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 Vážení spoluobčané,
 blíží se nám konec kalendářního roku, a to bývá 
pro většinu z nás čas k hodnocení, jak se nám ten uply-
nulý rok vydařil, co se nám povedlo či nepovedlo, co 
jsme mohli udělat jinak a lépe, či co jsme raději neměli 
udělat vůbec.
 Pro mne byl rok 2019 zcela novým v tom, že jsem 
začal sbírat první zkušenosti ve funkci starosty naší obce 
a tak se bilancování rovněž nemohu vyhnout.
 Je určitě pravdivé tvrzení, že starosta obce může 
za vše, co se v obci děje, a to od rozbité zářivky na ve-
řejném osvětlení, přes zaběhnutého psa či neodvezenou 
popelnici, až po získávání dotací na projekty, jednání s 
úřady různých stupňů a úrovní a reprezentaci obce v za-
hraničí. Možná právě ta pestrost nejrůznějších životních 
situací, do kterých se starosta, jako osoba jednající za 
obec, každodenně dostává a odpovědnost za rozhodnutí, 
která musí učinit, jsou ty věci, které mne na této práci 
zajímají.
 Rok 2019 utekl velmi rychle a musím přiznat, že 
zřejmě jako každému, i mně se nepovedlo stihnout vše, 
co jsem si ve funkci starosty obce určil, že se v daném 
roce zrealizuje. Nevyšly nám dotace na rekonstrukce 
místních komunikací, déle trvá i zpracovávání změny 
územního plánu obce, ve správních řízeních se stále více 
a více projevuje obrovský nárůst byrokracie a stále více 
přibývá institucí, které činnost obce kontrolují a určují, 
jak a co se má dát do té či oné tabulky.
 Musím v této souvislosti pochválit všechny pra-
covníky obecního úřadu, kteří mi pomohli v mém nástu-
pu do funkce a zvládají všechny ataky byrokracie se ctí 
a myslím si, že i vyřizování záležitostí občanů na našem 
obecním úřadě je na velmi dobré úrovni.

 Nesmím v této souvislosti zapomenout i na práci 
naší obecní společnosti Provozní Nový Malín s.r.o., která v 
roce 2019 odvedla se svými zaměstnanci velmi mnoho dob-
ré práce v naší obci pro naše občany. Ať už se jedná o vy-
budování fotbalových šaten, rozsáhlou rekonstrukci Soko-
lovny, obnovy místních komunikací, rekonstrukci hřbitova, 
údržbu zeleně v obci či provozování vodovodu, kanalizace, 
kompostárny, sběrného dvora atd. a patří jim za to můj dík.
 Vzhledem k tomu, že je vždy co zlepšovat, věřím, 
že další roky mého funkčního období budou pro obec a její 
občany stále přínosnější.
 Přeji Vám všem příjemné nadcházející adventní ob-
dobí, mnoho společenských a kulturních zážitků při případ-
né návštěvě již tradičních adventních koncertů a Vánočního 
jarmarku, klidné a pokojné Vánoce a v novém roce 2020 
pevné zdraví, hodně štěstí a dobré nálady.

S úctou
Mgr. Marek Štencl, starosta obce

10:30  Otvírání betléma 
 – program pro  děti 
20:00  Slavnostní mše sv.
 betlémské světlo bude v předsíni   
 kostela od 9:30 do 15:00
10:30  SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
 Svátek sv. Štěpána
10:30  Mše svatá
 Svátek sv. Rodiny
10:30  Mše sv. 
 s obnovou manželských slibů
 SLAVNOST P. MARIE MATKY BOŽÍ 
10:30 Slavnostní mše sv.
 Tříkrálová sbírka

24.12. 

26.12. 

29.12. 

1.1. 

11.1.

25.12. 

Vánoce v kostele v Novém Malíně
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 Obec Nový Malín uzavřela v květnu letošního roku Smlouvu o partnerství s městem Sobotka v Polsku k mi-
kroprojektu „Příběhy naší historie, aneb poznáváme společné dějiny Čechů a Poláků z Volyně“.
Projekt „Příběhy naší historie, aneb poznáváme společné dějiny Čechů a Poláků z Volyně“ má jako svůj hlavní cíl na-
vázat a dále rozvinout vzájemnou spolupráci občanů České a Polské republiky, především pak v návaznosti na mla-
dou generaci obou národů a připomenout jejich společné dějinné okamžiky s odkazem pro současnost i budoucnost. 
Projekt je plánován jako opakující se vzájemné setkávání ze-
jména školské mládeže za účasti pamětníků, jejich potomků 
a historiků tragických událostí, které postihly jak Čechy, tak 
i Poláky žijící v oblasti Volyně během druhé světové války a 
s tím související další osudy Čechů a Poláků z této oblasti po 
skončení druhé světové války.
 Především se jedná o vypálení Českého Malína na 
Volyni dne 13. 7. 1943 a o vypalování polských vesnic na 
Volyni ze strany ukrajinských nacionalistů v  období od 9. 
2. 1943 do 18. 5. 1945. Po skončení 2. světové války se pak 
v  rámci „evropského stěhování národů“ převážná část vo-
lyňských Čechů vrátila zpět do Československa a převážná 
část volyňských Poláků byla odsunuta do západního Polska 
(území patřící před 2. světovou válkou Německu) oblast 
Dolního Slezska (Wroclaw), Pomořanska (Štětín) apod. 
 Od září roku 2013 se pak zástupci obce Nový Malín 
účastní pietní vzpomínky v polské obci Swiatniky (nedaleko 
obce Sobotka a nedaleko města Wroclaw), kde je v místním 
kostele uložen kříž z kostela vypálené polské vesnice na Voly-
ni v září roku 1943 ukrajinskými nacionalisty. V rámci těch-
to pietních vzpomínek pak od roku 2013 probíhají rovněž 
vzájemná setkání Čechů a Poláků z Volyně včetně pořádání 
historických výstav a besed k daným tragickým událostem a 
včetně pořádání kulturních akcí. Smyslem projektu je histo-
rické okamžiky obou národů dostat do povědomí mládeže 
obou zemí, protože znalost historie u mladých lidí je nutná 
pro pochopení současnosti a současného života včetně sou-
časného uspořádání Evropy. 
Navázání spolupráce obou obcí Nový Malín (Česká repub-
lika) a Sobotka (Polská republika) bude dobrým předpokla-
dem pro další rozvoj spolupráce dětí ze ZŠ v Novém Malíně 
s dětmi ze ZŠ v Sobotce, a to nejen v oblasti historie, ale i 
v oblasti kulturní, sportovní, společenské apod. 
Rozvoj spolupráce obou obcí se pak předpokládá i na úrovni 
dalších zájmových organizací a spolků (př. chovatelé, hasiči, 
fotbalisté, stolní tenisté apod.).
 Věřím, že do budoucna bude tato partnerská spolu-
práce přínosem pro občany naší obce. 

Mgr. Marek Štencl, starosta obce

Smlouvy o partnerství a spolupráci mezi obcí 
Nový Malín a městem Sobotka v Polsku
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 Vážení spoluobčané,
 nastalo nám nové topné období. V návaznosti na venkovní teploty a meteorologické podmínky rozptylu 
škodlivin v ovzduší se i do naší obce zřejmě opět vrátí situace, kdy kouř z komínů některých z nás bude obtěžovat 
své okolí a někdy i celý Nový Malín. Nejde ale pouze o obtěžování. Je dostatečně prokázáno, že kouř z domácích 
topenišť je v závislosti na kvalitě kotle, používaném palivu a způsobu vytápění významným a pro danou lokalitu 
podstatným zdrojem benzo[a]pyrenu. 
 Benzo[a]pyren patří do skupiny polycyklických aromatických uhlovodíků. Některé z těchto chemických 

látek jsou karcinogenní, mutagenní a/nebo toxické. Právě 
benzo[a]pyren je prokazatelným karcinogenem. Emise ben-
zo[a]pyrenu vznikají během  nedokonalého spalování při 
teplotách 300 až 600°C. K tomu dochází nejčastěji v menších 
kotlích při spalování dřeva a uhlí, a proto je takřka výhrad-
ním zdrojem (z 98 %) emisí benzo[a]pyrenu lokální vytápě-
ní domácností.
 V návaznosti na tyto skutečnosti a nastalé topné obdo-
bí upozorňujeme všechny občany naší obce, kteří pro vytá-
pění své domácnosti používají dřevo nebo uhlí v kotlech 1. a 
2. emisní třídy, že od září 2022 nebude možné tyto kotle dle 
zákona o ochraně ovzduší z roku 2012 provozovat. Tomu, 
kdo zákaz poruší, hrozí pokuta až do výše 50 tisíc korun. 
Pokud si nejste jisti, zda se tato legislativní změna vztahuje i 
na váš kotel, stačí nahlédnout do dokumentace nebo na vý-
robní štítek, kde označení emisní třídy najdete. Od září 2022 
mohou v provozu zůstat pouze ty kotle na tuhá paliva, 
které splňují minimálně 3. emisní třídu. Když není možné 
údaj dohledat, kotel s největší pravděpodobností nevyhovuje 
a měli byste začít řešit výměnu. Nejlepším řešením pro ob-
lasti, kde není možné využít centrálního vytápění, je topení 
plynem, automatickým kotlem s co nejlepší emisní třídou, či 
využití tepelného čerpadla. 
 Prozatím Vás prosíme, abyste ve stávajícím zařízení 
alespoň nespalovali nic kromě dřeva a uhlí, topili správ-
ně dle typu kotle a provozovali tento kotel s co největším 
ohledem na své sousedy a občany naší obce.
 Děkujeme Vám jménem všech občanů Nového Malína 
za pochopení a přečtěte si 
„Dopis mému sousedovi – Čistý komín“.

                                                                                                Mgr. Marek Štencl, starosta obce
                                                                              RNDr. Zdeněk Blažek 

Kouřící komíny v Novém Malíně
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Milý sousede,

nelíbí se mi, jak topíš. Tím, že topíš nekvalitně, ohrožuješ život můj i mé  

rodiny. Znečištění, které z Tvého komína vychází, je mimo jiné zdrojem  

benzo(a)pyrenu. Ten je přítomen v kouři ze spalování uhlí a dřeva. Kromě toho, 

že se jedná o karcinogenní látku (může způsobovat rakovinu), dráždí také oči, 

nos, krk a průdušky. Byly prokázány i negativní účinky na ledviny a játra. Do těla se 

dostává navázáním na jemné částice polétavého prachu (PM10 a menší). Studie 

na zvířatech prokázaly i vliv na snížení plodnosti a vývojové vady potomků.

Rád bych proto, abys změnil své návyky - nespaloval odpadky a topil správně  

 - tak, abys neškodil sobě ani svému okolí.

K tomu by Ti snad mohlo pomoci vlastní svědomí a Smokemanovo desatero 

správného topiče:

Nebuď lhostejný k sobě ani ke svému okolí, zajímej se o to, 

co jde z Tvého komína.

Suš dřevo minimálně jeden až dva roky.

Nespaluj odpadky.

Nastav regulační klapky tak, aby vzduch mohl k palivu, oheň nedus.

Přikládej častěji menší dávku paliva než jednu velkou dávku za dlouhý čas.

Pravidelně čisti kotel a komín.

Používej moderní kotel či kamna.

Udržuj teplotu spalin za kotlem mezi 150 až 250 °C.

