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Vážení spoluobčané,

 v pondělí 5. listopadu 2018 jsem byl na ustavujícím 
veřejném zasedání zastupitelstva obce Nový Malín zvolen 
do funkce starosty obce Nový Malín. 
Chtěl bych všem, kteří mne volili, poděkovat za projevenou 
důvěru v  letošních komunálních volbách. Budu se snažit, 
abych ji nezklamal.
 K  tomu budu potřebovat také určitou formu sou-
činnosti všech nově zvolených zastupitelů naší obce a sa-
mozřejmě i spoluobčanů a obyvatel Nového Malína, kte-
rým není osud naší obce lhostejný.
 Jak už jsem veřejnosti sděloval před volbami, mým 
cílem je mimo jiné zklidnění vztahů mezi vedením obce a 
opozičními zastupiteli tak, aby činnost nás všech směřovala 
ke společnému cíli, což je spokojený život obyvatel v obci 
Nový Malín.
 Za základní krok na této cestě považuji větší míru 
komunikace s opozicí, s občany a větší míru poskytování 
vzájemných informací.
 Nastupuji do funkce po panu Josefu Minářovi, který 
toho z pozice starosty pro obec udělal velmi mnoho. Někte-
ří mu možná vyčítají, že byl zaměřen více prakticky a hlav-
ně na investiční výstavbu a otázky související s rozvojem. 
Tak už to v politice, i v té malé v obcích, chodí. Že mnohé 
je doceněno až později. V každém případě odcházejícímu 
starostovi patří za jeho dlouholetou práci poděkování. 
 Čeká nás v tomto čtyřletém volebním období celá 
řada úkolů. Je třeba dokončit přípravu rozpočtu obce na rok 
2019 a samozřejmě pokračovat v  již započatých projektech. 
Jedním ze zásadních bude v příštím roce rekonstrukce ob-
jektu Sokolovny. Tato budova by po své rekonstrukci měla 
sloužit jako víceúčelové zařízení pro kulturní, sportovní a 
společenské aktivity v obci. Jedná se o budovu s největší ka-
pacitou z hlediska počtu osob v obci. Pojmout by měla cca 
400 osob. V budově by mělo být možné uspořádat kromě 

tradičních plesů rovněž promítání 
� lmů, hraní divadla, besedy a kon-
ference, menší sportovní aktivity, 
apod.
Předpokládaná hodnota investice je 
cca 20 mil. Kč s tím, že v roce 2019 
by mělo být proinvestováno 8 mil. 
Kč a ve zbývajícím roce 2020 pak 
zbytek.
 V roce 2019 nás čeká pokračování ve schvalovacím 
procesu změny č. 1 Územního plánu Nový Malín. Územní 
plán obce je zásadním dokumentem, který určuje základní 
pravidla rozvoje a kvality života obce. 
 Myslím si, že téma Územního plánu bude nutné 
více diskutovat jak mezi členy nově zvoleného zastupitel-
stva obce, tak i ve směru ke všem jejím občanům, aby o 
průběhu pořizování jeho změny č. 1 byla veřejnost více in-
formována. Toto hodlám zajistit z pozice určeného zastu-
pitele pro pořízení změny č. 1 ÚP Nový Malín. 
 Z dalších připravovaných projektů je třeba zmínit 
rekonstrukci budovy č.p. 504, ve které je umístěno zdra-
votní středisko, výdejna léků, pošta a knihárna. Tento pro-
jekt je ve stadiu přípravy projektové dokumentace s tím, že 
dojde ke zvýšení budovy o jedno patro, přibude zde vý-
tah a dojde k rozšíření prostor pošty i současné knihárny. 
Prostory pro lékařské služby (praktický lékař, dětský lékař, 
zubní lékař apod.) nebudou zmenšovány.
 Dále pak je plánována rekonstrukce budovy tiskár-
ny v areálu ZŠ, a to na učebny pro ZŠ (př. pracovní vyučo-
vání, prostory pro družinu) apod. a dále také rekonstrukce 
budovy č.p. 123 (restaurace Holba), kde v I. a II. patře bude 
realizována výstavba obecních bytů a využití přízemí bu-
dovy pak bude ještě předmětem dalších jednání. Tyto pro-
jekty budou z časového hlediska realizovány dle toho, zda 
a v jakém horizontu obec získá či nezíská na jejich uskuteč-
nění příslušné dotace.
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 Samozřejmě kromě výše uvedených projektů budou realizovány i akce menšího rozsahu, př. opravy místních 
komunikací, rekonstrukce chodníků, údržba veřejné zeleně, dokončení rekonstrukce hřbitova, dokončení prací na 
ÚEV v Mladoňově, atd.
 Jako starosta obce bych se rád zaměřil i na jiné potřeby a aspekty života obce. Především pak je třeba více 
využít potenciál obce v oblasti historicko-kulturní, kdy mám na mysli spolupráci s vypálenými obcemi v naší repub-
lice v rámci Iniciativy pro podporu vypálených obcí, dále pak spolupráci s Památníkem Lidice, se Sdružením Čechů 
z Volyně a jejich přátel a dále pak navázání rozsáhlejší přeshraniční spolupráce s volyňskými Poláky (žijícími v blízké 
Wroclawi a okolí), kteří nám nabízejí v tomto směru značné možnosti. 
 Jsem přesvědčen, že se nám naše práce může dařit a doufám, že nejenom já, ale celé nově zvolené zastupitel-
stvo obce přispěje k tomu, abychom spoluvytvářeli z Nového Malína místo a prostor, ve kterém žijí spokojení lidé a 
považují jej za svůj opravdový domov.
 Přeji Vám všem krásný nadcházející advent, spoustu kulturních a společenských zážitků při návštěvě advent-
ních nedělí pořádaných na Malínském náměstí u obecního úřadu i v kostele Narození Panny Marie v Novém Malíně, 
klidné Vánoce a v novém roce 2019 hodně optimismu a dobré nálady ke zvládání každodenních starostí a povinnos-
tí.

S úctou
Mgr. Marek Štencl, starosta obce

Mgr. Marek Štencl 
Lenka Tylová

MUDr. Zdeněk Štěpán
Mgr. Marcela Budinová

Bc. Jan Šváb

Ing. Jana Andrísková
Ing. Petr Kuba 

Josef  Minář
 Mgr. Jana Švábová

 MUDr. Ivan Schlemmer
 Lenka Paclíková

Ing. Pavel Boucký

Rada obce
Mgr. Marek Štencl - starosta obce

Lenka Tylová - místostarostka obce
Josef  Minář

Mgr. Jana Švábová
Bc. Jan Šváb

Za zdravou obec – Svobodní

Ing. Luděk Felkl
Josef Smolicha

Ing. Monika Ondráčková

ZASTUPITELSTVO OBCE  2018 - 2022
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HISTORIE A SOUČASNOST
 ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA

 V době privatizace v r. 1993 si jednotliví lékaři na ZS zprivatizovali svoje praxe a předpokládala se společná 
privatizace střediska, pronájem platili nemocnici, která byla jejím vlastníkem. V rámci privatizace byly na naše ZS 
podány privatizační projekty. Všechny si kladly za cíl zachování stávající zdravotní praxe, případně její rozšíření do 
značné prostorné kapacity budovy. Na zubním oddělení pracovala MUDr. Emilie Nevřelová, na dětském MUDr. Eva 
Hejlová, na ženském MUDr. Debnár a jako praktický lékař MUDr. Vít Čajka. Nakonec k privatizaci ZS lékaři nedo-
šlo, výhodnější se pro lékaře po spolupráci s obcí stal bezúplatný převod na obec. V roce 1994 se začalo uvažovat o 
zřízení lékárny v Novém Malíně. 
 Ke dni 1. 3. 1995 bylo převedeno bezúplatným převodem zdravotní středisko s přilehlými pozemky na zá-
kladě privatizačního projektu Nemocnice s poli-
klinikou Šumperk na obec. Nabytý majetek bude 
využíván k poskytování zdravotnické péče a bude 
sloužit jako zdravotnické zařízení po dobu nej-
méně deseti let. Zdravotní středisko bylo dokon-
čeno v r. 1982 se stále zatékající rovnou střechou. 
Tepelně izolační vlastnosti byly nedostatečné 
s ohledem na klimatické podmínky a elektrické 
vytápění. Prostory zdravotního střediska byly vy-
užity na 60 %. Aby ZS nebylo pro obec ztrátové, bylo nutno zajistit plné využití celé budovy – zateplit ji a zastřešit. 
Projekt střechy se zateplením I. patra navrhl a zpracoval Ing. arch. Doležal. Stavba byla dokončena 30. 11. 1995. Se 
stavebními úpravami stála celkem 1,1 mil. Kč, z toho Okresní úřad Šumperk, nebo  referát zdravotnictví dotoval 0,8 
mil. Kč. Plné využití prostor sníží náklady na provoz, zlevní nájem a pro obec přestává být ztrátové. Pro využití pro-
stor zdravotního střediska rozhodlo obecní zastupitelstvo zřídit v přízemí lékárnu, o zbývající část přízemí projevila 
zájem Česká pošta. V květnu 1996 zahájila provoz pošta, 2. září 1996 zahájila v lékárně provoz Mgr. Alena Petričko-
vá. Byla to poslední povolená lékárna v šumperském regionu. 
 Dne 4. 10. 2010 byla opět otevřena lékárna, která prošla rekonstrukcí a změnila provozovatele, kterým se 
stala � rma Pharm -K s.r.o.
 V r. 2012 prošlo ZS větší rekonstrukcí. Došlo ke změně vnitřní dispozice budovy, k rekonstrukci vody a od-
padů, rozvodů elektřiny, výměně oken a k zatep-
lení obvodového pláště. Probíhající rekonstrukce 
vycházela z  ekonomičtějšího využití stávajících 
prostor ZS a počítala nově s dalšími ordinacemi 
– privátní zubní praxí MUDr. Kristýny Lende-
lové, která zahájila provoz od 1. 2. 2013 (2.NP). 
Celková rekonstrukce budovy ZS přinesla jednu 
zásadní změnu, kterou je zpřístupnění lékárny 
pouze hlavním vchodem ZS. Součástí celkové 
rekonstrukce byla i přestavba stávající lékárny. 
Došlo ke změně vnitřního uspořádání a k celko-
vé obnově. 
 V roce 2017 došlo k  rozšíření knihovny 
v přízemí budovy zdravotního střediska. 
 V únoru 2018 obec reagovala na výzvu Úřadu vlády ČR, oddělení sekretariátu vládního výboru pro zdravot-
ně postižené občany a zadala zpracování projektové dokumentace Ing. Unzeitigovi. Vzhledem k tomu, že vestavba 
výtahu znamenala zároveň nákladnou úpravu schodiště, střechy a neřešila potřebu dalších nedostatkových prostor 
na ZS, jevilo se jako vhodné přistavět III. NP pro potřeby rehabilitace. Projektová dokumentace byla podána na 
Úřad vlády. Ta ji na svém zasedání 28. července 2018 nezařadila k dotaci, ale doporučila záměr k dopracování a k 
předložení v dalším kole, které proběhne počátkem roku 2019.
Tento záměr se týká:

Foto z roku 1982

Foto z roku 1995
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Foto z roku 2018

1. Bezbariérového přístupu do II. a III. NP
2. Úpravy schodiště podobně jako na Obecním úřadě
3. Rozšíření prostor pošty v současnosti již nedostačujících.  
4. V I. NP zůstane knihárna se zvětšeným prostorem po ordinaci dětského lékaře a pošta, která se rozšíří o chodbu 
a vstupní halu. 
5. V II. NP budou dvě zubní ordinace, ordinace praktického lékaře a ordinace dětského lékaře.
6. Do III. NP se přestěhuje rehabilitace a je možné další využití tohoto III. NP.
Vzhledem ke své výhodné poloze v  obci, dostupnosti a parkovacím místům, je zdravotní středisko předurčeno 
k umístění co největšího množství služeb tak, aby co nejlépe sloužilo potřebám a zájmům občanů naší obce.

