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VÝTISK PRO OBČANY ZDARMA

ZPRÁVY Z OBCE
ňujeme platbu bezhotovostní (přes bankovní účet) s uvedením jména a druhu poplatku do poznámky.

Řádné jednání Zastupitelstva obce, které bylo plánováno na 25. 3. 2020 od 17.00
hod. na sále KD Malečov bude odloženo
z důvodu opatření vlády ČR na nejbližší
možný termín, o kterém budete řádně informováni.

Obec dále obdržela dotaci ve výši 70 %
uznatelných nákladů na prodloužení ČOV
v Malečově.

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje
předala obecnímu úřadu sdělení o opravě silnic v k. ú. Malečov (průtah obcí Malečov), v k.ú. Čeřeniště (od křižovatky směrem na Lbín) a v k. ú. Rýdeč (průtah obcí
Rýdeč), která byla přesunuta z loňského
roku. Všechny akce by měly být realizovány
v průběhu roku 2020.
Informace k platbám za komunální odpad a psy pro rok 2020 – poplatky lze platit v pokladně obecního úřadu Malečov,
nebo na účet č. 2929411/0100.
Z důvodu nařízených opatření upřednost-

Ve všech obecních částech byly nově dodány popelnice na kovový odpad.
V Kulturním domě Malečov byly opraveny
pánské toalety.

Oprava toalet v KD Malečov.

ZE ŽIVOTA OBCE

Žádost obecního úřadu: prosíme všechny majitele nemovitostí v našem katastru,
aby si překontrolovali dobrou viditelnost
očíslování svých domů, které je důležité
pro potřeby integrovaného záchranného
systému, evidence svozu komunálního odpadu atd.

PLÁNOVANÉ AKCE

28. 2. 2020 proběhlo vítání 5 nových občánků. Krátké vystoupení
si pro přítomné připravily děti ze ZŠ Malečov.

O konání nebo zrušení následujících akcí vás budeme informovat
na stránkách obce nebo prostřednictvím informačních SMS.

7. 3. 2020 se na sále kulturního domu v Malečově uskutečnilo setkání k MDŽ, které uspořádali manželé Barvíkovi s přispěním obce
Malečov a Tašov. Za krásně připravenou akci velice děkujeme.

Dne 4. 4. 2020 byl u KD Malečov plánován od 11:00 hodin 6. velikonoční pivní jarmark, který byl zrušen.

12. 3. 2020 bylo předáno starostovi obce Petru Kůstkovi rozhodnutí
o přidělení „kotlíkových dotací“.
14. 3. 2020 měl proběhnout na sále kulturního domu Malečov
3. reprezentační ples obce Malečov. Vzhledem k aktuální situaci
byl ples přesunut na nejbližší možný termín. Zakoupené vstupenky tak zůstávají v platnosti.

Stejný osud pravděpodobně postihne i 30. 4. 2020 tradiční pálení
čarodějnic a stavění májky v Malečově před KD.
Obec připravuje na červen ve spolupráci s Docela velkým divadlem Litvínov divadelní představení „Hoří, má panenko“.
Provoz pošty Partner je od 17. 03. 2020 omezen na 2 hodiny denně, a to od 14:30 do 16:30 hod.. Lidé budou obslouženi pouze, pokud budou mít roušku či šátek.
Svoz NSKO byl z důvodu nastalé situace přesunut na 20. 06. 2020.

VÝZVA OBČANŮM

Snímek z vítání občánků.

Žádáme naše spoluobčany,
aby se řídili nařízením vlády ČR
ohledně volného pohybu osob
a vzájemného kontaktu.
DĚKUJEME!

