu?

Potřebujete poradit s výběrem vhodných vín, ale příliš se v nich nevyznáte?

Pak přijďte k nám a získáte:
individuální přístup
ochutnávku vína zdarma
zajištění požadovaných vín dle dohody
záruku desítek spokojených zákazníků
Děkuji stávajícím zákazníkům za přízeň v roce 2016, přeji klidné prožití vánočních svátků,
šťastný a spokojený nový rok a těším se na další setkávání u sklenky dobrého vína :-)
Vlastimil Halška
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