Nevyhazuj teplo oknem, nepřetápěj a top jen tam, kde potřebuješ.

Top tak, jak chceš, aby topil Tvůj soused.

Tvůj soused

www.cisty-komin.cz www.cistenebe.cz

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1.
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Sběr jedlých olejů

Sběr kovových odpadů

 Vážení spoluobčané. 
 V listopadu 2019 bude v obci Nový Malín zahájen sběr jedlých („kuchyňských“) olejů. 
Sběr bude probíhat následovně: 
 V obci budou rozmístěny plastové nádoby zelené barvy. Tyto nádoby jsou opatřeny vhozovým otvorem a 
jsou označeny popisem, který vysvětluje, co do nádoby patří a co nikoli. Nádoby budou umístěny na místech kontej-
nerů na tříděný odpad a na dalších, nově zřízených místech. O nově vybudovaných místech budete informováni na 
stránkách obce.
 Prosím, do nádob dávejte pouze „kuchyňské“ oleje, důkladně uzavřené v plastových nádobách. Do ná-
dob nepatří motorové oleje ani jiný odpad.
 Po naplnění nádob bude olej odvezen oprávněnou fi rmou k dalšímu zpracování. Oleje jsou následně upravo-
vány tak, aby mohly být využity například v chemickém, gumárenském či kosmetickém průmyslu. 
 Pevně doufám, že se nádoby osvědčí a omezíme tím množství olejů, které končí v kanalizaci,  způsobují její 
postupné zanášení a mohou vést až k jejímu úplnému zneprůchodnění. 
 Sběr jedlých olejů ve sběrném dvoře zůstává i nadále zachován.

 Na konci října byly v obci rozmístěny šedé kontejnery na kovy. Do těchto kontejnerů je možné odkládat 
drobný kovový odpad. Jedná se tedy především o plechovky od nápojů, prázdné konzervy, kovové tuby, víčka, kra-
bičky, alobal, hřebíky, šroubky, dráty a další drobné kovové odpady.
 Větší kovový materiál, jako např. trubky, roury, plechy, hrnce, vany, kola a další objemnější předměty můžete 
i nadále vozit na sběrný dvůr. 
 Do kontejnerů určených pro sběr kovů nepatří plechovky od barev, tlakové nádobky se zbytky nebezpečných 
látek (např. spreje od barev), ani domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení, složená z více materiálů. Tyto druhy 
odpadů odevzdávejte ve sběrném dvoře. Do kontejnerů také nepatří těžké nebo toxické kovy, jako jsou olovo či rtuť. 
Nepatří sem ani kovové elektrospotřebiče. Vyřazené elektrospotřebiče odkládejte do kontejnerů na vyřazené „elekt-
ro“, nebo je můžete odevzdat ve sběrném dvoře.
V současné době jsou kontejnery umístěny na stanovištích separovaných odpadů:
• u Tygra
• u CBA
• u obecního úřadu
• u kulturního domu v Mladoňově.
Kontejnery na kovy budou postupně umísťovány i na ostatní stanoviště pro sběr separovaných odpadů. 

 Vladimír Faltus, technik OÚ

UPOZORNĚNÍ: 
!!! POSLEDNÍ SVOZ „POPELNIC“ V ROCE 2019

PROBĚHNE V PONDĚLÍ 30.12. !!!

Obec Nový MalínObec Nový Malín
Nový Malín 240Nový Malín 240
788 03 Nový Malín788 03 Nový Malín

ZÁVAZNÝ POŽADAVEK NA DODÁNÍ KOMPOSTÉRU

Jméno a příjmení

adresa

e-mail 

telefonický kontakt

požadovaný počet kompostérů

Datum a podpis
 Objem kompostéru – 900 litrů

IČ: 00303089                    č.ú.: KB  Šumperk   5876870257/0100IČ: 00303089                    č.ú.: KB  Šumperk   5876870257/0100          588588  881 964881 964
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 Vážení spoluobčané.
 Obec Nový Malín bude v příštím roce žádat o dotaci na nákup domácích kompostérů. Vzhledem k tomu, 
že je nutné do žádosti uvést požadované množství kompostérů, žádáme vás touto cestou o spolupráci. Rádi bychom 
věděli, zda máte o tyto kompostéry zájem a pokud ano, tak v jakém množství. Prosíme o zaslání informace o vašem 
závazném požadavku na dodání kompostérů. 
 Předpokládaný postup bude následující: na základě vašich požadavků bude zažádáno o dotaci na získání 
domácích kompostérů. V případě získání dotace si budete moci kompostéry osobně vyzvednout, popřípadě vám 
budou dopraveny. Kompostér vám bude „protokolárně“ předán do bezplatného užívání. Domácnosti, které kompos-
téry převezmou, budou povinny je umístit na svém pozemku a minimálně po dobu udržitelnosti projektu (5 let) je 
zde mít a užívat v souladu s jejich určením. Po uplynutí doby udržitelnosti projektu bude možné kompostéry převést 
do majetku občanů. Kompostéry budou o objemu přibližně 900 litrů.
 Obecní úřad Nový Malín vás toto cestou vyzývá k doručení informace o vašem závazném požadavku na do-
dání kompostéru. K vyjádření vašeho zájmu můžete využít následující možnosti:

• anketní lístek ve zpravodaji, který osobně vyplníte nebo doručíte na obecní úřad či Provozní Nový Malín s.r.o.
• anketní lístek, který vyplníte přímo na stránkách obce www.novymalin.cz, v sekci „Domácí kompostéry“.

 Vaše požadavky budou přijímány do 31. 1. 2020. 

 Důležité upozornění:
Nejedná se o nádoby na bioodpad, které vám budou pravidelně vyváženy. Jedná se o domácí kompostéry, které 
budete mít umístěny na svých pozemcích a budete si v nich „vyrábět“ vlastní kompost.

 Předem děkujeme za vaši spolupráci a dodržení termínu zaslání případného požadavku.

Vladimír Faltus, technik OÚ

 Proč nemít na své zahradě kompost? Mnozí tvrdí, že kompost je nevzhledný, zabírá místo, je složité jej udr-
žovat atd. To jsou podle mě jen výmluvy. Kompostování vás nijak neomezuje a není to ani žádná věda. Toto vám 
potvrdí téměř každý starousedlík, který kompost vlastní a bere jej jako samozřejmost. Kompostování opravdu není 
složité a jeho výsledný produkt je téměř to nejlepší, co své zahradě můžete dát (vrátit). A to, že v kompostu můžete 
zpracovat i rostlinné zbytky z kuchyně, které jinak končí v popelnici (a není jich většinou málo), je jen dalším bonu-
sem.
 Obec Nový Malín vlastní komunitní kompostárnu, ale i přesto se najde stále značný počet občanů, kteří 
bioodpad vyvážejí na cizí pozemky (na pole, do lesa, do příkop či do potoka). To, že je toto počínání nezákonné, 
v tuto chvíli pomíjím. To, že se takto mnozí zbavují čisté organické hmoty, která jim může sloužit jako hnojivo, které 
následně kupují, to je pro mě nepochopitelné. 
 Mnozí říkají, že neví, jak kompostovat. V době internetu toto považuji za výmluvu, nebo za projev lenosti. 
Pokud však potřebujete poradit, jak kompostovat, pobavte se se svými sousedy, nebo se starousedlíky, kteří jistě 
kompostují. A pokud se vám s nikým bavit nechce, můžete se podívat například na stránky kompostuj.cz. Zde na-
jdete mnoho informací o kompostování a nejen o něm.
 Odměnou za kompostování vám potom může být kompost samotný, nižší platba za svoz odpadů („ušetříte“ 
místo v popelnici), nebo i spokojení sousedé, majitelé či nájemci pozemků, kteří ocení, že jim nevozíte odpad za plot 
nebo na jejich pole.
 A pamatujte: NEJLEPŠÍ ODPAD JE TEN, KTERÝ VŮBEC NEVZNIKNE!

Vladimír Faltus, technik OÚ

Proč kompostovat?

Domácí kompostéry



 Strana 7

 V červenci a srpnu jsme jako předcházející roky zaměstnávali studenty na prázdninových brigádách. Od 8. 
července se vystřídalo ve 4 termínech přibližně 50 studentů.  Obec jim ze svého rozpočtu vyplatila cca 300 tis. Kč 
ve mzdách. Brigádníci natírali lavičky, uklízeli obec, pleli záhony. V Mladoňově chystali dříví na zimu na faru a do 
kulturního domu. Děvčata umývala kontejnery a zvony na tříděný odpad.   
 Studenti k nám chodí na brigádu opakovaně, ti starší předávají své zkušenosti těm mladším. Pro nás, stálé 
zaměstnance, je to práce a starost navíc, ale vidíme snahu „děcek“ něco si přivydělat a utratit „těžce“ vydělané pe-
nízky podle svého přání.  Prázdninová brigáda není jen o vydělané mzdě. Na brigádách vznikají nová přátelství a 
kamarádství, která mohou přetrvat i spousty let. I letos jsme si na konci prázdnin oddechli, že nám brigády a starosti 
končí, ale už se těšíme na další prázdniny až nám naši studenti zase přijdou pomoct. 

Lenka Tylová
místostarosta obce

 Metropolitní optickou síť Nový Malín buduje naše obec prostřednictvím své obecní společnosti Provozní 
Nový Malín s.r.o. již od r. 2012.
 Obec je majitelem celé budované sítě, stejně jak je to u vodovodů a kanalizací. Po obci máme položeny kilometry 
páteřních sítí a od r. 2016 ve spolupráci s fi rmou RPS Optická s.r.o již připojujeme jednotlivé objekty na optickou síť.
 Služby připojených domácností zabezpečuje společnost Ing. Jan Rýznar, která má obecní síť v pronájmu a poskytuje 
službu IPTV televize a provoz internetu na optice pod značkou RPS NET. Do konce roku 2019 dojde k navýšení 
rychlosti internetu na optice bez navýšení ceny. Občané si po navýšení tarifů budou moci užívat internet o rychlosti 
stahování až 300 Mbit/s.
 Na optické síti již jedou lokality Nad školou, Pod Malínským vrchem (Strakáč), Hrabišínská, Pod lesem. Dále 
jsou napojeni účastníci podél chodníku od Tygra po obchod p.Sojáka a od cukrárny po obecní úřad. V letošním roce 
se nám podařilo natáhnout mikrotrubičky ke všem parcelám a RD v lokalitách Zajícovo pole a U Poldru. Uvedené 
lokality jsou propojeny s páteřní sítí a ústřednou.

Výstavba optické sítě v Novém Malíně

Prázdninové brigády 
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  V současné době máme 193 připojených klientů, 
kteří službu již užívají.  Dalších 240 objektů má dostupnou 
přípojku na hranici pozemku. Celkové náklady na vybu-
dování stávající sítě přišly obecní rozpočet na cca 8 mil. 
Kč. V následujícím roce máme v plánu připojit na páteřní 
síť objekty kolem chodníku od Sokolovny až na horní ko-
nec obce, kde jsou již položeny chráničky.
  V našem okolí jsme jediná obec, která se dala tou-
to cestou a buduje vlastní GPON (gigabitovou, pasivní op-
tickou síť), která zabezpečuje moderní a bezproblémový 
přístup k internetu a ostatním službám.
Síť je tzv. pasivní, bez aktivních prvků mezi centrálou a 
zákazníkem, což znamená nižší náklady na její budování. 
Maximální teoretická přenosová rychlost je v takových sí-
tích asi 2,5Gb/s na jednu přípojku.