Autor článku Josef Minář, radní obce

Aktuální informace o dění ve naší obci
teď nově i ve vašem mobilním telefonu 
– prostřednictvím aplikace „Česká Obec“  

 Nejen obec Nový Malín se zapojila do projektu „Česká Obec“. 
 Česká Obec je projekt, mobilní aplikace a jednotné místo, na kterém občané českých obcí, městských částí 
a měst získají rychlé a aktuální informace o událostech ve svém okolí, tj. nejen o své obci, ale např. i o obci, kde se 
právě nacházejí a tráví volný čas, kde mají svou chalupu, nebo jen o obci, která je zajímá.  
 Zeptali jsme se proto projektového manažera České Obce pana Davida Jedlinského, čím je tato mobilní 
aplikace zajímavá?
 Jak se říká, v jednoduchosti je síla, a právě to je pořekadlo, které naši aplikaci vystihuje, ačkoli je to moderní, 
přehledný a praktický komunikátor mezi vaší obcí a uživatelem aplikace.
 A k čemu aplikace občanům slouží?
 Jak jste byli doposud zvyklí dostávat informace z vaší radnice? V místním tisku, ve vaší obci, e-mailem, nebo 
jste prostě ve své volné chvíli navštívili webové stránky a posléze se dověděli, že se např. událo něco, co jste potřebovali 
vědět o dvě hodiny dříve, nebo si případně potřebujete nové informace poznamenat do svého kalendáře, abyste na ně 
nezapomněli. A právě mobilní aplikace Česká Obec, kterou nejen Nový Malín využívá a je přímo propojena s vaší 
radnicí, která vás tak může o dění ve vašem obci informovat okamžitě. Aplikace navíc pracuje s obrázky, videi, textem, 
externími odkazy, najdete tu důležité kontakty na vaši obec a zároveň aplikace pracuje i s kalendářem ve vašem mo-
bilním telefonu, takže si např. upoutávky na kulturní akce ve městě můžete do kalendáře přímo ukládat.
 A kromě toho, co jste zmínil, v čem je mobilní aplikace jedinečná?
 Máte možnost sledovat nejen obec Nový Malín, ale také jiné obce, městské části (pokud jsou do projektu Česká 
Obec zapojeny), a to jednoduchým přidáním další obce v mobilní aplikaci. Získáte tak přehled i o jiných obcích, které 
vás zajímají, nebo kde se momentálně nacházíte.
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 A jak je tedy možné začít mobilní aplikaci využívat? 
 Mobilní aplikace je zdarma ke stažení pro chytré telefony (tablety) s operačním systémem Android nebo iOS
(iPhone). Zde je jednoduchý návod k jejímu stažení:
 · ve svém mobilním telefonu najdete ikonku „Obchod Play“ nebo „App 
Store“, kterou rozkliknete a ve vyhledávači zadejte Česká Obec,
 · po zobrazení na tuto aplikaci klikněte a zadejte instalovat,
 · po instalaci klikněte „Otevřít“, aplikace se zobrazí, v pravém horním 
rohu najdete znaménko „+“, po kliku na něj se zobrazí žluté pole s nápisem 
„Přidat Obec“, po kliknutí na něj můžete jednoduše přidávat nebo odebírat 
obce, které chcete sledovat, dále je můžete řadit v závislosti na tom, která obec 
má být první nebo druhá tím, že danou obec přidržíte a přetáhnete nahoru či 
dolů,
 · dále klikněte v levém horním rohu na „Přehled obcí“, zobrazí se obec, 
kterou jste si přidali, pokud je obec zapojená do projektu Česká Obec, zobrazí 
se dané příspěvky, pokud ne, obec je prázdná pouze s upozorněním, že s námi 
nespolupracuje.
 · obce sledujete přejetím prstu po displeji vlevo či vpravo.
 Mobilní aplikace má velikost 4,56 KB, což zabere minimální místo v paměti vašeho mobilního zařízení. Na nové 
události vás upozorní prostřednictvím noti� kací (upozornění) a na váš požadavek si načte pouze vybraný příspěvek, 
který vaše město zadá. Je tedy šetrná k vaší baterii i mobilním datům.
… a doufám že se mobilní aplikace stane nedílnou součástí vaší obce.

Děkujeme za rozhovor.

Pietní vzpomínka k uctění památky 100. výročí vzniku 
Československa a 100. výročí konce I. světové války

 V neděli 11. listopadu 2018 v 11,00 hod se uskutečnila u památníku obětem I. světové války za kostelem 
Narození Panny Marie v Novém Malíně pietní vzpomínka pořádaná obcí Nový Malín k uctění památky 100. výročí 
vzniku Československa a 100. výročí konce I. světové války. 
 Za velmi početné účasti občanů obce, zastupitelů i katolické církve (p. Sekanina) byly položeny smuteční 
věnce k památníku obětem I. světové války i k památníku obětí vypálení Českého Malína na Volyni. Velké poděko-
vání patří žákyním ZŠ Anně Podhajské a Alexandře Flekové a dále pak paní ředitelce ZŠ v Novém Malíně, Mgr. Janě 
Švábové za zajištění recitace a zpěvu na této vzpomínkové akci, která byla ve své o� ciální části zakončena vernisáží 
tematické výstavy připravené panem Josefem Rašnerem a Mgr. Martinou Rašnerovou v prostorách budovy obecního 
úřadu v Novém Malíně.
 Výstava kromě osudů našich legionářů, okolností vzniku naší samostatné republiky či účasti volyňských 
Čechů na těchto významných událostech, připomenula i osud pana Jana Přikryla, občana obce Nový Malín, který 
položil svůj život v boji proti komunismu, když byl zastřelen dne 12. 7. 1949 na československé státní hranici s Ně-
meckou spolkovou republikou za svou odbojovou činnost proti komunismu
 Všem přítomným touto cestou děkujeme za jejich účast na pietní vzpomínce a rádi bychom, aby se tato stala 
v naší obci každoroční tradicí. 

Za organizátory pietní akce Mgr. Marek Štencl, starosta obce

Autor foto: Libor Haša
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POBYT UKRAJINSKÝCH DĚTÍ 
VE VÁCLAVOVĚ
 O prázdninách jsem se s panem starostou Minářem zúčastnila   prezentace projektu ozdravného pobytu 
ukrajinských dětí ve Václavově u Oskavy. Jde o dlouholetý projekt – 27 roků, který od letošního roku zaštiťuje Ar-
cidiecézní charita Olomouc.  Děti vše, co se naučily, shrnou do hodinového za srdce chytajícího vystoupení, kde 
zpívají, hrají scénky, recitují a to vše v češtině. Pobytu se účastní každoročně   přibližně 50 dětí, které jsou vybrány 
z řad  krajanských spolků z oblasti postižených černobylskou havárií. Děti  mají zdravotní problémy především 
s chronickými dýchacími obtížemi  a jsou vybírány se sociálně slabých rodin.  Každoročně děti přijíždí  společně se 
svými učiteli i k nám do Nového Malína k pomníku, kde  uctí památku obětí  Českého Malína na Volyni a připo-
menou si tragédii z r.1943. 

 Pří loňské návštěvě  jsme probírali potřeby kra-
janských spolků na Ukrajině. Potýkají se   s nedostatkem 
moderní techniky, proto jsme při letošní návštěvě   jmé-
nem obce Nový Malín předali zástupkyním krajanského 
spolku v Dubně a v Malíně dva notebooky, které jsme za-
koupili z výtěžků adventních koncertů pořádaných  v na-
šem kostele.

 I letos jsem odjížděla z Václavova potěšená, že jsou lidé, kteří chtějí pomáhat potřebným a také tak  činí , 
jde o Ing.Lónovou a pana Tomáše Lukavského, kteří tento projekt ve svém volném čase aktivně pořádají již od pr-
vopočátku. Třítýdenní ozdravný  pobyt je pro některé z dětí  teprve lepším začátkem,  díky další  pomoci   a podpoře 
studují  např. gymnázium v Uničově  a dál pak na vysokých školách v naší republice.

           Tylová Lenka
      místostarosta obce

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU, TETRAPAKU A PAPÍRU
SE USKUTEČNÍ VE STŘEDU 2. 1. 2019
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ÚKLID A NEPOŘÁDEK V OBCI

PRÁZDNINOVÁ TÁBOROVÁ ŠKOLKA

 V poslední době se množí stížnosti našich občanů ohledně volně pobíhajících psů a s tím spojený nepořádek 
na našich chodnících, komunikacích, veřejných plochách kolem plotů apod. V naší obci je cca 650 registrovaných 
psů, jejich majitelé  platí  poplatky a  většina se o své čtyřnohé kamarády vzorně stará, chodí s nimi na procházky 
a taky po nich uklízí. Po obci máme umístěno 6 košů s igelitovými pytlíky na psí výkaly. Samozřejmě  na základě 
požadavků můžeme přidat více těchto košů po obci, ale to neřeší ty majitele psů, který při večerní procházce svého 
psa vypustí z vodítka  a  vlastně nemají co uklízet, protože svého pejska neuhlídají. Ještě horší jsou majitelé, kteří 
v případě, že je nikdo nevidí, rychle z místa“ činu“ bez nějakého úklidu odejdou. Co se asi honí v hlavě lidem, kteří 
mají před plotem vzorně udržovaný pás zeleně, o který se sami starají, raději nedomýšlím.  
  Žijeme v pěkném a klidném prostředí a měli bychom mít na paměti, že nepořádek, který uděláme, za nás 
nikdo neuklidí.    
          Tylová Lenka
     místostarosta obce

 V červenci a v srpnu  v době, kdy byly obě MŠ současně uzavřeny  obec provozovala již podruhé obecní pří-
městský tábor pro děti z našich mateřských škol. Prázdninová školka probíhala v novém pavilonu horní MŠ.
 Vloni jsme již obecní tábor o prázdninách úspěšně provozovali s paní učitelkou Pavlínou Koutnou. 
 V  letošním  roce   tábor organizovali zaměstnanci   Mladoňovské  školy Pod vrtulí – ÚEV z.ú.  Děti ze školek 
jezdí do školy Pod vrtulí na výukové programy, takže nebyly úplně  v cizím prostředí. Paní ředitelka Lucka Pulterová 
se svým kolektivem nachystala program  ,, Z pohádky do pohádky“.  Zorganizovat provoz tábora je náročnější pro 
paní učitelky a ostatní personál, protože všechny děti bez rozdílu věku jsou v jednom oddělení a program se musí 
přizpůsobit všem. Táborovou školku navštěvovalo v  průměru 20 dětí denně. I letos jsme pomohli rodičům, kteří  
o prázdninách z jakéhokoliv důvodu nemohou zabezpečit hlídání  svých dětí v délce  6 týdnů, kdy jsou obě školky 
uzavřeny. Protože je o prázdninovou školku zájem, počítáme s jejím provozem i o příštích prázdninách.    
    

