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VÝTISK PRO OBČANY ZDARMA

ZPRÁVY Z OBCE
Nový ÚP – v červenci proběhlo druhé, opakované veřejné projednání nového územního plánu. Závěrečné schvalování na ZO
Malečov by mělo proběhnout v průběhu
měsíce října 2020.

V Rýdeči se dokončuje oprava střechy
na kulturním domě.

Během letních prázdnin byly opraveny sociálky pro děti a zaměstnance a šatna ve
školní jídelně ZŠ a MŠ Malečov.

Ke konci srpna bylo po rekonstrukci uvedeno do provozu fotbalové hřiště v Malečově.

Obec získala od Ústeckého kraje dotaci
na opravu tatry pro SDH.

Od srpna probíhá v obci Malečov rekonstrukce vodovodu a dostavba kanalizace
(na dostavbu získala obec dotaci od Ústeckého kraje).
V Čeřeništi byl úspěšně zhotoven obecní
vrt, který se nyní dokončuje v podobě propojení na stávající rezervoáry.

Obyvatelé Malečova vybrali nový znak obce.

ZE ŽIVOTA OBCE
29. 8. 2020 se uskutečnila akce „Ukončení prázdnin a dětský den, tak
trochu jinak“.
Na spolupráci se podílela Obec Malečov, Spolek Malečov a SDH. Na
děti čekala spousta soutěží, velký skákací hrad, bungee running, hasičský výjezd, diskotéka, pohádka a stezka odvahy. O občerstvení se
postaral pan Barvík (Hostinec Pod Kaštanem) a koktejlový bar, který
zajistila obec.
Všem, kteří se na tomto dni podíleli, velice děkujeme.

PLÁNOVANÉ AKCE
Tradičně bychom rádi uspořádali 28. 11. 2020 vánoční trhy, na jejichž přípravě již intenzivně pracujeme. Věříme, že nám záměr nezhatí případné mimořádné opatření v souvislosti s covid-19.
Svoz NSKO bude 14. 11. 2020.
Na uvedená místa budou přistaveny vozy společnosti Marius Pedersen a. s. vybavené speciálními nádobami pro sběr nebezpečných
odpadů.
PŘIJÍMÁNY BUDOU NÁSLEDUJÍCÍ DRUHY ODPADŮ:
LÉKY, MASTI, ROZTOKY, ZBYTKY STARÝCH BAREV, VŠECHNY DRUHY
BATERIÍ, OLEJOVÉ FILTRY, DOMÁCÍ CHEMIKÁLIE, ZÁŘIVKY, MOTOROVÉ OLEJE, ZAOLEJOVANÉ PŘEDMĚTY, VYŘAZENÉ ZAŘÍZENÍ, PNEUMATIKY Z OSOBNÍCH VOZŮ a KOVY

V minulých listech byla zveřejněna anketa
pro výběr znaku obce Malečov. Z ankety,
která byla ukončena v červenci, vzešel jednoznačně jako vítězný návrh č. 1. Na tvorbě
obecního znaku pracovala Heraldická kancelář „Dauphin“ Roudnice nad Labem, která
detailně zpracovala 5 návrhů znaků včetně
návrhu vlajek pro naši obec. Ze všech anketních lístků byla vylosována slečna Mariana
D. z Malečova, která vyhrála wellness pobyt.

Tímto žádáme občany, aby na určená stanoviště odevzdávali pouze
odpad, který je výše přesně deﬁnován.
Svoz neslouží k odvozu starého nábytku a ostatního velkoobjemového odpadu!
Stanoviště pro odložení odpadu:

čas svozu

Němčí – u kontejneru

9.35 – 9.50

Čeřeniště – u spodních kontejnerů

10.00 – 10.15

Rýdeč – za KD

10.25 – 10.40

Řetouň – u rybníka

10.50 – 11.05

Proboštov – hor. Zastávka

11.15 – 11.30

Proboštov – za KD

11.35 – 11.50

Horní Zálezly – náves u kontejneru

12.00 – 12.15

Pohoří – dolní část

12.20 – 12.35

Malečov – prostor sběrného dvora

12.45 – 13.00

Březí – náves

13.15 – 13.30

Poděkování
Na přání paní Jany Madovcové z Malečova bychom
rádi prostřednictvím Listů vyjádřili obrovské
díky panu Petru Kůstkovi, Lence Barvínkové
a Jaroslavu Kindermannovi, kteří dne 15. 7. 2020
svou duchapřítomností paní Janě zachránili život,
když byla napadena a pobodána vosami.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALEČOV
Po komplikacích, které všem na jaře způsobila epidemie covid-19, se
na konci května vrátily děti do školy i školky a výuka probíhala za zvýšených hygienických opatření. Distanční výuka byla náročná pro žáky,
jejich rodiče i učitele, a všichni uvítali návrat do školy. Jsme rádi, že si
školáci mohli převzít vysvědčení osobně. Žáci k vysvědčení obdrželi
slovní hodnocení a tohoto trendu se škola bude držet i do budoucna.

Předškolní děti mají k dispozici řadu pěkných venkovních hraček.
vylepšily a vyzdobily vnitřní prostory MŠ. Paní učitelky připravovaly pro
děti ze školky pracovní listy. Učitelé se vzdělávali na dálku prostřednictvím různých online seminářů.
Snímek z předávání vysvědčení žákům naší školy.
I nás obtížná situace popostrčila k zavádění nových prvků a forem
do výuky a způsobu hodnocení, na jejichž aplikaci v běžném režimu
nezbýval čas ani síly. Období nepřítomnosti dětí využily také paní učitelky ve školce, aby vytvořily nové herní prvky ve školní zahradě (pocitový chodník, kuličková dráha, silnice s městečkem, kuchyňka), a také

V průběhu léta byla provedena úprava prostor šatny školní jídelny
a hygienického zázemí pro zaměstnance. Tato investice byla možná jen
díky výborné spolupráci se zřizovatelem – OÚ Malečov.

Šatna školní jídelny.

Během prázdnin jsme vytvořili nový školní web. Adresa zůstává stejná: www.zsmalecov.cz.

Venkovní herní prvky a zázemí pro děti v mateřské škole.
2

Nový školní web www.zsmalecov.cz.
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Nový školní rok jsme zahájili bez větších omezení a doufáme, že se
nám případné významné komplikace, spojené s epidemiologickou
situací, vyhnou. Pokud by nastala nutnost distanční výuky, má škola
nachystanou jednotnou platformu pro komunikaci se žáky v online

prostředí, a je také připravena pomoci žákům, kteří nemají potřebné
vybavení.
Přivítali jsme 7 nových prvňáčků. Přejeme jim, aby je učení bavilo
celý život stejně, jako je baví nyní v první třídě. Do mateřské školy v září
nastoupilo 5 dětí.
V prvním týdnu vyrazili všichni školáci na společný výlet na Vysoký
Ostrý.
Pro tento školní rok máme v plánu zimní školu v přírodě spojenou
s lyžováním, výuku plavání ve spolupráci s UJEP a letní školu v přírodě.
Naplánovánu máme celou řadu akcí v rámci preventivního programu,
vzdělávacích programů, projektů a výletů. A to jak pro žáky ze školy,
tak děti ze školky.

Sedm nových prvňáčků.

Prvňáčci na vrcholovém ochozu rozhledny na Vysokém Ostrém.

Společná fotka školáků na vrcholu Vysokého Ostrého.

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.

MALEČOVSKÝ ROZHLED, Z. S.
V minulém čísle zpravodaje jsme se zmínili o druhém projektu spolku, nazvaném
„Obnova drobných sakrálních staveb”
na Malečovsku. V první fázi bychom chtěli
zmapovat všechny kříže, boží muka, výklenkové kaple i sochy, které na území Malečovska stály. Ve spolupráci s Národním
památkovým ústavem v Ústí nad Labem vycházíme ze soupisů, které ve 30. letech 19.
století pořídily farnosti v Proboštově, Svádově, Církvicích a Třebušíně. Nápomocné
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bylo rovněž tzv. vojenského mapování, které
proběhlo ve druhé polovině 18. století a potom ještě v průběhu 19. století. Ve druhé fázi
bychom chtěli dochované památky zdokumentovat a ve fázi třetí se u poškozených
památek pokusit jejich stav napravit. Už jen
překlad soupisů farností, psaných v němčině
kurentem, něco stojí...
Proto se obracíme na všechny příznivce
a zájemce o historii Malečovska s prosbou
LISTY Z MALEČOVSKA

