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Vydává obec Nový Malín

ADVENTNÍ KONCERTY
v kostele Narození Panny Marie v Novém Malíně

(předadventní koncert) 26. 12. 2017 od 17 hod. – Fleksible – VÁNOČNÍ KONCERT
3. 12. 2017 od 16 hod. – FLERET –VÁNOČNÍ KONCERT před kostelem

10. 12. 2017 od 17 hod. – Hanny Firla – VÁNOCE VE SVĚTĚ
17. 12. 2017 od 17hod. – Haleluja band 



 Strana 2

 Vážení spoluobčané, jak jste si jistě všimli, v obci přibyly nové komunikace pro pěší. Na horním konci obce 
byla dokončena výstavba první části chodníku, který začíná u č.p. 158 (nad sokolovnou) a končí u statku, č.p. 194. 
Délka prvního úseku chodníku je přibližně 600 m a byla vybudována za zhruba 1,3 mil. Kč. Pravděpodobně v příštím 
roce proběhne výstavba druhé etapy chodníku, který bude ukončen pod číslem popisným 224. Délka druhé části je 
opět přibližně 600 m. 
 Další novou komunikací pro pěší je chodník v dolní části obce, který začíná u restaurace U Tygra a končí pod 
Fiat klubem. Součástí této stavby bylo i frézování a pokládka asfaltového povrchu u krajnice, přídlažba z žulových 
kostek, úprava kanalizace a nezbytné terénní úpravy. Délka chodníku je přibližně 900 m, s celkovými investičními 
náklady zhruba 3,2 mil. Kč.

 Věřím, že většina z vás nové komunikace ocení a budou sloužit k vaší spokojenosti.

Vladimír Faltus, technik OÚ

 Níže vyjádřené názory se neshodují s názory Kulturní komise.

Sdělení:
Já, níže podepsaný, Tomáš Pospíšil, konstatuji, že má vyjádření o panu Ing. Miroslavu Vinklerovi, 
předsedovi spolku Zdravý Malín, z.s. uveřejněná v č. 03/2016 periodika Malínské noviny, byla vůči 
němu nevhodná, a nebylo mým úmyslem dotknout se jeho osoby. 

Tomáš Pospíšil, Nový Malín

NOVÉ CHODNÍKY
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 Ucpaná kanalizace, poškozená čerpadla, či nefunkční česle v čistírnách odpadních vod jsou následky toho, 
když v kanalizace končí to, co do ní nepatří. V posledních několika letech sledujeme zvýšený přísun nerozloženého 
materiálu, který se na čistírnu odpadních vod dostává. Za tímto problémem se schovávají neukáznění spoluobčané, 
kteří splachují vlhčené ubrousky, vatové tyčinky do uší, dámské hygienické potřeby a další nerozložitelné odpady 
domácnosti. V neposlední řadě jsou to také fritovací oleje nebo oleje ze smažení, které v kanalizaci tuhnou a v kom-
binaci s vlasy a nerozloženým textilem vytvoří nepropustnou bariéru. Tyto bariéry ucpávají kanalizační přípojky a 
řády, což způsobuje nemalé komplikace nejen pracovníkům čistírny odpadních vod, ale také občanům samotným a 
jejich sousedům.  
 Dalším nešvarem obyvatel Nového Malína jsou odpady z nelegálního pálení slivovice, které končí v kanali-
zaci. Jedná se zejména o pecky, které kromě ucpávání kanalizace závažně poškozují čerpadla na čistírně odpadních 
vod a způsobují tím statisícové škody. Lidé jsou si zpravidla vědomi, že jejich počínání není úplně v pořádku, co ale 
ve většině případů netuší, je riziko pokuty ve výši až 200 tisíc korun.

Co tedy do kanalizace nepatří a jak správně s odpadkem naložit?
1) Vlhčené ubrousky a vlhčené toaletní papíry – Vyhazují se do komunálního odpadu
2) Dámské hygienické potřeby a vatové tyčinky – Vyhazují se do komunálního odpadu
3) Fritovací oleje a smažící tuky – Odevzdávají se ve sběrném dvoře Provozní Nový Malín
4) Léky – Odevzdávají se v lékárně
5) Biologický odpad (včetně zbytků jídel) – Vyhazují se do komunálního odpadu nebo do kompostu
6) Pevné předměty (PET lahve, plastové obaly od WC desinfekce) - Vyhazují se do tříděného odpa-
du – plasty
7) Pecky a odpady z nelegálního pálení slivovice – Mají výbornou výhřevnost a dají s použít jako 
topivo

Martin Minář, vodohospodář

POHROMOU KANALIZACÍ A TAKÉ TRENDEM
MODERNÍ DOBY JSOU VLHČENÉ UBROUSKY!

vlhčené ubrousky
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STAVEBNÍ AKCE V OBCI

PŘIPOMÍNKA TRAGICKÝCH UDÁLOSTÍ

 Obci Nový Malín se v letošním roce podařilo realizovat pestré složení stavebních akcí. Z větších staveb mů-
žeme uvést řadové rodinné domy „U Poldrů“, rodinný dům na pozemku parc. č. 3772/15, chodník nad sokolovnou 
či stavební úpravy zdravotního střediska na knihovnu. V Mladoňově se podařilo dokončit sportoviště u Ústavu eko-
logické výchovy, které je hojně využíváno návštěvníky tohoto zařízení. Z drobnějších stavebních akcí může obec 
jmenovat například opravu vlhkého zdiva na MŠ I., rekonstrukci sociálního zařízení na poště či umístění dopravního 
značení u obecního úřadu. Obec rovněž prováděla drobné opravy a udržovací práce na obecních budovách, místních 
komunikacích a ostatním majetku, který je ve vlastnictví obce.
 Aktuálně jsou stále prováděny stavební práce na rekonstrukci budovy obecního úřadu a nově se zahájili sta-
vební práce na objektu hasičské zbrojnice.
 Většina stavebních akcí byla obcí � nancována z obecního rozpočtu, ale na část staveb se podařilo získat dota-
ce. Z dotací se podařilo � nancovat opravu chodníku od Tygra po Fiat klub či rekonstrukci hasičské zbrojnice.
 Na další stavební sezónu se projekčně připravují nové šatny pro fotbalisty, opravy místních komunikací nebo 
rekonstrukce objektu č.p. 123, Nový Malín – Holba. 

