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Vážení spoluobčané, 

nový školní rok 2020/2021 začal ná-
vratem roušek do našich životů. Na jaře 
jsem v Malínských novinách zmiňoval 
neznámou nemoc ze světa, dnes máme 
její označení „onemocnění COVID -19“ 
a víme, jak nám během března až červ-
na letošního roku, zasáhla do našich 
„letitých zajetých kolejí“. Školáci zůsta-
li doma, nebyla žádná kultura, žádný 
sport. Lidé se báli setkávat, narušily se 
sociální vazby mezi lidmi. Rodiny, kama-
rádi, známí se báli podat si ruce, senioři 
žili ve stresu umocňovaném mediální 
masáží v televizi či rozhlase. V dané 
době, kdy stát nařídil, ale dlouho nedo-
kázal nařízené rovněž zařídit, to byla 
obec, která musela po své linii zajistit 
vše potřebné, především dezinfekci, 
roušky, jednorázové rukavice apod. ne-
jen pro svá zařízení (MŠ, ZŠ, DPS, DPB 
apod.), ale i pro poštu, obchody a další 
subjekty. Velký dík patří všem dobrovol-
níkům, kteří na žádost obce pomohli 
se šitím roušek, s pomocí seniorům 
při obstarávání nákupů léků či potravin, 
s nákupem dezinfekčních prostředků 
či se zajištěním nejrůznějších dalších 
služeb. Mezi ty, kterým musím zvláště 

poděkovat, patří paní Olga Kechrtová, 
paní Marie Olečková, paní Zdeňka Řez-
níčková, paní Hana Schwabová, paní 
Silvie Jaňourová, paní Jitka Jašková, 
paní Pavla Pospíšilová (z hudebnin) či 
paní Růžena Láznová, Věra Šperlichová 
a Helena Valentová, které ušily velké 
množství roušek pro naše občany. Vel-
kou pomoc poskytli rovněž skauti pod 
organizačním vedením Martina Kuchtí-
ka, kdy zejména v březnových začátcích 
byla jejich pomoc nedocenitelná.

Poděkování patří rovněž fi rmě EVER-
STAR za poskytnutí 1000 l dezinfekce 
pro potřeby naší obce, fi rmě MACTE, 
fi rmě KRAKO-WELDING, drogerii pana 
Roberta Lešnera či drogerii manželů 
Valouchových za dobrou spolupráci 
v těžkých dobách.

Samozřejmě nemohu zapomenout 
na pracovníky obecního úřadu a za-
městnance Provozní Nový Malín s.r.o., 
kteří fungovali po celou dobu „jarních 
omezení“, byť ve zpřísněném reži-
mu, zajišťovali bez přerušení všechny 
služby občanům (provoz kompostár-
ny, sběrného dvora, vyřizování plateb, 
poplatků za odvoz odpadů, ověřování 
podpisů a další agendu), pracovali bez 
přerušení na realizovaných stavebních 

akcích. Rozhodně tomu tak nebylo na 
všech úřadech a na všech obcích.

Po prázdninovém uvolnění atmosfé-
ry je tu opět návrat do reality s tím, že 
omezující opatření snad nebudou v ta-
kovém rozsahu jako na jaře. Nyní však 
už víme, co nás může čekat a jsme pře-
ce jen zkušenější. 

O to více mne potěšila perfektní at-
mosféra a velká návštěvnost na letoš-
ních Hodech v Novém Malíně. Bylo vi-
dět, že lidem akce tohoto druhu chybí, 
a vzájemné setkávání se je pro ně velmi 
potřebné. Musím touto cestou podě-
kovat všem organizátorům Hodů v No-
vém Malíně za jejich dobrou přípravu 
a organizaci. Jmenovitě pak především 
paní Miroslavě Krausové jako hlavní 
organizátorce Hodů v naší obci a dále 
pak paní Lence Tylové, místostarostce 
obce za přípravu zdařilé výstavky v pro-
storech areálu společnosti Provozní 
Nový Malín s.r.o. k připomenutí si 20let 
existence naší obecní společnosti.

Přeji Vám všem příjemné podzimní 
dny a spoustu energie při zvládání ka-
ždodenních povinností.

 Marek Štencl, starosta obce
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PROVOZNÍ NOVÝ MALÍN S.R.O. – 20 LET EXISTENCE FIRMY

Obecní společnost byla zapsána do 
obchodního rejstříku před 20 lety, a to 
24. srpna 2000. 

Jediným společníkem je obec Nový 
Malín. Svou činností se naše společ-
nost dá přirovnat k technickým služ-
bám větších měst. Zabývá se přede-
vším stavební činností při realizaci 
obecních staveb, poskytování služeb 
pro občany naší obce (např. dovoz 
písku, štěrku, stavby vjezdů, apod.) 
i realizací staveb pro třetí subjekty 
mimo území naší obce. Do náplně 
její činnosti patří rovněž provozová-
ní obecního vodovodu a kanalizace 
v Novém Malíně i v Mladoňově, pro-
voz sběrného dvora, kompostárny, 
údržba zeleně, veřejných prostranství 
či hřbitova v obci. 

Za dobu své existence společnost 
realizovala celou řadu významných 
stavebních akcí. Za všechny jen ně-
kolik příkladů – stavba Domu s pe-
čovatelskou službou a Domu s pečo-
vatelskými byty, stavba vlastní ČOV 
v Novém Malíně i v Mladoňově, výstav-
ba vodojemů, MVE, výstavba cyklo-
stezky Nový Malín – Šumperk, výstav-
ba chodníků v obci, stavba tělocvičny, 
jednotlivých pavilonů v areálu ZŠ, re-
konstrukce zemědělské usedlosti č.p. 
83 v Novém Malíně (areál Provozní 
Nový Malín s.r.o.), stavba bytových 
jednotek v lokalitách U Poldru a Na Lu-
žích, rekonstrukce bývalé školy v Mla-
doňově (dnešní ÚEV) a budovy bývalé 
fary v Mladoňově, stavba fotbalových 
šaten a mnohé další. 

Existence obecní společnosti je zce-
la zásadní pro fungování naší obce 
v tom pozitivním slova smyslu. 

V současnosti pak obecní společ-
nost realizuje či realizovala následují-
cí významnější akce:

REKONSTRUKCE SOKOLOVNY
Rekonstrukce sokolovny bude pře-

dána ke svému užívání po kolaudaci 
v říjnu 2020. V Současné době zde pro-

bíhají dokončovací práce na jevišti – 
podlaha a osazení opony, dokončují se 
vnitřní omítky, podhledy, provádí se po-
kládka dlažby a vlysových podlah, ma-
lování, nátěry, akustické obklady stěn, 
kompletační práce elektro a montáž 
zařizovacích předmětů. V okolí objektu 
se pracuje na terénních úpravách a po-
kládce zámkové dlažby na příjezdové 
komunikaci a místech pro parkování.

REKONSTRUKCE OBYTNÉHO 
DOMU Č.P. 123 - HOLBA

S vlastní rekonstrukcí se začalo 
v roce 2019. V letošním roce zde 
byly provedeny převážně demoliční 
práce – vybourání podlah v příze-
mí, odstranění nevhodných kleneb, 
stropů v havarijním stavu, výměna 
a doplnění nosných konstrukcí. Byla 
provedena nová izolace proti zemní 
vlhkosti pod všemi zdmi, položena 
vodorovná kanalizace, montáž no-
vých stropních konstrukcí, výměna 
střešního pláště a částečně i výplní 
otvorů. Vzhledem k dřívějším ne-
odborným zásahům bylo provede-
no i statické zabezpečení objektu. 
V současné době pokračují práce na 
zateplení objektu.