o zvážení ﬁnančního daru přímo na účet
9661917028/5500, k tomuto účelu speciálně zřízený, nebo formou darovací smlouvy,
kterou je možné využít ke snížení základu
pro výpočet daně z příjmů.
Aby toho nebylo málo, pustili jsme se
ve spolupráci s Radkem Antošem a Patrikem
Hartem do třetího projektu, a to odstranění vlhkosti ze základů kostela Panny Marie
Pomocnice křesťanů v Čeřeništi a zajištění
3

jeho statiky. V průběhu srpna mj. v kostele proběhla schůzka se zástupci Biskupství
litoměřického, děkanem Karlem Havelkou
a stavebním technikem Ivem Fiedlerem. Zde
bylo dohodnuto zmocnění našeho spolku
k jednání se třetími stranami a úřady ohledně projektu a získání souhlasu stavebního
úřadu. Po schůzce se statikem v kostele dne
17. 9. 2020 byly zahájeny projektové práce. I na tuto akci jsme zřídili speciální účet,
a to 9661917036/5500. Každý bude moci
na našich nových www stránkách (předpoklad spuštění k 25. 9. 2020) sledovat příjmy
a výdaje na jednotlivé projekty.
V této souvislosti uvádíme ještě číslo účtu
k rozhledně: 9661917001/5500. Všechny
dosavadní náklady máme úspěšně pokryty,
na účtě už nám ale zbývá jen 23,42 Kč. Uvítáme, kdyby nás někdo chtěl podpořit. Údržba rozhledny bude samozřejmě vyžadovat i následnou péči. Zájemci o spolupráci
na uvedených projektech se mohou ozvat na
info@malecovskyrozhled.cz
Zdeněk Petr,
Radek Antoš (kostel Čeřeniště)

Celkový pohled na špatný stav zdiva způsobený vlhkostí – interiér kostela Panny Marie
Pomocnice křesťanů v Čeřeništi.

Prostor za oltářem.

Pohled na současný stav fasády kostela.

Viditelné praskliny ve zdivu vstupní části kostela.

Vlhkostí zřetelně narušené zdivo v prostoru zákristie.
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MYSLIVECKÝ SPOLEK LABSKÉ STRÁNĚ MALEČOV
Předseda: Petr Kůstka, st.
Vážení občané Malečovska, v posledním
článku jsem zmínil, že nám končí myslivecký
rok na konci března a že budeme svoji práci
hodnotit na výroční schůzi v dubnu. K tomu
už však nedošlo z důvodu koronaviru. Naše
činnost nebyla výrazně ohrožena, pouze jsme
se nesměli scházet na členských schůzích
a na veterinární správě jsme museli dodržovat nařízené opatření. V odlovu jsme omezení
rovněž nebyli.

Ukázka sanace krmelců.
V měsíci květnu nám začal odlov srnců
a v dalším období odlov zvěře muﬂoní a dančí. Divočáci se samozřejmě loví po celý rok.
V září začneme přikrmovat zvěř jádrem, především ovsem, který je nejvhodnější.

Výřad po společném honu.

Zřejmě ne všichni to vědí, ale je zde možnost odkoupit si u nás celou zvěř. Zvířata
jsou čerstvá, uložená v chladicím boxu, veterinárně prošetřená s lístkem o původu zvěře
a opatřena razítkem prohlížitele.

V případě zájmu nás můžete kontaktovat: myslivecký hospodář Michal Temer, tel.
777 656 814, nebo předseda MS Petr Kůstka
st., tel. 606 622 192.
Ceny – dančí 50 Kč/kg, srnčí 80 Kč/kg, mufloní 30 Kč/kg, divočák větší 30 Kč/kg.
Přeji Vám všem v této době hlavně zdraví
a pohodu a věřím, že i přes současný nárůst
tento vir opět zmizí. Myslivosti zdar!
Petr Kůstka st.