NOVÁ SILNICE  NOVÝ NEPOŘÁDEK
My jsme v Čeřeništi moc rádi, že se udělala silnice směrem na Lbín, avšak zároveň
zklamáni přístupem a postojem pracovníků
ﬁrmy INSKY spol. s r.o., kteří po sobě zanechali nepořádek – sáčky a obaly od svačin se
zbytky, krabičky od cigaret, nádobky od značkovacích sprejů, nepotřebné lopaty, koště
a použité rukavice. Fotograﬁe ukazují, krom
nového povrchu, jen zlomek odpadků, které
silnici lemují. Zarážející je takové chování už
jen proto, že práce probíhala v lokalitě CHKO
– v přírodní chráněné památce Babinské louky, kde se nachází nepřehlédnutelné cedule,
které o tom informují.
Radek Antoš

KOUŘ Z KOMÍNŮ A SOUSEDSKÉ VZTAHY
Letošní zima nám připomněla, že kvalita ovzduší je u nás stále ještě ožehavým tématem. V mnoha lokalitách je přitom často dominantním zdrojem znečištění „jen“ pár čmoudících komínů. Ideálním řešením je především komunikace a domluva. V klidu, bez nařizování
a ultimát si se sousedem probrat různé alternativy. Slušně jej upozornit na fakt, že vás kouř obtěžuje. Pokud toto není možné, zbývá řešit
věc právní cestou.
Existují dvě cesty, jak sjednat nápravu - veřejnoprávní („přes úřady”) a soukromoprávní
(„přes soud”). V prvním případě poškozený v podstatě jen upozorní na porušování
obecně závazného předpisu a předá řešení
do rukou příslušného úřadu. V druhém případě vede spor sám a dokazovací břemeno je
na něm. Je-li znečišťovatelem soukromá oso-

ba, pak je nejlepší obrátit se na obecní úřad
obce s rozšířenou působností (Ústí nad Labem), který má oprávnění uložit provozovateli znečišťujícího zdroje opatření ke zjednání
nápravy nebo pokutu až do výše 50 000,-.
Možnost provádět kontrolu přímo v domě
znečišťovatele mají orgány obce s rozšířenou

působností. Kontrola je zaměřena jak na kamna nebo kotel, tak topivo, které se používá.
Bránit svá práva je možné také soukromoprávní cestou, podáním civilní žaloby proti
provozovateli zdroje znečištění. Právní oporu najdete v Občanském zákoníku §§ 1012
a 1013.
Jan Mikoláš

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALEČOV
Ještě před uzavřením školy v důsledku epidemie korona viru, stihli jsme toho ve výuce i mimo ni docela dost. Posuďte sami.
V prosinci děti ze školky svým nejbližším
předvedly na vánoční besídce část toho, co je
paní učitelky naučily. Aby se všichni vešli, konala se besídka v zaplněném sále KD Malečov.
Naši malí šikulové nenechali jedno oko suché.
V novém roce děti ze školky představení netvořily, ale naopak navštívily ,,Příhody včelích
medvídků“ v Severočeském divadle v Ústí nad
Labem.
Na konci ledna obdrželi prvňáčci svoje první vysvědčení.
Po pololetních prázdninách proběhlo školní kolo recitační soutěže a nejlepší žáci vyra2

Březnové lyžování v Bedřichově.
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zili reprezentovat malečovskou základní školu
na soutěž do Petrovic. A byl to úspěch! Magdaléna Tlustá byla nejlepší ve své kategorii
a Valérie Popílková obdržela speciální ocenění
za recitaci vlastní básně. Máme u nás opravdu
šikovné žáky.
V únoru připravila škola ve spolupráci s obcí
dětský maškarní karneval. Malečovský kulturní dům byl plný dětí a jejich nejbližších. Tancovalo se, soutěžilo a jen tak dovádělo. Podle
úsměvů na tváři všech zúčastněných se akce
povedla.
V průběhu února začala celá ZŠ dojíždět
na výuku plavání, která probíhá ve spolupráci
s PF UJEP v Ústí nad Labem.
Březnová odstávka dodávek elektrické
energie v Malečově nasměrovala školáky
za poznáním do ZOO, a také za poznáním stavu beztíže do střekovského trampolínového
centra. Děti ze školky si plnými doušky užily
pohybu v ústecké Pampalánii.
V průběhu druhého pololetí navštěvují
předškoláci různé hodiny vyučování v základní škole a seznamují se s jejím prostředím

Předávání prvních vysvědčení prvňáčkům.