 Jak naše děti docházejí do základní školy?
 Je to otázka pro rodiče a možná podnět k zamyšlení pro ty,  kteří své ratolesti denně  vozí před školu autem.  
 Chápu obavy některých rodičů, že mají strach, aby se dětem cestou do školy něco nestalo. Narostl počet  vo-
zidel, v dopravní špičce je i v Malíně někdy problém přejít hlavní cestu. 
 Děti by, ale od určitého věku, měly být samostatné 
a cestu do školy zvládnout pěšky, na kole, koloběžce či 
autobusem samy. Musíme si uvědomit, že v krátkém ča-
sovém úseku se před školou potkávají desítky aut, a právě 
tato doba může být pro školáky nejnebezpečnější.
 Možná je pro mnohé rodiče pohodlnější zavézt 
dítě přímo před školu, nemusí jej dřív probouzet, např. 
když prší, nehledají pláštěnku, mají auto místo deštníku.
 Měli bychom si uvědomit, že cesta do školy je pro 
některé děti jediným pohybem. Děti, které docházejí pěš-
ky, jsou mnohem lépe připraveny na silniční provoz. 
 Tím, že děti vozíme, je ochuzujeme o společně 
strávené chvíle se svými spolužáky a kamarády, kteří i během cesty ze školy proberou spoustu věcí, než dorazí domů. 
 Tím nechci říct, že všechny děti vozíme jen auty. Potkávám děti, které zdraví, smějí se, někdy se dohadují a 
škádlí, a tak to má být. Má generace chodila do školy pouze pěšky, naše děti jsme vezli  autem jen výjimečně a všichni 
jsme to zvládli a přežili. 
 Proto nechápu otázky rodičů, jak se obec postará o nebezpečný ranní mumraj u školy, zda by tam nešla dát 
jednosměrka, nebo žádost, aby se tam alespoň někteří neotáčeli!
 A stačí docela málo, zamyslet se nad tím, zda zrovna zítra musím ke škole své dítě dovézt, nebo půjde pěšky 
s ostatními?    

Lenka Tylová 
místostarosta obce

Cesta do školy
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Od příštího roku bude jízda vlakem ještě snadnější

Průběh rekonstrukce Sokolovny v Novém Malíně 
 Obecní společnost Provozní Nový Malín s.r.o. 
provádí rozsáhlou rekonstrukci sokolovny. V  minu-
lém čísle jsem informovala o přípravě a započetí sta-
vebních prací. O tom, jak práce probíhají, se mohou 
kolemjdoucí přesvědčit na vlastní oči.
 Po přestěhování fotbalového klubu do nových 
prostor, byly zbourány staré šatny a na jejich místě 
jsme postavili ve stejné velikosti základů nový zděný 
prostor, kde bude po dokončení bar s obsluhou a po-
sezení. Bylo provedeno odizolování sklepních prostor 
odbornou fi rmou, aby vlhkost nevzlínala do horních 
pater. Střecha byla pokryta novou střešní krytinou 

včetně provedení klempířských prací.  Souběžně proběhla výměna oken a vstupních dveří. Budova dostala nový 
kabát v podobě světle zelené fasády s ozdobnými prvky, které zachovávají její historický ráz.  Nově byly vybudovány 
inženýrské sítě. Ve vnitřních prostorách byly zcela odstraněny podlahy a omítky byly osekány až na cihlu.  Podlahy 
byly odizolovány a nově vybetonovány. V současné době se realizují elektroinstalace, rozvody vody a odpadů. V jar-
ním čísle novin vás budu opět informovat o průběhu provedených prací.

Lenka Tylová 
místostarosta obce

 Občané jezdící v Olomouckém kraji vlakem budou mít od 1. ledna 2020 výrazně snazší cestování. Změny 
vyplývají z nově uzavřené smlouvy mezi krajem a Českými drahami. Nová opatření se dotknou i vlaků společnosti 
RegioJet.
Ve všech osobních a spěšných vlacích v Olomouckém kraji začne od 1. ledna 2020 platit výhradně Tarif IDSOK. 
Ten lidem umožňuje přestup mezi různými dopravními prostředky.
Cestující díky tomu budou moci využít k přepravě vlaky, autobusy i městskou hromadnou dopravu.
Od 1. ledna 2020 nebudou v osobních a spěšných vlacích platit IN-karty Českých drah.
Od stejného termínu bude možné s Jízdenkou IDSOK cestovat také rychlíky a expresem Českých drah. Občané je 
využijí při jízdě linkami dálkové osobní dopravy R8, R12, R13, R18, R27 a Ex2.
Stejná pravidla budou platit i ve vlacích dopravce RegioJet. S Jízdenkou IDSOK cestující budou moci využívat jeho 
spoje na trati Kojetín – Přerov – Hranice.
Informace o dalších změnách krajský koordinátor dopravy průběžně zveřejní na webu idsok.cz. Cestující se 
mohou obrátit také na Infolinku IDSOK na telefonním číslo 588 88 77 88 denně od 5.00 do 22.30 hodin kromě 
víkendu a dnů pracovního klidu.
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     Upozorňujeme všechny vlastníky a chovatele psů, že podle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a změně 
některých souvisejících zákonů, v platném znění,  s účinností od 1.1.2020 musí být každý pes označen elektronickým 
čipem. Výjimkou je pouze pes, který je označen čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011 a jeho 
tetování je dosud čitelné. 
      K 1.1.2020 bude na základě novely veterinárního zákona povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v pří-
padě, že je pes označený mikročipem. Štěňata musí být označena nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině, 
tedy v půl roce věku. 
Označení psů mikročipem provádějí soukromí veterinární lékaři, kteří jsou oprávněni vykonávat veterinární léčeb-
nou a preventivní činnost a jsou registrováni u Komory veterinárních lékařů ČR. 
     Čipování přestavuje jednorázový úkon srovnatelný s injekční aplikací. Mikročip o délce cca jeden centimetr je 
sterilně aplikován pomocí jehly do podkoží zvířete. 

Výhody čipování:
• při odcizení psa se snáze prokáže jeho vlastnictví
• lepší průkaznost identity psa
• snadnější monitoring chovu psů
• lepší dohledatelnost majitele v případě nutnosti postihu za týrání zvířat
• umožnění kontroly psů při prodeji
• usnadnění situace kontrolních orgánů při potírání množíren
• snadnější vycestování se psem do zahraničí (ve většině evropských států již povinné čipování psů platí)

     Pořizovací cena jednoho čipu a jeho aplikace se pohybuje kolem 500,- Kč a závisí na typu čipu.       
     Po čipování je žádoucí, aby byl pes zaevidován v registru čipovaných zvířat. Seznam registrů čipovaných zvířat je 
zveřejněn na internetu. Registraci do registru čipovaných zvířat si zajistí vlastník psa na vlastní náklady.      
     Svého psa můžete nechat čipovat již letos, není třeba čekat na žádné konkrétní datum. 
Zatoulaný, řádně označený a evidovaný pes má podstatně větší naději, že se vrátí ke svému původnímu majiteli.
                                 
Současně žádáme majitele psů, aby na obecním úřadě při placení místního poplatku za psa na rok 2020 nahlásili 
číslo čipu psa.

 Jiřina Cvečková – referentka OÚ

POVINNÉ ČIPOVÁNÍ PSŮ od 1.1.2020

Odečet vodoměrů v Novém Malíně a Mladoňově 
 Dne 30.12.2019 proběhne odečet vodoměrů v Novém Malíně a Mladoňově.
Odečet a kontrolu provedou zaměstnanci Provozní Nový Malín s.r.o., kteří se Vám na požádání prokáží služební 
průkazkou. Pokud Vás zaměstnanec Provozní nezastihne doma, zanechá Vám ve schránce formulář, který je nutno 
vyplnit a co nejdříve odeslat na Provozní Nový Malín s.r.o. osobně nebo mailem ( e-mail: kurilova@novymalin.cz, 
kuchtikova@novymalin.cz ). 
 Odečet ultrazvukových vodoměrů provedeme dálkově. Tyto ultrazvukové vodoměry máme nainstalovány 
v 750-ti domácnostech.
 Obecní kalendáře budeme dávat do schránek podle dodání, buď při odečtu vodoměru nebo s fakturou za 
vodné a stočné.
 V lednu 2020 proběhne vyúčtování, kde bude odečtena zaplacená záloha a zároveň na faktuře uvedeme čtvrt-
letní částky záloh na rok 2020. Prosím ty, co platí měsíčně bankou, ať si platbu nastaví čtvrtletně.
 Děkujeme za spolupráci a včasné uhrazení faktur a záloh.

Iveta Kuchtíková, účetní Provozní Nový Malín s.r.o. 
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Nový pomocník na rozvoz obědů 

ÚEV MLADOŇOV 

 Obec pořídila nový vůz na rozvoz obědů ze zá-
kladní školy. Jedná se o Peugeot Ri� er červené barvy. 
Ten je označen výraznými žlutými texty „Rozvoz obě-
dů“, aby byl dobře vidět pro ostatní řidiče. To je nutné 
zejména z bezpečnostních důvodů, především v přípa-
dě krátkodobého parkování na místech, které k  tomu 
nejsou primárně určené. Původně využívaný vůz Fiat 
již nebyl z technických důvodů dostatečně spolehlivý 
pro každodenní použití a nevyhovoval ani svou veli-
kostí. Kvůli nárůstu množství rozvážených obědů bylo 
potřeba řešit navýšení kapacity pro rozvoz. Zavazadlo-
vý prostor je speciálně upraven tak, aby byl praktický a 
dobře sloužil ke svému účelu. Obec vozidlo zaplatila z vlastních prostředků. Věříme, že budou občané s touto služ-

bou i nadále spokojeni.
Ing. Lenka Unzeitigová, účetní

 Opět se po pár měsících hlásíme od vrtule 
 Během jarních a letních měsíců se u nás vystřídalo mnoho škol, školek a organizací. Něco 
málo ke statistice: od března do června jsme zrealizovali 7 škol v přírodě, 1 (jarní) tábor, 40 

dopoledních výukových programů, 12 vícedenních školních výletů, 9 pobytů soukromých organizací, dále také 
jednodenní akce – Den Země, Svatojánská noc, vyrábění v Ottlens atd.

 Místo prázdninového odpočinku jsme ale ihned naskočili do letních táborů. Úvod července zahájil – jako 
každý rok – tábor dětí ze ZŠ Šumavská pod vedením Adély Nevrlé a Jaroslava Ondráčka. Poté jsme měli tradiční 
English Camp – tentokrát v hawajském stylu, na který se přihlásilo 34 dětí. Paralelně s anglickým táborem pro-
bíhal (v prostorách horní MŠ NM) příměstský pirátský tábor, který vedly naše kolegyně – Dita Kaňáková a Bára 
Struhárová. Tábora se zúčastnilo 27 dětí (především z Nového Malína) a ukončení bylo ve velkém stylu – jako 
správní piráti sjížděli řeku Moravu na ra� ech.