Tylová Lenka
       místostarosta obce
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ZE ŽIVOTA V MLADOŇOVĚ
 Poděkování, ale i zamyšlení.
 Jménem těch chalupářů, kteří se za léta prožitá v Mladoňově cítí v této krásné osadě jako doma, bych chtěl 
poděkovat odcházejícímu zastupitelstvu obce Nový Malín, radě obce a starostovi  panu Minářovi za vše, co se jim 
podařilo pro Mladoňov udělat. A že toho není málo musí vidět i ten největší škarohlíd. Opravená bývalá fara, pře-
stavěná a znovu oživlá bývalá škola, perfektně zrekonstruovaný kulturní dům, spoluúčast při opravách kostela sv. 
Mikuláše, upravené cesty po celém Mladoňově, vodovod, kanalizace včetně čistírny odpadních vod, podpora kultur-
ního i společenského vyžití občanů a mnoho dalších drobností, které život v obci zpříjemňují a činí jej krásnějším. Já 
sám jsem chalupářem již od roku 1976, takže za těch 42 let, co zde působím, se považuji za obyvatele. Vzpomínám 
na mé začátky, jak nic nešlo realizovat nebo uskutečnit, pokud byla osada připojena k Oskavě. Díky proto za změnu, 
která připojila naši osadu k Novému Malínu. Je pravdou, že i dříve byl život v Mladoňově společenský, i když si vlast-
ně všechno museli obyvatelé zařídit a zorganizovat sami. Ale žilo se.
Sametová revoluce přinesla hodně změn, některé k lepšímu, jiné ale ne. Lidé začali být odtažitější, ubývalo společ-
ných akcí, přibylo závisti a někdy i zloby. Bohužel jednání politiků a vládních činitelů, korupce a podobně naučilo 
být lidi takovými jací jsou. Ale mám pocit, a nejen já, že se mladá generace na vzor tomu začíná zapojovat do kultur-
ního a společenského života v obci, že má radost když se něco podaří. Jen namátkou vzpomenu instalaci světového 
rozcestníku, který je zapsán v knize rekordů, obnovu kácení máje, instalaci nádherné dřevěné sochy medvěda na 
křižovatce nad Mladoňovem, pravidelné akce v budově bývalé fary včetně � tnes centra, obnova tradičních soused-
ských plesů, další úspěšný ročník Pohádkového lesa. Je hezké jak se chalupáři starají o pozemky, které mají v okolí 
svých chalup, pravidelně je kosí  a nevadí jim, že to nejsou jejich pozemky i když ví, že některé jsou v soukromém 
vlastnictví. Dokonce některé jsou silně svahové a vyžadují notnou dávku odvahy při kosení. Bereme to totiž tak, že 
alespoň touto formou pomáháme  k tomu, aby naše osada byla příjemná i na pohled.
 Samozřejmě je stále co zlepšovat. Stálo by za úvahu oslovit Povodí Moravy a požádat tuto organizaci o úpravu 
břehů a koryta potoka, který prochází obcí. I obnova zábradlí kolem potoka v horní části obce nepůsobí pěkným 
dojmem. Někdo řekne, že v potoku není voda, ale já pamatuji, že již několikrát po průtrži mračen bylo v korytě na 
šířku 1,5 metru vody a hladina byla 1,3 metrů ode dna, tedy na dolině, jak se říká spodní části obce. To potom voda 
bere vše, i břehy a kameny, které člověk nezvedne. A majitelé pozemků, přes jejichž pozemek potok teče, by nemuseli 
úpravu břehů činit jen vlastními silami a nahrazovat tak tuto organizaci.
 Snad toto moje malé zamyšlení pomůže nově zvolenému zastupitelstvu obce Nový Malín k pokračování ve 
zvelebování naší osady a Nového Malína. Ještě jednou bych chtěl odstupujícím zastupitelům poděkovat za vykona-
nou práci pro naši osadu, ale i pro celý Nový Malín. A opozici bych chtěl poprosit, aby byla opozicí konstruktivní, 
nikoliv opozicí za každou cenu a tím zbytečně malichernou a zdržující od řešení opravdových problémů.
         

Jan Wagner  English Camp

 Příměstský tábor Ottlens
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ÚEV MLADOŇOV „Pod vrtulí“

 V tomto článku se vrátíme v čase zpět až do období letních prázdnin, které byly opět zahájeny externím 
pobytovým táborem základní školy Šumavská pod záštitou Mgr. Adély Nevrlé a Mgr. Jaroslava Ondráčka. Poté při-
šla řada na náš tradiční pobytový tábor s anglickou tematikou „English Camp“, který jsme si všichni užili ve velmi 
příjemné atmosféře a plánujeme další ročník, přičemž máme v úmyslu rozšířit skupinu anglických lektorů o dalšího 
člena, tentokrát z řad mužů :). Následně nás vystřídal kytarový tábor, který u nás každoročně realizují manželé Stra-
chotovi a vždy je ukončen za přítomnosti rodičů krásným koncertem pod naší pergolou. V daném období se náš tým 
přesunul do prostorů horní MŠ v Malíně, kde jsme pořádali příměstský tábor na téma „Cesta do Pravěku“, jenž jsme 
úspěšně završili v Mamutíkově parku na Dolní Moravě. Paralelně jsme také zajišťovali chod mateřské školy pro děti 
z dolní i horní MŠ. V červenci naše prostory pro příměstský tábor využila i organizace vÚžasu.
 Po krátkém načerpání energie jsme na začátku srpna vstoupili do jiné 
galaxie a zahájili jsme tak sedmidenní akční tábor „Star Wars“ :) Tábor měl 
velký úspěch a již teď máme vymyšlené dobrodružné téma na příští rok :). 
Následující týden jsme vytvářeli program pro rodiče s dětmi. Konec srpna byl 
věnován dětem z očního centra Ottlens, které trpí očními vadami a navštěvují 
ortoptické ordinace. Děti u nás strávily 5 dní na příměstském táboře, dopole-
dne cvičily očička, odpoledne měly plné her, výletů a outodoorových aktivit. 
Také s touto organizací jsme domluvení na další vzájemné spolupráci.

ÚEV Mladoňov „Pod vrtulí“   
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 Září jsme zahájili velkolepou akcí „Pohádkový les“, který měl již v minulosti zaběhlou tradici. Bohužel počasí 
nestálo na naší straně, ale i tak jsme zaznamenali hojnou účast, za kterou zpětně velice děkujeme. Velký dík také patří 
spoluorganizátorům, kteří tvořili nedílnou součást celé akce: jednotlivá stanoviště - oddíl Slunovrat, mladoňovští 
indiáni, manželé Wágnerovi, manželé Košťálkovi, pan Richter, manželé Černí, rodina Reova, rodina Jelínkova, dále 
Dáša Moravcová s Verčou a Peťou - Perchty von Bladen (malování na obličej), Jana Struhárová (ručně malované 
medaile, obsluha u občerstvení), paní Kantorová (guláš pro organizátory), Jarka a Míša Volkovy (obsluha u občerst-
vení), paní Hloušková (obsluha u občerstvení), Petr Krivošej (videozáznam) a samozřejmě v neposlední řadě Anička 
Novosadová (poskytnutí prostor na rybníkách a zajištění občerstvení). Příští rok budeme akci určitě opakovat, do 
kalendářů si už teď můžete zapsat sobotu 31.8.2019.

 Podzim začal v rychlém tempu a tendence jsou stále vzestupné. Prostřednictvím dotací z Ministerstva ži-
votního prostředí jsme zahájili realizaci podzimních škol v přírodě na téma „Tajemství živlů“. S Pradědem, vládcem 
Jeseníků, se žáci společně zamyslí nad prostředím, ve kterém žijí, jak o něj pečují a jak by příroda fungovala bez 
některých živlů. Projektu se zúčastňují 1. až 7. třídy ze základních škol: ZŠ Malín, ZŠ Špk Dr.E.Beneše 1, ZŠ Bludov 
a ZŠ Uničov. Prozatím panuje maximální spokojenost ve všech směrech.

Pohádkový les

Škola v přírodě Nový Malín Škola v přírodě Šumperk

Halloween

Pohádkový lesPohádkový les - medaile

 Další provoz nám vyplňují třídy ze základních škol, 
které přijíždějí na dopolední výukové programy (přede-
vším „Podzim volá“ a „Les“), dále vícedenní školní výlety 
a třídní teambuildingy (např. ZŠ Pomněnka, ZŠ Šumavská 
Špk, ZŠ Rýmařov, ZŠ Špk 8.května, ZŠ Ruda nad Moravou). 
Víkendy jsou využívány na pobyty organizací typu Gaudo-
lino, kytary Šumperk apod. a také na soukromé oslavy a 
akce.
Za poslední zmínku stojí známá akce Halloween, která 
proběhla z 2. na 3.listopadu, zúčastnilo se jí přes 30 dětí, 
které k nám vesměs jezdí pravidelně, tudíž nálada byla 
zcela bezprostřední a přátelská. I přes rádoby strašidelné 
převleky nás vedoucích se děti vůbec nebály… oproti ně-
kterým rodičům :) Děti si vydlabaly dýně, prošly tajemnou 
stezkou, poté se odreagovaly na diskotéce a večer jsme za-
končili promítáním � lmu. Už teď se těšíme na příští rok, ale 
mezitím nás čeká ještě mnoho společných akcí a setkání.
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 Na závěr bychom rádi opět poděkovali obci Nový Malín, a to nejen za její neustálou všestrannou podporu, 
ale aktuálně za nové workoutové hřiště a hlavně za zrekonstruované půdní prostory, které jsou naší velkou chloubou, 
a díky kterým máme možnost dělat více programů zároveň. Upřímně si podpory obce velmi vážíme a jsme rádi za 
výsledky voleb.

Za ÚEV Mladoňov
Mgr. Lucie Pulterová

 Milí přátelé,
 letní prázdniny jsou za námi a my jsme opět zaháji-
li nový školní rok. Na prostranství před hlavním vchodem 
se sešly děti, které už školu dobře znají, i nováčci-prvňáč-
ci se svými rodiči, prarodiči.  Školu bude navštěvovat 381 
žáků a v obou mateřských školkách je zapsáno celkem 133 
dětí. Opravdu slušný počet, Malín se rozrůstá.
 I v letošním roce čeká děti kvalitní výuka díky vý-
borným pedagogům, jež škola má. Došlo k drobné obmě-
ně učitelského sboru a malým úpravám školních prostor, 
které budou jistě dobře sloužit. Pro naše žáky připravu-
jeme zajímavé nadstandardní činnosti. Zatím nebudeme 
prozrazovat, ale možná se objeví i nějaké novinky.  
 Dnešní doba se nese ve znamení informovanos-
ti; ani my nechceme zůstat pozadu. Tvoříme proto nové 
webové stránky školy, kde její čtenáři získají důležité infor-
mace, ale také se dozví zajímavosti ze života školy i mateř-
ských školek. 
 Opět máme v úmyslu podílet se na obecních ak-
cích. V září jste mohli zatleskat našim žákyním při aero-
bikovém vystoupení na hodech. Konec října přinesl dětmi 
oblíbené dýňování. Žáci po několika letech předvedou své 
hudební schopnosti 9. prosince v rámci adventního kon-
certu v malínském kostele. V předvečer � lipojakubské noci 
se rozhoří očistný plamen a ozáří naše malé čarodějky a 
čaroděje a možná bude i férová snídaně (to není chyba 
tisku, ale název jedné stmelující akce, do níž se pokusíme 
vtáhnout i ostatní obyvatele naší obce, nejen žáky a jejich 
příbuzné). 

Zahájili jsme nový školní rok

Obohatili jsme malíské Hody

Zaběhli jsme si Malínskou osmičku

Workout hřiště Nové půdní prostory

ZŠ NOVÝ MALÍN
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 Připomněli jsme si 100 let výročí založení republiky 
 
 Výročí 100 let republiky se oslavovalo po celé zemi. Ani naše škola tuto událost neopomenula. Ve čtvrtek a 
v pátek před státním svátkem probíhala výuka ve 3. – 5. třídách formou projektu zaměřeného na toto významné ju-
bileum. S žáky jsme si povídali o tom, jak se asi v té době žilo, některé děti přišly se zajímavými historkami od svých 
rodičů či prarodičů. Připomenuli jsme si významné osobnosti naší historie, prvorepublikovou podobu naší země a 
na závěr jsme na základě vzájemné spolupráce vytvořili stromy přání. 

Mgr. Lucie Chudá

 Máme štěstí, budova školy stojí v zahradách a přichází se k ní velmi hezkými cestami. Doufejme tedy, že i 
pobyt v ní navede všechny její absolventy na takovou příjemnou cestu životem.

Mgr. Jana Švábová, ředitelka ZŠ a MŠ Nový Malín

Ocenili jsme tvůrce nejzajímavějších dýňových lamp Už známe význam vitamínů
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Vařila myšička kašičku (parodie)
Vařila myšička kašičku,

vylákala kočičku,
kočička se hněvala,
obě dvě je spapala

Patrik Štábl a Matouš Vrana ze 6.A

Školka
Ve školce jsou malé děti,
malujou tam hezké věci,

chodí si ven hrát.

Ve školce to děti baví,
povykují, až se smějí.
A po dobré svačince

mávají z okna mamince.

