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La iniţiativa primăriei Mălini

Monumentul Ostaşilor Români a
fost reconstruit, a căpătat o nouă
şi impunătoare înfăţişare

În august 1944, după ce Armata Română a întors armele
împotriva germanilor, pe valea
râului Suha Mare, de la Mălini
până pe Culmea Stânişoarei, s-au
desfăşurat lupte deosebit de
sângeroase. Dorind eliberarea
ţării într-un timp cât mai scurt
posibil, ostaşii români i-au înfruntat bărbăteşte, cu curaj
nemăsurat pe luptătorii fascişti.
Inamicii au opus o rezistenţă
furibundă, folosindu-se de avantajele terenului şi ale armamen-

tului mai modern, mai eficient
decât al luptătorilor români. În
urma confruntărilor, pe viaţă şi
pe moarte, au căzut mulţi ostaşi
români. De asemenea, mulţi soldaţi germani şi-ai găsit sfârşitul
pe aceste locuri.
După un timp, probabil în
primăvara anului 1945, câţiva oameni, între care şi inginerul
Cristescu, administratorul
Domeniului Coroanei, au adunat
rămăşiţele umane ale combatanţilor de pe câmpul de luptă şi

le-au adăpostit într-o groapă comună situată în zona denumită
Valea Colibei.
În anul 1964, a apărut iniţiativa ridicării unui monument
prin care să se amintească şi să
se cinstească faptele de arme,
jertfa ostaşilor români care au
căzut în acele grozave confruntări. Aşa se face că, la 22 august
1964 se inaugurează, la poalele
munţilor Stânişoara, Monumentul Ostaşilor Români.
(Continuare în pagina 4)

Cu prilejul sosirii Anului Nou 2014, primăria comunei
Mălini, primarul şi personalul aparatului administrativ
adresează tuturor cetăţenilor din Pâraie, Mălini, Suha,
Poiana Mărului şi Văleni-Stânişoara urări de sănătate
şi prosperitate, bucurie şi satisfacţie sufletească, împlinirea tuturor dorinţelor!

LA MULTI ANI!

„Săptămâna Educaţiei Globale” la Şcoala
Gimnazială „Nicolae Labiş”

„Săptămâna Educaţiei
Globale” este o iniţiativă
lansată de Centrul NordSud al Consiliului Europei,
iniţiativă care încurajează
elevii şi cadrele didactice,
dar şi diverse grupuri de
tineri să abordeze activităţi
educaţionale pentru cetăţenie globală. Este o ocazie
pentru a aborda subiecte
legate de diversitate şi inegalitate la nivel local, dar şi
la nivel global, cu o
înţelegere a problematicii
de bază privind cetăţenia
globală şi a responsabilităţilor ce decurg din acest
fenomen.
Tema aleasă pentru desfăşurarea, în intervalul 1624 noiembrie 2013, a
„Săptămânii Educaţiei
Globale” a fost „Adoptă un
stil de viaţă durabil”.
(continuare în pagina 2)

“Adoptă un stil de viaţă durabil!”

Activitate intensă a grupului
folcloric „Flori de mălin”

Anul 2013 a constituit o perioadă fastă, cu multe spectacole şi cu
succese notabile.
Astfel, grupul „Flori de mălin” a participat la un nou festival internaţional consacrat folclorului bucovinean. Este vorba de cea de a
XXIV - a ediţie a acestei manifestări care se numeşte „Întâlniri bucovinene” şi s-a desfăşurat în Ungaria, în localitatea Bonyhad, în sudul
Budapestei. Formaţia din Mălini a prezentat un program de cântece şi
dansuri primit cu aprecieri de organizatori şi aplauze din partea spectatorilor.
(continuare în pagina 2)

În Ajun de Anul Nou
Spectacol organizat la Căminul Cultural
de primăria comunei Mălini

În documentare la Primărie

În ziua de 31 decembrie 2013, primăria comunei Mălini organizează
tradiţionalul spectacol prilejuit de sosirea Anului Nou. Activitatea se va
desfăşura pe scena instalată în faţa Căminului Cultural din centrul comunei, după următorul program:
- ora 15.30: prezintă colinde, urături, jocul caprei, elevi ai şcolilor din
comună;
- ora 16.30: prezintă colinde, urături, jocul caprei, grupul folcloric
„Flori de mălin”
- ora 18.30: prezintă colinde, urături, jocul caprei, jocul ursului
grupuri tradiţionale din satele comunei.
- ora 18.30: foc de artificii.
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„Săptămâna
Educaţiei Globale”
la Şcoala Gimnazială
„Nicolae Labiş”

Pa r t i c i p a r e
en t u z i a st ă
şi e fic ie n t ă
la „Ziu a
Cu r ă ţ en i e i
N a ţi o n a l e ”
20 1 3

