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2014 - un reper important în
modernizarea comunei Mălini,
în apropierea de standardele
civilizației rurale europene

A trecut ceva timp de când a rămas în
amintire anul 2014 – un an cu bune și cu
mai puţin bune; cu izbânzi, dar și cu neîmpliniri; cu idealuri ambiţioase, dar și cu derapaje regretabile; cu speranţe înălţătoare,
dar și cu deziluzii devastatoare.
Până la urmă și anul 2014 a fost o bucată
de vreme precum multe altele care au trecut
și precum multe altele care vor urma.
Anul 2014 a fost un timp al ambiţiilor, al
dorinţelor, al planurilor pentru și mai bine

Biserica “Sfântul Prooroc
Ilie Tesviteanul”

pentru oamenii trăitori în satele comunei
Mălini.
Ca și în alţi ani, pe parcursul lui 2014, cele
planificate de consiliul local și primărie au
devenit fapte, realităţi palpabile, evidenţe
de netăgăduit.
În fotoreportajul găzduit de această ediţie
a publicaţiei „Info Mălini” vă vom prezenta
câteva dintre obiectivele planificate și realizate în comuna noastră în anul 2014.

Parcarea de la Mieluşoaia

DOUĂ PARCĂRI - LOCURI PLĂCUTE PENTRU POPAS,
PENTRU REFACERE ȘI PENTRU INFORMARE

La intrare în comuna Mălini, în
zona Mielușoaia, și imediat după
pârâul Frasin, din Văleni-Stînișoara, pe direcţia satului Iesle au apărut, în anul 2014, două parcări pentru autoturisme. Zonele astfel amenajate pot oferi parcare pentru 1015 autoturisme, sunt înzestrate cu

bănci și mese, au surse de apă potabilă, coșuri pentru gunoi. Prin panouri sugestive și explicite se oferă
celor interesaţi informaţii despre instituţii și servicii aflate la dispoziţia
turiștilor și a cetăţenilor din partea
locului.
Straturile cu flori și cu arbuști or-

namentali care flanchează cele două
parcări, dominate armonios de fragmente de stânci, dau o notă originală, prietenoasă spaţiilor amenajate
pe lângă drumul judeţean care duce
spre culmea Stînișoarei.

continuare în pagina 4

Eveniment literar organizat la primăria Mălini
Lansarea unui volum bilingv al operei lui Mihai Eminescu

Cu ocazia împlinirii a 165 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu, la primăria Mălini, a fost organizată lansarea unui volum
bilingv (română și franceză) care cuprinde o
mare parte a operei poetului nostru naţional.
Lucrarea, care cuprinde aproape 400 de

pagini, se intitulează „Eminescu. Lumină de
lună - poezii alese” ( Lumiere de lune – poemes choisis) și este rodul lucrării temeinice
și inspirate a unui împătimit eminescolog:
Nikolas Blithkiotis.
con nuare în pagina 2

Tradiții jurnalistice la Mălini

Am aflat în ultima
vreme că presa scrisă
are precedente serioase la Mălini. Astfel, în
iulie 1934, apare ziarul „Gândul Nostru”.

Publicaţia urma să
aibă o apariţie lunară,
prin contribuţia unui
comitet de învăţători.
Redacţia și adminis-

traţia ziarului își
aveau sediul la Mălini,
sub conducerea lui I.
Zotta.
continuare în pagina 2

SLUJBĂ ARHIEREASCĂ
LA BISERICA NOU
CONSTRUITĂ ÎN SATUL SUHA

În ziua de 15 februarie 2015, la biserica nou construită în satul Suha a avut
loc o slujbă arhierească prilejuită de înzestrarea cu Sfântul Antimis.
Sfântul Antimis este un acoperământ liturgic pe care sunt reprezentate punerea în mormânt și patimile lui Hristos. Este confecţionat din pânză de in
sau din mătase. Are formă dreptunghiulară și se află în altar la mijlocul Sfintei Mese pe care se slujește Dumnezeiasca Liturghie.
Preotul Pavel Norocel a primit Sfântul Antimis de la Înalt Prea Sfinţia Sa
Pimen, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuţilor. Importanţa Sfântului Antimis
constă în aceea că în lipsa acestuia nu se poate săvârși Sfânta Liturghie, nu
se pot oficia slujbe.
con nuare în pagina 2

CARDUL
NAȚIONAL
DE SĂNĂTATE
CE REPREZINTĂ
ACEST DOCUMENT?
CE SE URMĂREȘTE
PRIN FOLOSIREA
CARDULUI?