Natálie Vybíralová z 5.B
Nyní nic

Dříve kamarádi, 
pak už víc,

hluční jak paviáni,
po chvíli však vůbec nic.

Odešla od něho,
on zůstal sám,

vše co měli společného,
nechal podepsán:

svou láskou a mírem,
svým osudem a cílem,

svou něhou a  pílí,
když láska sílí.

Ester Prachařová z 5.A
Podzim

Příroda upadá k spánku,
listím už se překrývá,
vítr svojí velkou silou

všechny stromy rozkývá.

Meluzína na komíny,
hlučnou píseň zazpívá,
barvy krásné po krajině

slunce lehce rozlévá.

A veverka sbírá jídlo,
skřivan létá nad polem,

oznamovat, že je podzim,
je teď jeho úkolem.

Slunce od hanby červené,
za mráčky si zalézá,
jelikož je unavené,

chodí večer brzy spát.

 Matěj Janák z 9.B

LITERÁRNÍ KOUTEK 
ZŠ NOVÝ MALÍN

Vařila myšička kašičku (parodie)

NEDELE

2.12.2018

14:30 hod. – Josef Kocůrek & HIS, PRAŽSKÝ 
HRADČANSKÝ ORCHESTR

16 hod. – NEŘEŽ (před kostelem)

NEDELE

9.12.2018

16 hod. – Vánoční vystoupení ZŠ Nový Malín
17 hod. – Vánoční koncert Fleksible

NEDELE

16. 12. 2018

17 hod. – Vánoční koncert Kytara Šumperk

SOBOTA 

22. 12. 2018

17 hod. – Haleluja Band 

ˇ

ˇ

ˇ
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

 Zdá se, že v naší obci je nějaká „dobrá voda“. Děti se nám tu rodí jako houby po dešti. A tak jsme mohli již 
v září, v Den české státnosti, v tento sváteční den přivítat 21 nově narozených občánků spolu se svými rodiči a dal-
šími příbuznými. Po představení našich nejmenších pan starosta Josef Minář přednesl projev, ve kterém vyzdvihl 
význam úplné rodiny pro správný fyzický i duševní vývoj děťátka a popřál dětem úspěšný start od života, aby v ži-
votě zdárně překonaly všechny překážky, těšily se z úspěchů, měly pevné rodinné zázemí milujících a láskyplných 
rodičů.  

 Žáci 3. B z místní základní školy - Martin Drabeš, 
Nikolka Soklová, Eliška Jelínková, Natálka Nezvalová, 
Lukáš Vítek a Terka Meixnerová pod vedením pana uči-
tele Mgr. Jana Rýznara přednesli pásmo pěkných písniček 
a básniček, za které byli obdařeni velkým potleskem.
 Následně se již rodiče podepsali do obecní kro-
niky, převzali album, � nanční příspěvek a maminky rů-
žičku.  Celou slavnost zdokumentovala fotogra� a Lucie 
Linhartová a každá rodina tak na památku obdržela CD 
s fotogra� emi pro trvalou vzpomínku na toto slavnostní 
uvítání do života. 

 Všechny fotogra� e jsou ke zhlédnutí ve fotogalerii 
na webových stránkách obce. 
 Děkujeme rodičům, že přijali naše pozvání a pře-
jeme jim hodně síly, energie a radosti při výchově dětí a 
dětem přejeme do života hlavně zdraví, štěstí a laskavé ro-
diče. 

Jana Vohralíková
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Dolní zleva: Klára Temňáková, Vojtěch Škrobánek, Martin Laštůvka, Vojtěch Langr, Ellen Boxanová, Lukáš Adam
Horní zleva: Matyáš Horneš, Jaroslav Kašpar, Natálie Straková, Štěpánka Cesneková, Miroslav Skoumal 

Dolní zleva : Daniel Ivanyš, David Kynšt, Matěj Kynšt, Nikola Schreibrová, Natálie Strnadová
Horní zleva: Veronika Urbánková, Adéla Valentová, Hana Havlíčková, Adéla Adámková, Darek Novikov 
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Z MALÍNSKÉ FARNOSTI

 Bohoslužby v malínské farnosti bývají dvakrát týdně, v neděli v 10.15 a ve čtvrtek v 18 hodin (pokud tedy 
není mimořádná změna). Kromě této doby může náš chrám působit navenek poněkud osiřele, dveře většinou za-
vřené, jak už to prostě v naší zemi bývá. Probíhají zde však různé aktivity a často je v něm až velice živo díky naší 
mládeži. Děti a mládež se ve farnosti setkávají pravidelně jednou týdně už roky, organizují si různé hry, výlety 
s  pestrou a akční náplní (naposledy do Lesního baru u 
Lipové), již několik let je pořádán farní tábor, kdy spolu 
prožívá prázdniny necelá třicítka dětí a mládeže. Tak na-
příklad ten loňský se inspiroval Pánem prstenů a letošní 
zase detektivními zápletkami s  ústřední postavou Sher-
locka Holmese a zábava byla vždy dokonalá. Výborné je, 
že ti starší, kteří zde v Malíně ve farnosti vyrostli, chys-
tají celý tábor pro mladší. Dále, pokud se časově podaří, 
nacvičují děti vánoční či velikonoční scénku, zpívají se 
scholou, zapojují se jako koledníci do Tříkrálové sbírky. 

 Již přecházíme k  další oblasti farní činnosti, tou je charita: 
především organizace Tříkrálové sbírky, která v naší obci probíhá už 
více jak deset let, podrobnosti o připravovaném ročníku se dozvíte 
v samostatném článku. Již devět let také podporujeme školu v Hait-
ském městě Gonaives prostřednictvím Adopce na dálku. Naše nyněj-
ší žákyně se jmenuje Rihana, chodí na Haiti do čtvrté třídy a můžeme 
na ni prozradit, že má vynikající prospěch.   

 My dospělí máme také různé druhy setkávání, ať už duchovního charakteru nebo při údržbě chrámu nebo 
třeba při nácviků písní a zpěvů Malínské scholy, kterou jste již jistě měli mnozí možnost zaslechnout. A pokud se 
týká hudby: malínský chrám je místem setkávání nás všech v době adventních koncertů, které pro nás místní nikde 
jinde tak krásně neznějí. Takže na viděnou. A pozor: možná přijde i Mikuláš!  

Renata Schubertová

TÁBOR Sherlock HolmesRihana

Bezmála 400 kg potravin a hygieny půjde na lidi v nouzi na Šumpersku

 V  sobotu 10. listopadu 2018 proběhla v Šumperku Národní potravinová sbír-
ka. Návštěvníci supermarketu Billa mohli zakoupením potravin a hygieny přispět lidem 
v nouzi. Za pomoci desítky dobrovolníků bylo letos vybráno 356 kg potravin a 28 kg 
hygieny (což je bezmála o 100 kg více než v loňském roce). 
 „Národní potravinová sbírka se v České republice koná od roku 2012 a je společ-
nou iniciativou platformy Byznys pro společnost, Armády spásy, NADĚJÍ, České federace 
potravinových bank a Charity Česká republika. Hlavním posláním sbírky je podat pomocnou ruku těm, kteří trpí 
nedostatkem jídla a základního drogistického zboží. Hlad totiž není bohužel ani u nás abstraktní pojem – podle kva-
li� kovaných odhadů žije u nás na hranici chudoby nebo sociálního vyloučení téměř 1,5 milionu lidí,“ jak uvádí portál 
Národní potravinové sbírky narodnipotravinovasbirka.cz. 
 Charita Šumperk se do Národní potravinové sbírky zapojila letos již podruhé, a to ve spolupráci se super-
marketem Billa. Kromě jejích zaměstnanců se do realizace sbírky zapojila desítka dobrovolníků, kteří věnovali na 
dobrou věc svůj čas. V Šumperku půjdou potraviny a hygiena zejména na lidi v hmotné nouzi, o lidi ohrožené 
ztrátou bydlení, o osamělé osoby. 

Za Charitu Šumperk 
Mgr. Lada Matyášová, DiS.
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MALÍNSKÁ OSMIČKA
Bezmála 400 kg potravin a hygieny půjde na lidi v nouzi na Šumpersku

V lednu 2019 Vás opět navštíví tříkráloví koledníci

 Na Charitě Šumperk začaly přípravy Tříkrálové sbírky na rok 2019. V lednu se vydají desítky koledníků do 
ulic roznášet radost a připomínat událost příchodu Krista na svět. V Novém Malíně bude sbírka probíhat 5. a 6. 
ledna 2019. Žehnání malých koledníků pak proběhne v sobotu 5. ledna 2019 od 9:00 v místním kostele. 
 Posláním tří králů je přinášet do všech domovů požehnání, šířit radostnou zvěst o narození Ježíška, přede-
vším v našich srdcích, a poprosit o pomoc pro ty, co ji potřebují. Výtěžek Tříkrálové sbírky je určen na pomoc ne-
mocným, handicapovaným, lidem v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí žijících na Šumpersku. 
Část výnosu sbírky je určena na humanitární pomoc do zahraničí.
 V roce 2018 bylo v Tříkrálové sbírce vybráno 833 452 Kč. Děkujeme všem, kteří přispěli jakýmkoliv darem. 
V  roce 2019 bychom rádi podpořili Centrum pro rodinu v Šumperku, ONŽ – pomoc a poradenství pro ženy a 
dívky, z.s., část přerozdělených peněz poskytneme na přímou pomoc pro občany, kteří se ocitnou v hmotné nouzi. 
Informace o dalších záměrech Vám poskytneme během roku.
 Nebojme se tedy malým koledníčkům otevřít své dveře i srdce a přispět tak těm, kteří si sami pomoci ne-
mohou. Děkujeme za Vaši podporu.

Za Charitu Šumperk 

Mgr. Lada Matyášová, DiS., 
koordinátorka Tříkrálové sbírky

 17. října 2018 se uskutečnil v Novém Malíně již 
devátý ročník přespolního závodu v běhu,  Malínská Os-
mička. Součástí závodu pro dospělé, je i vložený závod 
pro děti, nazvaný Prcek. Zúčastňují se ho děti od před-
školního věku do patnácti let. Mimo tyto závodní kate-
gorie běží ještě symbolický úsek Mrňata, tak se tato ka-
tegorie o� ciálně jmenuje. Je určená pro děti do šesti let a 
mrňata si vyzkouší běh se startovním číslem. Vyhrávají 
všichni a všichni také dostávají odměnu. 
 Na start osmikilometrové tratě se letos postavilo 
rekordní množství běžců. Přesně v 16:30 vyběhlo 95 zá-
vodníků, připravených změřit  svoje síly. Krátce po startu 
dospělých vyběhly na kratší trať děti. Těch byl také úcty-
hodný počet, 69. V  této kategorii se zúčastnil i nevido-
mý chlapec Hynek Bartoš s vodičem.  Další výjimečnou 
a speci� ckou součástí závodu je vyhlašování pořadí běž-
ců v Kategorii „Malíňák“. Jsou to všichni běžci, kteří běží 
hlavní závod a mají bydliště v Novém Malíně. I těch byl 

 
24.12.  23:00   Slavnostní mše sv.
betlémské světlo bude v předsíni kostela od 9:00 do 14:00
25.12.    10:30  SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ   
26.12.    10:30  Svátek sv. Štěpána      
30.12.   10:30  Svátek sv. Rodiny 
1.1. 2019  10:30 SLAVNOST P. MARIE MATKY BOŽÍ 
5.1. od  9:00  Tříkrálová sbírka 

Vánoce v kostele v Novém Malíně 2018
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letos rekordní počet 26 a každým rokem toto číslo narůstá.  Z celkového počtu běžců je to významný podíl a pro 
mnohé, kteří se přišli zatím jenom podívat, je to motivací k účasti na závodě v příštím roce. Naší specialitou mimo 
jiné občerstvení je chléb se sádlem, škvarky a cibule. Na tuto specialitu se těší i běžci ze širokého okolí. Letos k nám 
zavítal například běžecký veterán Karel Pikal z Náměště na Hané. Běhání v Novém Malíně má dobrou běžeckou 
základnu a dlouhou tradici. Běžci z Nového Malína se zúčastňují 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 také sponzorům a obci Nový Malín.  Výsledky, foto  a další informace 
najdete na stránkách www.chlapak.cz