(urmare din pagina 1)

sprijiniţi şi coordonaţi de profesoarele Maria Hancea, Viorica Davidel, Irina Moroşanu, Angelica
Murăraşu şi Rodica Corduneanu.
Caracteristica generală a acţiunii cu tema „Adoptă un stil de
viaţă durabil”, desfăşurată la
Şcoala
Gimnazială
„Nicolae
Labiş”, a fost aceea că, într-un fel
sau altul, ea a antrenat toţi elevii
şi întregul corp didactic. De subliniat că acţiunile organizate în
„Săptămâna educaţiei globale” nu
constituie un caz special, acţiuni
de acest gen au loc frecvent la şcolile din comuna Mălini cu scopul
de a forma la elevi deprinderi şi
atitudini pozitive, constructive,
durabile, necesare de-a lungul întregii vieţi.

monument, pe lângă membrii familiilor elevilor, alţi mulţi locuitori
ai comunei – semn că acţiunile de
acest gen sunt apreciate şi că Monumentul a devenit imediat un
reper de interes, de atracţie.
Revenind la spectacolul prezentat de elevii de la cele două şcoli,

trebuie să apreciem strădania copiilor, dar şi aportul cadrelor didactice – oameni care pun suflet în
activităţi complementare celor de
la catedră, activităţi atât de necesare pentru desăvârşirea procesului de formare, de educare a
micilor cetăţeni ai colectivităţii.

Elevii de la Şcoala Gimnazială
„Nicolae Labiş” au participat la o
serie de activităţi circumscrise acţiunii „Săptămâna Educaţiei Globale”. Activităţile s-au desfăşurat
între 16 şi 24 noiembrie 2013 şi au
avut ca tematică îndemnul
„Adoptă un stil de viaţă durabil”.
Au avut loc dezbateri la orele de
dirigenţie, vizionare de filme , o
întâlnire între reprezentanţi ai
Consiliului Elevilor şi un reprezentant al Consiliului Local Mălini, un concurs de afişe şi eseuri,
s-au colectat echipamente electrice şi electronice defecte sau învechite.
În acţiunile lor, elevii au fost

O bună parte din elevii şcolilor
din comuna Mălini au participat în
această toamnă la acţiunea desfăşurată la nivelul întregii ţări „Ziua
Curăţeniei Naţionale”. Primăria
Mălini a oferit saci şi mănuşi, iar
elevii, mai mari sau mai mici, au
curăţat spaţiile verzi de pe lângă
drumurile judeţene 209-A şi 209B. În aceeaşi zi, un grup de elevi a
participat la igienizarea unei porţiuni a râului Suha Mare.
Iată şi două fotografii realizate
la Mălini cu ocazia „Zilei Curăţeniei Naţionale”.

Ziua Naţională a României,
sărbătorită la Monumentul
Ostaşilor României

Pentru a sărbători Ziua Naţională a României, 1 Decembrie, o
parte din cadrele didactice şi elevii
din comuna noastră au pregătit un
spectacol pe care l-au prezentat la
Monumentul Ostaşilor Români –
edificiu recent reconstruit de primăria Mălini. De fapt, a fost un
program format din două secvenţe
– prima parte a aparţinut elevilor
de la Şcoala Gimnazială din Poiana
Mărului, iar cea de-a doua a fost
susţinută de elevii de la Şcoala
Gimnazială „Nicolae Labiş”.
A fost un lucru remarcabil. Cei
mai mulţi dintre copii au venit îmbrăcaţi în costume naţionale, iar
programele lor au fost emoţionante. Calitatea versurilor şi a cântecelor interpretate, sinceritatea
exprimării, strădania copiilor de a
se ridica la înălţimea evenimentului au încălzit sufletele celor ce sau aflat de faţă ca spectatori –
surprinzător de mulţi.
„Este prinosul nostru de recu-

noştinţă faţă de înaintaşii care au
înfăptuit Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 – ne-a spus directoarea Gabriela Gogan. Am fost
stimulaţi şi de faptul că Monumentul Ostaşilor Români de la noi din
comună a fost reabilitat şi, în final,
a apărut ceva cu adevărat măreţ,
maiestos. Ne propunem să ne întoarcem la acest frumos şi interesant edificiu şi cu alte ocazii, cu
programe şi mai complexe, şi mai
bine pregătite.”
„Sunt foarte bucuros că am reuşit să pregătim, într-un timp relativ scurt, acest program omagial –
ne-a relatat profesorul Dumitru
Murariu. Este un fel de a-i învăţa
istoria pe elevi şi, să fim sinceri, nu
numai pe ei, dar este şi o obligaţie
omenească, patriotică, creştinească de a-i omagia pe cei ce s-au
jertfit pe altarul unuia dintre cele
mai mari evenimente din istoria
românilor. Nu în ultimul rând, am
vrut să răspundem şi noi într-un

fel meritoriu iniţiativei pe care primarul Petru Nistor a avut-o şi în
urma căreia s-a ridicat acest impunător edificiu – noul Monument al
Ostaşilor Români de la poalele Stânişoarei.”
O surpriză plăcută a constituit-o
faptul că au făcut deplasarea la