con nuare în pagina 3
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SLUJBĂ ARHIEREASCĂ LA BISERICA
NOU CONSTRUITĂ ÎN SATUL SUHA
urmare din pagina 1
Slujba arhierească a fost oficiată
de Înalt Prea Sfinţia Sa Pimen împreună cu un sobor de preoţi. Deși
vremea nu a fost tocmai favorabilă,
la evenimentul religios au participat
peste 600 de persoane din toate satele comunei.
Momentul de început al ridicării
bisericii cu hramul „Sfântul Prooroc
Ilie Tesviteanul” l-a constituit sfinţirea locului în care urma să se construiască edificiul, la 17 octombrie
2010. Iniţiativa construirii unei noi

biserici a apărut ca o necesitate deoarece o bună parte din locuitorii satului Suha erau nevoiţi să parcurgă
distanţe mari pentru a merge fie la
biserica din Poiana Mărului, fie la
cea din centrul Mălinilor.
Biserica, realizată în stil maramureșan, are o înălţime de 30 metri,
este lungă de 21,5 metri și lată de 7
metri. Construcţia este o adevărată
bijuterie arhitectonică, lemnul, materialul de construcţie și felul în care
a fost lucrat conferă bisericii o
anume căldură, o intimitate potri-

Eveniment literar or ganizat
la primăria Mălini

vită desfășurării actului religios.
Iată, după 52 de luni de la așezarea pietrei de temelie, biserica a fost
gata sa-și primească enoriașii. Fundaţia bisericii a fost realizată gratuit
de firma „Concret Construct” condusă de domnul Cornel Creţu, firmă
care a efectuat și lucrările pentru instalaţia de canalizare a comunei.
Lemnul necesar construcţiei, 135
metri cubi, a fost tăiat din pădurea
proprietate a comunei Mălini. Întreaga cantitate de lemn a fost transportată în localitatea Bârsana,
judeţul Maramureș, unde a fost prelucrată bucată cu bucată. Piesele rezultate au fost aduse înapoi și
montate într-o construcţie tradiţională atât de bine cunoscută și apreciată.
Primăria Mălini a investit în construirea acestui așezământ religios
peste 200.000 lei (două miliarde de
lei vechi). Cea mai mare parte a
icoanelor au fost donate de credincioșii din partea locului și sunt opere
ale unui pictor desăvârșit: Neculai
Saftiu.
Mobilierul din interior (proscomidiarul din altar și băncile din încăperea principală) sunt realizate de
un alt meseriaș cu mâini de aur:
Marcel Alexoaie.
Trebuie să spunem că accesul în
curtea bisericii se face printr-o

Lansarea unui volum bilingv
al operei lui Mihai Eminescu

Bustul lui Mihai Eminescu
din Fălticeni, operă a
sculptorului Ion Irimescu
urmare din pagina 1

Evenimentul a fost gândit ca un
omagiu adus celui mai mare poet al neamului românesc, ca un act de recunoștinţă faţă de cel care, romantic prin
opera sa poetică, s-a dovedit peste ani
a fi un creator modern prin contribuţia sa esenţială la dezvoltarea limbajului poetic și, nu mai puţin, la
dezvoltarea limbii române.
La eveniment au participat cadre didactice din comuna Mălini și personalul primăriei Mălini.
Au răspuns invitaţiei organizatorilor
profesorii: Pavel Dascălu, Petru Pascal,
Vasile Panţiru și Nicolae Cernescu,
foști dascăli de română și nu numai în
școli din comuna Mălini. Au fost evocate viaţa și opera poetului, dimensiunile naţionale și universale ale creaţiei
sale, dar și datoria celor de azi de a-i
cultiva moștenirea literară, de a-i cinsti
memoria marelui bărbat al culturii românești, marelui patriot care a fost
Mihai Eminescu.
În același cadru a fost evocată per-