ŠKOLNÍ PAVILON
Začátkem letošního roku byla pro-

vedena demolice bývalé tiskárny, aby 
ustoupila výstavbě nového pavilonu 

u základní školy.
 Ta byla zahájena v průběhu měsí-

ce dubna. Po provedení základových 
pasů byly provedeny instalace inže-
nýrských sítí a zabetonována základo-
vá deska. 

Během letních měsíců naši pracov-
níci vyzdili nosné konstrukce a připra-
vili stavbu pro montáž střešních vaz-
níků, která proběhla koncem měsíce 
září 2020.

Celá akce přesahující investici 24 
milionů Kč, a na kterou obec získala 
dotaci z Integrovaného regionálního 
operačního programu (IROP), by měla 
být ukončena v červenci 2022.

CHODNÍK U CBA
V letních měsících byla zahájena 

výstavba chodníku u CBA. Jedná se 
rekonstrukci a doplnění chybějící čás-
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ti chodníku v části od Fiat klubu až 
po cukrárnu. Součástí stavby bude 
i doplnění bezbariérového přecházení 
u autobusové zastávky a celková vý-
měna veřejného osvětlení.

Ukončení je plánováno do konce 
roku. Celkové náklady budou necelé 
3 mil. Kč.

 
MALÁ VODNÍ NÁDRŽ - VN3 

V jarních měsících letošního roku 
byla zahájena výstavba polyfunkční 
malé vodní nádrže v Malínské rokli. 
Cílem stavby je vytvořit malou vodní 
nádrž a mokřadní část, která bude 
tvořena třemi trvale zavodněnými tů-
němi. Před vlastním zahájením prací 
bylo provedeno vykácení stromů, je-
jichž vlastníkem je město Šumperk. 
Po odtěžení přebytečné zeminy a vy-
svahování nádržného prostoru bylo 
provedeno jeho zajílování. V součas-
né době se pracuje na výpustném za-
řízení, provádí se ukládka armatury 
a betonáž. Hlavními funkcemi nádrže 
bude zadržování vody v krajině, vy-
tvoření vodního biotopu, stabilizace 
ekologické kostry krajiny, estetická 
a krajinotvorná funkce odpočinkové-
ho místa.

Celková akce přesahující částku 
2 mil. Kč by měla být ukončena do 
konce roku 2020

SOŠ ZEMĚDĚLSKÁ ŠUMPERK
Společnost Provozní Nový Ma-

lín s.r.o. realizuje zakázky i pro jiné 
subjekty mimo obec Nový Malín. 
Začátkem letošního roku pracovní-
ci střediska zabývající se výstavbou 
a opravami vodovodů a kanalizací do-
končili úspěšně velmi náročnou I. a II. 
etapu opravy havarijního stavu splaš-
kové a dešťové kanalizace na SOŠ Ze-
mědělské v Šumperku.

Součástí I. etapy bylo i provedení 
nové příjezdové komunikace.

VÝMĚNA VODOVODNÍHO ŘADU 
FIAT KLUB - CUKRÁRNA

Další z významných akcí je v sou-
časné době dokončující se výměna 
starého vodovodního řadu v naší obci 
v místě od Fiat klubu po cukrárnu 
v celkové délce cca 350 m.

Kromě již výše zmiňovaných staveb 
provádíme údržbu a opravy místní vo-
dovodní sítě, jímacích území a vrtů 
pro pitnou vodu, vodojemů, splaškové 
a dešťové kanalizace, zajišťujeme chod 
čistíren odpadních vod v Novém Ma-
líně i v Mladoňově a zajišťujeme i pro-
voz malé vodní elektrárny. Provádíme 
i drobná protipovodňová opatření.

AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY U ŠKOLY
Pro zlepšení obslužnosti a bezpeč-

nosti byly u nově vybudované křižo-
vatky u školy před zahájením škol-
ního roku dány do užívání dva nové 
přístřešky u autobusových nástupišť 
v obou směrech.

HŘBITOV 
V jarních měsících jsme dokončili zá-

zemí hřbitova a předali ho do užívání.

ÚEV MLADOŇOV
Pro zvýšení kapacity ubytovacích 

míst vybudována v areálu školy chat-
ková osada o celkové kapacitě 28 
míst. Zde zbývá ještě dokončit napoje-
ní na elektřinu a kanalizaci.

Objekt školy se v současné době 
rozšiřuje o technické zázemí – šatny 
a kancelář.
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VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ V OBCI DŘÍVE, NYNÍ A V BUDOUCNU

CO NOVÉHO VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ

Vodní hospodářství, naše rodinné stří-
bro je zapotřebí stále udržovat, moder-
nizovat a efektivně provozovat. Nepře-
tržitý provoz vyžaduje stálou pozornost, 
která uniká oku obyvatelů NM, avšak 
mimořádnou pozornost si zaslouží jak 
vedení Provozní Nový Malín s.r.o., tak 
i obce. Jeho provoz je efektivní, doká-
že vydělávat na zakázkách pro ostatní 
subjekty doma i mimo obec s malým 
počtem zaměstnanců. Práce našich 
„vodařů“ je velice ceněna v našem regi-
onu, nejsme schopni všechny zakázky 
pokrýt. Vodní hospodářství spravuje 
vodovody, kanalizace a stavby pro zmír-
nění následků extrémních jevů počasí, 
jako jsou povodně a sucho.

 Vodovod v Novém Malíně - Původní 
vodovod byl vybudován v letech 1929 až 
1932 za částku 2 miliony korun, stavěla 
ho fi rma A. Niklas ze severních Čech, 
počasí v tu dobu bylo deštivé, výkopy 
se sesouvaly a všechny práce probíhaly 
ručně. Prováděné práce a materiály byly 
na tehdejší dobu velice kvalitní, nejlépe 
to jde vidět na zářezech a betonových 
šachtách, které jsou po 90 letech provo-
zu stále v dobrém stavu. 

V roce 1994 se obec přihlásila do 
privatizace VAK Šumperk a na Minis-
terstvu zemědělství v Praze jsme svůj 

projekt obhájili a vodovod obec Nový 
Malín získala do vlastnictví i s vodní-
mi zdroji Luže – vrty 17 a 20. Jak bylo 
prozíravé a zároveň zodpovědné pře-
vzetí vodovodu do vlastních rukou se 
potvrdilo časem. Neměli jsme zkuše-
nosti s provozem, ale odvahu a elán, 
a také zkušeného a šikovného všeu-
měla pana Františka Diblíka, N. Malín 
276, a tak jsme postupně vybudovali 
zkušený vodařský tým, který si se vším 
poradí – vodovody, kanalizace, pold-
ry, v těžkých povětrnostních podmín-
kách, za každého počasí. Udrželi jsme 
přijatelné ceny vodného a stočného 
a vodovod jsme nejen provozovali, ale 
i udržovali a modernizovali, i když nám 
z některých míst nebylo přáno, ale to 
už je známá věc. Při privatizaci došlo 
k rozdělení majetku VAK Šumperk na 
VHZ a ŠPVS, většina okolních měst 
a obcí vložila svůj majetek do VHZ a na 
provozování byla zřízena ŠPVS. Obec 
Nový Malín si majetek vodovodů (ka-
nalizace ještě nebyla) převzala v dub-
nu 1994 do vlastnictví. Majetek se 
modernizoval, rozrůstal, podle fi nanční 
situace obce a později PNM, někdy se 
dařilo více, někdy méně. 