FK MALEČOV VSTUPUJE DO ROČNÍKU 2020/2021 NA DOMÁCÍM, NOVĚ ZREKONSTRUOVANÉM HŘIŠTI
Je středa 12. srp20 15.00 hodin
na 2020
a zá
zástupce společnosti EUROGREEN,
s.r.o.,
(zhotovitel
rekonstrukce
hrací
kon
plochy
ploch hřiště FK Malečov)
lečov po provedené
kontrole
právě vyřkl
kont
to, co všichni domácí fotbal
fotbalisté a fanoušci
dlouho očekávali: „Travnatý povrch hřiště je
kvalitní, a je schopen trvalé zátěže“. Následná
kontrola provedená členy sportovně technické komise Okresního fotbalového svazu v Ústí
nad Labem potvrdila, že stav nového hřiště
odpovídá podmínkám stanoveným pro konání oﬁciálních mistrovských fotbalových zápasů, a nic nebránilo tomu, aby k prvnímu utkání vyběhli malečovští „Štíři“ a sehráli na „nové
trávě“ přípravný zápas s malými fotbalisty
SK Brná.
Po téměř roční přestávce má náš klub hřiště s opravdu kvalitním travnatým povrchem.
ČÍSLO 3/2020

II. třída, dospělí – los podzimní části soutěže
Sobota

5. září

(16.00)

FK Malečov – FK Chuderov „B“

Sobota

12. září

(17.00)

Hraničář Petrovice – FK Malečov

Sobota

19. září

(16.00)

FK Malečov – Jiskra Velké Březno

Sobota

26. září

(16.00)

FK Malečov – FKA Velké Chvojno

Sobota

3. října

(10.30)

TJ Povrly – FK Malečov

Sobota

10. října

(16.00)

FK Malečov – MSK Trmice

Soobota

17. října

(10.30)

TJ Libouchec „B“ – FK Malečov

Sobota

24. října

(14.30)

FK Malečov – FK Chabařovice

Sobota

31. října

(14.00)

TJ Sebuzín – FK Malečov

Sobota

7. listopadu

(14.00)

FK Malečov – TJ Přestanov

Neděle

15. listopadu

(12.30)

FK Neštěmice „B“ – FK Malečov

Všechna tučně uvedená utkání budou hrána na hřišti FK Malečov.
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Při této příležitosti je naší milou povinností
připomenout výraznou podporu představitelů obce při realizaci celého záměru. Za rozvoj
sportovišť v obci patří velké díky starostovi
Petru Kůstkovi a místostarostce Lence Barvínkové. Bez jejich obrovské podpory by klub tak
náročnou akci nezvládl. Na dokončovacích
pracích se samozřejmě podíleli členové klubu,
ale i další obecní spolky, kterým rovněž patří
naše podkování.
Díky všem těmto lidem mohli svěřenci Martina Kodaje a Aleše Procházky začít podzimní
část fotbalové sezony 2020/2021 na svém,
kvalitním hřišti. První mistrovský zápas zde
odehráli 22. srpna. V prvním zápase jim byla
soupeřem rezerva Mojžíře; po odehrané první půli sice s nimi prohrávali už 0 : 3, avšak
po přestávce jsme se dočkali velkého obratu
– konečného vítězství 7 : 4!
Jsme přesvědčeni, že nové hřiště přiláká
naše příznivce, kteří si sem v hojném počtu
určitě cestu najdou.

II. třída starší žáci 8 + 1 – los podzimní části části soutěže
Sobota

5. září

(10.00)

FK Malečov – FK Chuderov

Neděle

13. září

(10.30)

Jiskra Velké Březno – FK Malečov

Sobota

26. září

(10.00)

FK Malečov – TJ Povrly

Neděle

4. října

(10.00)

TJ Skorotice – FK Malečov

Sobota

10. října

(10.00)

FK Malečov – TJ Svádov–Olšinky

Neděle

18. října

(13.00)

TJ Vaňov – FK Malečov

Neděle

25. října

(10.00)

Spartak Tisá – FK Malečov

Sobota

31. října

(10.00)

FK Malečov – SK Brná

Všechna tučně uvedená utkání budou hrána na hřišti TJ FK Malečov.

ČEŘENIŠŤŠTÍ PATRIOTI, Z. S.
Předseda: Radek Antoš
Vážení čtenáři a příznivci, častá omezení nám ne vždy umožňují
uskutečnit akce, neboť se jedná většinou o akce společné. V podzimním období bychom rádi uspořádali drakiádu, kde určitě nebude pro6

blém s požadovanými rozestupy a vše se děje v přírodě. Termín drakiády ještě přesně nemáme, ale rádi vás o něm budeme informovat na
naší facebookové stránce (Čeřeniště), nebo prostřednictvím informační
SMS. Doufáme, že nám okolnosti budou příznivé. Přejeme všem hodně zdraví a těšíme se na vaši účast!
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SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ ROZHLEDNY NA LUCEMBURKOVĚ KOPCI  MALEČOVSKÝ ROZHLED
Tak jsme se dočkali! Na slavnostní otevření
rozhledny srdečně zveme (nejen) všechny
občany Malečovska!