sonalitatea eminescologului Nikolas
Blithikiotis, cel care a tradus din română în franceză cele mai frumoase
79 de poezii ale marelui nostru scriitor. De altfel, prima încercare, dar și
prima mare reușită în traducerea
operei eminesciene, a avut ca obiect
poemul „Luceafărul”. Nikolas Blithikiotis a tradus „Luceafărul” în limba
franceză și în limba greacă. Lucrarea, într-o formulă de tehnoredactare și tipografică de excepţie, a
apărut la editura Geea, Botoșani, în
anul 2003.
De unde interesul lui Nikolas Blithikiotis pentru Eminescu?
O istorie întreagă trăiește familia sa
până ce copilul, mai apoi adolescentul
și, în cele din urmă, tânărul Nikos, așa
cum i-au spus cei apropiaţi, ia contact
cu locurile în care s-a născut Eminescu
și, desigur, cu marea operă a acestuia.
Nikos s-a născut în Grecia în 1947. Este
adus de părinţii săi, refugiaţi politici,
în anul 1949 în România. Trăiește la
Sinaia, Tulgheș, Botoșani și Fălticeni.
La un moment dat, cea mai mare
parte a familiei sale s-a regrupat la Botoșani. Aici, la Botoșani, Nikos cunoaște universul copilăriei lui Eminescu:
Ipoteștii, lacul și codrii Băisei, târgul
Botoșanilor. Apoi Nikos ajunge la Fălticeni unde face liceul. Fiorul resimţit
de copilul-elev la Botoșani și în împrejurimile vechiului târg a fost amplificat
și temeinic asimilat la liceul din orașul
cu tradiţii spirituale de mare anver-

Eminescologul Nikolas
Blothikiotis

gură
- care este municipiul Fălticeni.
După liceu devine pentru câţiva ani
profesor suplinitor la Văleni-Stînișoara. Apoi urmează facultatea la
București, profesor de franceză la un
liceu din Brăila, în 1974 ajunge în Grecia, iar din 1981 se stabilește în Franţa.
La maturitate, Nikos se întoarce, spiritual vorbind, în spaţiul copilăriei și
adolescenţei sale. Traduce în greacă și
franceză capodopera eminesciană „Luceafărul”. Lucrarea se bucură de un
mare succes. Este invitat, în repetate
rânduri în ţară, la Botoșani, la evenimente evocatoare ale operei și personalităţii lui Eminescu.
Primește distincţia „Teiul de aur” și,
de asemenea, este declarat „Cetăţean
de onoare” al comunei Ipotești. După
2005, revine de două ori la Văleni-Stînișoara, loc deosebit de îndrăgit de fostul profesor suplinitor. Din păcate
acest cetăţean universal (român, grec
și francez) pleacă dintre cei vii în septembrie 2014, înainte de a-și duce la
bun sfârșit și alte planuri privitoare la
Eminescu și România.
În cadrul evenimentului organizat
de primăria Mălini, fiecare participant
a primit un volum al lucrării „Lumină
de lună”, însoţit de o scurtă biografie și
o fotografie a regretatului eminescolog
Nikolas Blithikiotis.
Cărţile au fost puse la dispoziţia organizatorilor de către doamna Elena
Condrei, directoarea Editurii „Geea”,
din Botoșani, prin intermediul domnului Viorel Petruc, un bun prieten al
celui care a fost Nikolas Blithikiotis.
Dumitru AMARIEI

poartă impozantă sculptată în lemn,
iar în imediata apropiere a porţii a
fost așezată o troiţă realizată tot din
lemn sculptat.
La ora slujbei arhierești la care am
făcut referire era instalat și clopotul
(pe o schelă din lemn) nu departe de
o cruce monumentală realizată (artistic și aceasta) din beton. Este funcţională și o fântână, rezultat al
strădaniei domnului Costică Ciobanu.
La această oră, cu câteva zile înaintea sărbătorilor de Paști, biserica

din Suha funcţionează normal, firesc, credincioșii din apropiere venind la slujbe (sau pentru alte
servicii religioase) în număr tot mai
mare.

P.S. Slujba arhierească oficiată cu
prilejul înzestrării bisericii din Suha
cu Sfântul Antimis a marcat momentul din care aici se pot oficia
slujbe. Sfinţirea propriu-zisă va avea
loc, după cum ne-a informat preotul
Pavel Norocel, duminică, 30 august,
în vara acestui an.

Tradiții jur nalistice
l a M ă l in i

Am aflat în ultima vreme că presa
scrisă are precedente serioase la
Mălini. Astfel, în iulie 1934, apare
ziarul „Gândul Nostru”. Publicaţia
urma să aibă o apariţie lunară, prin
contribuţia unui comitet de învăţători. Redacţia și administraţia ziarului își aveau sediul la Mălini, sub
conducerea lui I. Zotta.
Din sumara documentare pe care
am reușit s-o efectuăm, am înţeles
că publicaţia aparţinea asociaţiei învăţătorilor și se tipărea cu sprijinul
unei bănci din Mălini.
Iată, publicaţia „Info-Mălini” are
înaintași serioși: în urmă cu 81 de

ani, oamenii din Mălini citeau ziarul
„Gândul Nostru”.
Vom reproduce în cele ce urmează un articol despre inaugurarea școlii din Suha, publicat într-o
ediţie de la sfârșitul anului 1935.
P.S. Trebuie să-i aducem sincere
mulţumiri domnului general (r) Vasile Ciornei, plecat din Mălini să împlinească o frumoasă carieră
militară, pentru amabilitatea cu
care ne-a pus la dispoziţie documente referitoare la publicaţia
„Gândul Nostru”.
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VINE PRIMĂVARA!
Imunitatea organismului uman
CE REPREZINTĂ ACEST DOCUMENT?
CE SE URMĂREȘTE PRIN FOLOSIREA CARDULUI?
trebuie păstrată, dezvoltată