Únorový dětský maškarní karneval.
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a fungováním. Zapojují se do výuky a zkouší
si, jaké je to být „velkým“ školákem.
Druhý březnový týden strávilo 15 žáků
ve škole v přírodě zaměřené na lyžování.

I když letošní zima sněhu moc nepřála, v Bedřichově jsme si ho užívali celý týden a zlepšili
se jak na sjezdovkách, tak zejména na běžkách.

Školáci v březnu navštívili ústeckou ZOO.

Předškoláci na návštěvě základní školy.

Dovádění předškoláčků v ústecké Pampalánii.

Konec pololetních prázdnin byl ve znamení recitační soutěže.
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V důsledku současné epidemie jsme bohužel byli nuceni 11. března zavřít základní školu
a následovalo i uzavření školky. Rodiče a žáci
se školou komunikují elektronicky a telefonicky a v učivu pokračujeme dál. Zaměstnanci
školy nezahálí a využívají vzniklý čas k dalšímu sebevzdělávání a tvoření věcí, na které
během roku obvykle nezbývá mnoho času.

Pokud nedojde k nějakým mimořádným
událostem, platí termíny plánovaných akcí.

Termín zápisu do 1. ročníku ZŠ je úterý
7. 4. 2020 od 13:00 do 17:00.

V týdnu od 18. května se „základka“ chystá
na školu v přírodě do Holan.

Zápis do mateřské školy se koná v úterý
5. 5. 2020 od 12:00 do 16:30.

Následující termíny zápisů do ZŠ a MŠ jsou
stále v platnosti:

Všechny potřebné informace naleznete na
www.zsmalecov.cz.

Výuka plavání pro školáky začala v únoru.

Předškoláci ve střekovském trampolínovém centru.

SPORT • KULTURA • SPOLKY
Rádi uveřejníme každý zajímavý příspěvek v duchu výzvy „Staňte se spolutvůrci Listů z Malečovska“. Adresu k zaslání znáte:
standahlad@email.cz. Článek je možné přinést i v listinné podobě na OÚ Malečov. Všem přispěvatelům děkujeme.

MYSLIVECKÝ SPOLEK LABSKÉ STRÁNĚ MALEČOV
Předseda: Petr Kůstka, st.
Letošní zima byla mírná a pro zvěř příznivá;
je už na odchodu a jaro ťuká na dveře. V zimním období, které nazýváme dobou nouze
nebo strádání, jsme zvěř pravidelně přikrmovali. Nejen proto, ale i díky mírné zimě jsme
zaznamenali nízký úhyn zvěře. To však neplatí
o zvěři sražené na silnicích.

Koncem roku 2019 jsme provedli tři naháňky na divočáky. Černou zvěř (divočáky) musím zmínit především v souvislosti s africkým
morem prasat, který se v České republice podařilo odstranit. Bohužel v současné době se
mor rozmohl v Polsku a rozšiřuje se směrem
k Německu, jen pár kilometrů od našich hranic. Proto je stále nutné černou zvěř intenzivně lovit.
Koncem měsíce března nám končí myslivecký rok, a tak se připravujeme hodnotit
4
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svou práci za ten rok uplynulý. Výroční schůze
se uskuteční v dubnu tohoto roku. Bylo provedeno sčítání zvěře, a na jeho základě je vypracován plán chovu a lovu spárkaté zvěře.
Náš spolek tradičně uspořádal oblíbený
myslivecký ples, na kterém byli v rámci obřadu přijati do našich mysliveckých řad tři noví
myslivci.
Myslivosti zdar!
Petr Kůstka, st.
ČÍSLO 1/2020

ČEŘENIŠŤŠTÍ PATRIOTI, Z. S.
Předseda: Radek Antoš
Vzhledem k nastalé situaci se zřejmě nebudou moci uskutečnit plánované akce, např. 4. dubna jsme se chtěli připojit k celorepublikové
akci Ukliďme Česko. Jsme přesvědčeni, že jakmile to bude možné, brigádu bez ohledu na celostátní termín uskutečníme s jistotou. Za dobu,
kdy pořádáme tyto úklidy, se nám podařilo odstranit přes 20 tun odpadků. Tradiční pálení čarodějnic je rovněž závislé na podmínkách.
V případě, že bude možné „pálení“ uskutečnit, budeme vás o tom včas
informovat.
Jako každý rok se podílíme na organizování Noci kostelů, která by se
měla konat v pátek 5. června od 18 hodin v kostele v Čeřeništi a v Proboštově. Případné konání nebo nekonání akce vám sdělíme rovněž
podle vývoje událostí.

