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VÝTISK PRO OBČANY ZDARMA

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ SVÁTKY
Vážení občané, příznivci a přátelé,
Vánoce jsou svátky klidu, míru a pohody. Je to období, kdy trávíme chvíle se svou rodinou a těšíme se na nejkrásnější okamžiky
v roce. Štědrý den je pro nás tím nejočekávanějším. Nejenže se nemůžeme dočkat, co pod stromečkem najdeme, ale hlavně
se těšíme na radost, kterou dárky našim blízkým přinesou.
Radost a štěstí můžeme rozdávat celý rok. Můžeme blízké potěšit něhou, udělat radost poděkováním, pomocí nebo jen úsměvem.
Úsměvem a milým slovem potěšíme vlastně každého okolo nás.
Staňme se tedy alespoň na chvíli takovými vánočními anděly, kteří nemyslí jen na sebe, ale hledají, komu by přinesli radost.
Takže naši milí spoluobčané, zabalte dárky, napište přáníčka, otevřete svá srdce a užijte si ten pocit při rozdávání radosti a vánoční
nálady.
Přejeme Vám všem krásné Vánoce, splnění všech přání, spoustu pohody, lásky, radosti a hlavně hodně zdraví.
Petr Kůstka, starosta
Lenka Barvínková, místostarostka

PODĚKOVÁNÍ

ZE ŽIVOTA OBCE
Zastupitelstvo obce se konalo dne 9. 12. 2020. Byl na něm schválen
rozpočet na rok 2021, který je k nahlédnutí na stránkách obce Malečov (www.malecovsko.cz), a nový územní plán obce Malečov.
V průběhu listopadu byla dokončena dostavba kanalizace v Malečově. SVS, a.s. provedla v části obce Malečov rekonstrukci vodovodního řadu a při té příležitosti byl za ﬁnanční spoluúčasti obce v této
části udělán nový povrch na komunikaci.
Obec dokončila opravu střechy na KD Rýdeč.

Vedení obce by chtělo touto cestou poděkovat za skvělou
spolupráci všem svým zaměstnancům a spolupracovníkům.

OTEVÍRACÍ DOBA
Obecní úřad bude uzavřen od 22. 12. 2020 do 31. 12. 2020.
Pošta Partner: 28. 12. a 30. 12. 2020 od 14.00 do 16.30 hod.
29. 12. 2020 normální provoz
31. 12. 2020 od 7.30 do 10.00 hod.

MÁTE DOMA POKLAD?
Obracím se na Vás, všechny čtenáře Listů z Malečovska, s prosbou, zda ve své domácnosti nemáte „poklad“ ve formě starších nebo i historických fotograﬁí, na nichž je zachycena podoba některé z obcí Malečovska. Třeba jen některý dům nebo dílčí pohled na náves nebo i fotograﬁe
typu „naše dcera na výletě v Rýdeči“.
V rámci spolku Malečovský rozhled chystám na webových stránkách

www.malecovskyrozhled.cz
další projekt, který jsem nazval „Malečovsko
– historie“. Každá obec/část Malečovska bude
mít svou vlastní kapitolu, kde kromě textové
části budou umístěny historické fotograﬁe. Již
jsem oslovil Muzeum města Ústí nad Labem
s jeho archivem fotograﬁí, nyní využívám

příležitosti vydání posledního čísla našeho
zpravodaje v tomto roce. Podívejte se, prosím, zda doma nemáte nějakou vhodnou fotograﬁi, kterou byste byli ochotni mi zapůjčit
(na základě protokolu a souhlasu s uveřejněním) na dobu nezbytnou k pořízení její kopie
v elektronické podobě. A dejte mi, prosím, vědět na níže uvedených kontaktech.
Předem děkuji, byl by to pro mne jeden

z nekrásnějších vánočních dárků. Věřte mi.
Již jsem ve věku, kdy dávám přednost nehmotným statkům. Nadělme si „paměť Malečovska“.
Krásné vánoční svátky, pokoj v duši a vše
nejlepší v novém roce přeje
Zdeněk Petr,
info@malecovskyrozhled.cz,
tel. č. na OÚ Malečov: 475 531 547