Svatojánská noc

English camp
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Příměstský tábor - Piráti

Letní tábor Avengers Letní tábor Avengers

Letní tábor Avengers Kytary Šumperk

Tábor ZŠ Šumavská

 V půlce sedmého měsíce k nám do Mladoňova přijely na tábor další „stálice“ - Kytary Šumperk. Ani letos 
na konci pobytu nechyběl pod naší pergolou krásný koncert. Souběžně jsme také zajišťovali provoz mateřské škol-
ky v Novém Malíně. Následně naše zařízení poprvé využil spolek Gaudolino k organizaci pobytu rodičů s dětmi.
Tento náročný měsíc jsme ukončili akčním pobytovým táborem s tematikou světoznámého megafi lmu Avengers. 
Rozhodli jsme se, že letos uděláme 2 akční tábory (se stejným tématem) pro mladší a starší děti. S jednodenní 
přestávkou jsme se energicky pustili do druhého turnusu. Myslíme si, že oba tábory se povedly, téma sklidilo velký 
úspěch a všichni jsme si to perfektně užili. Opět přidáme pár čísel, jelikož ta jsou samozřejmě nejdůležitější – Av1 
32 dětí, Av2 39 dětí.
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MŠ Nový Malín

Pohádkový les

Školní výlet – ZŠ Šumavská ZŠ Pomněnka

Pohádkový les

Příměstský tábor Ottlens

 Další týden jsme opět vedli chod MŠ v NM – respektive se toho chopila Bára Struhárová. Zároveň k nám 
přijeli rodiče s dětmi na „Ninja“ pobyt. Ačkoliv by se zdálo, že už je toho až moc, na konec prázdnin jsme přivítali 
děti z očního centra Ottlens, které u nás strávily 5 dní na příměstském táboře. V pátek jsme jeli na Dolní Moravu 
do Mamutíkova vodního parku, kde se nám opět moc líbilo. Poslední prázdninové dny u nás strávili fotbalisti z 
Nového Malína. V sobotu 31.8. jsme uspořádali Pohádkový les. Tímto bychom rádi poděkovali účastníkům, ale 
také všem organizátorům! Velmi si jejich spolupráce vážíme.

 Nový školní rok u nás zahájilo Gymnázium Šumperk se svým adaptačním kurzem (GO!). Září se rozjelo 
dle očekávání – školní výlety, výukové programy, pobyty, školy v přírodě, víkendovky apod. Již třetím rokem k 
nám na třídenní pobyt přijela také ZŠ Pomněnka. Novinkou pro nás byla organizace fi remního „teambuildingu“ 
pro kolektiv zaměstnanců očního centra Ottlens. Ve spolupráci s BumperBallem jsme pro „ottlensáky“ připravili 
odpolední i večerní společensko-akční program. Byla to jízda .
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Teambuilding - Ottlens

Polsko - pieta

Adaptační kurz Gymnázia – GO!

 V půlce září se zástupci obce Nový Malín (včetně zástupce ÚEV) zúčastnili pietní akce (Volyň) v polských 
Swiatnikach. Tentokrát nám doprovod dělala i dechová hudba - Moravští muzikanti.

 Další premiérou bylo konání velkolepé svatby přímo na zahradě našeho areálu.

 Na konec tohoto článku bychom vás rádi pozvali na vánoční vyrábění (přírodních) adventních věnců pro 
dospělé, které se bude konat v naší budově v sobotu 30.11. od 14 hod. a čeká vás i malé (hudební) překvapení. Na 
tuto akci se prosím přihlašujte prostřednictvím emailu: pulterova.lucie@gmail.com.
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 Chod prázdninové školky byl opět realizován za 
podpory obce Nový Malín pod záštitou ÚEV Mladoňov 
a to v termínech 15. - 19.7.2019 a 12. - 16.8.2019. Oba 
turnusy probíhaly v areálu horní MŠ.
 Z počátku bylo přihlášeno 53 dětí, z toho v čer-
venci navštěvovalo školku 23 dětí (3 nenastoupily) a v 
srpnu nastoupilo jen 17 dětí (9 nenastoupilo). 
 Náklady celkem byly cca 27. 000 Kč (strava – 
obědy, pitný režim, výtvarné a kreativní potřeby k vyrá-
bění, mzda). Příjmy byly cca 16. 000 Kč („školkovné“ od 
rodičů – 400 Kč / dítě / 5 dní). 
 Průběh dne probíhal podobným způsobem, na 
jaký jsou děti zvyklé z normální školky, ale místo paní 
učitelek tam měly nás tety – Báru Struhárovou a Zdeňku 
Řezníčkovou. 

 Máme toho hodně za sebou, ale především ještě mnoho před sebou…
 Těšíme se na další společné akce.

Mgr. Lucie Pulterová & tým ÚEV

Prázdninová školka aneb „Putování za zvířátky“ 
ZŠ a MŠ NOVÝ MALÍN
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 Školní rok 2019/2020 jsme zahájili 2. září společ-
ným setkáním na prostranství před budovou školy. Sešli 
se zde žáci i žákyně, pro něž je to už nějaký ten měsíc či 
rok známé místo, ale přivítali jsme mezi sebou i naše no-
váčky – prvňáčky, kteří zatím s tázavými pohledy poku-
kovali po sobě, vyučujících, svých rodičích i neznámých 
prostorách. Letos bude školu navštěvovat celkem 378 
dětí z Nového Malína, Mladoňova i blízkého okolí.
 Přestože uběhlo něco málo přes dva měsíce, my 
už máme za sebou spoustu akcí. Samozřejmě, výuka je na 
prvním místě, ovšem bez dalších zajímavých činností by 
nám něco chybělo. Děti kroužku aerobiku už začátkem 
září během malínských hodů ukázaly, co umí. Co nám 
přináší do života čtení, si připomněli šesťáci v malínské 
knihárně i druháci v knihovně v Šumperku. Třemešské 
rybníky, kde v rámci Dne ptactva probíhal odchyt a od-
borné kroužkování, zase přilákaly čtvrťáky. Pozdní babí 
léto v říjnu bylo jako stvořené k  vycházce 1. stupně do 
okolí obce. A že má toto roční období co nabídnout, dě-
tem připomněli i kolegové a kolegyně v mladoňovském 
ÚEV. 
 Páťáci si zase užili dvoudenní interaktivní výlet 

Pár střípků ze školního života 

 Pro děti jsme si na každý den připravily povídání 
o zvířátkách, vyrábění a tematické hry. V  pondělí jsme 
začali na Safari a v pralese, v úterý jsme si povídali o ry-
bičkách sladkovodních i mořských. Středa se odehrávala 
v duchu lesních zvířat, ve čtvrtek jsme si povídali o zví-
řátkách žijících na statku, přičemž nás „odzbrojila“ věta 
jednoho chlapečka: „My doma nemáme nic, my máme 
klid“. Takových hlášek během daných dvou týdnu padlo 
více, ale bohužel (občas i bohudík) si je všechny nepa-
matujeme. Konec týdne jsme ukončili malým maškarním 
karnevalem v maskách zvířat, které si děti samy vyrobily. 
 Oba týdny nám přálo pěkné počasí, tak jsme vět-
šinu času trávili venku na školní zahradě. Děti si užívaly 
průlezek, houpaček a pískoviště. Největší odměnou pro 
ně bylo pouštění velkých bublin. Děti běhaly, chytaly je a 
praskaly, to byla asi největší zábava z celého týdne.
 Děkujeme obci za podporu provozu letní MŠ, 
myslíme si, že pro mnohé pracující rodiče, kteří nemají 
jinou možnost hlídání, je těžké zajistit program na celé 
4 týdny, kdy klasická MŠ nefunguje. Jsme rády za danou 
zkušenost, byla to pro nás obě příjemná změna od ru-
tinní práce a především nás těšilo vidět spokojené úsmě-
vy dětí a všichni jsme si to hezky užili.    
Také děkujeme rodičům za přízeň a spolupráci.

 Příští rok se budeme opět těšit na viděnou.
Barbora Struhárová 
Zdeňka Řezníčková
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Literární koutek žáků  ZŠ Nový Malín 

na zámek v Litomyšli a žákyně a žáci 2. stupně měli možnost 
besedovat na ožehavá, ale nesporně velmi důležitá témata 
jako kyberšikana a rizikové chování. Zdravotně laděná byla 
návštěva studentek oboru Zubního lékařství LF UPOL, které 
se pokusily dětem vysvětlit, jak si správně čistit zuby. Také 
vitamínový den s  ochutnávkami ovocně-zeleninových šťáv 
a pyré všem naznačil, že je třeba přemýšlet o tom, jak se ke 
svým tělům chováme. 
 Samozřejmě došlo i na soutěže; milovníci přírody 
předvedli své znalosti v celostátní akci Přírodovědný klokan, 
běžci prověřili školní trasu Malínské osmičky a naši fotbalis-
té 8. a 9. ročníku skvěle reprezentovali školu i obec ve fotba-
lovém turnaji. Nechybělo ani oblíbené Dýňování. V různých 
disciplínách si 155 dětí vyzkoušelo své schopnosti, těm nej-
šikovnějším řezbářům byly předány sladké odměny za jejich 
zajímavé dýně – lampy a všichni zúčastnění se pak prošli 
s rozzářenými lampiony k obecnímu úřadu, kde na ně čekala 
zažehnutá vatra, chutné občerstvení i lehce riskantní ohňová 
show.
 Podzim brzy skončí a všichni se budeme těšit na Vá-
noce. Navodit příjemnou atmosféru se děti z mateřské školy 
i žákyně a žáci ze základní školy spolu se svými vyučujícími 
pokusí 15. prosince od 16.00 v malínském kostele. Tímto vás 
zveme na náš adventní koncert.

Mgr. Jana Švábová
ředitelka ZŠ a MŠ

Podzim

Po poli se vítr honí,
je to tu zas, jako loni.

Stromy budou zase nahé,
ale všude barvy hravé,

úsměv na tvář vrátí nám.

I když není vůbec hezky,
stranou dejte všechny stesky.

Budem doma v teplíčku
u hřejivého čajíčku.

                           
Michaela Gieslová z 9.B

Podzim

Barevné listí ze stromů padá,
podzim už se do domu vkrádá.

Venku silný vítr fouká,
každé dítě na to kouká.

Půjdeme ven pouštět draky,
nechť nám vzlétnou mezi mraky.

Až vítr listy odvane,
zima opět nastane.

                           
Nela Dokoupilová z 9.B                      
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 Zasedací místnost obecního úřadu v Novém Malíně opět prožívala v sobotu 5. října 2019 slavnostní chvíle 
při vítání občánků obce. S panem starostou jsme přivítali celkem 23 nově narozených „Malíňáčků“, z toho 14 holči-
ček a 9 chlapečků.

 Mezi nimi i Tadeáška Vranu, šesté dítě manželů Vrano-
vých, kterým patří uznání za péči o početnou rodinu. Je-
jich příklad by mohl být inspirací i pro další rodiče v naší 
obci.
 S kulturním programem vystoupily děti ze ZŠ v Novém 
Malíně, a to Bára Bednářová, Zuzana Schupplerová, Vero-
nika Stebnická, Nela Brijarová, Eliška Hudosová, Eliška 
Sedláčková, Vojtěch Gedeon a Lukáš Meister. Přednesly 
pásmo plné pěkných básniček a písniček s příhodnou dět-
skou tematikou, které s nimi nacvičily učitelky Mgr. Jana 
Polášková a Mgr. Denisa Lánová.
 Poté se rodiče podepsali do obecní kroniky, obdrželi 

první album a fi nanční příspěvek, maminky růži a gratulaci.