Ing. Milan Pánek 
stavební referent obce Nový Malín 

 Tento rok tomu bylo 74 let od osudového vypále-
ní obce Český Malín na Volyni a návratu volyňských Če-
chů do naší vlasti. Tuto událost jsme si opět připomněli 
pietním aktem u pomníku dne 15. července za přítom-
nosti místních obyvatel a četných hostí. Piety se zúčast-
nila i delegace z Polské republiky.
 Daný etnicko-politický kon� ikt řízený ukrajin-
skou povstaleckou armádou se ale v mnohem větší míře 
odehrál ve vesnicích volyňských Poláků, kterých po 
drastickém vraždění těchto nacionalistů padlo přes 50 
tisíc. Nazýváno také jako „volyňská řež“ nebo „Krvavá 
neděle“. Jednalo se vůbec o jeden z největších masakrů 
páchaných na civilistech během 2. světové války. 
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... DĚNÍ V MLADOŇOVĚ „POD VRTULÍ“

 Již 7. rokem se v  Polsku odehrává Mezinárodní 
setkání věnované vzpomínce na oběti volyňské genocidy. 
V  letošním roce se pietní akce uskutečnila 16.-17. 9. ve 
vsi Swiatniki v obci Sobótka pod patronací města Wroc-
law. Setkání se pravidelně zúčastňují i zástupci obce Nový 
Malín. Letos pozvání přijali paní místostarostka Lenka 
Tylová, historik Josef Rašner a ředitelka ÚEV Mladoňov 
Lucie Pulterová. Paní Tylová v úvodu o� ciálně pozdravila 
všechny zúčastněné a pan Rašner měl v odpoledních ho-
dinách konferenci a výstavu o Českém a Novém Malíně. 
V rámci akce byl také odhalen památník na vzpomínku 
zavražděných polských učitelů, ale také jako symbol sou-
časných i budoucích generací učitelů. Velká část setkání 
byla realizována právě v areálu místní základní školy. 
 Nepřízeň počasí vynahradilo velice pěkné a přá-
telské chování ze strany organizátorů.

Mgr. Lucie Pulterová
 ředitelka školy Pod vrtulí v Mladoňově

 Nový školní rok se v plném proudu rozjel i v na-
šem zařízení. V září naše prostory opět využila nezisko-
vá organizace Vincentinum, jejíž klienti u nás strávili pět 
dní na rekreaci. Posléze jsme také přivítali děti ze speci-
ální školy Pomněnka, se kterými jsme si užili tři velmi 
příjemné podzimní dny. Od konce září k nám již začali 
jezdit žáci ze základních škol na jednotlivé výukové pro-
gramy. 
 Nejvyhledávanějším programem se stal „Podzim 
volá“, ve kterém jsme se zaměřili na podzimní zvyky a 
tradice - společně s dětmi například zakládáme táborák, 
opékáme jablka, pečeme brambory nebo vytváříme pop-
corn na ohni. Hlavní „koordinátorkou“ tohoto podzim-
ního programu je naše nová posila do týmu Mgr. Dita 
Kaňáková. Není ale sama, která doplňuje náš kolektiv – 
také Bára Struhárová na pozici administrativní pracov-
nice a Markéta Knápková, která se stará o čistotu a výdej 
stravy.
  Všechny tři dámy tímto o� ciálně a srdečně vítá-
me v našem „ústavu“!  Co se dalších novinek týče – máme 
nové travnaté oplocené hřiště, za které děkujeme obci 
Nový Malín.
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VP Podzim volá



 Strana 6

 Od října se u nás dveře nezavřely ani o víken-
dech. Každý den realizujeme výukové programy a také 
poskytujeme prostory a služby různým organizacím 
(např. dětský kytarový spolek pod vedením Elišky Stra-
chotové, pěvecký sbor Ptáčata ze ZŠ Šumavská, studenti 
Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity, Lesní škol-
ka vMaliní a další). 

 V  pátek 27. 10. jsme pořádali tradiční akci 
Halloween, na které se podíleli všichni z našeho perso-
nálu, ale také externí pomocníci (velké poděkování pa-
tří paní Janě Struhárové, která se primárně postarala o 
výzdobu celého kulturáku). Akce se zúčastnilo téměř 60 
dětí, z kapacitních důvodů jsme se museli opět přemís-
tit do místního kulturního domu. Program zpestřil i pan 
kouzelník, který předvedl zajímavé triky a děti pobavil. 
Doufáme, že se akce všem líbila, za nás každopádně „pa-
lec nahoru“ :).

Rekapitulace letních 
měsíců

 Za zmínku také stojí průběh léta. Měsíc červen 
jsme úspěšně ukončili školou v  přírodě a hned druhý 
den u nás zahájila letní tábor s čarodějnickou tématikou 
paní Adéla Nevrlá s dětmi ze ZŠ Šumavská. Také manželé 
Strachotovi uspořádali „Pod vrtulí“ svůj kytarový tábor, 
který završili krásným koncertem pod pergolou pro rodi-
če dětí. My jsme organizovali dva pobytové tábory. První 
z nich byl se zaměřením na angličtinu; druhý se jmeno-
val „Vyměřený čas“ – jednalo se o akční tábor, kterého se 
také zúčastnily akční děti. Na konec léta jsme si nechali 
příměstský tábor pro děti z očního centra Ottlens. Spoko-
jenost byla na obou stranách a již teď jsme domluveni na 
další spolupráci. 