Activitate intensă a grupului folcloric
„Flori de mălin”
(urmare din pagina 1)

Artiştii noştri au evoluat alături
de alte 38 de formaţii din România, Polonia, Moldova şi, bineînţeles, din ţara gazdă-Ungaria.
Pavel Ilincăi ne-a vorbit despre
valoarea deosebită a unor participanţi, mai ales a celor ce veneau
din Cernăuţi şi Chişinău. De asemenea, am aflat de la domnul Ilincăi, că artiştii din Mălini au
prezentat un spectacol şi într-o
altă localitate, Gara, unde evoluţia
lor a fost apreciată în mod foarte,
foarte călduros.
Grupul „Floare de mălin” a făcut
deplasarea în Ungaria în următoarea componenţă : Cristinel şi Marinela Albu, Andreea şi Maria
Axinia, Ionuţ şi Rodica Bulină,
Teodor Buta, Neculai Buzdugan,
Gavril şi Ioana Guşă, Pavel şi Ştefan Ilincăi, Constantin Muraru,
Nicolae Naiman, Anca Sîrbu, Vasile Târziu, Paraschiva şi Vasile
Ungureanu, Tatiana Vicol şi Dragomir Vornicu.
Trebuie să precizăm că participarea la festivalul din Ungaria s-a

organizat de Centrul Cultural „Bucovina”, instituţie a Consiliului Judeţean Suceava, din judeţul nostru
făcând deplasarea şi o formaţie
din localitatea Frumosu.
Formaţia „Flori de mălin” a prezentat şi alte spectacole în această
vară.
În luna mai a participat la o acţiune complexă organizată de
Consiliul Judeţean Suceava, „Hora
Bucovinei”, în cadrul căreia evoluţia grupului a fost remarcată şi
apreciată.
La fel s-a întâmplat şi în ziua de
25 august 2013, la spectacolul prezentat cu ocazia „ Zilei comunei
Crucea”.
Reprezentanţii noştri, artiştii
din grupul folcloric „Flori de
mălin”, au prezentat un program
foarte atractiv şi extrem de accesibil, de apropiat aşteptărilor publicului.
Spectacolele prezentate de grupul „Floare de mălin” se remarcă
mai întâi prin originalitate: cântecele interpretate nu reiau şi nu repetă linii melodice cunoscute, iar
textele păstrează o culoare locală

evidentă. În ceea ce priveşte interpretarea, se remarcă naturaleţea şi
forţa vocilor, profunzimea muzicii
interpretate de fluiere, cobză, şi
tobă. În tot ceea ce fac aceşti oameni pe scenă nu există efort, nu
există forţări; sunt evidente doar
armonia, simplitatea şi claritatea
exprimării, bucuria interpretării,
dragostea pentru frumos, pentru
folclor şi, desigur, mult, mult talent.
Pentru toate acestea sunt invitaţi la toate evenimentele artistice
importante din judeţ şi nu numai.
Pentru toate acestea sunt apreciaţi, respectaţi şi aplaudaţi. Pentru toate acestea trebuie să-i
considerăm ca un simbol preţios
al comunei noastre.
Formaţia din Mălini se bucură
de sprijinul primăriei. De-a lungul
timpului, prin grija administraţiei
locale, au fost procurate instrumente, componente ale costumaţiei pentru scenă, iar în acest an,
pentru deplasarea în Ungaria, primăria a alocat o sumă echivalentă
cu o mie de euro - costul transportului, dus-întors.