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALEČOV
Jak se nám blíží Vánoce, můžeme zbilancovat první tři měsíce školního roku. Po relativně normálním nástupu do školy v září se naplnily
obavy a udeřila druhá vlna epidemie Covid-19. Bohužel se tato nevyzpytatelná nemoc nevyhnula ani škole a školce, která musela být
na dva týdny uzavřena.
Od poloviny října byla zakázána osobní přítomnost žáků ve škole a výuka probíhala distančně. Oproti jaru, kdy to pro nás byla nová
a nečekaná zkušenost, jsme se začali chystat
na možnost podzimní 2. vlny epidemie. Tato
připravenost se nám nyní zúročila. V létě jsme
zavedli novou komunikační platformou MS
Teams. Proškolili jsme učitele a od začátku září
jsme na nové platformě učili pracovat žáky.
Pořídili jsme novou výpočetní techniku pro
práci učitelů i k zapůjčení žákům, kteří doma
neměli vhodné zařízení pro distanční výuku.
Pro žáky, učitele i rodiče bylo toto období velmi náročné. Na základě zpětné vazby od rodičů však můžeme říci, že jsme se s distanční
výukou popasovali dobře. On-line výuka pro-

bíhala prostřednictvím videohovoru, kdy se
učitelé spojili s celou třídou. Žáci pak dostávali
ještě další práci na doma.
V době karantény mateřské školy probíhala
distanční výuka předškoláků. Prostřednictvím
videohovoru byly paní učitelky v kontaktu
i s menšími dětmi. Největší úspěch měl i přes
kontakt na dálku svátek Halloween. Děti posílaly různá videa, fotky a výtvory. Vše jsme sdíleli na našich facebookových stránkách.
Naše školka se zapojila do tří projektů.
Jedním z projektů jsou ,,Ježíškova vnoučata“,
kdy děti vytvořily pro domov důchodců vánoční přáníčka. Do dalšího projektu ,,Krabice
od bot“, se zapojili i rodiče. A nechyběla ani
spolupráce s naším obecním úřadem Malečov,

Když jsme ještě mohli tvořit bez roušek.

Snímek z prosincové návštěvy Mikuláše a čerta v mateřské škole.

s jehož pomocí jsme naplánovali ,,Adventní
cestu“. Zde patří velké DÍKY všem zapojeným.
Když se nyní podíváme po třídě, je to trochu
smutný pohled, protože žáci musí trávit celý pobyt ve škole v rouškách. Naštěstí se děti na aktuální situaci dobře adaptovaly a nad rouškami
září z dětských očí radost z toho, že mohou být
spolu ve škole. Jestli je současná situace vůbec
k něčemu dobrá, tak je to uvědomění si těch
opravdu základních hodnot, které máme.
Námořníkům z 2. a 3. třídy skončila velká
námořnická bojovka. Bylo to opravdu dobrodružství. Námořníci luštili šifry, hledali zápisky
ztraceného lodního deníku, plnili námořnické
zkoušky a vydali se po stopách pirátského pokladu. A ten našli! Na chvíli koráb pojmenovaný ZŠ Malečov opouští paní učitelka, protože
za pár měsíců přibude světu jeden další námořník ☺. Děkujeme paní učitelce za úžasnou
práci s dětmi a přejeme krásné mateřství.
V tomto roce jsme zahájili postupný přechod na slovní hodnocení, které za dva roky
nahradí klasické hodnocení známkami na vysvědčení. Přechod na slovní hodnocení a průběžné formativní hodnocení je jeden z hlavních úkolů strategického plánu rozvoje školy,
který vám představíme v některém z dalších
vydání Listů z Malečovska.

2. a 3. ročník ukončily putování za pokladem.