Kytarový tábor

Halloween - práce p. Petra Hlouška

Halloween

English camp

Tábor vyměřený čas

Tábor Ottlens
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Další plány a vize
 
 Rádi bychom vás pozvali na adventní akci, která 
se bude konat v sobotu 25. 11. S výtvarnicí Lídou Reovou 
budeme vyrábět přírodní adventní věnce, ale také další 
výrobky, které si pro nás Lída připravuje. Akce je určena 
zejména pro ´maminky´ (s dětmi i bez dětí), samozřej-
mě v případě zájmu jsou pánové také vítáni. Počítáme 
s větším zájmem, proto budeme s největší pravděpodob-
ností zase v kulturním domě. Atmosféru přicházejících 
Vánoc si zpříjemníme malým občerstvením.  
Od nového roku chystáme nový výukový program, který 
se bude zabývat válečnou a poválečnou problematikou. 
Pomocí skutečných příběhů lidí z blízkého okolí navo-
díme atmosféru a prožijeme jejich životy. Dotkneme se 
témat např. Židů, volyňských Čechů, odsunu Němců a 
s nimi spojených pojmů jako diskriminace nebo šikana 
s propojením do dnešního světa, ale např. i do třídního 
kolektivu.
 Nakonec ještě prozradím, že od ledna náš tým 
doplní další člen, ale tentokrát to bude z mužských řad 
;-).

 Jsme velice rádi za podporu obce Nový Malín, 
ale také vás všech – našich příznivců a klientů. Je to pro 
nás obrovská motivace vymýšlet a organizovat další pro-
gramy a akce. Mockrát všem děkujeme, opravdu si toho 
vážíme. 
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ZŠ NOVÝ MALÍN

 V letošním školním roce 2017/18 jsme v naší škole opět otevřeli dvě první třídy, do kterých nastoupilo cel-
kem 43 prvňáčků, kteří když první školní den společně s rodiči čekali před školou, ještě přesně netušili, co je vlastně 
všechno ve škole čeká. 
 V současné době už se malí školáci ve škole rozkoukali a otrkali, už se v ní neztratí. Z prvních písmen začínají 
skládat a číst slabiky, úspěšně sčítají obrázky, povídají si o podzimní přírodě. Během prvních dvou měsíců už také 
stihli navštívit šumperské divadlo a ÚEV v Mladoňově. 
 Přejeme všem letošním prvňáčkům krásné školní dny, aby se jim i nadále dařilo a aby si na konci školního 
roku dokázali sami přečíst knížku.
 

Mgr. Jana Polášková a PhDr. Alena Hudosová,
třídní učitelky 1.A a 1.B 

 V pátek 13. října se uskutečnila podzimní vycházka na Rabštejn. Tentokrát jely společně děti ze třetích, čtvr-
tých a pátých tříd. Před devátou hodinou jsme vyšli z Bedřichova příjemnou procházkou voňavým lesem a zbarvenou 
podzimní přírodou. Skoro jsme zakopávali o hřiby a těšili se z hojné úrody. Některé děti dokonce přinesly pár hub 
i maminkám domů. Děti měly možnost zakoupit si občerstvení v restauraci, několik hladovců si opeklo špekáček, 
odpočinuli jsme si a cesta zpátky nám příjemně uběhla. Naštěstí krásně svítilo sluníčko a onen pátek 13. se náramně 
vydařil. 

Učitelé 3., 4. a 5. tříd ZŠ 
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LITERÁRNÍ KOUTEK
ŽÁKŮ ZŠ NOVÝ MALÍN

Podzim

Ze stromu už padá listí,
všechny děti kolem piští.
Tolik lístků barevných,
každý jiný od ostatních.

Začíná být zima
a to je přece prima.
Oblečem se teple,

ať je nám jak v pekle.

Do lesa si zajdeme,
aspoň se pěkně projdeme.

S sebou vezmem košík
a k tomu ještě nožík.

Hříbky si pěkně nasbíráme,
a pak se dobře napapáme.

                       
Nela Dokoupilová ze 7.B

Podzim

Podzim, to je čas všech barev,
vítr fouká nám do karet.
Chtěli jsme jet na výlet,

ale začalo pršet.

Venku začíná být zima,
ale koukni se očima mýma.

Listy se na zem snášejí
a svět barevnější dělají.

                     Michaela Gieslová ze 7.B

Hasiči
Hasiči jsou sportem mým,
myslím na ně, i když spím.
Hodně pro mě znamenají,
všichni se tam dobře znají.

My plameny nehasíme,
jenom různě závodíme.

Běh a skoky přes překážky,
připraveni na porážky.

Spojujeme hadice,
napojujem proudnice.

Do všeho jdem společně,
vedeme si výtečně.

Někdy tečou slzičky.
Hlavu vzhůru, lidičky!

Pro příště se připravíme,
pro zlato si poběžíme.

Tak pro tohle žiju, 
tenhle sport miluju.

My se nikdy nevzdáme,
tím nahoru stoupáme.