Primăria Mălini a distribuit alimentele
provenite din fondurile Uniunii Europene

Recent, personalul primăriei Mălini a încheiat activitatea de furnizare a produselor alimentare provenite din fonduri asigurate de Uniunea Europeană.
Produsele alimentare au fost asigurate de Consiliul Judeţean Suceava, primăriei Mălini revenindu-i misiunea să le distribuie la beneficiari.
Persoanele care au beneficiat de produsele primite de la Consiliul Judeţean Suceava au fost stabilite de Casa de Pensii Suceava, Direcţia de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Suceava şi Agenţia de Ocuparea Forţei de Muncă Suceava.
Este vorba de persoane beneficiare de venit minim garantat, şomeri care primesc
îndemnizaţii, şomeri care nu primesc indemnizaţii, dar sunt înregistraţi că se
află în căutarea unui loc de muncă, pensionari cu pensii în valoare de sub 400 de
lei, persoane cu handicap gradele I şi II.
Pentru a lămuri foarte clar lucrurile, vom spune că persoanele care primesc
acest tip de ajutoare nu sunt stabilite de primăria Mălini, ci de instituţiile judeţene enumerate mai sus, primăriei revenindu-i misiunea să distribuie produsele.
În cazul primăriei Mălini, pentru a fi evitate fenomenele neplăcute înregistrate
în alte locuri la distribuirea acestor alimente, s-a luat măsura ca acestea să fie
duse acasă la fiecare beneficiar. Un lucru deloc simplu dacă luăm în calcul că a
fost vorba de 847 de persoane, iar cantitatea de alimente s-a ridicat la 30.842kg.
Au fost distribuite următoarele produse: făină de grâu 13552 kg, făină de porumb 7431 kg, paste făinoase 519,5 kg, ulei 4427 kg, roşii în suc propriu 831,5 kg,
zacuscă 677,6 , conserve cu carne de porc 958,8kg şi zahăr 2445 kg.
Misiunea personalului care a distribuit alimentele nu a fost deloc simplă având
în vedere că discutăm despre opt produse diferite în cantitate de peste 30 de tone
care au fost luate bucată cu bucată şi duse acasă la 847de persoane. Un efort considerabil făcut de primăria Mălini, un efort care a venit în sprijinul cetăţenilor,
un efort care a avut darul de a evita o serie întreagă de greutăţi şi complicaţii pe
care urmau să le suporte fiecare din cei 847 de oameni.

INFO M|LINI

Aproximativ 700 de oameni, mor anual la noi, în România, din cauza
incendiilor care cuprind locuinţe

Incendiile - pericole mor tale,
per manente
Potrivit datelor Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, la noi în ţară, se produc anual 6000
de incendii care distrug parţial sau în totalitate locuinţe.
Cele mai întâlnite cauze sunt coşurile de fum defecte
sau necurăţate, instalaţiile electrice improvizate, mijloacele de încălzire folosite inadecvat, fumatul în locurile interzise şi focul deschis.
Improvizaţiile la instalaţiile electrice şi folosirea
aparatelor electrice defecte generează în fiecare an distrugerea a peste o mie de locuinţe.
Fumatul este o altă sursă de incendii care distrug locuinţele românilor. La fel chibriturile şi brichetele lăsate la îndemâna copiilor.
• Acum, în plimă iarnă, în fiecare gospodărie este absolut necesară repararea sau, după caz, curăţarea coşurilor de fum.
• Este interzis fumatul în grajduri, magazii, poduri,
precum este interzisă iluminarea acestor locuri cu foc
deschis - chibrituri, lumânări, brichete.
• Nu trebuie lăsate la îndemâna copiilor chibrituri
sau brichete; nu trebuie lăsaţi copiii nesupravegheaţi
în încăperi în care încălzirea se face cu sobe – zeci de
copii mor arşi în urma unor incendii provocate chiar
de ei.
• Evitaţi în totalitate improvizaţiile la instalaţiile
electrice şi folosirea aparaturii electrice defecte.
Viaţa este frumoasă, este preţioasă, este unică – apăraţi viaţa de pericolul incendiilor!
Aveţi grijă de viaţa dumneavoastră şi a celor din
apropierea dumneavoastră!

Un copil pe săptămână arde în România!
Nu-ţi lăsa copilul singur în casă!

E BINE S| {TIM!

SEMNIFICAŢIA CODURILOR
DE AVERTIZARE METEOROLOGICĂ

Tot mai des, în emisiunile informative de la televiziune şi radio,
precum şi în materialele din presa
scrisă, apar avertizări privind fenomenele meteorologice.
Este vorba despre ceea ce
numim CODURI. Acestea sunt
stabilite de Autoritatea Naţională
de Meteorologie în conformitate
cu informaţiile pe care instituţia
le deţine la un moment dat. Codurile sunt emise, de cele mai multe
ori, pentru anumite zone ale ţării,
pentru anumite intervale de timp
şi reflectă gravitatea evenimentelor meteorologice care ar urma să
aibă loc.

Redăm, mai jos, semnificaţia
codurilor de avertizare meteorologică.
COD VERDE: nu sunt prognozate fenomene meteorologice periculoase.

COD GALBEN: fenomenele
meteorologice prognozate (averse,
descărcări electrice, intensificări
de vânt, temperaturi ridicate)
sunt obişnuite pentru zona respectivă, dar, temporar, ar putea
deveni periculoase pentru anumite activităţi. Apare riscul creşterii debitelor şi nivelelor
cursurilor de apă.