Cardul naţional de sănătate a apărut ca urmare a unui proiect al Casei
Naţionale de Asigurări de Sănătate
care urmărește reducerea fraudelor
care se produc în gestionarea fondurilor instituţiei respective. După cum
se știe, fiecare cetăţean încadrat în
muncă, atât în sistemul privat, cât și
în cel de stat, precum și fiecare pensionar contribuie cu sume stabilite
prin lege la fondul naţional de asigurări obligatorii de sănătate. De asemenea, la acest fond participă cu o
cotă parte și angajatorii.
În timp, pe circuitul acestor bani sau inregistrat numeroase fraude,
unele dintre ele foarte insemnate. Se
așteaptă ca, prin folosirea acestui
card, să fie reduse și chiar împiedicate aceste operaţiuni de fraudare.
Pe de altă parte, pacienţii vor fi scutiţi de birocraţia care impunea tot
felul de adeverinţe și alte numeroase
acte medicale.
CE INFORMAŢII CUPRINDE
CARDUL?
Cardul are două componente: una
legată de serviciile pe care le primește cetăţeanul în calitatea sa de asigurat și cea de a doua cuprinde
informaţii despre starea de sănătate
a cetăţeanului, un adevărat dosar medical.
Prima componentă intră în funcţiune în momentul activării cardului, iar cea de a doua va deveni
funcţională pe parcursul anului 2015.
CE FACEM DUPĂ PRIMIREA
CARDULUI?
Persoana asigurată care a primit
cardul de sănătate poate beneficia de
facilităţile presupuse de acesta după
ce documentul a fost activat de medicul de familie. La activare se stabilește și un cod din patru cifre - un cod

asemănător celor pe care le folosim în
cazul cardurilor bancare. ATENŢIE:
acest cod nu trebuie uitat și nici divulgat altor persoane!
La activarea cardului, medicul va
consulta pacientul asupra informaţiilor pe care urmează să le introducă pe
card și le va introduce doar pe cele
stabilite de comun acord.
CUM SE FOLOSEȘTE CARDUL?
Cardul naţional de sănătate este
necesar de fiecare dată când asiguratul solicită un serviciu medical. Să
spunem ca se dorește eliberarea unei
reţete. Cel care solicită acest lucru
prezintă cardul pe care medicul îl va
introduce în sistemul informativ.
După aceasta, pacientul, prin intermediul unei tastaturi, va forma codul
său personalizat alcătuit din patru
cifre. După aceasta, medicul va efectua operaţiunile necesare, va elibera
reţeta și va returna cardul pacientului. Din acel moment, în reţeaua informatică a Casei Naţionale de
Asigurări de Sănătate vor apărea
toate informaţiile privind efectuarea
unui anume serviciu medical, locul în
care s-a produs evenimentul, medicul
care a efectuat serviciul solicitat, ce a
presupus serviciul respectiv și persoana care a beneficiat de acest serviciu.
IMPORTANT!
Cardul de sănătate a început să fie
folosit începând cu prima zi a lunii februarie 2015. Dar utilizarea lui devine obligatorie începând cu prima zi
a lunii mai.
După întâi februarie serviciile medicale vor fi efectuate cu prezentarea
cardului, dar, în paralel, va funcţiona
și sistemul anterior. „Nimeni nu va
rămâne fără servicii medicale”-spune