Běh do vrchu
„LUCEMBURKŮV VÝŠLAP“
PROPOZICE:
Místo
konání:

Skiareál Pohoří u Malečova

Kategorie: Děti
(do 12 let; společný běh
chlapci a děvčata)
Junioři
(běh chlapci, běh děvčata)
Dospělí od 18 let
(běh muži, běh ženy)
Kapacita:

Děti:
přihlášky bez omezení počtu

LUCEMBURKŮV KOPEC
ROZHLEDNA  SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ

28. 9. 2020
10.00 hod. – běh do vrchu – děti a junioři
10.45 hod. – běh do vrchu – dospělí
12.00 hod. – přestřižení pásky,
oﬁciální otevření rozhledny
17.00 hod. – vzlet horkovzdušného balonu

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
PO CELÝ DEN

LUCEMBURKŮV VÝŠLAP
1. ROČNÍK TRADIČNÍHO BĚHU DO VRCHU
do 25. 9. 2020

Junioři:
přihlášky bez omezení počtu
Dospělí:
do 125 účastníků,
muži a ženy celkem
Termín
konání:

– registrace na info@malecovskyrozhled.cz
(jméno, příjmení, datum narození, bydliště)
9.00 až 10.00 hod. – registrace na místě
10.00 hod.
– běh „děti“ do 12 let (start: provazový vlek, cíl: vrchol kopce)
10.20 hod.
– běh „junioři“ (start: provazový vlek, cíl: vrchol kopce)
10.45 hod.
– běh „dospělí“ od 18 let (start: spodní stanice vleku, cíl: vrchol kopce)
11.45 hod.
– vyhlášení vítězů na vrcholu kopce

HODNOTNÉ CENY PRO VÍTĚZE

28. 9. 2020

Registrace: do 25. 9. 2020
na info@malecovskyrozhled.cz
[jméno, příjmení,
datum narození,
obec (bydliště)]

T KDE TO VŠECHNO PROBĚHNE? T

na místě v den běhu
od 9.00 do 9.45 hod.
Časy běhů: Děti:
Junioři, děvčata:
Junioři, chlapci:
Dospělí, ženy:
Dospělí, muži:

10.00 hod.
10.20 hod.
10.30 hod.
10.45 hod.
11.00 hod.

Délka běhu děti a junioři:

125 m

Převýšení:

25 m

Délka běhu dospělí:

500 m

Převýšení:

115 m

Startovní čísla:

ano

www.malecovskyrozhled.cz
K dispozici:
• v cíli zdarma pro děti a juniory 1/3 l láhev Mattoni, tatranka,
pro dospělé běžce pivo Březňák 12°;
• 2 mobilní toalety (ženy, muži) s umyvadlem a WC v kiosku.
Občerstvení za úplatu:
pro všechny v areálu u kiosku (nealko, pivo, klobásy aj.).
Ozvučení:
ano, s moderátorem (David Cihlář).

Diplomy a ceny:
u všech běhů pro první tři; navíc každé dítě obdrží medaili.

Převlékání:
individuálně, šatny k dispozici nejsou.

Výhra Štěstěny:
vylosovaný běžec získá let horkovzdušným balónem v 17.00 hod.
(za předpokladu vhodného počasí pro vzlet).
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ŘETOUŇ  HISTORIE OBCE
Řetouň je malá vesnice, část obce Malečov v okrese Ústí nad Labem. Nachází se asi
4 km na východ od Malečova. V roce 2009
zde bylo evidováno 7 adres. V roce 2011 zde
trvale žilo 23 obyvatel. Řetouň je také název
katastrálního území o rozloze 1,57 km².