DE RÂS {I DE... PLÂNS

Povestea Fondului Monetar
Inter naţional

Gică era vecin cu Ionel. Ionel,
un om bogat, câştiga bani din
orice. Iar Gică, indiferent de ceea
ce făcea, ieşea în pierdere. La un
moment dat, în pragul iernii,
Gică ajunge într-o mare criză de
bani. Ştia că, vecinul era mai
avut, aşa că s-a gândit să-i ceară
un împrumut de doi lei până în
primăvară.
Ionel îl ascultă atent, apoi îi
zise:
- Bine, îţi dau doi lei împrumut, dar îmi laşi toporul zălog,
iar la primăvară îmi dai înapoi
patru lei. Altfel nu ne mai învoim! E bine?
Mai de voie, mai de nevoie,
într-un final Gică a acceptat condiţiile. A lăsat toporul ca zălog, a
luat banii şi a dat să plece. Însă
Ionel îl strigă înapoi:
- Măi vecine, ia uite la ce m-am

gândit eu. Iarna-i lungă şi grea,
la primăvară îţi va fi greu să-mi
dai înapoi cei patru lei. Aşa că
ştii ceva, ia dă tu acum doi lei înapoi, iar la primăvară vei mai
avea de dat doar ceilalţi doi lei!
Ce zici, nu o să-ţi fie mai uşor
aşa?
Gică se gândi puţin şi recunoscu, în sinea lui, că Ionel are
dreptate, că e un vecin bun. Aşa
că îi dădu înapoi cei doi lei şi
plecă acasă. Pe drum tot făcea
socoteli:
- Bani nu am, topor nu am,
însă m-am ales cu o datorie de
doi lei. Şi, totuşi, nu a fost nimic
în neregulă!
Post scriptum:
Între timp, Ionel şi-a schimbat
numele, iar acum se numeşte
Fondul Mondial Internaţional…

COD PORTOCALIU: sunt
prognozate fenomene meteorologice periculoase de intensitate
mare (averse, ploi abundente,
descărcări electrice, grindină, caniculă sau, după caz, ger). Apare
riscul de viituri pe râurile mici.

COD ROŞU: sunt prognozate
fenomene meteorologice de intensitate foarte mare (vânt, ploi
abundente, descărcări electrice,
grindină, caniculă sau, după caz,
ger). Există riscul apariţiei, pe
cursurile de apă, a unor viituri
majore.
Bunicul i se adresează nepotului care urmează să se însoare:
- Felicitări, dragul meu! Sunt
sigur că peste ani, când te vei
gândi la ziua de azi, ţi-o vei
aminti ca pe cea mai fericită zi
din viaţa ta….
Nepotul, puţin iritat, îi răspunde:
- De ce spui asta, bunicule? Eu
mă însor abia mâine….
Bunicul:
- Ştiu! Tocmai de aceea….


Un bărbat de vreo 45 de ani se
prezintă la psihiatru:
- Domnule, medicul de familie
a insistat să trec pe la dumneavoastră.
- Foarte bine că aţi venit, dar ce
probleme aveţi?
- Asta e că nu există nici o problemă: eu am o căsnicie fericită, o
slujbă sigură, mulţi prieteni, nevasta nu mă înşeală…Ce mai, nu
am nici un fel de grijă!
- Interesant, zice psihiatrul şi
îşi deschide carnetul de notiţe. Şi
de când aveţi această senzaţie?

FORESTA MĂLINI O POVESTE FRUMOASĂ
CU FINAL NEDORIT

Echipa de fotbal Foresta Mălini a
luat fiinţă în anul 2008. Activitatea
formaţiei a fost sprijinită încă de la
început, în mod direct si eficient, de
primăria comunei Mălini, iar în
anumite perioade s-a bucurat şi de
susţinerea unor sponsori. Evoluţia
echipei a fost urmărită cu interes,
cu simpatie de foarte mulţi suporteri, rezultatele obţinute în competiţie fiind primite cu satisfacţie, cu
entuziasm.
În sezonul competiţional 20082009, Foresta Mălini a evoluat în
liga a V-a, iar în final a promovat în
liga a IV-a. Continuând evoluţiile
foarte bune, la sfârşitul campionatului 2009-2010, echipa promovează în liga a III-a. Dar, având în
vedere că stadionul din Mălini nu
corespunde standardelor cerute de
Federaţia Română de Fotbal şi că
cheltuielile pentru susţinerea în
competiţie la nivelul ligii a III-a
sunt considerabil mai mari, Foresta
a cesionat locul obţinut altei echipe.
Şi în sezoanele competiţionale următoare, echipa din Mălini a avut
evoluţii apreciabile, situându-se
mereu pe locurile superioare ale
clasamentelor.
Din păcate, în scurta sa istorie,
echipa Foresta Mălini a avut de suportat presiuni negative inexplicabile din partea conducerii Asociaţiei
Judeţene de Fotbal Suceava. Forul
care îl are în frunte pe domnul
Aurel Daicu a acţionat împotriva
formaţiei din Mălini delegând arbitrii care, în repetate rânduri, au dezavantajat-o.
Iată câteva exemple.
În anul 2012, Foresta Mălini,
printr-o evoluţie foarte bună,
ajunge să joace în turul IV al fazei
naţionale a Cupei României. Adversara pentru calificarea în turul următor fiind Rapid C.F.R. Suceava, o
echipă dintr-o ligă superioară, dar o
echipă cu probleme şi în acel moment. Mai marii fotbalului de la Suceava erau conştienţi de potenţialul
celor două echipe şi, pentru a-i
ajuta pe jucătorii de la Rapid C.F.R.,
au delegat o echipă de arbitri cu
această sarcină. Inclusiv observatorul, Ivan Toma, a fost pregătit în
acest sens. La pauză, când scorul
era 0-0, acesta s-a adresat conducerii echipei Foresta: „Gata, vă
ajunge! Doar nu vreţi să câştigaţi
Cupa României…” În repriza a
doua, arbitrul a procedat aşa cum i
se ceruse, iar Foresta a fost elimi-