Josef Smolicha 
a Miloš Hecl

 

 Vážení občané, kamarádi a sportovci. Prvního 
ledna 2019 se uskuteční již dvacátý druhý ročník Novo-
ročního výstupu na Kamenný vrch. Start tohoto výstupu 
je pravidelně směrován na 10 hodin od sochy svatého 
Jana Nepomuckého v horní části obce. To ovšem není 
podmínkou a každý si může zvolit čas i trasu individuál-
ně. Společná a doporučená trasa vede po zelené turistic-
ké značce romantickou soutěskou Malínského potoka, 
zvanou Malínská rokle, kde se uvažuje o stavbě vodní 
nádrže. Čistá voda potoka vytváří nesčetné kaskády.  
Nezaměnitelná okolní příroda, kamenné břehy potoka 
a úžasné skalní útvary vytvářejí překrásná a turisticky 
zajímavá místa.  Na skalách, které lemují levou stranu 
rokle, kdysi stával kamenný hrádek Burgstein. Na sa-
motném vrcholu „Kamence“, 952 m, je nově vystavěná 
dřevěná rozhledna, z které je znovu možné spatřit nej-
vyšší horu Jeseníků Praděd a jihozápadním směrem se 
otevírá za jasného počasí překrásný výhled na rovinatou 
Hanou.
  Trasa je středně náročná. Z výchozího místa po-
chodu je nutné překonat v úseku 5 kilometrů převýšení 
více jak 550 metrů. Každý z účastníků, který absolvuje 
pochod, dostane pamětní list a občerstvení. Počet účast-
níků stále narůstá a již poněkolikáté se blíží k  dvěma 
stovkám. To si zaslouží uznání a poděkování  všem, kteří 
vymění teplo a pohodlí domova za  zdravý pobyt v krás-
né zimní přírodě a také všem, kteří to se mnou vydrželi 
téměř 22 let, ať už jako turisté, a nebo spoluorganizátoři. 
Bez jedněch ani bez druhých by pochod neměl takovou 
oblíbenost, jaké se mu dostává. Poděkování  patří také 
obci Nový Malín, která tuto akci podporuje.  

Josef Smolicha
 

22. ročník Novoročního výstupu na Kamenný vrch

Pozvánka na 22.ročník
Novoročního výstupu na Kamenný vrch

Start: 1.1.2019 od sochy sv. Jana Nepomuckého 402 
m.n.m.  v horní části  obce  v  10:00 hodin.

 Odchod může být společný,  nebo individuální, dle 
vlastního uvážení. 

Cíl : Kamenný vrch 952 m.n.m. 
Trasa: Malínskou roklí po zelené turistické značce. 

Pro� l: Vzdálennost 6 km, stoupání 558 m. 
 Jde se za každého počasí!!!  

Odměna: Bude co nejblíže vrcholu
  v závislosti na sněhových podmínkách.             

Těšte se na: Kamarády, pamětní list, oplatek, čaj,
polévku, svařák…….

Každý účastník pochodu by měl zvážit svůj aktuální zdra-
votní a fyzický stav. Akce se zúčastňuje každý na vlastní 
nebezpečí. Informace o množství sněhu, případně další  

dotazy sdělím na tel: 606 056 433
Josef Smolicha

Akce je podporována obcí Nový Malín    



 Strana 21

22. ročník Novoročního výstupu na Kamenný vrch
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 Rádi bychom informovali naše čtenáře o aktivitách našeho spolku  Malínské aleje. Chceme se scházet 
navzájem, všechny generace lidí z Malína, abychom se lépe poznali, vytvořili přátelský sousedský život. Také je 
pro nás moc důležité starat se o zdravé životní prostředí tady v  naší vesnici, kde žijeme. K tomu směřují naše 
akce, které ve svém volném  čase pořádáme a budeme rádi, když tento společenský život v Malíně  podpoříte. 
 21.října 2018 proběhla na kopci za Zajícovým polem 1.malínská Drakiáda. Svítilo slunce, dětem, rodičům i 
prarodičům se draci vznášeli jedna radost, domácí buchty a čaj z várnice přišly vhod.
 3.11. 2018 jsme společně s vámi, ochotnými pomocníky v aleji nad Malínem zasadili 20 nových třešňových 

 Po dlouhém období nečinnosti se najednou objevily síťové přípojky na pozemcích, které si bývalý starosta 
vybral pro stavbu vícebytového objektu v lokalitě rodinných domků v prostoru pod Malínským vrchem. Celý pro-
jekt je od počátku zpochybňován obyvateli této lokality a to z mnoha hledisek.
 Hnacím motorem celého záměru je podle všeho skutečnost, že se panu Minářovi nepovedlo naplnit pod-
mínky dotace, které měly spočívat ve vybudování určitého počtu bytových jednotek v daném časovém horizontu. 
To se nepovedlo především proto, že kupci parcel v této lokalitě je nejspíše nakoupili s různými spekulativními 
záměry a nestavěli na nich. Bývalý starosta, místo aby využil všech možností tlaku na tyto majitele parcel, se rozho-
dl problém „zaplácnout“ výstavbou soustředěných bytových jednotek z prostředků obce. Podle všeho ale součástí 
kupní dokumentace k parcelám měly být také smluvní pokuty při nesplnění podmínek realizace výstavby do urči-
tého termínu. Proč tyto peníze nejsou nijak vymáhány? Že by i proto, že jedním z vlastníků dvou zdejších parcel je 
zastupitel koalice a známý lékař v jedné osobě? Nebo je něco špatně ve smlouvách a je nějaký problém s vymáháním 
oněch částek? To by mimo hlavy bývalého starosty padalo i na hlavu toho současného, v době vytváření smluv fun-
gujícího jako právníka obce.
 V každém případě výstavba velkého uceleného objektu jde zcela proti rázu dané lokality. Jde také proti 
tomu, co bylo přislíbeno lidem, kteří zde kupovali parcely s tím, že půjde o lokalitu výhradně individuální výstavby 
rodinných domků. V lokalitě ve svahu nejsou ani vytvořeny další podmínky pro takové zahuštění osídlení. Proble-
matická je přístupová komunikace, nedostatečné parkovací prostory atd.
 Další důvod, proč se do něčeho takového nepouštět, plyne z minulých obdobných akcí. Dva bytové objekty 
(Na Lužích a U poldru) ukázaly, že obec je nevhodným developerem a Provozní Nový Malín s.r.o. je zcela neschop-
ným generálním dodavatelem takových staveb. Oba tyto objekty skončily fakticky se značnou � nanční ztrátou, 
zalepovanou různou formou dotací apod. z obecních peněz. Tak proč se nepoučíme z minulosti a chceme se vrhat 
do dalšího obdobného dobrodružství? Je vysoce pravděpodobné, že reálná ztráta z celého projektu může snadno 
přesáhnout částku dotace, která by se pro nesplněné podmínky měla vracet.

Ing. Pavel Boucký
         zastupitel za ODS

1. MALÍNSKÁ DRAKIÁDA

Co se mele pod Malínským vrchem

stromků. Při sázení nám velice pomohli manželé Andrískovi z Malína, kteří nám odborně radili - jak zastřiho-
vat korunu, kořeny, jak vrstvit hlínu při zahrnování...Pan Andrísek pomohl i svými svaly a beranidlem při zatlou-
kání, obec Nový Malín � nanční podporou. Moc děkujeme za tuhle brigádu! Vaše malínské aleje i Malínské aleje (to 
není překlep, ale rébus nejen pro školáky :-) 

Michaela Šťastná, Martina Plhalová
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 Před pěti lety jsme s mojí paní založili Malínské aleje, z.s. za účelem péče o aleje kolem vesnice. 
 Po setkání s panem Ing. Miroslavem Vinklerem, s paní Ing. arch. Michaelou Šťastnou a panem Ing. arch. 
Gorazdem Balejíkem jsme se rozhodli rozšířit oblasti působností z alejí na péči o přilehlou přírodu a krajinu jako 
celek. Založili jsme  spolek Zdravý Malín, s.z.
 Zdravý Malín, z.s. je spolek pro zdravou přírodu, zdravé prostředí a zdravý život. Hlavním tématem je péče 
a ochrana krajiny, ve které žijeme. Klíčovým problémem Nového Malína je zde nadměrná stavební expanze do 
krajiny. Tato je zakotvená v územním plánu. Občané o těchto záměrech nemají žádné informace.
 Společně jsme se jako občané sdružili a bráníme naši krajinu a přírodu před plánovanou expanzní zástav-
bou již od roku 2015. Jako jedni z mála jsme aktivně vstoupili do procesu pořizování územního plánu a společně 
se nám podařilo pozastavit jeho de� nitivní schválení již v tomto roce. 
 V nové verzi územního plánu je naplánováno zastavět dalších 43 hektarů půdy.  Nikdo se občanů neptal, 
zda souhlasí s tímto nadměrným a nepřiměřeným rozvojem obce.  Aby bylo možné zasáhnout do jednání a poku-
sit se zastavit tento megalomanský proces, založili jsme Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst. 
Hlavní myšlenka Hnutí je zastavit nadměrnou zástavbu krajiny na dalších 43 hektarech půdy, což v tuto chvíli 
hrozí.  
 Pro lepší představu – těchto 43 hektarů půdy znamená parcely s přibližně 450 rodinnými domy v okrajo-
vých částech Malína, kde je dnes přírodní krajina. Počet obyvatel Malína se zvětší o dalších asi 1200 – 1500 lidí, 
tito budou používat dalších asi 750 aut.
 Pokud k tak masivní výstavbě dojde a domy budou stát, životní prostředí v naší obci se rapidně změní 
k horšímu, bude už pozdě se tímto zabývat.
 Pan Ing. Miroslav Vinkler se tématu ochrany krajiny a tématu omezení expanzivní zástavby krajiny věnuje 
poctivě již více let. Jako jediný připomínkoval schvalování územního plánu a pozastavil jeho de� nitivní schválení.  
 Světová média věnovala minulý týden velkou pozornost prohlášení skupiny předních světových vědců 
ohledně rychlosti postupu klimatických změn. Prohlášení dominuje zpráva, že k odvrácení nenávratného rozvoje 
klimatických změn zbývá lidstvu asi 12 let. To není mnoho, přátelé. A pokud se náprava nepodaří, předpokládá 
se, že již míra klimatických změn bude natolik velká, že převáží možnosti planety k regeneraci a proces destrukce 
planety bude nezadržitelně pokračovat a to rozhodně ne v prospěch nás lidí, scénář se rýsuje spíše apokalyptic-
ký.  https://www.denik.cz/ze_sveta/globalni-oteplovani-se-blizi-kriticke-hranici-ohrozuje-stovky-milionu-li-
di-20181008.html 
 Co je fakt: klima se mění, nebývalé sucho je tady, Česko má potíže se zásobami vody a situace se bude 
zhoršovat. Možná tak poprvé v našich životech budeme pro naše přežití opět potřebovat zdravou nezastavěnou 
krajinu schopnou zadržet vodu.  
 Naše supermarkety plné levného zboží nás udržují v klidu a nechávají zapomenout na to, že skutečná pro-
sperita spočívá v prostředí, kde je dostatek zdravé půdy a čistých vodních zdrojů.
 S přihlédnutím k těmto skutečnostem je jakékoliv další zastavování krajiny kolem Malína nezodpovědný 
hazard, který není veřejným zájmem. Jedná se pouze o prosazení zájmu reprezentovaného větší částí zastupitelů 
obce Nový Malín, kteří účelově a vědomě prosazují potřeby nejsilnějšího ekonomického subjektu v obci, obchodní 
� rmy Provozní Nový Malín s.r.o., na úkor skutečného zájmu veřejného.
 V popředí našich úvah stojí myšlenka, že lidmi volení zastupitelé obce mají povinnost chránit přírodní 
systémy, které jsou předpokladem pro přežití nás všech.
 Považujeme za svou morální povinnost na tento problém se vší naléhavostí upozornit. 
 