                       Patrik Soural z 8.A 
za pomoci Michaely Čulíkové z 9.A
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ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU V HORNÍ MŠ

 Školní rok je v plném proudu a s dětmi si naplno užíváme podzimního období.  V tomto školním roce se škol-
ka otevřela také pro dvouleté děti a my se snažíme jim tento časný vstup do mateřské školy ulehčit. Pavilon Štěňátek, 
kam tyto děti chodí, je proto vybaven novým nábytkem a hračkami, aby vyhovoval právě těmto mladším dětem. Děti 
si postupně zvykají na nový režim a seznamují se s novými kamarády. Začátky jsou vždy těžké nejen pro dvouleté 
děti, ale i pro ostatní, tak snad se nám podaří toto uplakané období co nejrychleji překonat.
 Konec října již tradičně patřil dýňování – tvořivému odpoledni s rodiči, kde děti mohou společně s rodiči 
dlabat dýně a co nejzajímavěji je nazdobit. Fantazii se meze nekladou, proto všichni „Dýňáčci“ jsou vždy originální. 
Snad nám pěkné počasí vydrží a my budeme moci být co nejdéle s dětmi na naší zahradě plné hracích prvků a hou-
paček.

Za MŠ Eva Mondeková, 
vedoucí učitelka

Vyhlášení výběrového řízení na pozici školníka do ZŠ v Novém Malíně.
Ředitel Základní školy a Mateřské školy v Novém Malíně vyhlašuje 

výběrové řízení na pozici:
 školník (technický pracovník) 

Co nabízíme:
úvazek 1,0

datum nástupu od 1. 7. 2018
platové zařazení dle platných tarifních tabulek

Svoje pracovní nabídky s přiloženým životopisem zasílejte na adresu 
školy:

Základní škola a Mateřská škola Nový Malín, příspěvková organizace
Nový Malín 274

788 03 Nový Malín
 případně na emailovou adresu: skola@zsmalin.cz 

nejpozději do 28.2.2018.

Požadavky: dobrý zdravotní stav, fyzická zdatnost, bezúhonnost, ma-
nuální zručnost, řidičský průkaz B, vyučen v řemeslném oboru nebo 
technické střední odborné vzdělání, � exibilita, ochota spolupracovat.

Mgr. Jiří Slavinský
ředitel školy

Vyhlášení výběrového řízení na pozici správce tělocvičny do ZŠ 
v Novém Malíně.

Ředitel Základní školy a Mateřské školy v Novém Malíně vyhlašuje 
výběrové řízení na pozici:

 správce tělocvičny 

Co nabízíme:
Pracovní smlouva dohodou

datum nástupu od 1. 1. 2018
Vhodné i pro důchodce, nebo jako vedlejší pracovní poměr.

Svoje pracovní nabídky zasílejte na adresu školy:
Základní škola a Mateřská škola Nový Malín, příspěvková organizace

Nový Malín 274
788 03 Nový Malín

 případně na emailovou adresu: skola@zsmalin.cz 
nejpozději do 15.12.2018.

Mgr. Jiří Slavinský
ředitel školy
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SRDCOVKY KAŠTANKY

 V  Novém Malíně máme cenný historicko-kulturně- environmentální  skvost. Třešňovou alej. Silnici na 
Krásné lemuje 217 majestátných, starých  třešní. Alej je výrazným krajinotvorným prvkem, je viděna z  daleka. 
Současně je útočištěm hmyzu, ptáků a drobné zvěře. Alej je bílá v květu, červená v plodech a zlatá na podzim. Před 
několika lety byl  na  obzoru  dotační titul pro silničáře, kteří chtěli alej skácet a vysázet novou. S podporou Agen-
tury pro ochranu přírody a krajiny a CHKO jsme na Správě silnic zabojovali. Oni ocenili náš zájem o alej pečovat. 
Od svého záměru „obnovy aleje“ nakonec ustoupili.  Následně jsme provedli u většiny stromů prořezávku suchých 
větví,  pět stromů  jsme museli skácet, čtyři byly ponechány jako útočiště larvám brouků a motýlů  a dalšímu hmyzu 
jako tzv. suchá torza (nekácejte je, prosím…..). V prolukách každoročně dosazujeme chybějící stromy. Dosazujeme 
z důvodu úbytků stromků, některé přes léto uschnou, přes zimu je ožere zvěř nebo někteří spoluobčané si je přesadí 
do své zahrady. 
 V sobotu  21. října  jsme vysázeli 38 třešní – „srdcovky kaštanky “.  S rýči se nás sešlo  deset  lidí, včetně dětí. 
Alej ožila smíchem a veselým hovorem, při kterém šla práce pěkně od ruky. Před soumrakem jsme se rozcházeli 
s pocitem dobře vykonané práce. V neděli ráno již pršelo. Srdcovky kaštanky jsou prý výborné. Máme se tedy na co 
těšit. 

Zuzana a Vít Čajkovi 

Vážení občané,

31 let jsem podle svého nejlepšího svědomí hledal vždy ta nejlepší řešení 
pro ty, kteří vyhledali mou pomoc.

Přišel čas, kdy můj aktivní pracovní věk se naplnil. 
Moudrá přísloví říkají :  „Umění života je vědět, kdy odejít“ a další to dopl-

ňuje: „V nejlepším přestat“.
Svou praxi Ordnomal s.r.o. od 1.1.2018 převezme paní MUDr. Martina 

Prachařová, kdy vím, že své pacienty předávám do velmi dobrých rukou.
Děkuji vám za důvěru.

Přeji vám všem dobré, pevné zdraví.
    