O vodovod jsme se začali starat, 
i když ještě nebyl ve vlastnictví obce, 
ihned po revoluci v roce 1990 z důvodu 

problémů se zásobováním pitnou vo-
dou. Vedení tehdejšího VAK Šumperk 
chtělo zdroje v Malínském lese zrušit 
z důvodů drahé údržby a celou obec 
zásobovat ze zdrojů Luže. Na ulici Hra-
bišínská často netekla voda, lidé si vo-
zili vodu v kanystrech na několik dnů 
dopředu, jinde potrubí praskalo pod 
velkým tlakem. Ztráty v potrubí činily 
200 % spotřeby, nikdo tuto situaci ne-
řešil a posilovaly se stále zdroje. Hlav-
ním motorem a znalcem této situace 
byl Ing. Zezula, který navrhl další řeše-
ní rozvoje vodovodu v Novém Malíně. 
Prvním počinem v letech 1991 a 1992 

ÚDRŽBA ZELENĚ A ODPADOVÉ 
HOSPODÁŘSTVÍ

Stejně obdobně zabezpečujeme 
také vlastními silami veškerou údržbu 
zeleně, čistotu obce, zpracování a tří-
dění biologického odpadu (na vlastní 
kompostárně), plastů, tetrapaků a pa-
píru. Naši pracovníci zajišťují celoroční 

sečení určených lokalit v obci včetně 
úklidu, dále údržbu keřů a stromů včet-
ně nové výsadby.

 V jarních měsících jsme vyčistili 
a zpracovali veškerou dřevní hmotu po 
vykácení lesa na pozemku určeném 
k výstavbě malé vodní nádrže a pro-
vedli údržbu průlehů.

OPTICKÁ SÍŤ
Ve spolupráci se společností RPS 

pokračujeme i v letošním roce v rozši-
řování optické sítě v naší obci.

 Ing. Ladislav Novoměstský
 jednatel společnosti
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byla výstavba ústředního vodojemu 
300 m3 ve výšce 379 m n.m., který 
stojí na kopci směrem k Hrabišínu, kdy 
součástí akce byla i výstavba přívodní-
ho potrubí k ZŠ a potrubí na ulici Hra-
bišínská, stavbu prováděla fi rma Silni-
ce Ostrava. Současně s tím probíhala 
výměna všech starých pozinkovaných, 
ocelových, olověných přípojek za nové 
PE průměr 1“ převážně s brigádníky. 
Tato výměna trvala několik let. Vymě-
ňovaly se zároveň nefunkční traťové 
ventily, které jsou důležitou součástí 
provozu a údržby vodovodních řadů. 
Při poruchách jsme museli odstavovat 
celý vodovod již na vodojemech, jed-
notlivé části nešly samostatně odsta-
vit jako dnes. Současně s rekonstrukcí 
vodovodní sítě provádíme vyhledávání 
a odstraňování poruch, zřizování no-
vých přípojek pro nové rodinné domy, 
běžnou údržbu na vodovodní síti, vo-
dojemech, vrtech a provádíme rovněž 
práce pro jiné subjekty, jako zdroj pří-
jmů a sebevědomí. Rekonstruovali 
jsme jímací území v Bratrušově, zre-
konstruovali jsme dešťovou a splaš-
kovou kanalizaci na Střední odborné 
škole Šumperk, Zemědělská 3, zre-
konstruovali jsme náročnou přípojku 
splaškové kanalizace na ulici 8. května 
v Šumperku, včetně položení chodní-
ku. Provedli jsme vystrojení nového 
vrtu včetně přivaděče a vystrojení vo-
dojemu v obci Bohutín, postavili nové 
vodovodní řady i s přípojkami v Loučné 
nad Desnou, zrekonstruovali část vo-
dovodu v 1. ZŠ v Šumperku, postavili 
domovní čistírny odpadních vod pro 
ZŠ Bratrušov a OÚ Vernířovice atd. 

Správa zahrnuje rozvodnou síť v dél-
ce 30 km potrubí, 133 traťových uzá-
věrů, 85 hydrantů, 18 šachet, více než 
1100 přípojkových ventilů, včetně ve-
řejných částí domovních přípojek, 4 
vodojemy, 3 skupiny vodních zdrojů. 
Vodní zdroje „Luže“ s vrty 17 a 20 s vy-
datností až 14 l/s, vodní zdroje „Pod 
lesem“ s vrty č. 1, 2, 3 s celkovou vy-
datností 6,6 l/s, vodní zdroj „Malínský 
les“ (vodní zdroje pod Kamencem) 
s vydatností 3-12 l/s. V letech 2017 až 
2019 prošly vodní zdroje celkovou re-
konstrukcí a modernizací, jejich řízení 
je automaticky ovládáno z centrálního 
dispečinku na PNM, vrty 17 a 20 jsou 
kompletně osazeny novými pažnicemi, 

včetně nového vystrojení a čerpadel. 
Vodní zdroj „Malínský les“ prochází 
také obnovou jímacích zařízení, která 
byla vybudována v 30. letech 20. stole-
tí. Podzemní voda je jímána v jímacích 
zářezech, stéká do 9 betonových jí-
mek. Každá jímka má azbesto-cemen-
tové odpadní potrubí zakončené žabí 
klapkou. Odpadní příkopy, je třeba čis-
tit, aby nedocházelo k ucpávání žabích 
klapek. Jímky mají celkem 21 komor, 
v každé komoře je vypouštěcí zařízení 
se železnou trubkou s mosazným kuže-
lem usazeným ve dně do mosazných 
kuželových protikusů. Kužely byly za-
broušeny, železné trubky nahrazeny ne-
rezovými s životností na dalších 100 let.

Tyto zdroje jsou stále udržovány ve 
výborném stavu a udržely si původní 
vydatnost. V letošním roce nás zásobi-
ly průměrně 500 m3 vody, celkem za 8 
měsíců dodali 120 000 m3 vody. Všech-
ny šachty jsou propojeny azbestoce-
mentovým potrubím do poslední sběr-
né jímky, ze které voda odtéká potrubím 
z tvárné litiny v délce 3 km a převýše-
ním přes 300 m takzvaným přivadě-
čem na Peltonovu turbínu v MVE, která 
z ní odebere kinetickou energii, kterou 
přemění na elektrickou energii, a tu 
následně dodáváme do rozvodné sítě. 
V letošním roce je průměrná výroba 
přes 400 kWh za den. Voda dále odté-
ká do skupinového vodovodu zásobu-
jícího 6 000 obyvatel Nového Malína, 
Dolních Studének, Hrabišína a areálu 
Armády spásy v Šumperku. Vodovodní 
síť v Novém Malíně je kontinuálně do-

plňována a obnovována z technologic-
ky nejvýhodnějších materiálů v dané 
době – tj. tvárná litina, PVC, PE a PP.