do Proboštova (kostel sv. Jana Křtitele) a příslušná byla k hejtmanství a okresu Litoměřice (OSN XXI., 1904, s. 606). O významu jména
obce činí jazykovědci následující výklad. Toto
místní jméno mělo původně nejspíše tvar
„Vřětúň“, resp. „Vřetouň“ s významem Vřetounův dvůr. Osobní jméno Vřetoun má oporu
ve slově „vřeteno“ (Profous, III., 1951, s. 561).
Vřeteno s přeslenem byl nejstarší nástroj na
spřádání vláken textilních rostlin a vlny.
(Zdroj: Stanislav Kasík, Heraldická kancelář
„Dauphin“ Roudnice nad Labem 2020)

Stejně jako Rýdeč, i Řetouň se připomíná ve stejném zápisu v deskách zemských z
1. 10. 1407, kdy Herbort z Ročova, jako poručník sirotků po Benešovi Škopkovi z Dubé
na Kostomlatech, zapsal polovinu Liběšic
s příslušenstvím Albertovi z Dubé. Ves Řetouň měla téměř shodné osudy jako Rýdeč.
V roce 1787 byla Řetouň („Řetaun“) součástí
komorního panství Zahořany. Ves tvořilo 22
domů (Schaller, V., 1787, s. 305). V roce 1833
patřila Řetouň („Řetaune“) k panství Záhořany, jako součásti panství Ploskovice a Záhořany, včetně Svádova, jehož majitelem byl
Leopold II., arcivévoda Rakouský a velkovévoda Toskánský. Ves tvořilo 22 domů se 119
obyvateli. Přifařena byla Proboštovu (kostel
sv. Jana Křtitele). V roce 1848 měla Řetouň
(„Wřetauň“, „Řetauň“, „Řetaune“) 23 domů se
137 obyvateli a patřila k panství Zahořany,
které vlastnil Karel hrabě Chotek (Palacký,
Popis, 1848, s. 77). Ottů slovník naučný přináší o Řetouni („Vřetouň“, „Řettaun“) statistické
údaje z roku 1890. Ves tvořilo 24 domů se 118
obyvateli německé národnosti. Přifařena byla

Slámovou, muži kříž vzali a společně ho ještě
ten večer usadili zpět na místo. Pokud až do
současnosti nikdo kříž neopravoval, zdá se, že
svou práci odvedli moji prarodiče dobře, neboť kříž na svém místě vydržel další 70 let!

O zajímavé vzpomínky se s námi podělil
ing. Jindřich Sláma, kterého v našich Listech
zaujala fotograﬁe poškozeného dřevěného
kříže, drobné sakrální stavby, jež by spolek
Malečovský rozhled rád svépomocně obnovil. Pan Sláma vzpomínal na svého dědečka,
který do Řetouně přišel v roce 1946 a žil zde
až do roku 1961 a prozradil nám tento příběh:
Dědeček Jan Sláma byl v Řetouni hostinským,
někdy od roku 1947 předseda národního výboru a po nějakou dobu i místního družstva.
Kolem roku 1950 jeden místní obyvatel kříž
strhl a odnesl pryč, udělal to prý ze své osobní zloby. Děda se snažil nazlobenému muži
domluvit, aby kříž vrátil zpět na své místo.
Rozumná domluva prý nepomohla, a tak byl
děda nucen vyřešit celou záležitost tak trochu
„po chlapsku“. Děda s mou babičkou, Josefou

Hostinec v Řetouni, zdroj Archiv Hubert
Francoise.

Vývoj počtu obyvatel a domů obce Řetouň
Rok
Obyvatelé
Domy

1869

1880

1890

1900

1910

1921

1930

1950

1961

1970

1980

1991

2001

2011

135

115

118

110

124

96

122

54

23

14

–

–

13

23

23

23

24

22

24

24

23

18

–

6

–

–

10

12

Počet domů z roku 1961 a údaje z let 1980 a 1991 jsou zahrnuty v datech místní části Rýdeč.

Osmisměrka
Zde si můžete vyluštit osmisměrku, v jejíž tajence
se ukrývá něco, co je spojeno s Malečovskem.
Řešení tajenky se ukrývá v dolní části této stránky.

BALÍK BLAFÁK BRYNZA KABARET
KACHNA KOŠILE KULOMET LASER
LEKCE MELOUN MUŠKÁT NÁVNADA
PÁLAVA PAMÁTKA PROCHÁZKA
PROVĚRKA PŘÍŽIVNICE PUDŘENKA
PUŠKA ROZCVIČKA SKAUTKA STĚNA
UBRUS ŽÍŽALA
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 400 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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