Zâmbiţi,
vă
rog…


Ion stă pe o bancă în ogradă şi
fumează.
Trece Vasile pe drum şi îl
strigă:
- Ioane, Ioane, hai mă să bem
un rachiu la crâşmă!
- Nu vin, mă, nu vin!
- Ce ai mă Ioane? Ţie frică de
nevastă?
- Auzi mă Vasile, nici la lup nui este frică de câine, dar nu-i
place cum latră…

În timpul unei petreceri, o
doamnă i se adresează unui bărbat:
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nată din competiţie. Mai mult, în
urma acestui meci, echipa a avut de
suportat penalităţi sportive, suspendarea unor jucători, amenzi.
Iată şi alte episoade asemănătoare celui de mai sus, episoade petrecute în campionatul 2012-2013 şi
care au la origine politica Asociaţiei
Judeţene de Fotbal Suceava.
Înaintea meciului de la Iacobeni,
cu formaţia Minerul, din dispoziţia
domnului Aurel Daicu, arbitrul central planificat iniţial a fost înlocuit
cu arbitrul Moruz. Acesta a procedat în aşa fel încât să câştige, nemeritat, echipa gazdă.
Acelaşi arbitru Moruz a fluierat
sfârşitul meciului de la Putna, cu
echipa Bradul din localitate, cu 12
minute înainte de epuizarea timpului regulamentar. Aceasta, pentru
ca echipa gazdă, aflată în avantaj în
acel moment, să câştige meciul.
La meciul din ultima etapă a sezonului 2012-2013 jucat de Foresta
Mălini la Fălticeni, cu formaţia
Şomuz, arbitrul de centru a dictat
eronat, în minutul 83, lovitură de
pedeapsă de la 11 metri, pentru formaţia gazdă, iar executarea loviturii
s-a repetat până mingea a intrat în
poartă.
Având în vedere cele întâmplate,
conducerea primăriei Mălini şi
sponsorii echipei au analizat situaţia creată şi au constatat că modul
în care se arbitrează meciurile Forestei Mălini este controlat, dirijat,
voit ostil, fapt pentru care au hotărât retragerea formaţiei din competiţie. Aceasta cel puţin pentru
perioada în care Asociaţia Judeţeană de Fotbal va fi condusă de
persoane care intervin părtinitor,
brutal în desfăşurarea competiţiei,
aşa cum procedează domnul Aurel
Daicu.
În finalul acestor rânduri, iată
încă un episod care relevă atitudinea conducerii Asociaţiei Judeţene
de Fotbal Suceava faţă de achipa
din Mălini. La sfârşitul ediţiei de
campionat 2009-2010, Foresta avea
un avantaj de 15 puncte faţă de următoarea clasată. În aceste condiţii
domnul Daicu, a interzis deplasarea
echipei din Vatra Dornei la Mălini
şi i s-a adresat domnului Mihai Szecheli: „…lasă-i să joace singuri!” O
expresie care nu necesită comentarii.
Vasile POPESCU
- preşedintele Clubului de Fotbal
„Foresta Mălini”

- Dumneata semeni foarte mult
cu al treilea soţ al meu!
Oarecum surprins, bărbatul o
întreabă:
- Dar de câte ori aţi fost căsătorită?
- Până acum, de două ori….

Un pescar vine acasă şi i se
adresează, dezamăgit, soţiei:
- Draga mea, îmi pare rău, dar
astăzi n-am prins nimic.
- Bănuiam, dragul meu, pentru
că ţi-ai uitat portofelul acasă.