                S úctou
        MUDr. Vít Čajka
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MALÍNSKÁ OSMIČKA

 Vážení sportovní přátelé,
ve středu 18. října se uskutečnil v  Novém Malíně osmý 
ročník přespolního závodu v běhu. Tentokrát nám počasí 
přálo, bylo docela teplo a laškovalo s námi i sluníčko. To se 
také projevilo na hojné účasti. 
 V hlavní kategorii běhu na osm kilometrů se zare-
gistrovalo a doběhlo 81 běžců a běžkyň. V další kategorii 
nazvané Prcek, což jsou děti od šesti do 15 let, běželo 54 
závodníků.
  Letošního závodu v  této kategorii se  zúčastnil i 
nevidomý chlapec Hynek Bartoš s vodičem Martinem 
Strykem. Oběma patří velká poklona. Nejmenších běžců, 
dětí do šesti let, běželo 17. Další výjimečnou a speci� c-
kou kategorií je kategorie Malíňák. V  této kategorii jsou 
vyhodnocováni běžci pouze z Nového Malína. Z celkové-
ho počtu je to významný podíl a účast se zpravidla blíží 
k dvacítce. 
 Běhání v  Malíně má dobrou běžeckou základnu 
a dlouhou tradici. Běžci z Malína se zúčastňují a jsou vidět 
i na těch nejprestižnějších závodech, jako jsou maratony, 
půlmaratony, horské běhy a další závody a to jak u nás, tak 
i v zahraničí. 
 Za zdařilé uspořádání akce patří poděkování všem 
pořadatelům a za podporu sponzorům a obci Nový Ma-
lín. 

Vážení přátelé,
dovolte mi pozvat Vás 1. ledna 2018 na 
21. novoroční výstup na Kamenný vrch. 
Sraz je v deset hodin
u sochy sv. Jana Nepomuckého
v horní části obce.

Josef Smolicha

Výsledky a další informace najdete na stránkách
www.chlapak.cz a foto ze závodu na stránkách obce.

Josef Smolicha
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TJ SOKOL NOVÝ MALÍN

Nové zázemí
pro fotbalisty.

 Konečně!
Na začátku příštího roku může být zahájena výstavba 
zbrusu nových šaten i tribuny pro fotbalisty v Novém 
Malíně.  Fotbalová soutěž v Novém Malíně při-
tahuje velký zájem veřejnosti všech věkových kategorií. 
Během víkendu se v naší obci obvykle odehraje 6 utkání 
od přípravek až po muže.
 Naše mládežnická základna se během posledních 
let rozrostla. Podařilo se nám přitáhnout ke sportu téměř 
100 dětí, které pravidelně chodí na fotbalové tréninky a 
účastní se soutěží ve svých věkových kategoriích.
K tomu samozřejmě další hráči z týmů dorost a muži. 
To je ve srovnání s okolními obcemi naprosto úžasné a 
ojedinělé.
 Aktuálně má fotbalový klub TJ Sokol Nový Ma-
lín týmy ve všech věkových kategoriích a dělá obci dobré 
jméno nejen v okrese, ale i v krajských výběrech.
 Slabým místem našeho klubu je zázemí fotbalistů 
(šatny, sociální zařízení, sklad pro pomůcky, občerstvení, 
atd.) 
 Stávající zázemí vzniklo v polovině 20 století a 
šatny již nevyhovující jak počtem, rozměrově tak i hy-
gienickými podmínkami, které neodpovídají dnešním 
standardům a hlavně mladou generaci mohou přímo 
odradit.
Tehdy nikdo neřešil, jak se bude budova vytápět a kolik 
prostředků to bude stát.
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 Příprava zázemí šaten a tribuny pro Malínské fotbalisty začala již v polovině roku 2016. Inspirovali jsme se v 
okolních obcích, kde jsme navštívili realizované stavby. Následně jsme oslovili projektanty a nejblíže našim předsta-
vám byla projekční kancelář Ing. Unzeitiga, který má s podobnými projekty zkušenosti a projektoval například šatny 
v Bludově. 
25.11.2016 byla podepsána smlouva a zahájeny práce na projektu společně s dokumentaci pro schvalovací řízení. Bo-
hužel se vše zaseklo na obstrukcích účastníků řízení, kteří vše brzdili v maximálních termínech. Územní rozhodnutí 
bylo vydáno místo v únoru 2017 až v listopadu.

 Projekt byl přepracován a budovu jsme částečně posunuli. Zároveň jsme vše diskutovali s dotčenými orgány, 
abychom splňovali zákonné normy. Pokud nebude další odvolávání, je plánováno zahájení stavby na březen 2018. 
Nové šatny by měly sloužit našim fotbalistům od května 2019. 

 Celkové náklady na stavbu jsou přibližně 10 miliónů korun. Investice bude � nancována z rozpočtu obce 
Nový Malín. Zároveň se náš klub snaží získat sponzory a prostředky z dotací.

 Veliké díky patří starostovi obce i zastupitelstvu, protože bez jejich pomoci bychom neměli šanci stavbu z � -
nančních důvodů realizovat. Zároveň děkujeme všem našim partnerům a známým, kteří mnohdy nezištně pomáhají 
s přípravou a realizací našeho záměru.

 Věříme, že budeme mít brzy jednu z nejhezčích moderních budov v okolí.

 Děkujeme všem za podporu sportu !
TJ Sokol Nový Malín

 Teď se mohou fotbalisté těšit na novou budovu s 
kompletním fotbalovým zázemím. Budou zde samostatné 
šatny pro všechna mužstva, společenská místnost, která 
bude sloužit také jako klubovna.
Dále moderní sociální zařízení, tribuna, technické záze-
mí, sklad sportovních pomůcek a dresů.