MUDr. Zuzana a Vít Čajkovi
Nový Malín, říjen 2018

Co by měli obyvatelé Nového Malína vědět
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 Co si představíte pod tímto pojmem? Zřejmě to bude místo určené pro seskupení různorodých činností, 
jenž přispívají ke zdraví. Na tom se asi shodneme. Ale jak by mělo vypadat?
 Lidé nejsou stejní, a proto bude odpověď  závislá na úhlu pohledu každého člověka jakožto nezaměnitelné-
ho jedince. Někdo podpoří své zdraví tím, že aktivně  sportuje. Někdo si pečlivě hlídá svůj jídelníček. Jiný člověk 
zase může vyhledávat odpočinkové aktivity jako třeba wellness, masáže, meditace, cvičení jógy či si jen pasivně, ale 
neméně důležitě zajišťuje dostatek kvalitního spánku.
 V naší obci se pak pod pojmem „zdravotní středisko“  rozumí budova, v níž vykonávají svoji praxi doktoři, 
lékárníci, zubaři i ostatní zdravotnický personál. Toto místo je zapotřebí rozvíjet, o tom spor být nemůže. Stejně tak, 
jako každý rád pomůže při nastupování do vlaku či autobusu pohybově méně zdatné osobě nebo mamince s kočár-
kem, tak věřím, že zde určitě není nikdo, komu by vadil ulehčený přístup do prvního patra zdravotního střediska 
nově postaveným výtahem. 
 Není pochyb o tom, že jak zdravý životní styl tak i preventivní péče jsou základem pro správný rozvoj člově-
ka. Musíme si ale položit otázku, zda-li je opravdu vhodné spojovat všechny tyto činnosti v jedné budově a rozbíjet 
tím již funkční celek a to například nevhodným umístěním slíbeného � tcentra.
 Dále pak pokládám otázku, jestli je opravdu nutné a ekonomicky odůvodnitelné přistavovat další patro ke 
středisku. Není vhodnější (pak-li že je nedostatek prostoru pro zdravotníky v tomto objektu) přemístit knihovnu 
ze zdravotního střediska směrem do centra obce? Naše obec již ve svém centru vlastní ne zcela využívanou nemo-
vitost, dům č. 123 -bývalá Holba. 
 Chtěl bych závěrem připomenout, že jsme byli minulými zastupiteli obce vyzváni jako občané k tomu, aby-
chom si své nápady ohledně nutné změny využití této budovy nenechávali pro sebe. Tímto bych chtěl apelovat na 
čtenáře tohoto článku, aby se i oni se svými návrhy na využití domu č.p. 123  připojili, protože řízení obce ve spo-
lupráci s občany je přesně ten způsob práce, který deklaroval  před volbami zavést nový starosta. 
    

Ing. Michal Korytář

 Dostala se ke mně informace, že se bude vydávat další číslo obecních novin. Nepřišla z žádného o� ciálního 
zdroje, objevila se pouze šeptandou a byla z obecního úřadu potvrzena až na přímý dotaz paní Schubertové. Jinak by 
nikdo nevěděl nejspíš vůbec nic. Kupodivu ani zastupitelé, členové nejvyššího orgánu obce.
 Vydávání Malínských novin se teoreticky řídí statutem Malínských novin ze dne 12.11.2015, což už je doku-
ment prapodivný sám o sobě. Kromě toho, že nějak pozapomíná, že cenzura u nás byla zrušena již skoro před třiceti 
lety, dává navíc cenzorské pravomoci Radě obce jako ryze politickému a závislému orgánu. Vytváří totální nesmysl 
v podobě „Politické přílohy“, když ale na druhou stranu vládnoucí garnitura obce vždy běžně „politizovala“ na běž-
ných nepřílohových stránkách novin. Nepotřebujeme ale žádné cenzory, vždyť za obsah podepsaného příspěvku si 
odpovídá především autor a to až do případných právních důsledků.
  Tento statut také říká, že příspěvky je nutno doručit tři týdny před termínem vydání. Z toho by se dalo soudit, 
že tento termín vydání musí včas vstoupit ve všeobecnou známost. Včas myslím v rámci vyrovnanosti podmínek 
opět tedy alespoň tři týdny před uzávěrkou, tj. celkem 6 týdnů před vydáním. Je to logické, aby mohly být články a 
příspěvky řádně připraveny a předány k zapracování. Nyní jsme se vše dozvěděli cca tři dny před termínem uzávěrky 
ne zrovna o� ciální cestou. Běžný občan, který by snad chtěl přispět svým příspěvkem, se pro jistotu nedozvěděl nic. 
 Nevím, zda to chápat jen jako jeden z posledních záchvěvů starých minářovských časů? Nebo už je to 
snad projev „nového“ přístupu, jak jej slibuje a deklaruje nový starosta?  To by byl až příliš významný impulz 
pro všechny občany, nakolik jsou vyřčená slova míněna vážně. A nemyslím, že zrovna pozitivní.

          Ing. Pavel Boucký
          zastupitel za ODS

Zdravotní středisko

Jak se (mimo jiné) dělají Malínské noviny
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 Pan Štencl na ustavujícím zasedání ZO (5. listopadu 2018) v projevu po zvolení starostou sliboval změnu a 
zklidnění vztahů. Hned po projevu však bylo zvoleno stejné vedení obce jako před volbami: současný starosta, dříve 
právník obce – Mgr. Štencl, místostarostka dříve i nyní – paní Tylová, radní, dříve starosta – pan Minář. Tedy dva 
jednatelé a vedoucí obecní � rmy PNM, která má problémy se zákonem. Zástupci opozičních stran (42% odevzda-
ných hlasů) svého zástupce v obecní radě nemají.
 Kde je upřímnost slov Mgr. Štencla z projevu po zvolení starostou: „Budou poskytovány informace.“ Ne-
jsou, na termín uzávěrky Malínských novin (14. listopadu) nikoho z opozice sami ze své iniciativy neupozornili. 
Největší zdroj informací, tj. radu obce, si koalice nechala pro sebe. Vypadá to, že se proti minulosti, kdy pan Štencl 
poskytl maximálně informace, o něž byl žádán, nic nezměnilo. 
 V diskuzi na závěr zasedání ZO jsme se dověděli jako hotovou věc, že se bude na zdravotním středisku při-
stavovat patro, že tam bude informační centrum a že je již připravený projekt. To nesvědčí o nějaké změně v přístu-
pu k informování veřejnosti. Na zasedáních ZO nikdy takové záměry nebyly předloženy, nikdo o vhodnosti těchto 
nápadů s veřejností nediskutoval. To také nesvědčí o proklamované nápravě poměrů.

Ustavující zasedání ZO skončilo, stíny zůstaly

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme za váš hlas

v komunálních volbách 2018
Za zdravou obec a Svobodní

Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst
Občanská demokratická strana

Martin Langer
Bc. Dagmar Moravcová
Hana Hašová
Dušan Struhár
Martin Scheuter
Ing. Jaroslav Vrzala
Josef Horký
Dagmar Koverdynská
RNDr. Jiří Schubert
Ing. Jaroslav John

Ing. Miroslav Vinkler
Ing. Dušan Hovanec
Ing. Michal Korytář
Ing. Petr Kuba
Ing. Jana Andrísková
MUDr. Vít Čajka Ph.D.
Martina Plhalová
Zdeněk Šilar
Jitka Heclová
Ing. arch. Michaela Šťastná
MUDr. Zuzana Čajková
Jiří Jansa
Ing. arch. Gorazd Balejík
Bc. Miroslava Andrésová
Ing. Radek Schuppler

Ing. Monika Ondráčková
Josef Smolicha
Ing. Luděk Felkl
Marian Navrátil
Ing. Martin Ondráček

Ing. Pavel Boucký
Josef Rašner
Mgr. Lydie Špániková
Libor Haša
Ing. Petr Vintrocha
Eva Šímová
Monika Strašilová
JUDr. Dagmar Koláková
Mgr. Michael Veselý
Ing. Jan Andrš
Jiří Diviš
Vlasta Stryková
Mgr. Jitka Macháčková
Ing. Martin Novák
Klára Kouřilová
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 Tak co nám to ti noví zastupitelé nachystali? Ale … jen úpravu zdravotního střediska. Rozšíří se knihovna, 
vybuduje se tam infocentrum, zdravotní středisko se rozšíří o další patro a tam bude � tcentrum. Nevím, co si pod 
� tcentrem můžu představit … cvičení při hudbě, � tness nebo co vlastně? To nikdo neví….
 No, ale když tam náhodou někomu spadne činka nebo někdo pustí hlasitě muziku a zubař se lekne a Vám 
vyvrtá jiný zub, nic si z toho nedělejte! Je to přece jen zdravotní středisko! Však oni Vám ten zub hned zase spraví. 
A ouvej, oni Vám zapomněli říct, že zubaře tam už kvůli hluku nemáme?! Ale to nic, zubařů je dost! Nejbližšího 
volného zubaře najdete v Olomouci, vždyť to není problém si za ním zajet, ne?
 A možná Vám taky zapomněli říct, že už tam vlastně ani nemáme dětského lékaře… No, bylo přece potřeba 
rozšířit knihovnu…. Vám to nikdo neřekl? Ale, vždyť tady bydlíte, tak byste to měli vědět, ne?
 To víte, dětského lékaře bychom museli někam přestěhovat a ještě přemýšlet, že musí mít samostatný vchod, 
aby dospělí a děti nepřišli vzájemně do styku kvůli infekcím a podobně. A tak proč by si maminky nezajely do Šum-
perka, vždyť to není daleko! Lékařů je přece taky dost!
 Ale máme tady infocentrum, rozdáváme letáky. Jak je tady v Malíně nádherně. Jen se přijďte podívat. Poštu 
tu už teda taky nemáme, ale Malín je tak krásný, že se musíme pochlubit. Hlavně těm cizím, kteří se přijedou k nám 
podívat. No jo, my Vám zapomněli říct, že oni jsou důležitější než Vy…. Ale to nic, však Vy už tady bydlíte, tak co?

 Připadá Vám to jako sci-� ? Ne, toto je možná brzká realita….

 Ano, tak nějak mi vyznívá to, co zaznělo hned na 1. zasedání zastupitelstva. Obec sice vlastní jiné budovy – 
bývalý dům Flanderových (za mě: ideální prostory pro � tcentrum) nebo dům č. 123, dříve U Holbů (proč tam místo 
plánované hospody nemít infocentrum a knihovnu dohromady a třeba i s malou kavárničkou?), ale protože tento 
„úžasný“ projekt vymyslela hlava pomazaná a pár dalších jí vesele zatleskalo, tak je projekt úpravy zdravotního stře-
diska již připraven a dokonce snad se již podala nebo bude podávat žádost o dotaci. Rada obce o tom neví – nebo to 
možná už ta nová ví, novému zastupitelstvu to bylo sděleno jen tak mezi řečí … 

 Takže Vám všem přeji příjemné počtení Malínských novin plných ód na minulé vedení, na současné vedení, 
které Vám tímto předkládá svět úžasných věcí, které pro Vás připravuje jako jedno velké překvapení.

Za zdravou obec a Svobodné
Ing. Monika Ondráčková

Chystají se úpravy zdravotního střediska?!

 Na závěr dvě novinky:

 · Bylo opět započato s přípravou prací na záměru výstavby retenční nádrže č. 4. 
Obec, zastoupená Mgr. Štenclem požádala o vydání povolení ke kácení stromů. Na tom nás nejvíce mrzí, že si 
starosta nenašel čas, nesedl si s námi a neseznámil se s argumenty svědčícími v neprospěch stavby.
 · Sedm dní po nástupu „lidem otevřeného starosty“ se začaly kopat přípojky ke stavbě bytového domu 
pod Malínským vrchem (nad obchodem potravin CBA). Ani zde si nový starosta nenašel čas, aby se zeptal na 
názor lidí v místě. Dozvěděl by se nejen to, že si tuto stavbu nepřejí, ale také se mohl dovědět o důvodech jejich 
nespokojenosti.