Důležitý je pobyt na čerstvém vzduchu.
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Epidemiologická situace nám sice neumožnila konat některé tradiční akce, ale školu
jsme si adventně vyzdobit mohli a na začátku
prosince nás navštívil Mikuláš s čertem. Vyslechli si od dětí básničky a rozdali jim balíčky.
Čert si nikoho neodnesl, i když na pár uličníků
zálusk měl.
Po novém roce máme v plánu každoroční
výuku plavání žáků ZŠ. Pro tento rok se nám
podařilo zajistit ve spolupráci s pedagogickou fakultou UJEP i hodiny plavání pro celou
školku. Rovněž se chystáme na zimní a letní
školu v přírodě. Určitě proběhnou projektové
dny a se žáky plánujeme návštěvu IQ Landie
v Liberci.
Díky výborné spolupráci s obcí a její ﬁnanční podpoře realizujeme školní akce za velmi
nízké ceny v porovnání s jinými školami, kde
jdou náklady kompletně na vrub peněženkám rodičů. Zúčastnit se díky tomu mohou
i děti z rodin, kde rodiče musí více přemýšlet
nad každou vydanou korunou.
Touto formou chci velmi poděkovat učitelům, pro které byla distanční výuka časově
i psychicky náročná. Stejně tak musím po-

Snímek z prosincové návštěvy Mikuláše a čerta v základní škole.
děkovat i ostatním kolegům a zejména učitelkám ze školky, které byly a jsou při práci
s dětmi nejvíce vystaveny riziku přenosu koronaviru. Pochvalu zaslouží i rodiče za to, jak
se s danou situací dobře popasovali.

Klub zábavné logiky.

Mikuláš v mateřské škole.

Halloweenské výtvory na dálku.

Nová kuchyňka ve školní zahradě.
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Text uzavírám přáním, ať už třetí a další vlny
epidemie nepřijdou a všichni můžeme žít normální život. Přejeme brzké zotavení panu učiteli a zdraví a spokojenost v novém roce všem
čtenářům a jejich blízkým.
Petr Daško

Společné tvoření ve školce.
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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.

LUCEMBURKŮV VÝŠLAP  BĚH DO VRCHU
U příležitosti slavnostního otevření rozhledny Lucemburkův kopec byl spolkem Malečovský rozhled s kolektivem dobrovolných organizátorů
uspořádán 1. ročník běhu do vrchu „Lucemburkův výšlap“ s ambicí založit tradici.
Všechny běhy se uskutečnily v dopoledních hodinách na Den české
státnosti 28. září 2020. Celkem běželo 30 běžců/běžkyň ve 4 kategoriích, nejvíce v mužské kategorii. Obec zapůjčila zvukovou aparaturu,
takže David Cihlář mohl svým hlasem a v mezičase hudbou ovládnout
celý závodnický prostor od spodní stanice vleku po rozhlednu. Jeho
bravurní komentáře vybičovaly závodníky k maximálnímu výkonu.
Délka trati pro děti a juniory byla 125 m s převýšením 25 m, délka trati
pro ženy a muže byla 600 m s převýšením 125 m. Cíl byl vždy na vrcholu kopce pod rozhlednou. Rekord trati ustanovil Jan Kovařík, který, ač
v juniorském věku, startoval v kategorii dospělých. Jako jediný pokořil
hranici 4 minut. Výsledky v jednotlivých kategoriích:

Počasí bylo pro běh ideální, doprovodné slovo a hudba motivující,
občerstvení z domácích zdrojů chutné, běžci/běžkyně (snad) spokojení.
Tak za rok znovu!
Zdeněk Petr

Výsledky 1. ročníku běhu do vrchu
„Lucemburkův výšlap“
Děti:
1.

Jan Kabela

46,0 s

2.

Patrik Hart

46,5 s

3.

Barbora Humhejová

49,5 s
Registrace závodníků.

Junioři:
1.

Jindřich Černý

38,0 s

2.

Viktor Sieber

41,0 s

3.

Jan Černý

42,0 s

1.

Jarmila Tlustá

2.

Daniela Humhejová

Ženy:
6:58,5 min.
6:59,0 min.
Muži:
1.

Jan Kovařík

3:59,5 min.

2.

Tobias Vait

4:01,5 min.

3.

Tomáš Hampejs

4:07,5 min.

Celkový počet běžců/běžkyň:

30

Nejmladší účastník běhu:

Max Hampejs 4,5 roku

Nejstarší účastník běhu:

Vladimír Velan 67 let
Společná fotograﬁe nejmladšího a nejstaršího účastníka závodu.