De c i t i t l a g u r a s o b e i
Un dram
de minte

Odată, demult doi
oameni au plecat în
pădure să taie copaci.
Pe vremea aceea
nu existau fierăstraie
mecanice. Muncitorii
doborau copacii folosind topoarele.
Ajung ei la locul cu pricina și aleg doi copaci falnici,
la fel de mari, la fel de groși. Cei
doi lucrători erau oameni puternici, cu
experienţă, dar munceau cu metode
diferite. Primul lovea trunchiul cu o
constanţă de neînchipuit, lovitură cu
lovitură, fără să se oprească decât câteva clipe pentru a-și trage răsuflarea.
Cel de al doilea lovea și el cu vrednicie
în copac, dar făcea câte o pauză după
fiecare oră.
Spre seară se opriră pentru a se întoarce la casele lor. Primul tăietor era
epuizat, deși abia ajunsese la jumătatea trunchiului. Cel de al doilea era și
el obosit, dar, spre deosebire de celălalt, reușise să doboare copacul.
Nu-mi vine să cred – zise primul tăietor. Copacii sunt la fel de groși, iar tu
l-ai doborât, deși te opreai după fiecare oră…
E adevărat că luam o mică pauză
după fiecare oră. Dar tu nu ai observat
că eu foloseam pauzele și pentru a ascuţi toporul.
Nu este singura întâmplare care ne
demonstrează că, pentru a reuși în
acţiunile noastre, pe lângă eforturi,
ambiţie, voinţă, avem nevoie și de un
dram de minte…

În căutarea soţiei
perfecte

Într-o după-amiază, Ion, un bărbat
de vreo 30 de ani, stătea în curte, singur, lângă un pahar de vin. La un mo-

ment dat își face apariţia un bun
prieten al lui Ion. Un om, cam de
aceeași vârstă, dintr-un sat alăturat.
Spre deosebire de Ion, care nu se căsătorise, prietenul său se bucura, alături
de soţie, de copiii săi, de ceea ce
reușise în gospodăria sa. Au băut ei câteva pahare de vin, dar Ion rămânea
tăcut: se vedea că îl preocupă ceva important. Prietenul său înţelese despre
ce este vorba și îl întrebă:
Ioane, tu nu te-ai gândit să te însori?
Ba bine că nu! M-am gândit, dar eu
mi-am dorit o soţie perfectă. La un
moment dat am găsit pe cineva, o fată
frumoasă, deșteaptă, harnică, dar prea
îi plăceau luxul și distracţia. Altă dată,
am cunoscut o fată cu totul deosebită,
la fel, frumoasă, harnică, deșteaptă,
dar nu mi-a plăcut că nu prea vorbea.
Și n-ai mai încercat?
Ba da! Și am găsit fata visurilor
mele, frumoasă, harnică, deșteaptă,
modestă. Ea putea fi cu adevărat o
soţie perfectă.
Și de ce nu te-ai căsătorit cu ea?
Pentru că, vezi tu, dragul meu prieten, și ea căuta…soţul perfect.
Probabil că într-o relaţie dintre un
bărbat și o femeie, perfecţiunea nici nu
există. A iubi înseamnă să-l accepţi pe
celălalt, cu felul său de a fi, cu diversitatea sa, cu defectele sale. Soţul perfect
este cel care nu-și dorește o soţie perfectă. Și invers…

președintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
NU VĂ ASUMAŢI INUTIL RISCURI!
Există o serie de discuţii privind inscripţionarea în cipul cardului a datelor medicale personale. Lipsa
acestor date ar conduce la situaţii
complicate în situaţiile de urgenţă
medicală, mai cu seamă în cazul celor
care presupun intervenţii chirurgicale în regim de urgenţă. Existenţa
datelor respective pe card poate conduce la salvarea vieţii unor pacienţi
aflaţi în situaţii critice - accident auto,
accidente cerebrale, crize ale unor suferinzi de boli cu risc major, etc.
Sunt foarte multe suspiciuni privind inscripţionarea în card a opţiunii în legătură cu donarea de organe.
Întrebarea este simplă:„Sunteţi sau
doriţi să deveniţi donator de organe?”.
Sigur, fiecare răspunde ce crede, ce
vrea. Dar e bine de știut că o persoană
care dorește să devină donatoare de
organe trebuie mai întâi să se prezinte la un notar să obţină o declaraţie autentificată privind această
opţiune. Abia după aceea informaţia
respectică poate fi introdusă în card.
În concluzie, cardul de sănătate
este un document care reflectă gradul
de civilizaţie atins de asistenţa medicală în ţara noastră, un document necesar, care micșorează eforturile
medicilor și pacienţilor, reduce birocraţia și simplifică accesul la serviciile
medicale.
Și o ultimă precizare: Casa Naţionale de Asigurări de Sănătate recomandă ca fiecare cetăţean să aibă
permanent asupra sa cardul de sănătate. Acesta poate deveni vital în special în cazurile de urgenţă medicală.