 Moderní nízkoenergetická budova, bude splňovat 
všechny požadované parametry. Chtěli jsme, aby to byla 
jednoduchá a účelná stavba.
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Děti z Malína 
si užily letní

 fotbalový kemp 2017
 Na přelomu letních prázdnin jsme připravili pro 
děti starší přípravy z  Nového Malína fotbalový kemp 
spojený s táborovým programem. Fotbalové soustředění 
bylo zaměřeno především na zdokonalení dovedností a 
osvojování nových herních prvků. Nechyběl ani pestrý 
doprovodný program se spoustou soutěží a her.
 Sedmidenní kemp byl zajištěn včetně ubytování 
(bez rodičů) pouze s trenéry a asistenty v  krásné přírodě 
Dolního Bušínova. Přímo v místě jsme měli k dispozici 
sportovní plochy. To byla obrovská výhoda, protože jsme 
nemuseli s dětmi nikam přejíždět.  Děti byly ubytované v 
pěkných čistých chatkách a stravovaly se přímo v restau-
raci areálu. Kuchaři dětem připravovali pět jídel denně z 
kvalitních a čerstvých surovin od místních dodavatelů.

 Pro část dětí byl tento kemp vůbec první zkuše-
nost, kdy byly mimo domov a bez rodičů. Spolupráce 
s dětmi byla skvělá, i přes věkové rozdíly si děti mezi se-
bou pomáhaly a fungovaly jako tým.
 Denně probíhaly tréninky jak na přírodní trá-
vě, tak na multifunkčním hřišti formou dvoufázového 
tréninku. Dopolední část byla zaměřená na pohybové 
schopnosti a fotbalové dovednosti. 
Během odpolední části probíhal herní trénink. Děti ne-
trávily čas pouze na hřišti, každý den náš tým připravo-
val atraktivní a sportovní volnočasové aktivity: koupání 
a vodní pólo, tvoření z přírodních materiálů, noční hra 
s čarodějem, nohejbal, vodní fotbal,  ping-pong, horole-
zecká stěna, bungee trampolína, stezka odvahy, táboráky, 

jízda na kajaku, kánoji, paddleboardu, ra� u, atd.
 Děti se na kempu lépe poznaly a kromě fotbalu 
měly možnost upevnit přátelství. Rovněž si osvojily nej-
různější praktické dovednosti, které jim do budoucna 
pomohou v samostatnosti.
 Týden utekl jako voda a všichni si určitě domů 
odvezli hezké zážitky. Na základě pozitivních ohlasů vě-
říme, že si děti fotbalový kemp opravdu vychutnaly.

 Na závěr kempu se odehrál miniturnaj ve vod-
ním fotbale. Proběhlo vyhlášení a předávání cen kempu 
i ukázkový trénink pro rodiče. Všechny děti dostaly na 
památku dres fotbalového kempu i sošku kempu. 
 Chtěl bych poděkovat našemu týmu za organiza-
ci a také obci a všem sponzorům za podporu, která nám 
pomohla realizovat náš fotbalový kemp.
 

Za oddíl kopané TJ Sokol Nový Malín
 trenéři Aleš Knapp a Radek Pospíšil
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Mladší přípravka - ročníky 2009, 2010.
Starší přípravka - ročníky 2008 
Mladší žáci            - ročníky 2006, 2007
Starší žáci            - ročníky 2004, 2005 
Dorostenci                    
Muži                     
 
 Abychom obsadili všechny kategorie, museli jsme některé ročníky posunout o kategorii výš i přesto, že by 
mohli ještě hrát i nižší soutěž. To znamená, že si mohou jednotlivé kategorie vypomáhat a hrát proti starším a vý-
hodou je, že příští sezónu budou hrát všichni spolu stejnou kategorii, ale proti stejně starým vrstevníkům s většími 
zkušenostmi.
 Patříme k málo klubům v rámci okresu, který má takto obsazené jednotlivé kategorie.
 
 Muži - hrají v rámci olomouckého kraje 1“B“ třídu. Mužstvo hraje poslední roky s velmi různými výsledky i 
výkony na které nemůžeme být pyšní i přesto, že oddíl kopané se vždy bude hodnotit podle prvního mužstva. Velmi 
nízká tréninková morálka, vysoká absence a řada dalších negativních vlivů je výsledkem současného předposled-
ního místa v tabulce o 1 bod od posledního. Tato situace nás přesvědčuje o tom, že věnování se mládeži má jasný a 
jediný cíl, doplnit naše mužstvo vlastními odchovanci a vytvořit konkurenci v mužstvu. Věříme, že to může být v 
dohledné době.
 Dorostenci - v loňském roce se potýkali s nedostatkem hráčů, ale v letošním roce se kádr stabilizoval a výko-
ny šli nahoru.  S příchodem některých hráčů se výkonnost velmi zvedla a někteří hráči už pomohli i prvnímu muž-
stvu. Vypadá to, že je pryč doba kdy neodjeli pro nedostatek hráčů na mistrovské utkání. Jsou to nadějní fotbalisté a 
pevně věříme, že už letos a příští sezónu promluví do výkonnosti prvního mužstva, které budou již částečně střídavě 
doplňovat někteří starší žáci.
 Starší žáci - mužstvo má stabilizovaný kádr a výsledky odpovídají poctivé přípravě. Okresní soutěž hrají pře-
vážně proti o rok starším hráčům a přesto se mužstvo drží v horní polovině tabulky. Za mužstvo již startují někteří 
mladší žáci a tato provázanost určitě přinese ovoce v podobě zkušeností. Kádr není sice široký, výsledky jsou velmi 
milé.

Vážení přátelé fotbalu!
 V minulých číslech Malínských novin jsme popisovali činnost fotbalového oddílu TJ Sokol Nový Malín. Ta je 
i nadále stále aktivní i přesto, že není všechno bez chyb a nedostatků, ale podařilo se to hlavní a to je naplnit všechny 
jednotlivé kategorie trenéry a především fotbalisty.
 Současně s tím trvale pracujeme na zlepšování podmínek Malínského fotbalu. V loňském roce jsme se zú-
častnili několika dotačních výzev, napsali několik projektů a oslovili řadu sponzorů. Tato činnost je časově i admini-
strativně velice náročná a vždy s nejistým výsledkem. 
 