Maria urmează să se căsătorească şi merge la vrăjitoare:
- Mă iubesc doi bărbaţi – Vasile
şi Ion. Spune-mi cine va fi norocosul?
Vrăjitoarea, după ce îşi consultă îndelung cărţile, îi spune:
- Cel ce va avea noroc va fi Vasile, tu te vei mărita cu Ion.
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INFO M|LINI
Monumentul Ostaşilor
Români, după restaurare

Monumentul Ostaşilor Români
a fost reconstruit, a căpătat
o nouă şi impunătoare înfăţişare
(urmare din pagina 1)

Monumentul inaugurat la 22 august 1964

Aşa arăta Monumentul înainte de restaurare

Într-una din lucrările apărute la Editura Militară, în
1983, „Monumente ale anilor de luptă şi de jertfă”, lucrare alcătuită de colonelul Florian Tucă şi Mircea
Cociu, se află şi următoarea prezentare: „Monumentul se află la poalele unei păduri de brad de la marginea localităţii Văleni-Stânişoara, comuna Mălini,
judeţul Suceava şi a fost dezvelit la 22 august 1964.
Însemnul memorial, înalt de circa 2,5 m, elogiază
faptele de vitejie şi jertfele de
sânge date de militarii români în
aprigele lupte desfăşurate împotriva germanilor în august
1944. Pe un postament de plan
pătrat, în două trepte, surmontat
pe un piedestal paralelipipedic
din beton, se înalţă o coloană de
piatră albă de forma unui trunchi
din piramidă”.
În timp, elementele monumentului s-au erodat sau au fost, pur
şi simplu, luate şi folosite la alte
construcţii. În toamna acestui an,
la 49 de ani de la inaugurare, primarul Petru Nistor a observat că
la degradarea produsă în timp se
adaugă o perspectivă periculoasă: partea superioară a monumentului a început să alunece
spre şosea. De aici până la distrugerea totală nu mai era nici un
pas. La propunerea primarului,
Consiliul Local a aprobat activitatea laborioasă de reconstrucţie
a edificiului. Şi, iată, s-a realizat,
cu pricepere şi bun gust un ade-

Luptele de pe valea Suhei
Mari - aşa cum au fost

În cele ce urmează, vom înfăţişa
secvenţe din cumplita confruntare
care a avut loc între ostaşii români
şi inamicul german în intervalul 2328 august 1944 – ca o mărturie a
vitejiei şi eroismului militarilor
noştri.
23 AUGUST 1944. În noaptea
de după întoarcerea armelor împotriva fasciştilor, câţiva grăniceri
s-au luptat cu dăruire totală în zona
Mălini împotriva a câteva sute de
nemţi. Încleştarea din zona postului
de comandă al Companiei 11
Grăniceri a fost crâncenă,
sângeroasă. La un moment dat, inamicul şi-a dat seama că grănicerii
au rămas fără muniţie şi s-a năpustit asupra lor. S-a încins o luptă
surdă, pe viaţă şi pe moarte. Lipsiţi
de cartuşe, grănicerii români s-au
apărat cu patul armei şi cu
baioneta. Dintre ostaşii Campaniei
11, comandată de căpitanul Vasile
Teodoreanu, n-au supravieţuit
decât vreo şase-şapte. Un ostaş care
a rămas în viaţă, Iancu Soltuz, îşi

amintea peste ani: „ Când nemţii au
năvălit în tranşeele noastre, a fost o
învălmăşeală, o luptă corp la corp şi
la baionetă de nu se mai ştia nimic.
Dar până la urmă ne-au răzbit, deşi
ei au lăsat pe câmpul de luptă peste
150 de morţi şi răniţi, iar noi nici
un sfert cât ei. Pe cei rămaşi în viaţă
ne-au luat prizonieri, iar pe căpitanul Teodoreanu l-a dus un ofiţer
neamţ la comandamentul lor, la
Stânişoara”.
Căpitanul Vasile Teodoreanu a
fost torturat până în zori. După ce lau ucis, câţiva nemţi au transportat
trupul neînsufleţit la Mălini. Au improvizat o spânzurătoare peste
drum de primărie şi au atârnat cu o
sfoară trupul fără viaţă al eroului.
Mai târziu, un sătean, se pare că
numele său a fost Ion Grigoroaia, a
luat trupul căpitanului Vasile
Teodoreanu şi l-a îngropat în cimitirul de lângă biserica din Poiana
Mărului. După război, osemintele
eroului au fost duse la Bucureşti şi
îngropate în Cimitirul Militar