 Původní hlavní řad v délce přes 5 km 
je umístěn v silnice od Hájenky po Ve-
terinární kliniku. Tento řad byl vybudo-
ván z temované litiny v dimenzích 60 
-80 – 100 mm, je v provozu již 90 let a je 
na pokraji své životnosti. Toto potrubí 
je již náchylnější na poruchy, v potrubí 
se nachází usazeniny vodního kamene 
a dalších příměsí, které snižují rychlost 
proudění a zvyšují tlakové ztráty. V loň-
ském roce jsme začali s rekonstrukcí 
tohoto řadu, nahrazujeme jej moder-
ním litinovým potrubím s vnějším zin-
ko-aluminiovým povlakem chránícím 
proti vnějším vlivům a vnitřní výstelkou 
z cementové malty na bázi vysokopec-
ního cementu určeného pro pitné vody. 
Cementová výstelka zvyšuje životnost 
potrubí, zabraňuje usazování vodního 
kamene a snižuje tlakové ztráty. V loň-
ském roce jsme vyměnili 320 m potrubí 
na Plechách, pří obnově potrubí dochá-
zí také k výměně odbočení z hlavního 
řadu (tzv. přípojkové ventily), které se 
snažíme umisťovat mimo asfaltový 
povrch komunikace. Na jaře roku 2020 
byla dokončena výměna 180 m litino-
vého potrubí na horním konci v uličce 
nad Špulkárnou, nyní dokončujeme 
výměnu 380 m od Fiat klubu po křižo-
vatku u cukrárny Karamel. Začali jsme 
výměnou uzávěru S80 u Fiat klubu (při 
výkopových pracích byly objeveny his-
torické zbytky původního vodovodu 
z azbesto-cementu), pokračovali jsme 
přechodem nad potokem a napojili 
se na původní litinový zásobovací řad 
pro Králec a Dolní Studénky v křižovat-
ce u Fiat klubu. V dalším úseku jsme 
pokračovali chodníkem kolem autobu-
sové zastávky k domu č.p. 427 – pro-
vedli jsme náročnou výměnu vodovod-
ního řadu přes silnici pro obchod CBA 
a okolní domy, a dále jsme pokračovali 
pod chodníkem před křižovatku u cuk-
rárny Karamel za současného provozu 
starého i nového potrubí s postupným 
přepojováním přípojek k jednotlivým 
rodinným domům. Před křižovatkou 
jsme napojili stávající litinové potrubí 
přes silnici na Hrabišínskou. V křižo-
vatce nás čekal nejnáročnější úkol, 
přechod částečně pod mostem, pod 
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potokem a na druhé straně napojení na 
nové ventily v uličce u č.p. 285 směrem 
k bývalé pekárně, se speciálním vodo-
vodním potrubím a hrdly se zajištěním 
proti posunu a velké množství armatur. 
Dále pokračujeme výkopem přes cestu 
ke zdravotnímu středisku až k č.p. 520, 
kde se napojíme na propojovací potrubí 
hlavního řadu směrem ke zdravotnímu 
středisku a zde tato rekonstrukce v dél-

ce 380 m s 15 přípojkami, 8 traťovými 
šoupaty a 3 hydranty skončí. 

Další plánovaná rekonstrukce vodo-
vodů proběhne na horním konci Nové-
ho Malína nad Svazarmem od hydran-
tu u č.p. 178 po hydrant nad č.p. 183 
v délce 110 m, kdy dojde k nahrazení 
původní, již téměř neprůchozí litiny na 
koncovém úseku s průměrem 60 mm. 
Následné pokračování obnovy vodo-

vodních řadů, bude prováděno před-
nostně v úsecích pod rekonstruovaný-
mi chodníky. 

V příštích vydáních obecních novin 
se zaměříme na historii a současnost 
kanalizací, ČOV a poldrů.

 Martin Minář, vodohospodář
 Josef Minář, vodohospodář

OBEC A ÚŘAD

SVOZ ODPADŮ

Vážení spoluobčané, 

rád bych vám předal informace týkající 
se svozu odpadů a také bych vás touto 
cestou požádal o spolupráci. 

1. Papír
V pytlích nebo balících s papírem se 
velice často objevují použité papírové 
kapesníky nebo jiné hygienické potře-
by. Prosím, chovejte se rozumně a do 
papíru dávejte pouze neznečištěný pa-
pír, nikoli například zamaštěný balicí 
papír, papíry se zbytky potravin, použi-
té papírové kapesníky, ubrousky apod. 

2. Zavazování pytlů
Žádám vás o důkladné zavazování 
pytlů. Důvod je jednoduchý. Při naklád-
ce nezavázaných pytlů často dochází 
k vysypání jejich obsahu a následné-
mu prodlužování času nakládky z dů-
vodu úklidu komunikace nebo kon-
tejneru či vozidla, které odpad sváží. 
Prosím, uvědomte si, že například při 
svozu plastů je za jeden svoz naloženo 
až 2000 pytlů a jakýkoli vysypaný pytel 
znamená zbytečné zdržení a kompliko-
vanou manipulaci! Vzhledem k tomu, 
že se počet nezavázaných pytlů neu-
stále zvyšuje, NEBUDOU takovéto pytle 
již dále odváženy.

3. Plasty a kov zvlášť
Do pytlů s plastem NEDÁVEJTE ple-
chovky, či jiné materiály (např. tetrapak, 
sklo, papír apod.). Na plechovky a sklo 
jsou po obci rozmístěny kontejnery

4. Plasty – ne nebezpečné a ostatní 
odpady (viz fota)
V pytlích s plastem se často objevuje 
nebezpečný či jiný odpad. Na přilože-

ných fotografi ích vidíte, co vše občané 
dávají do plastů. Je to jednak z nevě-
domosti (plastové kartuše se zbytky 
tmelů, znečištěné plastové výrobky…), 
jednak z nedůslednosti při třídění (skle-
něné láhve, papír, kov, nápojové karto-
ny…) a také z lenosti, snahy ušetřit či 
naprosté hlouposti (komunální odpad, 
zbytky potravin, dětské pleny…). Občas 
se v pytlích s plastem objeví i použité 
injekční stříkačky s jehlami! Prosím, 
uvědomte si, že plast, papír a nápojo-
vý karton je dotříďován ručně a není 
nic příjemného, když se na pásu třídi-
cí linky objeví shnilé potraviny, použité 
pleny či injekční jehly. V tu chvíli je tato 
práce již téměř nesnesitelná, potažmo 
nebezpečná. Prosím, buďte ohleduplní 
k těm, kteří váš odpad dotřiďují a když 
třídit nechcete, tak alespoň neztěžujte 
práci ostatním. 
Vzhledem k tomu, že se počet pytlů 
obsahujících jiný odpad než plast neu-

stále zvyšuje, NEBUDOU takovéto pytle 
odváženy.

5. Nadměrné věci
Dále prosím o to, abyste NEDÁVA-
LI k popelnicím nadměrné plasto-
vé, nebo jakékoli jiné věci. Při svozu 
plastů budou odvezeny pouze pytle 
s plastem, popřípadě volně ložené ku-
sové plasty, které však nebudou větší 
než naplněný žlutý pytel, používaný 
ke svozu. Maximální velikost kusové-
ho plastu, který bude ještě odvezen, 
je například plastová židle. Odveze-
ny NEBUDOU nadrozměrné plastové 
konstrukce či jiné objemné výrobky. 
Jedná se například o plastová okna, 
dveře, konstrukce bazénů, nárazníky 
apod. Tyto objemné odpady můžete 
dovézt do sběrného dvora. V přípa-
dě, že tato žádost nebude vyslyšena, 
bude svoz volně ložených plastů zcela 
ukončen. 

Komunální odpad v plastech Potraviny v plastech
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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 zís-
kají 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, kte-
rá je zajímá.

Aplikace je přehledná, pracuje s obrázky, odkazy, naleznete 
tu i kontakty na obec a zároveň aplikace pracuje i s kalendá-
řem ve vašem mobilním telefonu, takže si např. upoutávky na 
kulturní akce můžete do kalendáře přímo ukládat.