Celkový pohled na prostor pod Lucemburkovým kopcem.
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Atmosféra závodu byla skvělá!
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Vyhlášení výsledků – kategorie ženy.

Vyhlášení výsledků – kategorie děti.

Vyhlášení výsledků – kategorie junioři.

Vyhlášení výsledků – kategorie muži.

Společná fotograﬁe po vyhlášení vítězů.
ČÍSLO 4/2020
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MALEČOVSKÝ ROZHLED, Z. S.

DROBNÉ SAKRÁLNÍ PAMÁTKY  NOVÉ OBJEVY
V létě tohoto roku jsme na Malečovsku začali mapovat drobné sakrální památky typu křížů, výklenkových kaplí, soch a také kapliček. Víte,
že se nám dosud podařilo lokalizovat 31 takových památek? Více na www.malecovskyrozhled.cz.
Pokud byste věděli ještě o nějaké další, neváhejte a dejte nám vědět.
U drobných sakrálních památek včetně kapliček bychom chtěli zdokumentovat jejich současný stav podle certiﬁkované metodiky vydané
Národním památkovým ústavem a Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. A vybrané památky, pokud bychom od dárců
získali dost ﬁnančních prostředků, bychom chtěli zrenovovat. Nechcete se podílet na obnově „paměti Malečovska“? Nechcete nás podpořit?
Začínáme padlým dřevěným křížem nad Rýdečí směrem na Řetouň. Má
úctyhodnou výšku přes 5,5 metru.
Při cestě za těmito památkami, při studiu soupisů farních úřadů
z 30. a dalších let 19. století, studiu I., II. a III. vojenského mapování
z dob Habsburské monarchie, indikačních skic stabilního katastru
a další podkladů, jsme mj. narazili na dvě stavby, o kterých mnozí z nás
neměli ani tušení. Víte, že v Němčí stávala kaplička, která byla zbořena

Kaplička v Němčí – snímek z roku 1959.

v 70. letech minulého století? A že dnes je v katastru nemovitostí vedena parcela č. 5, na které kaplička stála, jako zbořeniště? Díky archivu Muzea města Ústí nad Labem se nám podařilo získat její fotograﬁi.
A také fotograﬁi kapličky v Malečově! Zkuste uhodnout, kde stávala.
Z muzea jsme také získali fotograﬁi kapličky přiřazenou k Rýdeči. Nejsme si jistí, zda v Rýdeči kaplička vůbec stála. Pomůže nám některý
z pamětníků odpovědět na tuto otázku?
Při cestě za těmito památkami spolupracujeme s Biskupstvím litoměřickým, Národním památkovým ústavem, Státními oblastními archivy a rovněž jsme oslovili partnery v Německu. Všichni přece víme, kdo
stavbu těchto drobných sakrálních památek inicioval. To neznamená,
že je necháme zmizet z krajiny.

Kaplička v Malečově.

Věděl by někdo, kde stála tato kaplička?

KOSTEL PANNY MARIE POMOCNICE KŘESŤANŮ V ČEŘENIŠTI
Jak jsme Vás již v minulém čísle Listů z Malečovska informovali, spolu s Radkem Antošem a Patrikem Hartem jsme zahájili první kroky k odstranění vlhkosti ze základů kostela (více na www.malecovskyrozhled.cz). Tahle ikonická stavba Čeřeniště si to zaslouží.
Nejdříve, po dohodě s vlastníkem objektu,
bylo nutné vykopat dvě sondy podél základů
kostela, aby bylo jasné jejich složení a hloubka.
Sondy nám zdarma svým strojem vykopal Vladimír Břehovský z Tašova.

Ve chvíli, kdy čtete tyto řádky, jsou výkopy
sond již zahrabány, a co je důležité, máme zpracovaný další posudek statika, tentokrát k zabezpečení základů v jílovitém podloží. Projekt provedení potřebných prací k odstranění vlhkosti,
který z tohoto posudku vychází, zpracovává
společnost P. K. I. PROJEKT, resp. Ing. Jan Pechek,
a bude hotov do konce ledna příštího roku. Ře-

Foto pravděpodobně z roku 1975.