Snímek ze zpívání v kostele ze dne 24. 12. 2019.

FK MALEČOV JDE DO BOJE O SETRVÁNÍ V SOUTĚŽI!
Fotbalisté FK Malečov vstoupí v sobotu
21. března tohoto roku do jarní části sezony. Zapojí se do soutěže z nelichotivého
předposledního, třináctého místa tabulky.
Svěřenci trenérů Martina Kodaje a Aleše
Procházky vstupují do jarních fotbalových
klání ze třináctého místa tabulky, kde skončili
díky nezdařilým výkonům v posledních podzimních zápasech, s nelehkým úkolem vybojovat pro konečné účtování takové umístění,
které by zabezpečilo setrvání v soutěži II. třídy.
V náš neprospěch se bohužel staví i fakt,
že celou jarní část soutěže nebudeme moci
z důvodu stále probíhající rekonstrukce hřiště
využívat výhody domácího prostředí, a všechna utkání, která by byla za standardního stavu
hrána na hřišti v Malečově, se odehrají na stadionu TJ Svádov-Olšinky.

Los jarní části – II. třída, dospělí:
14. kolo

21. března

(15.00)

FK Malečov – FK Chuderov „B“

15. kolo

28. března

(15.00)

TJ Chlumec „B“– FK Malečov

16. kolo

4. dubna

(16.30)

FK Malečov – Jiskra Velké Březno

17. kolo

11. dubna

(10.30)

Slovan Chabařovice – FK Malečov

18. kolo

18. Dubna

(17.00)

FK Malečov – MSK Trmice

19. kolo

26. dubna

(17.00)

FK Neštěmice „B“ – FK Malečov (UMT)

20. kolo

2. května

(17.00)

FK Malečov – TJ Povrly

21. kolo

10. Května

(17.00)

TJ Mojžíř „B“ – FK Malečov

22. kolo

16. května

(17.00)

FK Malečov TJ Sebuzín

23.kolo

23. května

(10.15)

TJ Přestanov – FK Malečov

24.kolo

30. Května

(17.00)

FK Malečov – SKP Ústí nad Labem

25. kolo

6. června

(17.00)

FK Malečov – FKA Velké Chvojno

26. kolo

13. června

(17.00)

SK Petrovice – FK Malečov

Prvním soupeřem odvetné části bude
21. března 2020 čtvrtý tým FK Chuderov „B“.

Všechna tučně vytištěná utkání budou hrána na stadionu TJ Svádov – Olšinky.

Věříme, že po zimní přípravě se bude naše
mužstvo chtít prezentovat kvalitními výkony
a ziskem potřebných bodů.

Los jarní části – II. třída, mladší žáci:

Vážení čtenáři, všechny uvedené termíny a plány byly stanoveny v době před vypuknutím epidemie koronaviru. Vývoj soutěží je momentálně zcela nepředvídatelný.
Přejeme všem sportovcům i příznivcům
hodně zdraví.

12. kolo

5. dubna

(10.00)

TJ Skorotice – FK Malečov

13. kolo

11. dubna

(13.30)

FK Malečov – FK Chabařovice

14. kolo

18. dubna

(13.30)

FK Neštěmice „B“ – FK Malečov

15. kolo

25. dubna

(13.30)

FK Malečov – FK Chuderov

16. kolo

2. května

(10.00)

TJ Vaňov – FK Malečov

17. kolo

9. Května

(13.30)

FK Malečov – TJ Povrly

18. kolo

16. května

(10.00)

FK Velké Březno – FK Malečov

19. kolo

23. května

(13.30)

FK Malečov – TJ Petrovice

20. kolo

31. května

(09.30)

SK Brná – FK Malečov

21. kolo

6. června

(13.30)