Mobilní aplikace je zdarma ke stažení pro chytré telefony 
(tablety) s operačním systémem Android nebo iOS (iPhone).

Jako poslední novinka bylo do aplikace přidáno Hlášení zá-
vad, jako zpětná vazba směrem k úřadu.

Vidíte nedostatek v naší obci, například černou skládku, 
nesvítící veřejné osvětlení, díru na silnici, či jiný nedostatek? 
Jednoduše klikněte v aplikaci ve spodní liště na Hlášení zá-
vad, kde se vám otevře jednoduchý formulář. Ten vyplníte, 
přidáte fotografi i závady, lokalizaci (buď přímo na místě, 
nebo vyberete na mapě) a to přidržením prstu na místě zá-
vady a odešlete.

Děkujeme, že nejste lhostejní ke svému okolí.
 Mgr. Marek Štencl, starosta obce

AKTUÁLNÍ INFORMACE O DĚNÍ V NAŠÍ OBCI 
PROSTŘEDNICTVÍM VAŠEHO MOBILNÍHO TELEFONU

Potraviny a ostatní odpad v plastech Nebezpečný odpad v tříděném plastuOdpad ve tříděném plastu

6. Žluté pytle jen na plasty
Prosím, používejte žluté pytle pouze 
ke svozu plastů, nikoli k odkládání ko-
munálních či jiných odpadů. Předejde-
te možnosti, že žlutý pytel, ve kterém 
máte uložený komunální odpad u po-
pelnice, bude odvezen jako plast a zne-
čistí třídicí linku. 

Obecně tedy platí: pokud bude pytel 
(u papíru krabice nebo balík) obsaho-
vat jiný odpad než ten, pro který je ur-
čen, NEBUDE odvezen.

7. Kompostéry
Aktuální situace s kompostéry je ná-
sledující: žádost byla podána a nyní 
čekáme na stanovisko poskytovatele 
dotace, který ji buďto odsouhlasí, nebo 
zamítne. V případě kladného stanovis-
ka proběhne výběrové řízení na doda-
vatele kompostérů a pokud vše pro-
běhne dle očekávání, je možné počítat 
začátkem příštího roku s předáváním 
kompostérů občanům.

Na závěr děkuji všem, kteří odpady tří-
dí i přesto, že kolem sebe stále častěji 

slyší, že třídit je zbytečné, že většina 
odpadů stejně končí na skládce apod. 
Prosím, třiďte odpad a na tyto řeči ne-
dejte. A pokud se opravdu chcete cho-
vat ekologicky a hlavně rozumně, pře-
mýšlejte nad tím, co kupujete, snažte 
se předcházet vzniku odpadů a být pří-
kladem pro své okolí a hlavně pro své 
děti. Opravdu to má smysl.

…a pamatujte: NEJLEPŠÍ ODPAD JE 
TEN, KTERÝ VŮBEC NEVZNIKNE!

 Vladimír Faltus, technik OÚ
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ZE ŽIVOTA OBCE

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V ROCE 2020
V červnu 2020 jsme v zasedací místnosti OÚ přivítali 9 nových občánků a v září 2020 to bylo 20 resp. 16 nově narozených občánků 
Nového Malína a Mladoňova, kdy 4 děti se nemohly z různých důvodů vítání občánků zúčastnit. V červnu se vítání uskutečnilo 
v zasedací místnosti OÚ a v září se pak, vzhledem k situaci kolem pandemie nemoci COVID – 19, vítání uskutečnilo v atriu budovy 
OÚ. O kulturní program se pod vedením paní učitelky Mgr. Jany Poláškové postarala děvčátka ze ZŠ Nový Malín – Eliška Hudoso-
vá (klávesy, ukulele), Zuzanka Schupplerová (chrastítko) a Klárka Hulíková (triangl). V září pak Elišku Hudosovou nahradila Helen-
ka Schupplerová. Po slavnostním projevu pana starosty se rodiče nových občánků podepsali do obecní kroniky, dále následovalo 
předání fi nančního příspěvku a památníčku našim nejmenším, pro zachycení důležitých okamžiků prvních let života dětí. Vzácné 
slavnostní okamžiky zachytila svým fotoaparátem slečna Lucie Linhartová. Na první dojem vždy stejný průběh vítání občánků, 
a přece je každé vítání jinak působivé, a pro rodiče a ostatní nejbližší miminek vždy sváteční a daným okamžikem jedinečné. 

Všem přivítaným občánkům naší obce přejeme hlavně zdraví a šťastné dětství, a jejich rodičům pak mnoho trpělivosti při 
výchově dětí, a hodně radosti z jejich úspěchů a zářících dětských očí. 
Pořízené fotografi e z vítání občánků jsou ke zhlédnutí ve fotogalerii na internetových stránkách obce (www.novymalin.cz).

 Jana Vohralíková, referentka OÚ

Dolní zleva: Anežka Hamáčková, Dominik Podlas, Matyáš Kostelník, Tomáš Krystyník, Dominik Petr
Horní zleva: Dominik Minář, Julie Jonášová, Jan Gryc, Marek Doležel
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V ROCE 2020

Dolní zleva: Nikola Stuchlá, Leontýna Petřeková, Tereza Mertová, Michaela Kaniová
Horní zleva: Mercedes Martha Kraus, Vítězslav Kaňák, Jakub Cesnek, Leontýna Lánová, Lukáš Ptáček 

Dolní zleva: Andrea Roguljičová, Jonáš Prucek, Šarlota Kunčarová, Ester Mlynářová, Šimon Tichý
Horní zleva: Leontýna Klimková, Denisa Nekolová
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ZE ŽIVOTA OBCE

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V ROCE 2020
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VÝSADBA LISTNATÝCH STROMŮ V OBCI V ROCE 2020 

Obec Nový Malín v letošním roce uspěla s podáním žádos-
tí o dotaci na výsadbu listnatých stromů v rámci programu 
„Sázíme budoucnost“ pro jednotlivá katastrální území Nový 
Malín a Mladoňov u Oskavy. Ve spolupráci s odbornou fi r-
mou krajinářské architektky Ing. Jany Mikiskové tak obec 
v letošním roce zrealizuje výsadbu celkem 112 ks listnatých 
stromů na veřejných prostranstvích v Novém Malíně i Mlado-
ňově. Na jednotlivých fotografi ích je pak zachycena realizace 
a výsledek této pro nás všechny prospěšné činnosti. 

 Marek Štencl, starosta obce
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ÚEV MLADOŇOV

Naplněný kalendář na celé jaro nám překazila (ostatně 
jako téměř všem) koronavirová situace. Dané období pro 
nás mělo ale i kladné stránky - uvolněný čas jsme věnovali 
přípravám na letní provoz a také jsme zahájili rekonstrukci 
(resp. přístavbu dvou místností). Dalším projektem v našem 
areálu byla výstavba nového „kempu“ (chatek), které jsme 
získali ze zrušeného areálu Třemešek. Díky tomu budeme 
mít možnost rozšířit naši nabídku pobytů s navýšenou ka-
pacitou. Za veškeré práce děkujeme Obci a Provozní Nový 
Malín.