Ne aflăm în sezonul în care organismul uman poate fi afectat frecvent de răceli, gripe sau viroze. Un
prim pas pentru a ne feri de îmbolnăviri îl constituie respectarea
măsurilor minime de igienă, cum
ar fi spălatul cât mai des pe mâini,
utilizarea batistelor de unică folosinţă atunci când strănutăm,
tușim sau avem guturai.
Dar frecvenţa îmbolnăvirilor depinde foarte
mult de nivelul imunităţii.
Imunitatea este capacitatea organismului uman de a opune rezistenţă faţă de activitatea microbilor
sau a substanţelor toxice. Cu alte
cuvinte, capacitatea de a-și păstra
sănătatea și vigurozitatea. De
aceea este important să folosim
toate mijloacele pe care le avem la
îndemână pentru a dezvolta imunitatea.
Unul dintre aceste mijloace îl
constituie probioticele. Probioticele sunt culturile vii de bacterii.
Un studiu al Universităţii din
Viena arată că este benefic pentru
îmbunătăţirea imunităţii consumul a 200 de grame iaurt pe zi –
adică și lapte acru, și chișleac.
Alte surse de probiotice sunt bananele, anghinarea, ceapa, ovăzul,
murăturile preparate tradiţional.
La fel este important să consumaţi
legume și fructe bogate în vitamina C, precum ardeiul gras roșu,
portocale, grapefruit.
De asemenea, orzul și ovăzul
conţin un tip de fibră care are eficienţă în lupta cu microbii.

Un alt aliat în lupta cu bacteriile
este usturoiul. Acesta conţine un
ingredient activ numit alicina.
Studii realizate în Marea Britanie
au demonstrat că persoanele care
consumă zilnic cel puţin doi căţei
de usturoi au șanse sporite să
scape de răceală.
Un element important pentru
menţinerea sănătăţii este seleniul,
care ajută celulele albe să elimine
virusurile
din organism. Seleniul se
găsește în stridii, crabi și moluște.
Acizii grași omega 3 au un rol
important în reducerea inflamaţiilor și protejarea de infecţiile respiratorii. Este important, deci, să
consumăm pește: somon, macrou,
scrumbie și hering, surse consistente de acizi grași.
În sezonul rece este binevenit
consumul de ceai negru și ceai
verde, consum care crește sistemul
imunitar și ne protejează de răceli.
Un mineral foarte important în
reducerea riscului de îmbolnăvire
în sezonul rece este zincul. Acesta
se găsește în carnea de vită. Este
de reţinut că lipsa zincului din organism mărește riscul infecţiilor.
Dacă dorim să avem un organism bine apărat, care să ne ofere
o primăvară liniștită, pe lângă sfaturile de mai sus, trebuie să avem
grijă să purtăm o îmbrăcăminte
adecvată condiţiilor meteo, să
facem mișcare în fiecare zi și să ne
odihnim suficient.
doctor Carmen Mariana
MOGÎRZAN

Nu aduceţi în discuţie cu alte
persoane, fie și cunoscute, faptul
că aveţi în casă sume de bani, bijuterii sau alte valori importante.
Luaţi măsuri de iluminare a
gospodăriei pe timp de noapte și
folosiţi încuietorile din interior la
ușile de acces în locuinţă.
Pe cât este posibil, în fiecare
gospodărie ar trebui să se afle și
un câine.
Nu cum-

șosea sau pe imaș. O astfel de împrejurare este ca o invitaţie pentru hoţi, oferindu-le ocazia de a
fura animalul și de a se îndepărta
în modul cel mai rapid de locul
faptei.
Nu intraţi în relaţie cu persoanele străine de localitate care, sub
pretextul că ar vrea să cumpere
animale, intră în gospodăria dumneavoastră. Această acţiune ar
putea face parte din „documentarea” pentru un viitor furt.
Nu cumpăraţi și nu vindeţi
animale fără documentele
legale eliberate de primărie și unitatea sanitar-veterinară din comună.
Este de așteptat ca în
legătură cu bunurile sale,
orice cetăţean să fie vigilent,
să le protejeze, să nu neglijeze
nici o măsură de prevenire a
acţiunilor răufăcătorilor.
Inspector Pavel OANEA
- șeful secţiei de poliţie rurală
Mălini