Martin Langer
Jiří Schubert
Miroslav Vinkler
Monika Ondráčková
Dušan Hovanec    

Ing. Michal Korytář
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HASIČSKÉ OKÉNKO

 Jako každé jaro, i letos naše první kroky na areále 
u cihelny byly ve znamení úklidu a jeho přípravy na naše 
venkovní tréninky, soutěže a jiné aktivity. 
 Další činností, která už se léta neobejde bez účasti 
našeho sboru, bývá tradiční oslava Pálení čarodějnic, kde 
pomáháme se zabezpečením akce u sokolovny.
 Jedinou letošní akcí, kterou náš sbor na areále u ci-
helny pořádal, byla Pohárová soutěž mužů, žen a veteránů, 
Memoriál Bedřicha Nesrsty a Memoriál Gabriela Krobo-
ta, po několika letech zařazená opět do seriálu Holba Cup 
okresu Šumperk. Z tohoto důvodu pak soutěž proběhla 

v netradičním termínu, a sice již 30. června. O body do 
probíhajícího ročníku Velké ceny zde zápolilo 18 druž-
stev mužů, 8 družstev žen a 6 družstev veteránů. Samot-
ná soutěž se konala jednokolově, muži, ženy i veteráni na 
2 hadice B. Letos došlo ke změně, družstva nestartovala 
dle jednotlivých kategorií, ale všechny kategorie soutěžily 
dohromady. Rozdělení do kategorií proběhlo až po ukon-
čení soutěžních pokusů při sčítání výsledků. 
 Soutěž zahájilo domácí družstvo veteránů neplat-
ným pokusem kvůli závadě na stroji. Družstvo tak obsa-
dilo poslední, šesté místo. Zvítězili veteráni z Hrabišína 

před Bludovem a Troubelicemi.  Mužům se domácí soutěž také nevyvedla, s posledním platným časem družstvo 
obsadilo až celkové 13. místo. Kategorii mužů vyhrálo družstvo z Nemile, před borci z Ráječka a Bílého Potoka (okres 
Jeseník). Nejlepšího umístění na domácí trati tak dosáhlo družstvo našich žen, které dělilo od vítězství necelé půl 
vteřiny. O takový kousek je předběhla děvčata z Dolní Libiny. Naše ženy tak skončily druhé, třetí místo pak obsadilo 
družstvo žen z Nové Dědiny.  Většina členů našeho sboru se účastnila pietního aktu k již 75. výročí vypálení Čes-
kého Malína na Volyni u památníku v Novém Malíně. Zástupci našeho sboru se tohoto aktu zúčastňují pravidelně, 
letošní velká účast našich členů přispěla k důstojnému připomenutí této tragédie a uctění obětí tohoto nacistického 
zločinu. 
 Bohužel nás letos o prázdninách zastihly i dvě smutné zprávy, nejprve o úmrtí dlouholetého starosty Sdružení 
hasičů Čech, Moravy a Slezska, pana Karla Richtera, týden poté o úmrtí dlouholetého starosty Okresního sdružení 
hasičů pana Josefa Ošťádala. Posledního rozloučení s panem Ošťádalem se zúčastnila delegace našeho sboru vedená 
jeho starostou Martinem Sotolářem. Ten se, jakožto zástupce sboru, zúčastnil mimořádného shromáždění předsta-
vitelů SDH našeho okresu, kde byl zvolen nový starosta okresního sdružení. Do řádných voleb v březnu 2020 pak 
Okresní sdružení hasičů v Šumperku povede jako starostka paní Milena Sobotková ze Sudkova. Ta se také, jakožto 
zástupkyně našeho okresu, zúčastní volby nového starosty SH ČMS.
  V září se náš sbor podílel na zabezpečení Hodů v Novém Malíně, pro naše občany byla zpřístupněna v té 
době zatím nezkolaudovaná a nevybavená zrekonstruovaná hasičská zbrojnice. Po její kolaudaci dochází k postup-
nému dovybavování. Stěhování a následné slavnostní předání do našeho užívání proběhne v prosinci tohoto roku. 
  Naši mladší ukončili loňský ročník celostátní hry Plamen na celkovém sedmém místě. Starším se vedlo o 
mnoho lépe, druhé místo a postup na krajskou soutěž v Lipníku nad Bečvou jim proklouzl mezi prsty. Vše rozhodl 
až poslední požární útok, kdy se našim starším nepovedlo nastříkat do terčů rychleji než největším konkurentům, 
družstvu Horních Studének. Právě toto družstvo tak odsunulo naše starší na celkové třetí místo. V Lize mladých ha-
sičů okresu Šumperk se naše mladší „A“ umístilo na celkovém 10. místě, družstvo „B“ obsadilo místo dvaadvacáté. 
Starší skončili v Lize celkově šestí.
 I v ročníku 2017/2018 jsme měli naše zástupce v kategorii dorostu. Matěj Ostravský reprezentoval barvy 
našeho sboru na krajské soutěži v Lipníku nad Bečvou. Zde obsadil celkové třetí místo, bohužel o lepší umístění ho 
připravila chyba na testech z požární ochrany. Matěj nebyl na krajské soutěži sám, kdo reprezentoval náš sbor, Mi-
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chal Krobot a Michal Prokop ovšem závodili v barvách SDH Bludov, a i s jejich 
vydatnou pomocí toto družstvo postoupilo na Mistrovství České republiky, které 
se konalo v Plzni. Zde se družstvu v nabité konkurenci nejlepších družstev z celé 
republiky moc nevedlo, obsadilo celkové 9. místo. 
 Ani letos naši vedoucí mládeže nezapomněli připravit pro své svěřence let-
ní tábor, tentokráte na Rapotínské samotě. Mottem tábora bylo „Piráti na Samotě“. 
V průběhu celého tábora probíhala táborová hra „Pirátské dovednosti“, a jak již 
název napovídá, jednotlivá družstva si musela obstarat materiál a vyrobit pirátské 
lodě, vlajky, louče, svíčky a jiné vybavení. Samozřejmě, že došlo i na celodenní vý-
let, účastníci tábora vyrazili na přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé Stráně. Pěš-
ky došli na nádraží do Rapotína, vlakem dojeli do Koutů nad Desnou, zde pomocí 
lanovky na horní stanici na Medvědí hoře a pěšky pokračovali směrem k horní 

nádrži. Po nezbytné občerstvovací přestávce se poté vydali k vlaku 
do Loučné nad Desnou a po přesunu vlakem z nádraží v Rapotíně 
zpět do tábora. Náplní jednoho odpoledne bylo „ošetřování“ poraně-
ných kamarádů s nácvikem první pomoci, další bylo zpestřené třeba 
přetlačovanou v zorbingových koulích. Tábor tak všem rychle utekl 
a mládežníci se už při odjezdu domů těšili, čím je vedoucí napřesrok 
překvapí.     
 První soutěží v novém ročníku celostátní hry Plamen byl, jako 
každý rok, Závod požárnické všestrannosti, konaný tentokráte v Dol-
ních Studénkách. Zde družstvo starších obsadilo 3. místo, mladší byli 

šestí. První soutěží Ligy mladých hasičů okresu Šumperk v 
novém ročníku byl tradičně Hasičský čtyřboj, konaný opět 
v Sudkově. Zde obsadili naši mladší 8. místo, starší byli 
šestí. 
 Druhým kolem Ligy byl Šumperský Soptík, běh na 
60m překážek, který se koná na Tyršově stadionu v Šum-
perku. Zde nám největší radost udělal přeborník okresu 
Šumperk v kategorii přípravka, celkově druhý, Jiří Kašpar. 
Toho do druhého kola doprovodila ještě celkově desátá Ju-
lie Gieslová. V mladších dívkách se nejlépe z Malínských 

vedlo celkově sedmé Dominice Navrátilové, mezi třicítku nej-
lepších v této kategorii postoupila i Gabriela Macháčková. V 
mladších chlapcích se nejlépe umístil Ondřej Prokop, který 
obsadil 6. místo. Do druhého kola postoupil také celkově de-
sátý Ondřej Kašpar. Celkově pak družstvo mladší obsadilo vý-
borné 3. místo, v okrese Šumperk pak místo druhé.
 Ve starších holkách se nejlépe z našich umístila na 18. 
místě Michaela Gieslová, v kategorii starších chlapců se z na-
šeho družstva do první třicítky nikdo neprobojoval, nejlepším 
umístěním tak bylo 33. místo Tondy Boxana. Z důvodu nedo-

statečného množství platných časů, potřebných pro celkové hodnocení, nebylo naše družstvo starších hodnoceno. 
Nyní se již naši mládežníci připravují ve školní tělocvičně na zimní část sezóny a nabírají síly, zkušenosti a dovednosti 
do jarních bojů o nejvyšší příčky.
 Družstva dospělých letos také nezahálela, vše začalo už okrskovou soutěží, která letos proběhla v sousedním 
Hrabišíně. Družstva mužů a žen se zúčastnila také další postupové soutěže v požárním sportu, a sice okresního kola. 
Zde se naše děvčata postavila na start jako obhájkyně loňského prvenství. V disciplíně štafeta 4x100m si děvčata do-
běhla pro druhé místo, v bězích 100m překážek bylo družstvo třetí, ovšem pokažený požární útok znamenal propad 
až na celkovou čtvrtou příčku. Muži si připsali páté místo na stovkách, 13. místo ve štafetě a útok bohužel skončil 
neplatným pokusem, suma sumárum to na lepší, než celkové 11. místo na okresním kole nestačilo. Tato soutěž je také 
prvním kolem Velké ceny Holba Cupu okresu Šumperk. Družstvo žen bodovalo na 14-ti soutěžích tohoto seriálu a 
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skončilo na celkovém 4. místě se ziskem 121 bodů. Obrovským úspěchem bylo vítězství na soutěži v Postřelmůvku, 
druhá místa z domácí soutěže v Novém Malíně a Bohuslavic doplněná třetími místy z Nemrlova a Ráječku.
  Ženy si tak svými výkony řekly o pozvánku na Finále Velké ceny Holba Cupu, kde se setkávají ta nejlep-
ší družstva v jednotlivých kategoriích. Bohužel, problémy na levém proudu a obrovský průstřik ve druhém kole 
soutěže znamenaly pád výsledkovou listinou až na celkové sedmé místo.  Veteráni se zúčastnili 6-ti soutěží seriálu, 
bodovali na čtyřech z nich a se ziskem 8 bodů obsadili celkové 11. místo. Muži bodovali na 14-ti soutěžích Velké 
ceny a s počtem 125 bodů obsadili celkovou 15. příčku a zajistili si tak právo pořadatelství soutěže Velké ceny i pro 
příští rok. Největšími úspěchy družstva byla pátá místa ze soutěží v Dolních Studénkách, Mostkově, Nemili a Bo-
huslavicích. Věřme, že příští sezónu na tyto výsledky všechna naše družstva navážou a budeme se moci radovat z 
dalších velkých úspěchů.
 Výjezdová jednotka byla v letošním roce prozatím povolána k 17 mimořádným událostem, v naší obci za-
sahovala požáru sloupu elektrického vedení. Z těch rozsahem větších zásahů zmiňme požár střechy na zámečku 
Třemešek, kde se jednotka nejen podílela na hasebních pracích, ale vzhledem k nepřítomnosti jednotky z Dolních 
Studének, dohlížela na požářiště až do dopoledních hodin druhého dne. Dále se jednotka podílela na likvidaci 
požáru digestoře a mezistropního prostoru v rodinném domku v Hraběšících a v říjnu se podílela na likvidaci 
následků po vichřici, která zasáhla náš okres. Ani naší jednotce se v červnu nevyhnulo přeladění analogových frek-
vencí, spojení s operačním střediskem v Olomouci a jinými jednotkami v našem okrese by tak mělo být kvalitnější 
a spolehlivější. Začátkem listopadu pak byli členové jednotky, kteří jsou i nositelé dýchací techniky, přeškoleni na 
modernější, přetlakové dýchací přístroje Auer, které naše jednotka získala převodem od HZS. Věřme, že tyto pří-
stroje využijí ve větší míře jen pro potřeby výcviku a co nejméně u zásahu.  Letošní teplé podzimní dny se pomalu 
stávají minulostí a za dveřmi již netrpělivě přešlapuje paní Zima. Je jasné, že v tomto období trávíme nejvíce času v 
teple domova. Samozřejmě, že všichni máme vyčištěný komín, čisto kolem krbu, uklizeno v kotelně, že? Zkusme se 
každý zamyslet, ať už při odchodu do práce, školy nebo jen tak na procházku, zda jsme opravdu udělali vše proto, 
aby nám ten teplý, hřejivý plamínek nemohl z kamen utéct a my se měli pokaždé kam vracet.