Práce na sondě k základům kostela.
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šení bylo předběžně konzultováno s Národním
památkovým ústavem, neboť kostel ﬁguruje
v soupisu kulturních památek tímto ústavem
sledovaných. Následně budeme na základě
zmocnění Římskokatolické farnosti Proboštov
dokumentaci projednávat s dotčeným orgány
státní správy tak, abychom v průběhu příštího
roku mohli zahájit vlastní práce. K tomu jsou
ale potřebné peníze. V současné době se nám
podařilo od dárců získat 65 tis. Kč, někteří z nich
na speciální účet 9661917036/5500 přispívají
menší částkou pravidelně každý měsíc. Všem
patří velký dík! Nepomůžete nám také?
Od Radka Antoše máme zprávu, že letos se,
bohužel, s ohledem na situaci s virem nebude
konat štědrovečerní zpívání vánočních koled,
které má za sebou již jedenáctiletou tradici. To
nám ale nezabrání pomyslet na své blízké, na
své známé, na soudržnost a společenství nás
na Malečovsku. Krásné Vánoce!
Zdeněk Petr
ČÍSLO 4/2020

ROZHLEDNA LUCEMBURKŮV KOPEC  SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ
Dne 28. 9. 2020 jsme konečně slavnostně otevřeli rozhlednu Lucemburkův kopec. Stavba byla zkolaudována již 6. 5. 2020, ale okolnosti spojené s epidemií koronaviru nám neumožnily rozhlednu otevřít v původně plánovaném termínu na Den vítězství 8. 5. 2020. Tak jsme zvolili další
vhodný termín, a to Den české státnosti.
Vzhledem k tomu, že vir opět zasáhl do našich představ o průběhu celého dne, uspořádali jsme dopoledne alespoň plánovaný
1. ročník běhu do vrchu Lucemburkův výšlap.
Založili jsme tradici (více se o běhu můžete
dočíst na jiném místě zpravodaje). V pravé
poledne došlo k přestřižení pásky a uložení
měděného pouzdra se vzkazem pro budoucí
generace. Odpolední část programu včetně
vzletu horkovzdušného balonu jsme zrušili.

velký dík, že se dílo zdařilo. Nechť rozhledna
slouží všem milovníkům tohoto kraje, lidem
z dalekého i blízkého okolí. Jako významný
turistický cíl jistě také přispěje ke zviditel-

nění Malečovska. Milá rozhledno, přejeme ti
pevné zdraví, ať nám všem děláš radost! Jsme
na tebe pyšní.
Zdeněk Petr

Otevření rozhledny předcházelo předání
stavby obci Malečov formou prohlídky díla
a předávacího protokolu ze dne 1. 9. 2020.
Spolek Malečovský rozhled, z. s. totiž v celé
akci vystupoval na základě smlouvy s obcí
jako zhotovitel. Bylo tak završeno více než tříleté úsilí všech zainteresovaných. Všem patří

Dva lidé, kteří na stavbě rozhledny
odpracovali nejvíce hodin:
Jiří Ševčik a Martin Andráš.

Před páskou stojí (zleva): Martin Andráš – stavitel dřevěné části rozhledny, Ing. Jaromír
Veselý – projektant, Miroslav Fára – hlavní organizátor pomocných prací, Tomáš Hübsch
– autor myšlenky stavby rozhledny, Zdeněk Petr – iniciátor stavby.

FK ŠTÍŘI  POJĎ HRÁT S NÁMI!
V září naši nejmenší fotbalisté přešli
do kategorie starších žáků. Což pro nás
nyní znamená, že se budeme potkávat se
staršími dětmi.
Stihli jsme odehrát 5 zápasů (s Chuderovem, Velkým Březnem, Povrly, Skoroticemi
a Svádovem). Výsledek sice nebyl zářivý, ale
hráli jsme s nadšením a elánem. S každým
odehraným zápasem jsme se zlepšovali a doháněli jarní vynucenou pauzu. Povedlo se
nám vstřelit devět gólů. Mezi střelce se zapsali
celkem čtyři hráči. A nyní budeme věřit, že se
přidají i další.
Je ale potřeba se dále zlepšovat, soupeři
jsou silní a trénují i nyní – v této pro sportovce
těžké době.
Budeme rádi, když se náš tým posílí o další
nové členy. Takže zveme každého (ať chlapec
nebo dívka), kdo má chuť s námi trávit čas
na fotbalovém hřišti.
Těšíme se na vás a doufáme, že v jarní části
sezóny se naše výsledky ještě vylepší.
Vlaďka Novotná
ČÍSLO 4/2020

v

POJĕ HRÁT S NÁMI !
FK Štíői MaleĀov
hledá fotbalisty a fotbalistky
roĀníku 2012 a starší
do svých mládežnických týmţ