FK Malečov – TJ Svádov-Olšinky

22. kolo – volno

30. Května

(17.00)

FK Malečov – SKP Ústí nad Labem

Všechna tučně vytištěná utkání budou hrána na hřišti s UT na Kamenném Vrchu.
ČÍSLO 1/2020
2020
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MALEČOVSKÝ ROZHLED, Z. S.
Tak je to tady, budeme otevírat! Ve chvíli, kdy čtete tyto řádky,
je rozhledna dostavěná, ale ještě není zkolaudovaná. Domníváme
se, že jsme na kolaudaci dobře připraveni, že máme všechny potřebné podklady, ale s úředníkem nikdy nevíte.
Nejdříve malý výlet do historie
Po zhruba 10 letech diskuzí a příprav bylo v květnu roku 2015 vydáno stavební povolení. Žádost o dotaci nebyla vyslyšena a hrozilo, že
i toto, v pořadí již druhé, stavební povolení pozbyde platnosti. Proto
jsme na podzim roku 2016 založili spolek s cílem sehnat potřebné ﬁnanční prostředky a zajistit výstavbu. S obcí Malečov jsme uzavřeli
smlouvu o spolupráci a byli zmocněni k jednání s orgány státní správy
a uzavírání smluv se subdodavateli. V průběhu tří roků se nám podařilo
shromáždit potřebných 550 tis. Kč a v letech 2018 a 2019 zajistit výstavbu. Spodní stavbu provedla společnost INSKY, s. r. o., horní stavbu tesař
a klempíř Martin Andráš ze Žitenic za vydatné pomoci chlapů kolem
vleku.

Stav ke dni 7. dubna 2019.

Kdy chceme otevírat?
Zvolili jsme symbolické datum 8. 5. 2020. Svátek, kdy si budeme připomínat 75. výročí ukončení 2. světové války. Všichni tehdy byli plni euforie, věříme, že i Ti z Vás, kdo se účastní slavnostního otevření, budete
mít radost. Rádi bychom při této příležitosti založili tradici každoročního běhu do vrchu v kategoriích děti a dospělí. Cíl běhu bude na vrcholu
Lucemburkova kopce pod rozhlednou.

Stav ke dni 31. srpna 2019.
Stav ke dni
22. února 2020
– pohled
na originálně
ztvárněný
okapový chrlič.

Stav ke dni 1. srpna 2018.

Program:

Stav ke dni 27. září 2018.
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• 9.00 až 10.00 hod. prezentace účastníků běhu do vrchu
• 10.15 až 10.35 hod. běh dětí (start u provazového vleku)
• 10.45 až 11.20 hod. běh dospělých (start u spodní stanice vleku)
• 11.50 hod. vyhlášení vítězů
• 12.00 hod. slavnostní otevření rozhledny, přestřižení pásky
Občerstvení zajištěno na vrub spolku, programem nás bude provázet David Cihlář.
Všichni jste srdečně zváni, přijďte se pokochat! Prosíme, sledujte
situaci týkající se epidemie koronaviru a respektujte aktuální nařízení vlády ČR. Děkujeme!
Zdeněk Petr
LISTY Z MALEČOVSKA
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RÝDEČ  HISTORIE OBCE
Rýdeč (německy Ritschen) je ves v nadmořské výšce 410 a je zmiňována roku 1407
jako majetek Liběšic, později Ploskovic. Od
roku 1971 je společně s nedalekou Řetouní
částí Malečova. Jméno obce patrně pochází
z mužského osobního jména Rýdek (zdrobnělina německého osobního jména Rido), od
původního názvu Rýdkův dvůr.