 V loňském roce se nám podařilo ze získaných peněz od sponzorů zrealizovat:
Zavlažování horního hřiště, což významně pomůže udržet kvalitní travní porost
Nákup tréninkových pomůcek
Pořízení nových dresů
Uspořádání fotbalových turnajů
 Na přípravě dotačních projektů budeme pracovat i nadále, protože chceme investovat do vybavení a po-
můcek pro naše fotbalisty, modernizovat fotbalový areál. Našim cílem je zajistit, aby měl Malínský fotbal kvalitní 
zázemí a byl atraktivním a � nančně dostupným sportem pro všechny věkové kategorie. 

V letošní sezóně 2017-2018 Nový Malín soutěží ve všech kategoriích:
Předpřípravka  - ročníky 2011, 2012.
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 Mladší žáci - u tohoto mužstva, které by mohlo hrát ještě rok o soutěž níže, byl největší skok. I přesto se muž-
stvo v této soutěži neztratilo a výsledky odpovídají poctivé práci. Nevýhodou je mnoho hráčů s různou výkoností, ale 
hrát musí všichni, aby na konci byl dosažen cíl, o kterém jsem se zmínil v začátku tohoto článku. Někdy je to složité 
všechno skloubit, ale výborné výsledky mluví sami za sebe.
 Starší přípravka - i zde bude mužstvo hrát ještě příští sezonu stejnou soutěž. Kádr mužstva je vyrovnaný a 
výkonnostně stabilní. Mužstvo produkuje kvalitní hru. Mužstvo patří v rámci okresu mezi nejlepší v této soutěži. O 
některé hráče už projevil zájem i Šumperk. Věříme, že výsledky i kolektivní výkon bude stále stoupat.

 Mladší přípravka - tvoří ji ročník 2009 a 2010. Mužstvo je na začátku celého procesu. Sice ročník 2009 není 
tak silný, ale s ročníkem 2010 vytváří kompaktní mužstvo a je radost vidět zápal pro hru a bojovnost. Zde nemá vý-
znam hodnotit výkony, body, střelce. To všechno ukáže čas a my věříme, že naše zvolená cesta je správná.

 Předpřípravka - tvoří ji ročník 2011 a 2012. Ročník 2011 má již 9 fotbalistů a ročníku 2012 máme již 4 fotba-
listy. Pokud se nábor bude ubírat tímto směrem, je opravdu naděje na lepší zítřky. Práce s těmito nejmenšími je velmi 
náročná a vyčerpávající, ale je to podhoubí celého oddílu. Mužstvo ještě nehraje soutěž, ale za zimní období odehraje 
asi 3-5 halových turnajů.

 Když sečteme všechny hráče v kategoriích dětí, tedy od nejmenších přípravek po mladší žáky bez dorostenců 
a starších žáků, tvoří tuto základnu asi 100 malých fotbalistů a tato skupina si zaslouží pozornost všech, kteří mohou 
v rámci svých možností pomoci k vyšší kvalitě fotbalu. Pokud si uvědomíte, že tuto náročnou činnost dělají trenéři 
zcela zdarma, patří jim poděkování včetně rodičů, kteří jsou nedílnou součástí celého procesu.
 I přes některé nedostatky hodnotí vedení oddílu celkovou činnost za mimořádnou a věří, že to takto vydrží 
co nejdéle.
 Pokud máte zájem se přesvědčit o pravdivosti našich slov, stačí se přijít podívat nebo přivést svoje děti mezi 
nás.

Za oddíl kopané TJ Sokol Nový Malín
vedení klubu a trenéři 
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Kniharna´
...místo pro všechny...

 V přízemních prostorách zdravotního střediska se postupně z čekárny, ordinace a garáže vybudovala nová 
knihovna. Jelikož nejde pouze o samotnou knihovnu, ale o místo, kde se budou lidé setkávat, trávit čas u kávy, na-
zvali jsme tento ojedinělý prostor v Novém Malíně KNIHÁRNA. 
 Mimo půjčování knih a časopisů jsme vybudovali místo, kam si lidé přijdou posedět u dobré kávy či čoko-
lády, s knihou či časopisem, počkají na doktora, na své autobusové spojení. Děti si mohou zahrát stolní hru, vypra-
covat referát nebo si jen tak popovídat s kamarády. Maminky s dětmi budou mít možnost uspořádat si hraníčko. 
Plánujeme chystat zajímavé kreativní, naučné, cestovatelské akce. 
 Přáli bychom si, aby se KNIHÁRNA stala místem, kde Vám bude dobře.
 Pokud máte nějaký nápad, co by se dalo v KNIHÁRNĚ uspořádat, dejte nám vědět, budeme rádi :).

Knihárna
Kavárna
Čekárna
Čítárna

Setkávárna
Výrobárna
Relaxárna

Bubnovárna
Sedárna

Prenáškárna
Hraníčkárna

Povídárna
...árna
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Akce, které již probíhají:
Bubnování s Bobinou- každá sudá středa v měsíci (volně otevřeno). 

Relaxační pondělí s Bobinou- každé první pondělí v měsíci (volně otevřeno). 
Angličtina pro začátečníky (kurz zahájen).