SFATUL MEDICULUI

Pentr u siguranța bunurilor
ș i g o s p o d ă r i i lo r c e t ă ț e n i l o r

Zilnic, aflăm dintr-o sursă sau
alta, informaţii despre furturile
care au loc din locuinţele sau gospodăriile cetăţenilor. Bani, obiecte
de preţ, aparatură electronică,
animale devin obiectul furturilor
care se petrec sub cele mai diferite
și mai neașteptate forme.
Indivizi certaţi cu legea, înrăiţi
în acest detestabil obicei, folosesc
orice ocazie pentru a produce pagube, unele deosebit de importante și foarte greu, dacă nu
imposibil, de recuperat.
Cel mai important lucru în
lupta cu acești răufăcători
este să ne luăm măsuri de
prevenire, de protecţie a
locuinţelor, a avutului
nostru.
Mai întâi este nevoie de securizarea locuinţelor, dar și a
dependinţelor. Înlocuiţi geamurile
sparte, instalaţi la intrarea în
curte, în locuinţă, la ușile dependinţelor sisteme de închidere cu
chei (broaște, yale, lacăte). Pe
timpul nopţii, asiguraţi-vă că aţi
închis și aţi încuiat ușile la coteţe,
la adăpostul animalelor și la locuinţă. Când plecaţi de acasă, verificaţi dacă geamurile, ușile și
porţile sunt bine închise și încuiate.
Este necesar să stabiliţi și să întreţineţi relaţii bune cu vecinii. Ei
pot recunoaște sau depista un
răufăcător care ar apărea în curtea, la ușa sau la fereastra casei
dumneavoastră.
Învăţaţi copii cum trebuie să
procedeze dacă un străin încearcă
să-i convingă că este prieten sau
rudă cu unul dintre părinţi și a
venit să ia diferite bunuri din
casă.

Secţia
de Poliţie Rurală Mălini
vă informează
păraţi de la persoane care apar la
poarta dumneavostră oferind spre
vânzare diferite obiecte și, în nici
un caz, nu invitaţi asemenea persoane în casă. Evitaţi situaţiile în
care acești „negustori” ar putea
observa unde ţineţi banii. Dincolo
de faptul că provenienţa unor astfel de mărfuri este îndoielnică
(pot fi furate de la producători),
vizita unor persoane de această
factură poate constitui premiza
unui viitor furt.
Având în vedere ca pe teritoriul
judeţului Suceava se petrec relativ
frecvent furturi de animale, este
recomandat ca adăposturile pentru acestea să fie asigurate în mod
corespunzător, atât ziua cât și
noaptea. Evitaţi situaţiile în care
animalele dumneavoastră s-ar afla
nesupravegheate în afara gospodăriei. Nu lăsaţi caii liberi pe

Anunț
impor tant

Locuitorii comunei Mălini
sunt invita"i să se prezinte la
sediul Primăriei pentru a completa și actualiza REGISTRUL
AGRICOL.
DOCUMENTE NECESARE:
bule#nul sau cartea de iden#tate;
cer#ﬁcatul de naștere;
actele de proprietate asupra
terenurilor și/sau a locuin"ei.
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2014 - un reper important în modernizarea comunei Mălini,
în apropierea de standardele civilizației rurale europene

INFO M|LINI

TURNUL CU CEAS
DIN CENTRUL
COMUNEI

O construcţie devenită inutilă în timp a fost
înnobilată, la ideea primarului Petru Nistor,
și a devenit un obiect emblemă pentru comuna noastră. Este vorba despre un vechi și
banal coș de fum de la o centrală termică demult dezafectată. Așa, cum arătam și cu altă
ocazie, vechiul coș pentru evacuarea fumului
a fost construit cu folosirea unei cantităţi
mari de material de bună calitate și astfel a
ieșit o construcţie foarte solidă, a cărei demolare s-ar fi dovedit deosebit de grea și, mai
ales, scumpă. Astfel s-a ajuns la soluţia transformării acestuia într-un turn cu ceas. În
final, s-a ajuns la o construcţie elegantă, care
atrage atenţia, o construcţie probabil unică
pentru zonele rurale ale României. Turnul are
aproximativ 30 de metri înălţime și dispune
de o instalaţie controlată prin calculator. Cele
patru ceasuri electronice se pot vedea de la
distanţă atât ziua, cât și noaptea, iar segmentele orare sunt marcate și sonor. Clădirea vechii centrale termice a fost reabilitată și
amenajată ca garaj. Acesta poate adăposti
două autospeciale. Spaţiul astfel amenajat
este necesar mai ales autospecialelor P.S.I pe
timp de iarnă.
Și iată cum, atunci când există idei, preocupare și spirit gospodăresc, nu-i de mirare că
apar obiective interesante, frumoase, utile,
obiective care definesc, dau personalitate comunei noastre.

BAZA DE HIDROTERAPIE CU APĂ SĂRATĂ

Așa cum am mai scris în publicaţia noastră, în anul 2014 sa lucrat la construirea unei baze
de hidroterapie – ca o anexă a
sălii de sport.
Această lucrare a fost încheiată, iar baza de terapie este
pusă la dispoziţia cetăţenilor.
Aceasta cuprinde două vestiare
cu toalete și dușuri, două saune
(una „umedă” și una „uscată”,
bazin cu apă sărată. Totul este
realizat la standarde moderne,
durabil, cu bun gust, cu eleganţă
– alcătuindu-se astfel o ambianţă încântătoare. Sigur că, dincolo de aceste caracteristici, cel
mai important lucru este acela
că baza de hidroterapie vine direct și eficient în slujba sănătăţii
locuitorilor comunei Mălini.