Jiří Hýbl

FOTBAL

 V polovině července se malí fotbalisté z Nového Malína zúčastnili sportovního tábora ve Vranově nad Dyjí.
Tábor se uskutečnil za podpory obce Nový Malín a TJ Sokol Nový Malín. Děti měly k dispozici velký sportovní 
areál, ležící v krásném jihomoravském prostředí s výhledem na vranovský zámek. Během tábora měly připravený 
bohatý program, přičemž za zmínku stojí uvést alespoň- prohlídka vodní elektrárny v hrázi Vranovské přehrady, 
plavba výletní lodí, návštěva zámku Vranov a hradu Bítova, prohlídka pohraničních bunkrů. A samozřejmě dětmi 
oblíbené koupání na pláži Vranovské přehrady. Každý den děti absolovovaly náročnou ranní rozcvičku, dva fotba-
lové tréninky pod vedením trenérů a spousty dalších her. Celý tábor proběhl bez sebemenších problémů v příjemné 
prázdninové pohodě. Děti se domů vrátily spokojeny a plny nových zážitků.
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 Další ročník sedmidenního fotbalového kempu TJ Sokol Nový Malín proběhl v období letních prázdnin 
opět ve sportovním a relaxačním areálu na Bozeňově. Děti jsou areálem nadšeny, velmi oceňují přírodu a možnosti 
sportovního vyžití. Jako tradičně nebyl kemp pojat pouze jako klasické fotbalové soustředění, ale také jako prázdni-
ny spojené se sportovními aktivitami. Navzdory tomu, že se kempu účastnily ročníky narození 2006 – 2010, vytvo-
řila se výborná parta, která si pomáhala a měla radost z fotbalu. Dětem přinesl kemp spoustu příjemných zážitků, 
legrace i fotbalových pokroků.
 Každý den byl na programu jiný druh 
fotbalových aktivit (klubový trénink, speciál-
ní trénink, dovednostní hry, turnaje). K tomu 
sportovní a volnočasové aktivity jako např. 
výlet na koloběžkách, koupání, horolezec-
ká stěna, táboráky, vesmírný program, noční 
hry, bungee trampolína, minigolf, ra� y, ka-
jaky, paddleboardy, diskotéka, nohejbal, chů-
dy, ping-pong, střelba z americké foukačky, 
vzduchovky, luky, ... Volnočasové sportovní 
aktivity jsme zaměřili na všestranný pohyb, 

 Malí fotbalisté nezaháleli a už na konci prázdnin 
pilně a s nadšením trénovali na další sezónu.
V podzimní části sezony se dětem velmi dařilo, když bez 
jediného zaváhání udržují první místo v tabulce.
 Odměnou nejen za jejich nasazení jim byla mož-
nost čestně doprovázet prvoligové hráče na Andrově sta-
dionu v Olomouci při utkání Sigma Olomouc-Opava.

 Děti nebudou zahálet ani o zimní přestávce, kdy se zúčastní spousty halových turnajů,  
kde budou zastupovat TJ Sokol Nový Malín a sportovní duch naší obce.
 Touto cestou bych rád poděkoval dětem za pilnou práci a energii, kterou rozdávají kolem sebe, rodičům za 
pozitivní přístup a obci Nový Malín za podporu. Věřím, že i nadále budou malí fotbalisté naši obec dobře reprezen-
tovat.   

S poděkováním, trenér Pavel Dostál
foto: L.Řezníčková  

Letní fotbalový kemp TJ Sokol Nový Malín 2018
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abychom zajistili zpevnění a zlepšení ovládání celého těla. Nechyběl ani pestrý doprovodný program se spoustou 
soutěží, her a malování klubové vlajky.

 Speciální trénink letos probíhal moderní formou tzv. Coerver. Podařilo se nám zajistit přímo senior Co-
erver instruktory pro ČR. Charakteristikou této metody učení fotbalových dovedností je: dovednost, technika, 
rychlost, vnímání a rozhodování, charakter, síla. Metoda je vhodná pro všechny hráče ve věku   5 - 16 let bez roz-
dílu jejich schopností. Kluci si letos pod vedením zkušených národních trenérů osvojovali tuto metodu vytvořenou 
Wielem Coerverem (Nizozemský trenér a vítěz poháru UEFA).
 Zpestření přinesl trénink i zápas s kluky z týmu Sigma Olomouc, kteří s námi byli na Bozeňově a se kterými 
jsme trávili i část volnočasového programu.

 V  klubové části tré-
ninku jsme se zaměřili na 
sílu a zároveň práci s míčem, 
akceleraci, vnímání prostoru, 
technicko – taktické doved-
nosti, střelbu, první dotek 
s míčem.

 Děti v rámci 7 denního kempu udělali opět obrovské pokroky a zlepšení ve všech (nejen fotbalových, ale i 
motorických, taktických či koordinačních) dovednostech.
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 Od letošního roku máme v ostrém provozu nové webové stránky. K nově vzniklým webovým stránkám nás 
vedla myšlenka jednotné prezentace s možností vkládat nejen základní textové informace, ale i fotogra� e, videa a 
propojení na sociální sítě. Vše jednoduše dostupné na jednom webu a snadné vyhledávání informací pro rodiče, 
soupeře, hráče a všechny ostatní, kteří se zajímají o fotbal v Novém Malíně.

 Samotná příprava kempu a zajištění všech detailů zabere přibližně dva měsíce intenzivní práce, kdy precizně 
(na minuty ? ) plánujeme pro děti harmonogram, aktivity a různé varianty v případě dobrého a špatného počasí. 
Abychom se dětem mohli plnohodnotně celých 7 dnů věnovat a zajistit odpovídající kvalitu, stanovili jsme si limit 
počtu max. účastníků našeho kempu. Úroveň našeho kempu povyšuje také zázemí, které nabízí fotbalové hřiště, 
multifunkční hřiště, ostatní sportovní plochy a ubytování s restaurací. 
 Velká výhoda je, že máme zkušený a neměnný organizační tým, což je důvodem našeho úspěšného kempu. 
Jsme spolu několik let, trenéři, organizační tým a za tu dobu jsme mimo kempů realizovali řadu dalších úspěšných 
akcí, ať už turnaje nebo další volnočasové aktivity pro děti. Vše je skvěle zaběhnuté a každý člen našeho týmu dává 
kempu maximální úsilí, nápady a svůj vlastní čas v období letních prázdnin zcela zdarma. 
 Podle reakcí dětí se letošní ročník opět vydařil a pocity byly velmi pozitivní, panovala příjemná atmosféra a 
přátelské prostředí. Rodiče vítali, že mají děti takové podmínky a velmi pestré sportovně táborové vyžití. Část dětí 
z našeho oddílu, navštívila i jiné kempy s různou kvalitou, takže děti měly možnost srovnání. Velmi nás těší, že náš 
kemp hodnotí pozitivní zpětnou vazbou, což je samozřejmě závazek.

 Opět bych chtěl poděkovat celému týmu za skvěle odvedenou práci. Dále naší obci Nový Malín a všem spon-
zorům za podporu, která nám pomáhá kemp realizovat. Cena našeho kempu je pro děti dotovaná, náš kemp nestojí 
ani to, co jinde rodiče hradí za několikadenní příměstský tábor. 
 V závěru kempu proběhl ukázkový trénink pro rodiče, vyhlášení soutěží a předávání cen kempu. Všechny 
děti dostaly: dres, plakát, sošku, upomínkové předměty a ceny ze soutěží. 
 Věnujte dětem čas, sportujte s nimi. 
 Je to Vaše nejlepší životní investice, kterou můžete udělat !

Za TJ Sokol Nový Malín
Aleš Knapp,   Radek Pospíšil,   Ondřej Proněk.

TJ Sokol Nový Malín má nové webovky, facebook a Instagram

 Webové stránky přináší nejen aktuality našeho klubu na poli internetu, kde jsme v minulosti moc vidět 
nebyli, ale i další možnosti, např. přihlášení Vašeho dítěte na fotbal, kontakty, odehrané a plánované zápasy týmu, 
výsledky jednotlivých týmů, informace o oddílu. Zásadní krok je v sekci Galerie, kde najdete fotogalerii našeho od-
dílu jak z turnajů a zápasů, tak i náborových akcí našeho oddílu. Přibydou i vlastní videa na našem youtube kanále, 
atd. Na webu bude přístupná sekce i pro trenéry, která je zabezpečena heslem a to mají pouze trenéři a funkcionáři 
oddílu.
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Stránky jsou napojeny na sociální sít Facebook a Instagram, kde jsou fotky i aktuality

 Ten kdo se v našem regionu pohybuje okolo kopané, těžko někdy ne-
slyšel jméno Mirek Kubíček. Fotbalového matadora, který si míč od mládí za-
miloval a zůstává mu věrný po celý život, potkáváme mnoho let s pravidelnou 
přesností na fotbalových hřištích celého našeho regionu. Ať už byl Mirek sou-
částí jakéhokoliv manša� u našeho Jesenického podhůří, vždy pomáhal tomu, 
co uměl nejlépe – fotbalu.

 Posledních 5 let Mirek působí v našem týmu TJ Sokol Nový Malín, kde 
nastartoval práci s  nejmenšími dětmi v  kategoriích předpřípravka, mladší a 
starší přípravka. Jeho zkušenostmi a pravidelnými tréninky prošly stovky dětí. 
Mnoho z nich dosahuje vynikajících výsledků v různých věkových kategoriích 
v širokém okolí našeho regionu.  Letošní rok se podařilo Mirkovým odchovan-
cům ročníku 2008 ze ZŠ a MŠ Nový Malín zvítězit v krajském � nále McDonald’s 
Cupu. 
 6.11.2018 pozval Krajský úřad Olomouc Mirka k převzetí prestižního 
ocenění za dlouholetou trenérskou činnost, práci s dětmi a přínos sportu. Mirek 
pracuje s dětmi s nadšením a svým přístupem by mohl být vzorem pro mladší 
generace..

Za TJ Sokol Nový Malín,
Aleš Knapp

Za TJ Sokol Nový Malín,
Aleš Knapp

www.tjnovymalin.cz TJ Nový Malín fotbaltjnovymalin

Olomoucký kraj poděkoval Miroslavovi Kubíčkovi
za celoživotní práci ve sportu a rozvoji fotbalu
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Nový Malín 24   (u Fiat klubu)

                     

drogerie - krmiva

Nosnice:   sypká směs                 20kg/220,-  Kč 
                   granulovaná směs     20kg/215,-  Kč
Králík:   s léčivem                     20kg/192,-  Kč
                    bez léčiva                    20kg/191,-  Kč
                    DSKK                          20kg/159,-  Kč

NabÍZÍME:
Krmiva pro hospodářská zvířata:

dále např. pšenice, ječmen, krmivo pro kuřice,krůty,..
V případě zájmu přivezeme až k Vám domů, tel. 724663187

Krmiva pro psy a kočky:

např. kvalitní krmivo pro psy Delikan 15kg od 630,-Kč, 
granule pro kočky Friskies 1,7 Kg/120,- Kč,

kapsička Felix 9,90 Kč, konzervy, pamlsky a další

Nízké ceny drogerie:

Jar   43,00 Kč                  Savo nádobí   43,- Kč
Ariel 14 ks 118,- Kč      Savo originál  29,90 Kč

Toal. Papír 3 vrstvy -10 ks 59,90 kč

široká nabídka tradičních výrobků JELEN
 (prací gel, prací prášek, aviváže, na nádobí, na ruční praní,…)

prací gel Waschkonig (Německo)  96 dávek/139,-Kč
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