Kontakt:

Vlađka Novotná - tel. 776 332 840
Michal HlaváĀek - tel. 702 210 062

Trénujeme v pondělí a stĜedu od 16:30
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FK MALEČOV PŘEJE VŠEM KRÁSNÉ SVÁTKY
Představu FK Malečov o účinkování v okresní fotbalové soutěži ročníku
2020/2021 na nově zrekonstruovaném domácím hřišti překazil Covid-19.
Tak jako epidemiologická si
situace nepříjemně ovlivnila průběh jarní části okresní fotbalové soutěže ročníku 2019–2020, stejně tak bohužel Covid-19 zapracoval i na podzimní části
ročníku 2020–2021.
Když mužstvo 5. září nastupovalo k prvnímu zápasu nového ročníku, navíc na kvalitní,
nově zrekonstruovaný travnatý povrch, nikdo
z nás si nepřipouštěl možnost, že jarní stav by
se mohl znovu opakovat. Ale ve smyslu rčení
„člověk míní, život mění“ se druhá vlna epidemie skutečně vrátila a dle Rozhodnutí Výkonného výboru fotbalové asociace ČR byla
v rámci vydaných epidemiologických opatření i naše soutěž do 31. 12. 2020 přerušena.
V soutěži bylo odehráno pouze 6 zápasů.
V době přerušení ﬁguruje náš tým se 6 body
na 10. místě, což není umístění, se kterým
bychom byli příliš spokojeni. Našim cílem je
umístění ve středu tabulky tak, abychom se
vyhnuli bojům o udržení, jak tomu bylo v minulých letech.
Pohříchu nám však krizový stav poněkud
nahrál v získání času pro další práce na realizaci potřebných opatření k zabezpečení a nutného vybavení areálu, jako je stavba přístřešků
střídaček pro mužstva, bezpečnostní ochranné sítě za brankami a v neposlední řadě oplocení prostoru hřiště jako nutné ochrany proti

nevítané návštěvě divokých prasat. Při této
příležitosti je naší povinností zde vyzvednout
velkou a nezištnou technickou, materiální,
ﬁnanční i organizační pomoc při zajišťování prováděných prací. Za přístup pana Pavla
Kůstky, všech jeho pomocníků jakož i ﬁrmě

PF 2021

KUKA s.r.o. Malečov patří naše velké uznání.
Věříme, že se se současným svízelným obdobím brzy a úspěšně vypořádáme, a jak fotbalisti, tak i všichni ostatní sportovci, se budou
moci opět a bez omezujících opatření naplno
věnovat svým oblíbeným aktivitám.

Přejeme všem našim sportovcům, fanynkám, fanouškům,
kibicům i všem čtenářům Listů z Malečovska klidné, pohodové
a především ve zdraví prožité vánoční svátky, jakož i úspěšný
vstup do roku 2021. Nechť je tento rok pro vás procházkou
růžovou zahradou plnou zdraví, síly a splněných přání.
To vám přeje Výbor FK Malečov

VÁNOČNÍ OSMISMĚRKA
Zde si můžete vyluštit osmisměrku, v jejíž tajence se ukrývá
vánoční vzkaz všem čtenářům Listů z Malečovska. Řešení je
uvedeno ve spodní části této stránky.

AUTOPORTRÉT BAČKORA BARVA
BĚŽKY EFEKT FJORD HELIKOPTÉRA
HIEROGLYF KABINET KAKAOVNÍK
KAPIČKA KAVIÁR SESTŘIČKA
SKRÝŠ UČEBNA
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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ČÍSLO 4/2020
Řešení tajenky: Veselé Vánoce z Malečovska
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