 Proběhlo kreativní vyrábění s paní Reovou technikou quilling

Chystá se: 
TVOŘENÍČKO - VYRÁBĚNÍ ADVENTNÍHO VĚNEČKU s paní Valentovou 1. 12. 2017

VYRÁBĚNÍ SVÍCNU NA ŠTĚDROVEČERNÍ STŮL 18. 12. 2017 
(nutná rezervace, kurzy jsou na kapacitně omezené)

KNIHA
KÁVA

ČOKOLÁDA vše s sebou

KniharnaKniharna´Kniharna

20,-
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HODY V NOVÉM MALÍNĚ - fotogalerie



 Strana 21



 Strana 22

1967/1968

ze školní kroniky

1967/1968

z obecní kroniky

V letošním roce se můžete opět těšit, že k nám na kostelní 
náměstí přijde Mikuláš s čerty a anděly. Pro ty, kteří

 nevědí, co je čeká, můžeme malinko nahlédnout 
do programu dne.  

V neděli 3. prosince od 13 hod. vše začne vánočním jar-
markem s tradičními stánky s pěkným vánočním

zbožím, dobrým jídlem a pitím. 

V 16 hodin vystoupí před kostelem kapela Fleret s jejich 
vánočním koncertem.

  
Po koncertě se můžete těšit na krátkou divadelní scénku, 

příchod ozářeného průvodu s loučemi, anděly,
čerty a bryčkou s Mikulášem. 

Pro děti nebude chybět malé překvapení. 
Doufáme, že přijdete v hojném počtu. :)

Těšíme se na Vás v každém počasí.
      Farnost Nový Malín 

ve spolupráci s obcí Nový Malín
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 Na celoobecní m závazku se podílely složky NF a to: Svazarm pokračoval 
v budování svého střediska u Mohyly. Sokol – úprava hřiště, kluziště, osvětlení. 
Čsl. svaz žen – úprava veřejného prostranství. Myslivci – úprava budovy pro my-
slivec. společnost u p. Komendy. Pro zajištění všech akcí bylo vynaloženo celkem 
276.828,- Kč a plánovaná hodnota díla činila 657.000,- Kč. Dále celoobecní zá-
vazek zajišťoval rozsáhlou pomoc JZD ve špičkových pracích a bylo počítáno s 
odpracováním 15.000 brig. hodin.
 
 Od 1. ledna zrušilo JZD chov slepic a zvýšilo chov prasat. Zahájilo vý-
stavbu 7 bytových jednotek. Plánovaná pracovní jednotka činila 17,- Kč. 

 Dne 21. září 1967 v odpoledních hodinách vznikl požár u Borice Kynšta 
č. 84. Shořely hospodářské budovy, kde bylo uloženo 13 vagónů slámy a 3 vagóny 
sena. Požár způsobily děti. 
 
 V podzimních měsících bylo počasí velmi pěkné a v měsíci září a říjnu 
kvetly znovu některé stromy, ovocné a kaštany. 

Zapsal kronikář Jaroslav Vaculík
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Obecní závazek

Organizace

Výchova

Významné události

JZD

Požár

Počasí

HISTORIE - OBECNÍ KRONIKA

I. tř. 24 žáků (9 dívek) tř.učitel Marcela Dolíhalová
II. tř. 26 žáků (9 dívek) tř. učitel Hana Talášková
III. tř. 23 žáků (14 dívek) tř. učitel Helena Blahušková
IV.A tř. 18 žáků (9 dívek ) tř. učitel Růžena Hájková 
IV.B tř. 17 žáků (10 dívek) tř. učitel Jaroslava Matějíčková
V. tř. 27 žáků (14 dívek) tř. učitel Jaroslava Tichá
VI.A tř. 24 žáků (10 dívek) tř. učitel Ladislav Fiala 
VI.B tř. 21 žáků ( 10 dívek) tř. učitel Rostislav Droběna 
VII. tř. 33 žáků (19 dívek) tř. učitel Vladislav Talášek 
VIII. tř. 26 žáků (13 dívek) tř. učitel Marie Pavelková 
IX.A tř. 20 žáků ( 11 dívek) tř. učitel Zlatuše Kaňková
IX. B tř. 21 žáků ( 9 dívek) tř. učitel Arnošt Lavička

Celkem 278 žáků, 136 dívek, 12 tříd.

  Školní družina: dvě odd., 53 žáků, vychovatelky Jitřenka Třísková a Emi-
lie Morávková.
 Dále na škole působili zást. Ředitele Jiří Dubják, uč. Darja Chramostová, 
stálá vedoucí pionýrské org. Blanka Pechancová. Školnice Růžena Švubová, uklí-
zečky Květ. Morávková, Filoména Souralová, Marie Janzová. Ve školní stravovně 
vedoucí Emiie Morávková, kuchařky Zdeňka Pelikánová a Josefa Straková ( 180 
strávníků).
  
 VŘSR bylo oslaveno lampionovým průvodem, který prošel s hudbou 
celou obcí za sokolovnu, kde byla zapálena hranice. Slavnostní projev přednesl 
ředitel školy. Kulturní pořad obstarali žáci školy.  
 Na závěr roku 1967 uspořádána v sokolovně vánoční besídka. Na progra-
mu se podíleli žáci všech tříd.
  
 Ředitel školy: František Kadleček 

Z kronik vybral a sestavil Josef Rašner

1967/1968

ze školní kroniky

1967/1968

z obecní kroniky
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3. 12. 2017
od 13:00 hod. na náměstí v Novém Malíně

16:00 hod. FLERET - Vánoční koncert
Stánky s Vánočním zbožím

Dobré jídlo a pití
Malínský punč

Vánoční fotokoutek

17:30 hod. Mikulášská scénka a příchod ozářeného průvodu
s loučemi, anděly, čerty a bryčkou s Mikulášem 

Po celou dobu jarmarku můžete navštívit
vytopenou jurtu na poldrech, ve které bude 
drobná řezbářská dílna s možností prohlídky

 celoroční školky ,,vMaliní“