 Nechybělo ani tradiční fotografování miminek v kolébce a společné focení, kterého se ujala fotogra� a Lucie 
Linhartová. 
 Rodičům ještě jednou gratulujeme a narozeným dětem přejeme hodně štěstí, zdraví a úspěšné první krůčky 
životem. 

Jana Vohralíková, referentka OÚ

Vítání občánků
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 Dolní zleva: Elena Pospíšilová, Adéla Laštůvková, Deny Soural, Dominik Vojáček, Anna Suchanová
Horní zleva: Anna Hložánková, Robin Vogl, Timothy Kováč, Nela Axmannová, Filip Koudelka, Tadeáš Vrana 

Dolní zleva: Veronika Machálková, Zuzana Vychodilová, Lukáš Král, Stela Losertová, Tereza Suralová, Kristina 
Sekanina
Horní zleva: Natálie Mazáková, Natali Novosádová, František Vočka, Lea Uhrová, Jan Nikolajčík,
Marie Urbánková
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 Dne 18.11.2019 se svého významného životního jubilea 100 let dožila naše spoluobčanka 
paní Anna Krystková, bytem Nový Malín 165.
 V Novém Malíně žije od února 1946 a je první občankou naší obce, která se dožila tohoto 
úctyhodného věku.
 Paní Anně Krystkové přejeme do dalších let vše nejlepší, hodně zdraví, vitality, životního 
optimismu a mnoho zdaru při luštění křížovek a sudoku         .

Marek Štencl, starosta obce 

 
 Marek Štencl, starosta obce

Blahopřání k významnému jubileu
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 V červenci 2019 jsme měli, já Vlastimil Svítek 
a Eva Henemanová (roz. Svítková), možnost vydat se 
spolu s Volyňskými Čechy na Ukrajinu, do míst, kde 
po více než 8 desítek let žili Češi, do míst, kde se na-
rodili naši otcové, do míst, kde vládla zvláštní tajemná 
atmosféra, do míst, kde se „zastavil“ čas...
 Zájezd pořádalo Sdružení Čechů z Volyně a 
jejich přátel (SČVP) za účelem uctění památky upá-
leným obyvatelům a vypálení celé vesnice v Českém 
Malíně na Ukrajině. Hlavní program spojený s pravo-
slavnou mší proběhl u hlavního malínského památ-
níku, poté jsme se vydali na pietu k pomníku českým 
obětem na původním českém hřbitově. Na obou ak-
tech jsme se setkali s Češkou, která se do vlasti v rámci 
reemigrace nevrátila a zůstala žít na Ukrajině. Český jazyk si stále udržuje psaním básniček, zpěvem písniček a 
komunikací se svými dětmi, které žijí v ČR. Každoroční návštěva české výpravy za tímto účelem je pro ni nesmírně 
emotivní, dojemná a srdečná. Tak jsme to cítili i my, kteří jsme Malín a místní obyvatele navštívili poprvé. Uctít 
památku lidem, jejichž život byl tak krutým způsobem nedobrovolně ukončen, bylo o to víc smutné, když mezi 
upálenými byli i 4 lidé z naší rodiny, z toho 3 byly malé děti.

Po stopách našich předků

 Velikou radost jsme měli z časového prostoru na-
vštívit vesnice, ve kterých naši předkové žili. My jsme se 
vydali do Podhájců, kde se narodili Milouš (*1943, †2005) 
a Vlastik (*1946) Svítkovi. Účastnice zájezdu Emilka, 
paní, která na Volyni žila do svých 16 let, a která dodnes 
umí ukrajinsky (polsky, rusky a německy), nám byla veli-
kou pomocí při dobrodružném cestování „maršrutkami“ 
(téměř rozpadajícími se miniautobusy) a hlavně při tlu-
močení. Podle informací sestřenic našich otců jsme se vy-
dali hledat jejich rodný dům. Otázkou však zůstává, byl-li 
to ten správný dům, u kterého jsme zaklepali na dveře, 
ve kterém nás srdečně pohostili současní majitelé, a který 
jsme si mohli celý, včetně sklepů, hospodářských budov 
a políčka, projít. Dalším cílem návštěvy této vesnice bylo 
najít na starém českém hřbitově hrob Evženie Svítkové 
(sestry Milouše a Vlastíka), která zemřela již v 6 letech 
na zánět středního ucha pro nedostatek léků. Prodírali 
jsme se zarostlou částí hřbitova, o kterou se dnes už nikdo 
nestará. Hrob malé „Ženi“ jsme nenašli, ovšem usilovné 
hledání stálo za to, protože se nám podařilo najít asi 5 ná-
hrobků rodin Svítků, což pro nás bylo neskutečným pře-
kvapením. Před nedávnem se nám dostal do rukou „po-
klad“: kronika obce Podhájců, ve které jsme se dozvěděli, 
kolik rodin Svítků v této obci žilo. Proto se nám neustále 
vtírá myšlenka, vydat se na toto místo ještě jednou, neb už 
máme větší představu o tom, co a jak konkrétněji hledat.  
 Kromě výše popsaných událostí jsme absolvovali 
další návštěvy, a to např. u pomníku Obětem 1. a 2. světo-
vé války v Rovně (pomník volyňským Čechům – symbo-
lický válečný hrob), u pomníku v Žitomíru (místním Če-
chům, kteří zahynuli jako oběti politických represí ve 30. 

pan Václav Kynšt

U hlavního malínského pomníku

Na českém hřbitově: pomník Umučeným krajanům 
SČVP
Zleva: Vlastimil Svítek, Eva Henemanová (Svítková), Vladimír 
Polák, Hněvotín, starosta obce Ostrožec a Malín Taras Hordijčuk a 
Jaroslav Báča (předseda SČVP Chomutov, organizátor zájezdu)
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Pomník v Rovně s panem 
Vladimírem Polákem

Žitomír

letech 20. století) a v Kyjevě u pamětní desky, která byla odhalena při 100. výročí 
slavnostní přísahy dobrovolníků České družiny, čímž bylo zahájeno formování 
ozbrojených sil budoucí Československé republiky.
 A co nám tento letošní zájezd nabídl? Odvezli jsme si s sebou nejen nová 
přátelství s báječnými lidmi, neskutečné zážitky, které nejdou zcela úplně přesně 
vyjádřit slovy, ale hlavně odhodlání věnovat se historii naší rodiny a předávat 
získané informace dál našim dětem. Pouze vyprávěním to ovšem nejde, z vlastní 
zkušenosti víme, že když nám otcové vyprávěli, jaký život na Volyni jejich rodiče 
a prarodiče vedli, jedním uchem jsme poslouchali, druhým pouštěli ven. Teprve 
nyní, po návštěvě této země, jsme si uvědomili, co nám vlastně sdělovali. Proto 
jsme rozhodnuti vydat se na tuto cestu minimálně ještě jednou a vzít s sebou 
další potomky Volyňských Čechů a to naše děti.
 Máte-li zájem: na stránkách www.scvp.eu jsou k dispozici materiály, kon-
takty a různé zprávy z činností sdružení a také přihláška pro potomky a přátele 
Volyňských Čechů.

 Mgr. Eva Henemanová (roz. Svítková), 
Vlastimil Svítek

 Není tomu tak dávno, co jsme často slýchávali, že velké stromy do vesnice nepatří, že zabírají místo, padají 
z nich větve, na podzim listí a vůbec - ubírají prostor a ohrožují naše majetky. Obzvlášť u nás v Novém Malíně prý 
sázet stromy nemusíme, máme jich dost v okolních lesích. Kdo byl v poslední době v okolních lesích, viděl tu spoušť, 
jak lesy prořídly. Je nejvyšší čas přehodnotit naše názory. Každý strom je velice cenný, každý strom se počítá. Chce-
me-li udržet život na Planetě - sázejme stromy.

Funkce stromu:    Je krásný, lahodí oku, srdci i duchu.
                               Přitahuje mraky, drží vláhu, zvlhčuje vzduch.
                               Chrání před žárem slunce a vrhá potřebný stín.
                               Přináší plody, živí lidi.
                               Poskytuje včelám nektar a pyl pro výrobu medu.  
                               Absorbuje kysličník uhličitý (z našich aut), produkuje kyslík (pro naše plíce).
                               Čistí vzduch od prachu a okem neviditelných civilizačních nečistot.
                               Žijí v něm ptáci, drobná zvířata a četný hmyz.
                               Poslouží jako palivo.
                               Poslouží jako materiál k výrobě - staveb, obydlí, hudebních nástrojů …    
                               Slouží jako materiál k výrobě předmětů, jak toho prvního (kolébky), tak toho  
                               posledního, v němž každý opouštíme tento svět …
                               Je zakotvený na jednom místě, uklidňuje nás ve světě plném neklidu a spěchu.
                               Má „paměť“, sázeli ho naši předci, je součástí naší lidské historie.
                               Tvoří životní prostředí nám lidem, máme je rádi, jsou součástí našich vzpomínek.

Proč sázet aleje?
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Popis mapy „Současný stav a odsouhlasené projekty“
1 - Výstavba 50 rodinných domů (SV10).
2 - Výstavba rodinných domů v ochranném pásmu 2. stupně CHKO Jeseník  v lokalitě nazvané Pod Hájovnou 
(směrem na Mohylu).
3 - Výstavba hráze v Malínské rokli (RN3) – výstavbou dojde ke zničení lesa a jeho schopnosti zadržovat vodu. 
Objem zadržené vody po vzniku díla bude menší než objem vody, který zadržuje les.
4 - Výstavba nádrže (VN4) vznik technického díla na úkor lesa a odstranění funkčního biotopu viz. předešlý bod.
5 - Neřešená černá skládka odpadu v bývalé pískovně. Neproběhlo měření kontaminace vody ani sanace černé 
skládky.
6 - Monokulturní plochy ve spojení s použitím chemie v zemědělství ničí živé organismy, znehodnocují půdu a 
přispívají k erozi (odplavení půdy) a zrychlenému odtoku vody z krajiny.
7 - Vznik průmyslové zóny v areálu bývalé cihelny.
8 - Umístění zesilovače do obytné zóny na střechu základní školy.

 Naše obec je stále hodně zelená, v intravilánu ji zdobí zahrady, květiny, hojnost keřů a stromů. Velkou ozdo-
bou naší obce jsou čtyři aleje:
1. historická třešňová, která čítá 230 stromů
2. nově založená obecní alej za školou
3. rekonstruovaná maličká jednořadová jabloňová alej směrem na Dolní Studénky
4. mladá jednořadová alej z červeného jeřábu směrem na Šumperk,  která se pod vlivem  silničního provozu  velmi 
pomalu rozrůstá. 

 Všimli jsme si, že obecní alej za školou je letos čerstvě renovovaná a revitalizovaná. Všechny chybějící stromy 
jsou dosázené, mají nové kůly a kvalitní ochranné pletivo. Alej působí harmonicky a uceleně. Je proložená lavičkami, 
které vybízejí k usednutí a k odpočinku. Příkladná péče, jak pečovat o alej. Dobrá věc se podařila. Péči stejné kvality 
by si zasloužily i další zmíněné aleje a také každý jednotlivý strom ve vesnici.
 Aleje jsou naše kulturní bohatství. Jsou místem k vycházkám, místem, kde se lidé cítí dobře. Plní důležité 
ekologické funkce a jsou významným krajinotvorným prvkem.
 Proto o naše aleje společně pečujme. Vždyť slouží nám všem a poslouží i generacím, které přijdou po nás.
 Stromy jsou souputníci lidí na Zemi. Každý strom si zasluhuje péči v jeho začátcích a úctu ve vzrostlém sta-
vu.  Z historie totiž dobře víme, že krajina mnohých vyspělých civilizací po vykácení stromů vyschla a tyto civilizace 
zanikly. Přemístily se na jiné teritorium. Ale my už nemáme kam!