V červenci jsme naštěstí mohli obnovit naši činnost a zre-
alizovat tak všechny naplánované letní tábory, a to téměř se 
stoprocentní účastí. První tábor „Pod širým nebem“ byl pro 

nás všechny premiérou, jednalo se o ryze outdoorový pobyt, 
který se měl i přes noc odehrávat ve venkovním prostředí, 
počasí nám ale trochu pokazilo plány, tudíž jsme ihned vyu-
žili pro přespání naše nové chatky. Tábor vedl David Křenek 
společně se dvěmi instruktorkami - Nikola Šafková a Diana 
Dokoupilová. Určitě chceme na tento druh táboru příští rok 
navázat. Zároveň s tím probíhal v naší budově druhý tábor 
- již tradiční „English Camp“. Hlavním vedoucím byla Lucie 
Pulterová, kreativní stránku zastala Dita Kaňáková, sportov-
ní oblast externí instruktorka Silvie Vašíčková a anglickou 
část vedli naši tři osvědčení lektoři – Veronika Reischlová, 
Zuzana Nétková a Tomáš Novák. Téma jsme tentokrát za-
měřili kulturně - fi lmový, hudební a divadelní festival. 
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Poté následoval příměstský tábor „Hurá do džungle“ v hor-
ní MŠ v Novém Malíně, který vedla Dita Kaňáková. Na výpo-
moc si k sobě vzala dva instruktory (Vendula Kaňáková a Fi-
lip Matějček). Poslední den tábora ukončili ve Fauna parku 
v Lipové lázni.

Paralelně s „příměšťákem“ měla naše kolegyně, Bára Stru-
hárová, na starost chod obecní prázdninové školky v pavi-
lonu horní MŠ. U nás v Mladoňově mezitím probíhal pobyt 
dětského sboru Kassiopea. V dalším týdnu si část našeho 
personálu vybírala dovolenou, ale ÚEV bylo stále obsazeno 
- tentokrát soukromým táborem pro maminky s dětmi - po-
staráno o ně bylo Petrou Struhárovou, Markétou Knápkovou 
a Petrem Hlouškem.

Na konci července nás čekaly dva turnusy akčního tábo-
ra s motivem celosvětově známého fi lmu „Indiana Jones“. 
První turnus byl určen pro mladší děti, druhý turnus naopak 
pro starší věkovou skupinu. Turnusy byly obsazeny na naše 
možné maximum a myslíme si - i na základě zpětných vazeb 
od dětí a jejich rodičů - že se oba tábory opravdu povedly . 
Moc děkujeme dalším externím vedoucím, kteří s námi spo-
lupracovali - Aneta Jenáčková, Tomáš Ficnar, Tomáš Novák, 

Dominik Plášek a v neposlední řadě patří velký dík čtyřem 
náctiletým dobrovolníkům - Anna Podhajská, Adéla Hasalo-
vá, Matěj Loun a Victor Sokol. 

Srpen nám vyplnil pobyt rodičů s dětmi (téma „Avengers“) 
a příměstský tábor očního centra Ottlens. Ten se poprvé 
konal v areálu horní MŠ v Novém Malíně, téma jsme zvolili 
stejné jako na našem prvním příměstském táboře - „Hurá do 
džungle. V dopoledních hodinách probíhalo pleoptické a or-
toptické cvičení pod vedením dvou ortoptistek – Markéta 
Lounová a Leona Šrámková. Moc děkujeme mateřské škole 
za možnost využití jejich zázemí.

Následně u nás pokračovala část rekonstrukce. 
Na konci srpna jsme přivítali sbor pedagogů ze ZŠ Louč-

ná, kteří u nás strávili dva dny za účelem Teambuildingu. 
Jednu část věnovali vlastnímu školení a ve druhé části vyu-
žili i naše služby - večerní Casino a dopolední akční program 
Archery (luky, šípy). Jsme rádi za navázání další nové spo-
lupráce.

O volných víkendech jsme prostory ÚEV poskytli několika 
soukromým subjektům pro organizaci narozenin a svateb.

Léto jsme završili veřejnou akcí „Pohádkový les“. Ačkoliv 
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jsme na základě dopoledního deště měli obavy o uskuteč-
nění akce, vše nakonec dopadlo výborně. Počasí se vyjas-
nilo a návštěvnost byla největší za poslední roky (285 dětí 
+ 335 rodinných příslušníků). Pohádková trasa opět vedla 
od kulturního domu k rybníkům „na Dolině“. Tímto děkujeme 
všem účastníkům na stanovištích a také paní Novosadové 
za poskytnutí svých prostor. 

Se začátkem září tempo v ÚEV samozřejmě nepolevilo. 
Hned první týden k nám přijeli profesoři se svými novými 
studenty z Gymnázia Šumperk na adaptační kurz GO! Hned 
další týden jsme přivítali na každoroční třídenní pobyt žáky 
ze ZŠ Pomněnka. 

Podzim bude ve znamení výukových programů a několika 
škol v přírodě - letos na téma „Nekonečný příběh“, který bude 
zaměřen na světové globální problémy týkající se i místního 
prostředí. Projekt je opět fi nančně podpořen Ministerstvem 
životního prostředí. 

V budoucích měsících u nás nastanou stavební, ale také 
personální změny. Náš správce, pan Hloušek, odchází do 
penze, tímto bychom mu chtěli poděkovat za několikaletou 
spolupráci, které si vážíme. Přejeme mu pohodové „důchod-
covské“ dny .

 Za ÚEV Mladoňov
 Mgr. Lucie Pulterová
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ŠKOLA I MATEŘSKÉ ŠKOLY V MALÍNĚ ZAČALY NOVÝ ŠKOLNÍ ROK

Prvního září jsme opět přivítali děti 
i žáky v malínské ZŠ a MŠ s nadějí, že 
letos vše bude probíhat tak, jak jsme 
zvyklí. Uvidíme. Ale vraťme se na chvíli 
k předcházejícím měsícům. Jak je vše-
obecně známo kvůli šíření epidemie 
způsobené virem covid-19 byly základ-
ní školy v celé republice nenadále uza-
vřeny počínaje dnem 11. 3. 2020. Žá-
kům byl zakázán vstup do škol - něco 
v dějinách školství vlastně nevídané. 
Prvotní radost dětí brzy vystřídaly po-
city rozčarování, nudy, zloby a smutku. 
Málokdo si to nechtěné volno „užíval“. 
Vzdělávání probíhalo formou vzdálené 
výuky, která spočívala v zadávání úko-
lů i jejich oprav, vysvětlování nové látky, 
testování především formou elektro-
nického školního systému EduPage, 
ale také díky dalším možnostem jako 
email, facebook, youtube atd. V ne-
zbytných případech přicházeli rodiče 
do školy, aby si pro své děti převzali 
kopírované materiály a zadanou práci. 
Období to bylo velmi složité a zvláštní 
pro všechny zúčastněné. Žákům na-
konec chyběli nejen spolužáci a mož-
nost o přestávkách probrat své radosti 
i strasti, ale i samotná výuka. Většině 
rodičů připadl náročný úkol - dohléd-
nout na domácí přípravu dětí a pomoci 
jim s problémy. Museli důkladně za-
vzpomínat na svá školní léta, ale záro-
veň zjistili, jak vysoké nároky jsou kla-
deny na dnešní děti v základní škole. 
Doufám, že se některý rodič i něčemu 

malému přiučil. Myslím, že mohu říci, 
že všichni (žáci, rodiče, pedagogové) 
se s novými podmínkami vzdělávání 
popasovali na výbornou!