STÂNI ȘI SAIVANE NOI

Pe parcursul anului 2014, s-a
acordat atenţie deosebită pășunilor comunale. Pe întreaga suprafaţă a acestora au fost
efectuate la timp și de calitate
lucrări de curăţire și întreţinere.
De asemenea, a continuat
construirea de stâni și saivane.
Astfel, în Arșiţa Nemţișorului,
Smidă și Muncelu II au fost construite saivane noi. Au fost construite și stâni noi: câte două în

Arșiţa Nemţișorului și Smidă,
iar câte una în Stînișoara, Muncelu II și Runc. Astfel s-a ajuns

ca pe pășunile comunei Mălini
să fie în total 18 stâni și 14 saivane.

GRĂDINIȚA NOUĂ LA POIANA MĂRULUI

Una dintre realizările remarcabile ale anului 2014 este finalizarea lucrărilor la construirea noii grădiniţe de la Poiana Mărului.
Construcţia s-a realizat lângă școala gimnazială din această localitate și răspunde tuturor exigenţelor actuale ale acestui gen de
instituţie. Există două încăperi spaţioase,
care se vor folosi ca săli de clasă, două toalete, un hol, de asemenea spaţios, care se
poate utiliza pentru activităţi comune (spectacole, serbări), precum și alte câteva incinte
necesare bunului mers al grădiniţei. Este operaţională și centrala de încălzire a clădirii. În
cel mai scurt timp, noua construcţie îi va
primi pe micii beneficiari.

Cu nostalgie, despre
sărbătorile de iarnă

Trecerea de la un an la altul, de la 2014 la
2015, a fost marcată și în comuna Mălini prin
activităţi tradiţionale, prin respectarea și cultivarea sărbătorilor ortodoxe, prin reunirea familiilor în bucurie și bună voie.
Poate mai puţin ca altădată, dar suficient
pentru continuarea bunelor și vechilor obiceiuri, s-a colindat de Crăciun, s-a urat de Anul
Nou și Sfântul Vasile, grupuri mai mici sau mai
mari de copii și de tineri au readus în satele
noastre căpriţele, caii, urșii, irozii, mascaţii.
DARURI DE LA PRIMĂRIE.

Ca de fiecare dată, în zilele premergătoare
sărbătoririi Crăciunului, primăria Mălini a oferit copiilor de la grădiniţe și școli pachete cu
bomboane, biscuiţi, ciocolată, fructe, sucuri. La
fiecare grădiniţă, la fiecare școală cadourile au
sosit în zilele în care se desfășurau frumoasele
serbări de sfârșit de an. Prilej pentru o bucurie
în plus pentru micii noștri cetăţeni.
EVENIMENT ÎN AJUN DE AN NOU.

În faţa căminului cultural din Mălini, pe o
scenă special amenajată, în ajun de An Nou și-

au dat întâlnire toate grupurile tradiţionale (căpriţe, urși, colindători, urători) din satele Văleni-Stînișoara, Poiana Mărului, Suha, Mălini,
Pîraie. Aproximativ 750 de persoane s-au aflat,
rând pe rând, pe scena din centrul comunei, primăria Mălini răsplătind pe fiecare pentru talentul său, pentru entuziasmul și naturaleţea cu
care preia, cultivă și transmite mai departe tezaurul obiceiurilor de la sfârșit de an.
IMAGINI DE NEUITAT.

Dintre sutele de fotografii cu care am putea
ilustra ceea ce s-a petrecut la trecerea de la un
an la altul, am ales doar două.
Una reprezintă locuinţa împodobită a consăteanului nostru Ion Blanaru, o adevărată poezie,
un tablou luminos, frumos și armonios colorat
care reprezintă romantism, optimism, încredere
în vremuri mai bune.
Cea de a doua poză este una inedită, o premieră pentru zona de sub culmea Stînișoarei.
Cu spirit de iniţiativă, imaginaţie și bun gust,
domnul Vasile Ștefan a împodobit sărbătorile de
iarnă cu o instalaţie spectaculoasă care, desigur,
a captat atenţia, interesul și aprecierea noastră,
a tuturor celor care am avut ocazia s-o vedem și
s-o admirăm.
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