MUDr. Zuzana a Vít Čajkovi
Malínské aleje z.s.

Současný stav a odsouhlasené projekty:

Činnost a snahy spolku Malínské aleje:

Popis mapy „Současný stav a odsouhlasené projekty“
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Popis mapy „Činnost a snahy spolku Malínské aleje“
A - Záchrana alejí, které měly být pokáceny (alej ve směru na Krásné a stromořadí ve směru na Třemešek). Spolek 
převzal správu nad těmito stromy, čímž je zachránil.
B - Projekt výsadby stromů za každého občana Nového Malína - vznik odpočinkové oblasti a to nejlépe místo 
SV10.
C - Vznik nových alejí a stromořadí.
D - Zřízení rozlivových ramen na odtoku z přehrady spojené s dalšími terénními úpravami v okolí, které podpoří 
vznik přírodního biotopu a ptačí oblasti. Dojde ke zvýšení schopnosti krajiny zadržovat vodu.
E - Obnovení stezek k místním zajímavostem např. cesta na Burgštejn, hrad Frankštát...
F - Přerušení meliorací (drenáží) + tvorba remízků a průlehů; rozbití velkých monobloků polí - tím dojde opět ke 
zvýšení schopnosti krajiny zadržet vodu (ochrana před povodněmi a suchem).
G - Přemístění zesilovače mimo zastavěnou zónu tak, jak je to běžné všude jinde.
H – Obnova protierozních opatření (průlehy, poldry, remízky...).

Za spolek Malínské aleje Ing. Michal Korytář

 V neděli 20. října jsme se sešli na II. ma-
línské drakiádě. Přišlo nás dvakrát více než loni. 
Slunce svítilo, přivezli jsme buchty a čaj a bylo 
to moc milé setkání s vámi všemi. Díky a příští 
rok zase. Kopec za Zajícovým polem blízko lesní 
školky, kde se drakiáda konala, je moc krásné 
místo v malínské krajině. Jsme rádi, že se o něm 
mezi lidmi ví. Rádi bychom se tu s vámi scházeli i 
při dalších akcích. Napadla nás myšlenka upravit 
přilehlé polní cestičky, aby byly průchodné jako 
kdysi, aby na sebe navazovaly a dalo by se tu lépe 
chodit na procházky. Přidat lavičku, doplnit alej, 
dát do pořádku existující mokřad, aby nám voda 
neodtékala pryč, ale zůstala... 
 Co vy na to, je tu fakt hezky. 

Malínské aleje

Současný stav a odsouhlasené projekty:

Činnost a snahy spolku Malínské aleje:

Popis mapy „Současný stav a odsouhlasené projekty“
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 Vzhledem k blížícím se vánočním svátkům Vám chci popřát krásné prožití těchto svátků v kruhu svých 
nejbližších … rodiny, přátel. Tak, jako je důležité zdraví a štěstí, přeji Vám pro příští rok ještě další, a to čas. Faktor 
možná přehlížený, nicméně stejně důležitý. Jak se říká: „ Na Titaniku byli lidé šťastní, zdraví, jen jim došel čas…“ 
Věnujte proto svůj čas v tyto poklidné svátky těm, na kterých Vám záleží. Příliš mnoho svého času věnujeme práci, 
povinnostem a na ty nejbližší se ho mnohdy nedostává… Dopřejte čas i sobě, věnujte čas svým myšlenkám, věnujte 
čas svým snům a přáním. Popřeji Vám ještě jedno … Udělejte příští rok prostě jen další krok. Stačí jen drobná změ-
na…  I malá změna totiž někdy dokáže přinést velké věci 

Ing. Monika Ondráčková,
zastupitelka Obce Nový Malín

 Vážení občané a rodiče, celý rok jsem se snažila přesvědčit naše zástupce, aby odstranili vysílač umístěný na 
naší škole. Nepodařilo se mi to. Avšak o škodlivosti vlivu záření elektromagnetického pole na lidský organismus, 
které z vysílače vyzařuje, jsem i nadále přesvědčená. 
 Aby mé snažení nepřišlo úplně nazmar, mám pro vás tři důležité typy, jak chránit sami sebe a naše děti 
alespoň u Vás doma. Jsou to rady velice jednoduché, zvládne to každý, chce to jen chtít udělat něco pro své zdraví. 
Technologie používejme, je to pokrok, kterého se nemusíme vzdávat, stačí když budeme opatrní. 
 1. Wifi  – téměř každá dnešní domácnost má zapojenou wifi .  
 VYPÍNEJTE SVOU WIFI ALESPOŇ PŘES NOC – pokud na nás působí záření wifi  přes noc, je zatížen
 nervový systém, špatně se nám spí, spánek není kvalitní a ráno se probouzíme unavení, klesá nám imunita.

 Poslední zasedání zastupitelstva přineslo dlouho očekávané informace starosty v záležitostech Pískovny a 
Cesty za školou. Co jsme se tedy vlastně dozvěděli?
 V otázce sanace bývalé pískovny ČIŽP upustila od pokuty obci. To je pro obec dobrá zpráva, nebudeme 
muset platit z našich společných peněz. Neznamená to však, že se nic nestalo. Odpuštěná pokuta je spíše sympatic-
ké gesto. Další možné následky nás ale teprve čekají. Příslušné orgány teprve rozhodnou o způsobu další asanace 
uloženého odpadu. Protože dle zákona jde kvůli „opomenutí“ povinnosti provádět příslušné rozbory uloženého 
materiálu o odpad. Navíc se zde objevily i věci, které se v pískovně jednoznačně vyskytnout neměly. V nákladech na 
nápravná opatření pak může jít o nemalé částky. Zodpovědnost by samozřejmě měla padnout na konkrétní hlavu 
či hlavy, které nezákonný stav způsobily. Dá se čekat, že vedení obce se bude snažit náklady na nápravná opatření 
nějak „začarovat“ jako další etapu plánovaných sanačních prací. Měli bychom si pohlídat, aby se tak nestalo.
 V kauze cesty za školou pokuta padla. Nikoliv vůči obci, ale vůči obecní společnosti jako fi rmě provádějící 
stavbu. Tato pokuta již byla uhrazena. Z vyjádření pana starosty tak nějak vyplynulo, že osobní odpovědnost vůči 
nikomu nebude vyvozována. To je minimálně velmi podivné. Stav, kdy se zhotovitel, zde Provozní Nový Malín s.r.o., 
v rozporu s požadavky projektu a uzavřené smlouvy pokusí místo požadovaného materiálu do skrytých konstrukcí 
ukrýt bezcenný netříděný stavební odpad, se dá nazvat jediným slovem. Šlo jednoznačně o podvod vůči investorovi 
akce, zde tedy obci Nový Malín. Kdyby celá záležitost nebyla odhalena, obec by dostala do svého majetku komuni-
kaci s neodpovídajícími technickými vlastnostmi, což by časem při jejím užívání mohlo být třeba i příčinou nějaké 
havárie. Za běžných okolností na volném trhu by něco takového mělo pro odhaleného podvodného zhotovitele 
fatální následky. Tady mezi obcí a obecní fi rmou se to zjevně bere jinak, snad dokonce jako záslužný čin. Ale škoda 
obecní fi rmě zcela jistě vznikla. Ať už v podobě pokuty, nebo v podobě nákladů na vyzvednutí uloženého odpadu 
z tělesa cesty a na opakované uložení už schváleného materiálu. Za tuto škodu je jednoznačně odpovědné vedení 
fi rmy. Určitě se tak nerozhodli sami řidiči nebo bagristé. Za fi rmu v té době odpovídali společně a nerozdílně oba 
jednatelé a v hospodářské linii nejspíše i její vedoucí pracovníci. Jestli rozhodnutí vzešlo od jednoho, či více z nich, je 
otázkou. Slib starosty, že další výstavba této cesty už bude probíhat správně, vyvolává jenom úsměv. Předpokládám, 
že to by mělo být samozřejmé, zvláště po odhaleních na první etapě výstavby. Bez slibů, ale s přísným dozorem a 
přesným naplněním projektu.
         Pavel Boucký
         zastupitel za ODS

Udělejme to pro sebe a své děti

Trvalky malínské obecní politiky

Přání
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 V letošním roce, ostatně stejně jako každý rok, jsme byli v červenci svědky i účastníky vzpomínkových akcí 
tragického vyvraždění a vypálení Českého Malína na Volyni dne 13. července 1943. Tato dějinná událost je svým 
rozsahem a tragičností zcela jistě plně srovnatelná s mnohem známější tragédií Lidic či Oradouru-sur-Glane. Ode-
hrála se na území dnešní Ukrajiny, 800 km daleko od nás. Ozvěny této události do naší obce přinesla skupina volyň-
ských Čechů, demobilizovaných vojáků Svobodovy armády, kteří se zde po odsunu původních obyvatel i se svými 
rodinami usadili. Jejich přičiněním došlo v roce 1947 k přejmenování tehdejšího Frankštátu na Nový Malín právě na 
paměť zničeného Českého Malína na Volyni. Tím bohužel pro některé jako by se ofi ciální historie obce začala psát 
až po válce a s přejmenováním obce. Do pozadí, často i v povědomí místních obyvatel, je potlačena staletá historie 
vesnice Frankštát od prvních písemných zmínek někdy v roce 1350 až po odsun původního německého obyvatel-
stva. A to je jistě škoda.
 Sami předkové vyvražděných volyňských Čechů přišli do prostoru Volyně v tehdejším carském Rusku kolem 
roku 1871 ze zcela jiné oblasti Čech. Pro úplnost dodejme, že z ryze ekonomických důvodů. Neměli žádné propo-
jení na náš kraj. Jejich potomci po skončení 2. světové války chtěli území Volyně, nyní už součást „sovětského ráje“, 
opustit a vrátit se do původní domoviny. Ona ostatně Volyň byla pěkně výbušná oblast. Nacionalismus tam bujel 
dávno před válkou a v jejím průběhu vygradoval. Bojovali a vraždili se tam Poláci s Ukrajinci, do toho vstoupili v 
roce 1939 Sověti a v roce 1941 ještě Němci, pohybovali se tam promoskevští bolševičtí partyzáni a každý mohl být 
nepřítelem každého. Neutrální pozice volyňských Čechů se udržovala velmi složitě a jak ukazují malínské událos-
ti, nezajistila Čechům bezpečnost. A po krátké, ale tvrdé zkušenosti se sovětskou mocí mezi roky 1939 a 1941 se 
našim krajanům ani nelze divit, že se snažili z Volyně po válce odejít a hledali své štěstí v Sudetech vyprázdněných 
odsunem Němců. A s sebou si samozřejmě přinesli i vzpomínky na Volyň a hrůzy, které se tam odehrály.
 V novém domově vytvořili tradici vzpomínek na tragédii Českého Malína a jejich blízkých. Byť Volyňáci 
nebyli po zkušenostech se sovětskou mocí jistě příznivci komunistů a socialismu, dokázal si bývalý režim i tuto 
vzpomínku přivlastnit a udělat z ní manifestační akci. Tento charakter pietnímu aktu zůstal dodnes. Vojenská hud-
ba, čestná stráž se zbraní, projevy, kladení kytic nesených vojáky. A jen jako přílepek mimo ofi ciální program pra-
voslavná panychida za mrtvé. Podle mne a podle významu víry v každodenním životě obětí, prostých sedláků a 
vesničanů, asi ta nejdůležitější část celé vzpomínky. A pro mne osobně i nejemotivnější. Při čtení jmen všech obětí 
při pravoslavném obřadu člověka opravdu mrazí.
 Jak tedy dál naložit s tradicí vzpomínky na celou tragédii? Ať se nám to líbí nebo ne, každým rokem ony 
události zapadají hlouběji do historie. Jak je vnímá současná mladá generace? Ne, co se mládež učí ve škole, ale jak 
je opravdu vidí. Více než 75 let je strašně dlouhá doba. Když vzpomenu na své mládí, události staré 20-30 let byly 
pro nás jen učebnicové a knižní texty a události starší tím více. Věděli jsme o nich, učili jsme se o nich, ale vnímali 

 Volyňská historie aneb jak naložit s odkazem Českého Malína? 