Změněná situace a tlak dalších okol-
ností nakonec dovolil, aby se ZŠ dočas-
ně otevřela nejprve „deváťákům“, kteří 
si potřebovali zopakovat český jazyk 
a matematiku k přijímacím zkouškám 
a posléze 25. 5. se škola opět roze-
zvučela hlasy žáčků prvního stupně, 
vždy ale jen v počtu patnácti v každé 
třídě. Vše bylo ztíženo dodržováním 
mimořádných hygienických opatření, 
jako nošením roušek ve společných 
prostorách, změnou organizace vydá-
vání obědů, zákazem vstupu rodičů do 
prostor školy, používáním dezinfekce. 
Jsem velmi ráda, že všichni zúčastnění 
si nastavená pravidla vzali za své a za-
slouží pochvalu.

Také mateřských škol se epidemie 
dotkla výrazně. V Malíně byly obě MŠ 
uzavřeny 18. 3. I tady probíhala komu-
nikace vyučujících s rodiči především 
emailem a telefonicky, předškoláci si 
doma plnili zadané úkoly. Opětovně 
byly MŠ otevřeny až 11. 5. a to za do-
držování zvláštních hygienických opat-
ření. 

I když nám bylo 2. pololetí loňského 
školního roku nedobrovolně zkráceno, 
přesto se uskutečnila řada zajímavých 
akcí. Prvnímu a čtvrtému ročníku přá-
lo počasí a děti tak mohly během pěti 
únorových dnů zdokonalovat své lyžař-

ské umění v Hraběšicích. Žáci 2. stup-
ně měli zajímavou přednášku pana Ko-
cůrka o Spojených státech amerických, 
samozřejmě v angličtině. A tento cizí 
jazyk si procvičili i čtvrťáci a páťáci při 
anglicko-českém divadelním předsta-
vení A bold rabbit. Prvňáčci se v kině 
Oko pobavili u muzikálu Kocourek 
Modroočko, který nastudovaly děti ze 
6. ZŠ v Šumperku a do Malína se pak 
vrátili vlakem, což pro mnohé byl zají-
mavý zážitek. Výtvarné dovednosti si 
žáci prohlubovali výrobou keramických 
oveček pod vedením paní Reové a spe-
ciální složku na své první vysvědčení 
si zase vytvořili žáci I. A a I.B s pomo-
cí paní Gieslové. V malínské Knihárně 

Výuka v červnu 2020Žáci byli vzorní i o přestávce

Biologická olympiáda
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měli šesťáci a deváťáci dílnu čtení, IV.B 
si prohlédla výstavu v Šumperku a děti 
ze školní družiny se seznámily s Muze-
em silnic, ale pozor, šly tam i zpět pěš-
ky! Skvělé spojení kulturního zážitku se 
sportovním vyžitím. 

V rámci plnění preventivního progra-
mu absolvovali žáci přednášky pracov-
níků z Pontis a OSPOD na zajímavá 
témata jako Mediální výchova aneb 2x 
měř a jednou klikni, Práva a povinnosti 
nezletilých, Zdraví a kondice či Mám 
patnáct – co to pro mě znamená.

Den před uzavřením škol ještě stihli 
naši borci reprezentovat školu v halové 
kopané. Když se pak část žáků mohla 
do školy v květnu vrátit, nadstandart-
ní aktivity musely být velmi omezené. 
Přesto se podařilo několikrát navštívit 
mladoňovský ÚEV a pokusit se „přežít 
v lese“ a také zjistit, že „voda je nad 
zlato“.

Celoroční soutěže byly zrušeny až 
na jednu výjimku – biologickou olym-
piádu. A protože na podzim proběhlo 
školní kolo, měli jsme i vybrané repre-
zentanty do kol následujících. V rámci 
soutěže účastníci plnili vstupní domácí 
úkoly - pozorovali, zapisovali, vyhod-
nocovali a pak sepisovali podrobnou 
zprávu. Eliška Gábová (VII.A) měla 
téma Spotřeba vody v domácnosti 
a Jan Michalička (IX.A) Pozorování 
ptáků vázaných na vodní plochy. Oba 
pokračovali ve svém výzkumu i po uza-
vření škol, vše dokončili a mohli se tak 
zúčastnit celostátního kola soutěže, 
které se uskutečnili v červnu elektro-
nickou formou. Skvěle nás reprezento-
vali a patří jím velké poděkování stejně 
jako paní učitelce Purové, která svým 
pečlivým přístupem žáky motivovala.

Na závěr organizační poznámka. Ve 
škole máme systém EduPage, který 
využíváme zejména jako elektronickou 
žákovskou knížku, ale zároveň slouží 
ke komunikaci jak se žáky, tak s jejich 
zákonnými zástupci a zároveň jsou 
díky tomuto systému předávány ak-
tuální informace. Žák i rodič mají svá 
vlastní přístupová hesla. Prosím, pra-
videlně do EduPage nahlížejte a v pří-
padě problému kontaktujte zástupkyni 
ředitelky Mgr. Lenku Dokoupilovou.

  Děkuji. 

A ještě jedno poděkování – kolegyním, které ušily desítky roušek v době, kdy 
jich byl nedostatek a obci za velmi vstřícný přístup při zajišťování hygienických 
potřeb pro ZŠ i MŠ.

 Přeji všem příjemný školní rok a velkou dávku trpělivosti. 
 Mgr. Jana Švábová, ředitelka ZŠ a MŠ Nový Malín

Přednáška o používání internetu

Děváťáci při přípravě na přijímačky

Keramické tvoření Něco ze školní chodby
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ŽIVOT V MŠ 503 NOVÝ MALÍN

Druhý zářijový pátek jsme se s dětmi 
ze třídy Motýlků vydali na první výlet 
na hřiště na Benátkách. Vyrazili jsme 
s batůžky na zádech pěšky. Celou ces-
tu nás provázelo sluníčko. Moc jsme 
se těšili a tak cesta rychle ubíhala. Na 
hřišti jsme s velkým nadšením vyzkou-
šeli všechno nářadí a možnosti, které 
hřiště nabízí. Některé děti zvládly i vel-
mi obtížné prvky. Po krátkém občers-
tvení jsme nakoukli i do skateparku 
a fandili trénujícím borcům. Šťastně 
znaveni jsme se vrátili autobusem do 
mateřské školy na oběd. 

V naší MŠ jsme také přivítali vzác-
nou návštěvu. S dětmi jsme si celý 

týden povídali o životě včel, a proto 
jsme se velmi těšili na pana včelaře 
z S0Š Šumperk. Včelaři přijeli dokonce 
dva, učitelé Vít Sochora a Roman Za-
jíc. Hovořili o včelkách velmi zapáleně 
a děti je s velkým zájmem poslouchaly. 
Nezůstalo však jen u povídání. Včelaři 
si s sebou přivezli spoustu názorných 
pomůcek, jako např. mikroskopy, mo-
dely včel, tematické puzzle a různé 
včelařské pomůcky. Děti se s velkou 
chutí převlékaly do včelařského ob-

lečení, pod mikroskopem pozorovaly 
jednotlivé části včelího těla a během 
těchto činností s včelaři živě diskuto-
valy. Velmi zajímavý byl prosklený vče-
lí úl s živými včelami. Zde mohly děti 
názorně vidět např. rozdíl mezi včelou 
dělnicí a trubcem, uložený pyl nebo za-
víčkovaný med v buňkách pláství. Na 
závěr jsme s nadšením ochutnali letos 
vytočený med. 