Historická pohlednice Rýdeče.
Osada vznikla pravděpodobně v období,
kdy zdejší území patřilo řádu německých rytířů. Dlouhou dobu byla její existence spjata
s ploskovickým panstvím. Koncem 18. století
tu bylo 50 domů, o sto let později jen o čtyři
domy více. Žilo v nich přes 250 lidí, většinou
německé národnosti. Živili se převážně polním hospodářstvím. Děti docházely do školy ve Staňkovicích. Po druhé světové válce
počet obyvatel klesl na méně než polovinu
předválečného stavu a s určitými výkyvy klesal počet lidí i nadále. V 90. letech 20. století
pozvolna začalo lidí přibývat.
Rozvolněná stavba sídla je protažena podél silnic Tašov – Rýdeč – Třebušín a podél
souběžné místní komunikace v závěru mělkého údolí, otevřeného k východu.
Ještě v meziválečném období byla ves bohatá na dřevěné objekty lidové architektury,
které v chátrající podobě přežívaly do 70. až
80. let 20. století. V současnosti nalezneme
jen malé zbytky.
Dolní Rýdeč (Nieder Ritschen) je stavebně
odloučená část vsi při silnici na Všeradiště.
Z architektonického hlediska je zde zajímavý
areál čp. 44 s několika roubenými stavbami;

Nedatovaný historický snímek (nahoře) a současný pohled na Rýdeč (dole).
původní štíty se „sluncovým“ motivem byly
bohatě řezané, některé později opracované
zjednodušeně. Soubor staveb doplňuje sušárna ovoce z kamenného zdiva. V obci se
nacházela empírová kaple z 1. poloviny 19.
století, která zchátrala a byla v roce 1975 rozebrána na stavební materiál.
V obci se nachází pomník obětem 1. světové války, který věnovali obyvatelé obci Rýdeč
v červnu 1924.
Necelých 500 m severovýchodně odtud
probíhala těžba kamene v masivu Kamenného vrchu, který je z větší části odtěžen. Činnost lomu skončila v druhé polovině 70. let

Zachovaná a dobře udržovaná stavba lidové architektury domu č. p. 44 v Rýdeči.
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20. století velkým sesuvem zvětralin do prostoru těžebny.
Od severu a západu je obec chráněna vysokými kopci, proto se zde daří ovocnému
stromoví. Z obce je otevřený pohled na Pannu, Kalich a Sedlo.
Zdroj:
http://www.ukp98.cz/polabi/labe/obce/ul/rydec.htm

Pomník obětem 1. světové války v Rýdeči.
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PRO CHVÍLE VOLNA
Vážení čtenáři, v následující osmisměrce se ukrývá vzkaz redakce tohoto zpravodaje všem obyvatelům. Znění tajenky je uvedeno drobným
písmem ve spodní části stránky (otočeno o 180°).

ANTÉNA AUTODROM BAŠTA BATOH BODLÁK BRADA BRLOH DÁVKA DEMONTÁŽ DOKLAD
DRŽÁK DŮCHOD ELEKTROŠOK ETIKA FAZOLKA GORILA HANKA HŘEBEN CHYBA INFORMACE
INTERPUNKCE KANÁL KAPSA KLAPOT KOKOS LETÁK LIJÁK LIKÉR MAKETA MATRACE POPEL
PŘÍSTAV PŘÍŠERA SEMESTR SVAČINA SVATOZÁŘ ŠANCE ÚHLOMĚR ÚSPORA VESNICE
Řešení tajenky: Přejeme vám pevné zdraví

Zpravodaj LISTY Z MALEČOVSKA jako periodický tisk samosprávného územního celku vydává obec Malečov pro území Malečovska, 403 27 Malečov,
IČ 00266884, evidenční číslo MK ČR E 22331. Vychází v Malečově jednou za 3 měsíce v nákladu 350 ks. Redakce: Mgr. Stanislav Hladký – šéfredaktor, korektura
textu, Mgr. Věnceslava Brandová – korektura textu, Lenka Barvínková – redaktorka, Radek Antoš – fotoreportér. Příspěvky, náměty, dotazy, foto (do 2 MB) zasílejte
na standahlad@email.cz, eventuálně předejte osobně na OÚ Malečov, tel. č. 475531547. Sazba a tisk: Imagine Media, s.r.o. U delších příspěvků si redakce vyhrazuje
právo obsah bez porušení smyslu přiměřeně zkrátit, a také právo na korekturní zásahy. Na zveřejnění příspěvků nevzniká právní nárok. Nevyžádané materiály se
nevracejí. Redakce neodpovídá za obsah inzerce.
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