 2. Mobilní telefon – v dnešní době vlastní mobilní telefon snad každý člen domácnosti.
 MĚJTE VYPNUTÁ DATA DO MOBILU, POKUD JE NEPOUŽÍVÁTE - 
 mobil s trvale zapnutými daty se neustále připojuje k vysílači, připojuje se i v případě,
 když data nepoužíváme.
 NENECHÁVEJTE SVŮJ MOBILNÍ TELEFON V DOBĚ SPÁNKU VE SVÉ BLÍZKOSTI
 3. Osvětlení – lampičky na psacím stole.
 POUŽÍVEJTE SPRÁVNÉ OSVĚTLENÍ – příjemné teplé světlo, které nebliká.
 Při použití špatného osvětlení u psaní domácích úkolů jsou děti roztěkané, bolí je hlavička,
 nechtějí se učit. Věřte jim, nevymlouvají se, zátěž na jejich nervový systém je opravdu vysoká. 

 Naučte se dodržovat alespoň těchto pár návyků, výrazně tím zmírníte zatížení vašeho organismu. Nevěřte 
nikomu, kdo vám říká, že neexistují žádné studie, které prokazují škodlivost elektromagnetického záření. Existují 
stovky studií po celém světě, které to dokazují. Dají se vyhledat a jsou přístupné veřejnosti. Nenechte to na chvíli, 
až budete mít nějaký problém. Řešte to předem.
 Prevence je vždycky podstatně jednodušší, než léčení jakékoliv nemoci.
 (zdroj – kniha Doba jedová 7– Elektrosmog, Martin Blank, PhD)

         Jitka Heclová
         Spolek Malínské aleje
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TJ SOKOL Nový Malín

jsme je jako něco strašně dávného, spíše z oblasti legend. Tím, jak dnes pomalu vymírají poslední přímí účastnící a 
pamětníci 2. světové války a událostí s ní spojených, mění se vše. Mizí onen kontakt s přímým prožitkem někoho, 
koho znám, na koho si mohu sáhnout, s kým si mohu promluvit. Události dostávají podobu neosobního záznamu, 
jedno jestli psaného, zvukového nebo fi lmového. Odchodem posledních pamětníků zůstávají jen jména vytesaná 
na pomnících, ke kterým si další generace již neumí jednoduše přiřadit tváře lidí a jejich životy a osudy. A ofi ciální 
akce manifestačního charakteru toto spíše umocňují. Na jednu stranu je možná škoda, že historické události se po-
malu halí do závoje zapomnění. Ale je to normální a z jistého pohledu je to i dobře. Dokazuje to, že jde o věci dávno 
minulé a náš současný život je prostý podobných hrůz a jde zcela jiným směrem.
 Tragická oběť obyvatel Českého Malína si jistě zaslouží vzpomínku a zamyšlení. Patří k naší obci, byť není 
přímou součástí její historie. Ke zvážení je však forma této vzpomínky. Méně ofi ciálnosti a více upřímnosti. Už způ-
sob zakomponování památníku obětem s přilehlou betonovou „přehlídkovou“ plochou uprostřed návsi vyvolává 
velmi rozporuplné pocity. A pak využití té plochy k spektakulární akci jednou ročně! Přitom alespoň malou trvalou 
expozici k tak významným a emotivním událostem obec za desítky let vybudovat nedokázala. Prostory by k dispo-
zici byly. Ať už v budově Obecního úřadu, nebo třeba do budoucna v domě č.p.123 v rámci jakéhosi informačního 
centra obce. Něco, co by fungovalo a žilo každý den a nejen jednou v roce na počátku července. I ten pomník obě-
tem si dokážu představit na jiném místě , než na rozpálené ploše vedle parkoviště u hostince. Co kdyby stál třeba ve 
volných plochách na hřbitově? Obklopený zelení, keři a stromy nebo růžovým sadem? Místo určené spíše k tichému 
rozjímání, než k halasným projevům. Uznávám, bylo by to na udržování asi pracnější a náročnější než betonová 
plocha s pár stromy. Měli bychom však citlivě zvážit, co vlastně chceme. Důstojně a přitom poklidně uctívat památ-
ku nevinných obětí, nebo se zviditelňovat za přítomnosti politiků, kteří často o daných událostech poprvé čtou až v 
projevu, který pro ně sepsal někdo jiný? Zemřelým má být především dopřán klid. A upřímná vzpomínka. Ptejme 
se sami sebe, co by si asi tak přáli všichni ti uctívaní padlí, umučení a zavraždění? Vzpomeňme si na Karla Kryla a 
jeho Píseň neznámého vojína. V ní tento rozpor s ofi cialitami vystihl s jemu vlastní upřímností až brutálně.

Pavel Boucký

 Skončila nám podzimní část fotbalových soutěží a přichází období hodnocení a regenerace. Diváci si našli 
cestu na novou tribunu, odkud sledují nadějné výkony našich mládežnických mužstev a nevyrovnané až tragické 
vystoupení vlajkové lodi v podání mužstva mužů. 

Mladší přípravka:     
 Naši nejmenší hráči trénují pod vedením trenérů Kamila Vše-
týčka a Tomáše Unzeitiga. Mužstvo hraje okresní přebor. Před sezó-
nou se změnil hrací formát a místo tradičních víkendových zápasů 
postupně se všemi mužstvy a evidování výsledků v tabulce, zvolil vý-
konný výbor na doporučení komise mládeže turnajový systém, kde 
se potkávají po tři týdny tři mužstva, aby potom byla zařazena dle své 
výkonnosti do skupiny jiné, kde opět hrají turnajově jen tři týmy. Naši 
nejmenší patří mezi absolutní špičku okresu. Během podzimu jen 3x 
prohráli a jejich předvedená hra dělá trenérům, rodičům, divákům a 
vedení malínského fotbalu jen radost.  
Již dnes v tomto věku je o některé naše hráče zájem z okresního města, 
kde místo výchovy svých vlastních odchovanců zvolili cestu jedno-
dušší. Jsme pyšní, že máme tak šikovné hráče, ale není to jen o talentu. 
V této kategorii se trenéři „piplají“ se spoustou malých dětí, kteří se do 
zápasů ještě nezapojují – jednak pro svůj nízký věk a jednak z důvodu 
výkonnosti. Tato „předpřípravka“ nám s ročním předstihem připraví 
další ročník, který pak je opět v absolutní špičce okresu.  
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 Trenér starších žáků Zdeněk Michalička řešil před zahájením nového soutěžního ročníku masivní odchod 
hráčů narozených v roce 2004 do dorostenecké kategorie. Odešlo celkem pět hráčů. Mužstvo, které loni skončilo na 
druhém místě, však bylo doplněno příchodem stejného počtu hráčů z mladších žáků ročník 2006. K všeobecnému 
překvapení to na výkonnosti mužstva nemělo zásadní vliv. Noví hráči se s přechodem do starší kategorie vypořádali 
úplně vzorově a jediná porážka z deseti zápasů opět posunula mužstvo na druhé místo v okresním přeboru. Trenér 
pracuje s hráči, kteří nemají problém se scházet na tréninku a nabyté dovednosti pak prokázat v zápasech. Hlavním 
realizátorem připravených šancí na branku se stával Ondřej Dus, který se v půlce rozehrané soutěže stal v rámci 
okresu králem střelců. 

Starší přípravka:     
 Pod vedením dvojice trenérů Miroslava Kubíčka a Vladimíra Laščáka postoupilo mužstvo do krajské soutě-
že, kde se stejní trenéři se svým mužstvem potkávají v podivném turnajovém systému každý týden se třemi soupeři. 
Tabulky se opět v této kategorii nevedou. Naše mužstvo však v krajské soutěži určitě ostudu nedělá.  Počet vítězných 
zápasů značně převyšuje ojedinělé porážky. Hráči poctivě trénují, tréninková docházka je výborná, a to i v závislosti 
na kvalitnější soutěži s větším počtem těžkých zápasů posouvá výkonnost hráčů zase výše.  

Mladší žáci:     
 V  této kategorii máme v  soutěžích dvě mužstva. Jedno hraje premiérově krajskou soutěž, druhé okresní 
přebor. O obě mužstva se stará trenér Pavel Dostál. Jeho tréninková píle je pro hráče příkladná. To, že postoupili do 
krajské soutěže způsobilo, že starším ročníkům odpadly okresní zápasy, kde byl výsledek většinou v náš prospěch 
dvouciferný.  Všichni hráči hrají dle možností v jednotlivých soutěžích a výsledkem snažení je třetí místo v krajské 
soutěži a druhé místo ve skupině A okresního přeboru. Nejde jen o výsledky, ale i o předvedenou hru a i ta dělá 
početnému diváckému publiku,  kterou z valné části tvoří rodiče hráčů, velkou radost. Střelecky se nejvíce prosazují 
Lukáš Kopp, Adrian Řezníček, Štěpán Dostál či Melissa Nitsche.
 V této kategorii máme dvě dívky (Melissa Nitsche a Adéla Štěpánová), které zaujaly krajské funkcionáře a 
zařadily je do širšího kádru Olomouckého a Jihomoravského žákovského výběru. Držíme jim palce, aby se ve výbě-
ru udržely, byly se svoji hrou spokojené a úspěšně reprezentovaly naši obec.

Starší žáci: 
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Cyklistický závod „Okolo Malína“

Dorost:     
 U dorostu je třetím rokem trenérem Miloslav Hamala. Ten měl před zahájením soutěže problém postavit 
mužstvo, které by početně mohlo vůbec hrát. Předběžně proběhla jednání o založení sdruženého mužstva (dva 
kluby se spojí a pod společným názvem hrají soutěž), ale nakonec byla jednání uzavřena a mužstvo dorostu se dle 
potřeby doplňovalo o hráče starších žáků. Ze třinácti mužstev bylo to naše druhé věkově nejmladší, a proto jsme ve 
většině zápasů nenastupovali s více než dvěma hráči, kteří by byli považováni za hráče staršího dorostu. Naše „ma-
teřská školka“ přesto dokázala bodovat častěji, než jsme čekali a její desáté místo je slušným umístěním s příslibem 
pro další roky.

TJ Sokol Nový Malín, z.s.