 Bc. Pavla Pospíšilová
 Bc. Hana Pustějovská

Návštěva včelařů v MŠ

MŠ v Šumperku

OBECNÍ PRÁZDNINOVÁ ŠKOLKA 

Chod prázdninové školky byl opět 
realizován za podpory obce Nový Ma-
lín pod záštitou ÚEV Mladoňov a to 
ve dvou termínech 13. 7.–17. 7. 2020 
a 10. 8.–14. 8. 2020. Oba turnusy pro-
bíhaly v areálu horní MŠ v pavilonu. Dě-
kujeme za poskytnutí prostor.

Celkem se přihlásilo 53 dětí, ale na-
konec školku navštěvovalo o 8 dětí 
méně - v červenci se přihlásilo 25 dětí 
(navštěvovalo 22), v srpnu bylo přihlá-
šeno 28 dětí (navštěvovalo 23).

Náklady za oba turnusy byly cca 25. 
000 Kč (strava - obědy, pitný režim; 
kreativní potřeby k vyrábění; mzdy). 
Příjmy byly 23. 000 Kč („školkovné“ od 
rodičů - 500 Kč / dítě / 5 dní). 

Průběh dne probíhal podobným způ-
sobem, na jaký jsou děti zvyklé z nor-
mální školky, ale místo paní učitelek 
tam měly nás - „tety“ (Bára Struháro-
vá, Zdeňka Řezníčková a v srpnovém 

termínu brigádnice Míša Vinterová). 
Oba týdny nám přálo pěkné počasí, 
tak jsme většinu času trávili venku na 
školní zahradě, kde je pro děti mnoho 
možností vyžití. Také jsme každý den 
do programu zahrnuli vyrábění.

Děkujeme obci za podporu provozu 
letní MŠ, pro mnohé pracující rodiče, kte-
ří nemají jinou možnost hlídání a klasic-

ká MŠ nefunguje, je to určitě přínosem. 
Rovněž děkujeme rodičům za přízeň 

a spolupráci.
My jsme také rády za danou zku-

šenost, byla to pro nás obě příjemná 
změna a příští rok se budeme opět tě-
šit na viděnou .

 Barbora Struhárová, ÚEV Mladoňov
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SDH NOVÝ MALÍN V ROCE 2020

Kvůli pandemii byl začátek roku jako pro všechny jen če-
káním na to, co se bude dít. Takže veškeré akce sboru byly 
buď posunuty, nebo zrušeny. Po uvolnění proběhla na hasič-
ském areále u cihelny soutěž mužů, žen a veteránů (veterá-
nek) zařazena do VC HOLBA CUP okresu Šumperk, které se 
zúčastnilo 18 družstev mužů, 8 družstev žen, 12 družstev 
veteránů a 2 družstva veteránek. Muži obsadili 10. místo, 
ženy bohužel neplatný pokus veteráni 8 místo a naše vete-
ránky 1místo. 

Družstva se také zúčastnila 15 dalších soutěží v našem 
okrese a na olomoucku. Nejlepší umístění ženy 3. místo 
z Klopiny 4. místo z Troubelic, veteráni 1. místo v Klopině, 1. 
místo v Troubelicích veteránky byly v Klopině a Troubelicích 
také na 1. místě, muži byli v Dolní Libině na 4. místě a 1. mís-
to z Ráječku je zařadilo na 8. místo v celkovém bodování VC 
Holba Cup. Dostali se tak mezi nejlepších 10 družstev, které 
se utkaly na soutěži v Hrabišíně nazvané soutěž Mistrů, kde 
se umístily na 6. místě.

Naši nejmladší také nezaháleli, zúčastnili se tří soutěží 
započítávaných do ligy mladých hasičů, kde mladší v celko-
vém umístění skončily na 9. místě, starší na nepopulárním 
4. místě. V celostátní hře Plamen se mladší umístily na 8. 
místě, starší na medailové pozici 3. místo odměnou za jejich 
výkony byl tábor ve Štědrákově Lhotě.
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Ve středu 7. října 2020 se uskuteční 11. ročník závodu 
v běhu „Malínská Osmička“. Závod je součástí xxx. ročníku 
krosových závodů „ Chlapácký běh“. Prezentace bude probí-
hat od 15:30 hod. v centru obce u Obecního úřadu, kde bude 
také závod v 16:30 hod. odstartován. Hlavní závod pro dospě-
lé se poběží v délce 8000 metrů, závod pro děti 1500 metrů. 
Terén je mírně zvlněný s převýšením 50 metrů. Trať tvoří 50% 
silnice a 50% polní cesty. Dospělí budou zařazeni do několi-
ka kategorií podle věku a pohlaví a první tři v každé kategorii 
budou vyhlášeni a  odměněni medailemi a diplomy. Děti bu-
dou taktéž vyhlašovány podle kategorií, kde první tři v každé 
kategorii dostanou medaile a všechny děti, které se zúčastní 
závodu, dostanou diplomy a sladkosti bez ohledu na pořadí. 
Máme ještě jednu speciální kategorii „Malíňák“, pro všechny 
běžce, kteří jsou z Nového Malína a poběží závod. Prvních 
30 „Malíňáků“ bude vyhlášeno a odměněno. Pro všechny 
běžce bude připraven teplý čaj, pivo, ovoce, chléb s domácím 
sádlem, cibulí a škvarky. Podrobnější informace najdete na in-
ternetové stránce www.chlapak.cz, nebo i na stránkách obce 
několik dnů před závodem. Všichni jste srdečně zváni, ať už 
jako běžci, diváci, nebo fandové svých favoritů. 

 Josef Smolicha

Nejvíce práce měla výjezdová jednotka obce, která zasa-
hovala od ledna u 46 událostí. Největší byla povodeň v Ne-
mrlově, kde proběhly úklidové práce, čerpání studní, čistění 
propustí pod mosty, vynášení věcí ze zatopených domů, 
čerpání sklepů. Jednotka byla svým kolegům z Nemrlova 
nápomocna 4 dny. V Šumvaldě po bleskové povodni pomá-
hali členové jednotky s úklidem bláta štěrku utopených aut 
a všeho co bylo třeba. Těchto událostí, i když nepřímo, se 
účastnila i naše obec tím, že obci Šumvald přispěla peněži-
tým darem a obci Nemrlov materiální výpomocí. Tímto bych 
chtěl členům jednotky a obci poděkovat. 

MALÍNSKÁ OSMIČKA
POZVÁNKA NA SPORTOVNÍ AKCI
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Vážená paní, vážený pane,
jsme mladá rodina s dětmi a hledáme 
ke koupi rodinný dům se zahradou. 
Můžeme nabídnout i výměnu za náš 
byt 3+1 v Šumperku 
u Hlucháku, nedalekou zděnou garáž 
a doplatek rozdílu. 

RODINNÝ DŮM – VÝMĚNA

Děkujeme Vám za nabídku.

ideální pro rodinné oslavy,
zahradní párty, nebo jen tak

špička mezi domácími stolními 
chladiči, kompletní vybavení

na soudky piva už od 15 litrů

 

PRONÁJEM CHLADÍCÍHO
 ZAŘÍZENÍ NA ČEPOVÁNÍ PIVA

David Smolicha
Nový Malín 139

Půjčovna přívěsů 
606 056 433

Pars nova v Šumperku hledá:
Elektromechaniky, lakýrníky, 
mechaniky opraváře, 
svářeče a další

„Chci posouvat svou 
kariéru dopředu“

skoda.cz/kariera, 602 709 767

Pars nova, člen skupiny Škoda Transportation,
hlavní partner Draci Pars Šumperk 