Ghencea.
24, 25 şi 26 august 1944. În
aceste zile, ostaşii români din Batalionul 1 aparţinând Regimentului 3
Grăniceri, au executat atacuri succesive pe direcţia Mălini – Suha
(Iesle) – Borca. Aflaţi în retragere,
nemţii au organizat puncte de rezistenţă pe înălţimile ce străjuiau
şoseaua Mălini – Suha (Iesle), au
minat sau au aruncat în aer podurile, au distrus reţeaua telefonică.
Rând pe rând, rezistenţele inamicului au fost distruse, iar în seara zilei
de 16 august, ostaşii români au
obligat elementele înaintate ale inamicului să se retragă pe linia principală de rezistenţă pe care nemţii
au organizat-o în zona fabricii de
cherestea. Instalaţi pe două poziţii,
nemţii au făcut tot ce au putut pentru a păstra zona sub controlul lor:
au dat foc la depozitul de buşteni,
au aprins stogurile de fân, s-au
apărat cu tot arsenalul din dotare.
Dar, folosind cu pricepere terenul,
acţionând cu bărbăţie, ostaşii

vărat complex omagial. Partea superioară a fost consolidată, s-au aşezat la locul lor elementele care marcau mormintele, s-a înlocuit zidul împrejmuitor şi au
fost ridicate mici coloane între care se vor monta
lanţuri.
Accesul de la şosea la monument a fost reconstruit
în totalitate: treptele, micile spaţii dintre trepte, precum şi elementele marginale sunt făcute acum din
materiale de calitate şi dau acea senzaţie de armonios
şi durabil. Întregul ansamblu este împrejmuit cu un
gard. La şosea, a fost instalat un panou care prezintă,
pe scurt, monumentul. De asemenea, au fost instalate
bănci. A fost captat un izvor, iar trecătorii au acum la
dispoziţie un loc de unde să bea apă mereu proaspătă.
În spiritul ecteniei la liturghia Sfântului Ioan Gură
de Aur, „Pe soldaţii eroi căzuţi pe toate câmpurile de
luptă pentru apărarea patriei, să-i pomenească Domnul Dumnezeu în Împărăţia Sa!”, lângă monument a
fost ridicată o cruce din lemn – un semn cald, de
pioasă aducere aminte a celor ce s-au jertfit pe aici în
urmă cu aproape 70 de ani.
Tot lângă monument, deasupra gropii comune,
acolo unde încă se mai află oseminte ale luptătorilor
români şi germani, s-a ridicat o cruce de lemn, s-a îngrădit zona, iar la drum a fost amenajat un loc unde se
găseşte apă proaspătă.
Numai din această scurtă descriere se poate observa
că eforturile care s-au depus aici nu au condus la o
simplă reparaţie. În locul şi în imediata apropiere a
monumentului inaugurat în 1964, s-a amenajat un
adevărat complex omagial, comemorativ, demn de
jertfa înaintaşilor noştri. Este încă o dovadă că în comuna noastră se realizează, cu consecvenţă, lucruri
trainice, de bun gust. În buna tradiţie a oamenilor
acestor locuri: gospodari vrednici, care pun temei în
ceea ce înfăptuiesc, dar care îşi întorc cu generozitate
şi recunoştinţă gândul spre înaintaşi.

români i-au obligat pe nemţi să
cedeze zona. Ultimele rezistenţe inamice au fost înfrânte spre
dimineaţa zilei de 27 august.
27 şi 28 august 1944. După ce
au fost înfrânte la fabrica de cherestea, forţele hitleriste, întărite cu
elemente aduse din rezervă, au organizat o nouă şi puternică rezistenţă de-a lungul defileului, pe
serpentinele şoselei Suha(Iesle) –
Borca. Hitleriştii au transformat
fiecare capac, fiecare stâncă în
puncte de rezistenţă. Atacurile ostaşilor români se soldau cu pierderi
grele. Se micşorase simţitor
numărul subofiţerilor şi ofiţerilor.
Dintre ofiţerii activi care încadrau
subunităţile batalionului mai erau
pe poziţie doar doi comandanţi de
companie. Luptele erau din ce în ce
mai crâncene, pierderile - din ce în
ce mai mari. În această situaţie s-a
luat hotărârea să se execute o
manevră şi să fie atacat inamicul
din flanc şi din spate. Pas cu pas,

metru cu metru, nemţii au fost
obligaţi să se retragă mai mult în
interiorul defileului. Alte secvenţe
crâncene, sângeroase s-au petrecut
în zona deschisă a Stânişoarei. Au
fost pierderi grele, au căzut mulţi
ostaşi, s-au înregistrat sute de
răniţi. Cu toate acestea inamicul a
fost înfrânt şi s-a retras spre Borca.
In ziua de 28 august 1944, batalionul de grăniceri care acţionase
pentru eliberarea zonei Mălini –
Poiana Mărului – Văleni Stânişoara
– Suha (Iesle) – Culmea
Stânişoarei a primit o nouă misiune pe direcţia Negârleasa – Ostra.
Aşa s-au petrecut lucrurile în
acele zile de august 1944. Au căzut
mulţi ostaşi români şi mai mulţi au
fost răniţi. Jertfa lor este nemăsurată. Iar monumentul ridicat la
poalele munţilor Stânişoara este
semnul neuitării acelor zile, este
semnul recunoştinţei pentru cei ce
au căzut în acele crunte confruntări.
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