 Vážení spoluobčané,
cyklistický spolek Víno Karabina, ve kterém je i několik členů a závodníků z 
Nového Malína, v  tomto roce uspořádal 1. ročník cyklistického závodu na-
zvaný Okolo Malína. Závod se konal v rámci závodů amatérských cyklistů 
Moravského Poháru.
 Závod se uskutečnil v neděli 1. září za velmi krásného letního počasí. 
Zúčastnilo se ho přes 90 cyklistů (mužů i žen) všech věkových kategorií z 
celé Moravy, Východních Čech i Polska, na které čekal okruh dlouhý 25 km 
vedoucí z Malína, přes Mladoňov, Horní Libinu, Hrabišín a zpět do Malína. 
Závodníci do 50 let museli zvládnout trať dlouhou 75 km, starší cyklisté a 
ženy 2 okruhy v délce 50 km.
 S touto tratí si nejlépe poradil Jan Hrstka (Ra� árna Idea Cycling 
Team), který se na delší trati, jako jediný dostal pod 2 hodiny a to časem 
1:59:46. Na kratší trati zajel nejlepší čas Pavel Petr (CK Lokomotiva Pardubi-
ce) s časem 1:30:20.
 Mezi oceněnými byl i jeden cyklista na horském kole Josef Smolicha z 
Nového Malína, a také nejstarší účastník František Kochwasser ve věku 83 let.
 Rádi bychom tento závod dostali do kalendáře akcí konaných v naší 
obci i v příštích letech.
 Chtěli bychom touto cestou také poděkovat obci Nový Malín za pod-
poru a mnoha dobrovolníkům, bez kterých tyto akce pořádat nejdou, všem 
našim partnerům (Ottlens, Everstar, Staviva Emko, HAS Bike a další), kteří 
nám věnovali věcné ceny a SDH Nový Malín za vynikající zajištění občerstve-
ní a kompletního zázemí v prostorách hasičárny.
 Náš dík také patří občanům této obce zejména řidičům za opatrnost, 
ohleduplnost a trpělivost se všemi cyklisty a pořadateli, kteří se závodu zú-
častnili.

David Svrčina
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Fotoreportáž Dýňování

V lednu 2020 Vás opět navštíví tříkráloví koledníci
 Na Charitě Šumperk začaly přípravy Tříkrálové sbírky na rok 2020. V lednu se vydají desítky koledníků do 
ulic roznášet radost a připomínat událost příchodu Krista na svět. Sbírka bude probíhat mezi 1. a 12. lednem 2020. 
 Posláním Tří králů je přinášet do všech domovů požehnání, šířit radostnou zvěst o narození Ježíška, pře-
devším v našich srdcích a poprosit o pomoc pro ty, co ji potřebují. Výtěžek Tříkrálové sbírky je určen na pomoc 
nemocným, 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 2019 bylo v Tříkrálové sbírce vybráno 871 402 Kč. Děkujeme všem, kteří přispěli jakýmkoliv darem.  
 V  roce 2020 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 najdete na www.trikralovasbirka.cz
 Nebojme se tedy malým koledníčkům otevřít své dveře i srdce a přispět tak těm, kteří si sami pomoci nemo-
hou. Děkujeme za Vaši podporu.
 Za Charitu Šumperk 

Michaela Stuchlá a Věra Ponížilová
koordinátorky Tříkrálové sbírky
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Oddíl stolního tenisu TJ Sokol Nový Malín
 Sezónu 2019/2020 jsme zahájili, co by největší oddíl stolního tenisu šumperského okresu. Poprvé v historii 
jsme poskládali 6 družstev v 6 různých soutěžích. Počet hráčů nás „přinutil“ zvýšit tréninkovou dávku, a tak tré-
nujeme 3x týdně od 18.30 (po,út, čt). Děti, které se schází od začátku v počtu 14, potom trénují 2x týdně od 17.00 
(po,čt). Další talentované děti jsou vítány. 
 Veškeré aktuální dění můžete sledovat na webových stránkách https://stolnitenis-novymalin.webnode.cz .

 Družstvo „A“ Krajská soutěž B
Složení týmu: Zdeněk Adámek, Roman Kubíček, Jan Karger a Tomáš Vrana 
 Družstvo „B“ Regionální přebor I. třídy 
Složení týmu: Jiří Snášel, Vladimír Laščák, Emilie Matýsová a Jan Mikeš
 Družstvo „C“ Regionální přebor II. třídy
Složení týmu: David Svrčina, Ivan Dokoupil, Stanislav Zádrapa a František Jelínek
 Družstvo „D“ Regionální přebor III. třídy
Složení týmu: Jaroslav Dus, Dana Schnaubeltová, David Plhal a Aleš Drugda
 Družstvo „E“ Regionální přebor IV. třídy
Složení týmu: Vladimír Stebnický , Robert Drugda, František Kašpar a Drahomír Bačevský 
  Družstvo „F“ Regionální přebor V. třídy
Složení týmu: Tereza Kargerová, Adriana Bargelová, Marie Žalio, Jana Žalio, 
            Pavlína Kubíčková a Libor Urban

         TJ Sokol Nový Malín, z.s.  – oddíl stolního tenisu 

  pořádá pro „rekreační hráče“ z Nového Malína a okolí
již 12. ročník

„Vánočního turnaje“ 
        ve stolním tenise 
Turnaj se uskuteční v pátek 13. a sobotu 14. 12. 2019
na sále Provozní Nový Malín 

Soutěžit se bude ve dvou kategoriích:

1) Pátek 13. 12. 2019 odpoledne od 16:00 hod  - mládež do 15 let - dvouhry
2) Sobota 14. 12. 2019 od 9:00 hod  - dospělí – dvouhry, čtyřhry

    13. 12. 2019 mládež      14. 12. 2019 dospělí

 Začátek turnaje               16:00                9:00
 Uzávěrka přihlášek !!!! 16:30    9:30
  Zahájení soutěží  16:45               10:00

Předpoklad ukončení soutěží       19:00    19:00 
Startovné       20 Kč                                    50 Kč

Turnaj je určen pouze pro hráče na „rekreační! úrovni hry. O případné účasti organizovaného hráče rozhodnou pořadatelé dle úrovně hráče.
Systém soutěže bude upraven podle počtu přihlášených. Závazné přihlášky zasílejte na adresu pinecmalin@seznam.cz nebo sms na tel.: 733125211.
Přihlásit se je možné i na místě do doby uzávěrky přihlášek. Přihlášení soutěžící se musí dostavit nejpozději do „Uzávěrky přihlášek“.   Další
informace a seznam přihlášených naleznete na našich stránkách: wwww.stolnitenis-novymalin.webnode.cz.

Posilující nápoje a vydatná strava jsou samozřejmě zajištěny. Čistou sportovní obuv na přezutí a chuť soutěžit s sebou!!! 

Těšíme se na hojnou účast.

 TJ Sokol Nový Malín, z.s.  – oddíl stolního tenisu 

  pořádá pro „rekreační hráče“ z Nového Malína a okolí
již 12. ročník

„Vánočního turnaje“ ve stolním tenise
Turnaj se uskuteční v pátek 13. a sobotu 14. 12. 2019

na sále Provozní Nový Malín
Soutěžit se bude ve dvou kategoriích:

1) Pátek 13. 12. 2019 odpoledne od 16:00 hod  - mládež do 15 let - dvouhry
2) Sobota 14. 12. 2019 od 9:00 hod  - dospělí – dvouhry, čtyřhry

    13. 12. 2019 mládež   14. 12. 2019 dospělí
Začátek turnaje  16:00    9:00
Uzávěrka přihlášek !!!!  16:30     9:30
Zahájení soutěží   16:45     10:00
Předpoklad ukončení soutěží  19:00     19:00 
Startovné    20 Kč     50 Kč
Turnaj je určen pouze pro hráče na „rekreační! úrovni hry. O případné účasti organizovaného hráče rozhodnou pořadatelé dle úrov-

ně hráče. Systém soutěže bude upraven podle počtu přihlášených. 
Závazné přihlášky zasílejte na adresu pinecmalin@seznam.cz nebo sms na tel.: 733125211. Přihlásit se je možné i na místě do 

doby uzávěrky přihlášek. Přihlášení soutěžící se musí dostavit nejpozději do „Uzávěrky přihlášek“.  
Další informace a seznam přihlášených naleznete na našich stránkách: wwww.stolnitenis-novymalin.webnode.cz

Posilující nápoje a vydatná strava jsou samozřejmě zajištěny. 
Čistou sportovní obuv na přezutí a chuť soutěžit s sebou!!! 

Těšíme se na hojnou účast.

Družstvo „A“

Družstvo „B“

Družstvo „C“ Družstvo „D“ Družstvo „E“ Družstvo „F“
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Nový Malín 24   (u Fiat klubu)

                     

drogerie - krmiva

Nosnice:   sypká směs                 20kg/235,-  Kč 
                   granulovaná směs     20kg/234,-  Kč
Králík:   s léčivem                     20kg/208,-  Kč
                    bez léčiva                    20kg/205,-  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)  7,5 kg/287,-Kč
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Adventní koncert v Novém Malíně
 Letošní adventní koncert přivítá na venkovním 
pódiu před místním kostelem skupinu Happy To Meet, 
která působí v  našem kraji již řadu let. Jejich hudba je 
mnohým malínským již dobře známá a doufáme, že tedy 
bude příjemným osvěžením a pro mnohé možná novým 
překvapujícím objevem. Tato kapela působí na hudební 
scéně už dvacet let a zaměřuje se především na vlastní 
tvorbu, ovlivněnou kel- tskou hudební tradicí, 
inspirovanou lidovými písněmi brit-
ských ostrovů. Jejich koncerty jsou 
vždycky nabité energií, a přestože Happy 
To Meet jsou často vnímáni jako letní 
festivalová kapela, budete si mít mož-
nost v těchto mrazivých dnech prověřit, jestli 
se dokážete roztančit i v teplých bundách a připome-
nout si bezstarostnou atmosféru letních večerů. Jejich au-
tentický zvuk, kde se střídají housle, banjo, fl étny a další 
nástroje, propojený rytmicky bohatým základem, byl letos 
doplněn o samplované pasáže, jejich moderní sound jistě 
potěší i mladé posluchače. K tomu si připočtěte i kvalit-
ní vokály, výrazný zpěv zpěvačky Martiny Ženožičkové a 
podmanivý bas Jiřího Goga Bílka v písničkách, které vám 
před dlouhou zi- mou dobijí baterie a zároveň 
vás potě- ší jak energickým nášupem, 
tak i rozněž- ní pomalejšími pocitovými 
s k l a d b a m i , které jsou zpívány v češtině, angličtině a keltském jazyku gaelic.  Příjemným bonusem 
je také určitě fakt, že v Happy To Meet uslyšíte některé muzikanty z místních oblíbených Dvaceti 
facek, kytaristu Martina Schwaba a bubeníka a hráče na perkuse Tomáše Jansu. Koncert se uskuteční 
v neděli 1. prosin- ce v 15 hodin a jste všichni srdečně zváni.
 Mnozí členové Happy To Meet jsou v Novém Malíně také známi jako tvůrci oblíbené vánoční formace Hale-
luja Band, která koncertuje již pravidelně v poslední adventní neděli v kostele Nanebevzetí Panny Marie.  Ani letos 
o ně nepřijdete a budete si moci poslechnout vánoční, adventní, zimní i jiné písně v jejich podmanivém vokálně-in-
strumentálním aranžmá v neděli 22. prosince v 17.00 hodin.
          Kamila Novotná
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