
În atenția agenților
economici care au încheiat

contracte de salubrizare
cu primăria comunei Mălini

Având în vedere modificările care au
apărut în procesul de gestionare al de-
șeurilor menajere, agenţii economici din
comuna Mălini sunt invitaţi la sediul
primăriei pentru a încheia contractele de
salubrizare într-o nouă formă.
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MALINI

În fiecare an,după 40 de zile de la sfintele sărbători de Paști, cre-
știnii ortodocși sărbătoresc Înălţarea Domnului Iisus Hristos. Prin ho-
tărârile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române (din anii 1999
și 2001) sărbătoarea Înălţării Domnului a fost consacrată ca zi a Eroi-
lor Neamului și sărbătoare naţională bisericească. Cu această oca-
zie, în toate bisericile, mănăstirile și catedralele ortodoxe din ţară și
din străinătate se face pomenirea tuturor eroilor români căzuţi de-
a lungul veacurilor pe toate câmpurile de luptă pentru credinţă, li-
bertate și dreptate, pentru apărarea ţării și întregirea neamului.

Din cele mai vechi timpuri, pentru apărarea pământului străbun
și pentru apărarea fiinţei naţionale, strămoșii noștri și-au vărsat sân-
gele și și-au jertfit viaţa pe câmpurile de luptă. 

În Războiul pentru Independenţă (1877–1878), în primul Război
Mondial, Războiul pentru Reîntregirea Neamului (1917–1918), în cel
de-al doilea Război Mondial, mii de oșteni români au dăruit ţării și
poporului român bunul lor cel mai de preţ – viaţa. 

Pe altarul libertăţii noastre s-au jertfit și cei care au căzut în dra-
maticele evenimente din decembrie 1989. Tineri și vârstnici, civili și
militari s-au jertfit pentru ceea ce visau ei mai mult – o viaţă mai bună,
o societate democratică, un viitor în libertate și prosperitate.

În anii din urmă, ostașii români, onorând statutul României de ţară
membră a NATO, luptă pe fronturile cumplite împotriva terorismu-
lui, a pericolului fundamentalismului religios. O fac în numele valo-
rilor civilizaţiei contemporane, pe teatre de război cu totul ostile și în-
depărtate de locurile natale. O parte din ei au căzut în crâncenele în-
cleștări cu un adversar crud, adesea nevăzut. Ei se alătură miilor de
eroi români care au intrat în galeria cea mai de preţ a poporului lor:
aceea care îi face nemuritori în numele valorilor naţionale și universale.

Nouă, celor care ne bucurăm de viaţă și de rodul jertfei lor, ne ră-
mâne datoria sacră de a-i pomeni, de a cinsti cu dragoste și evlavie
memoria tuturor celor căzuţi pe câmpurile de luptă de-a lungul tim-
purilor. Eroii noștri sunt memoria vie a istoriei neamului și suntem
datori să le perpetuăm amintirea, să transmitem generaţiilor viitoare
sentimentele de admiraţie, recunoștinţă și respect pentru eroii ne-
amului și faptele lor de vitejie.

FOARTE IMPORTANT
DE LA 1 IUNIE 2017, 
ÎN COMUNA MĂLINI, 

COLECTAREA DEŞEURILOR 
SE VA EFECTUA SEPARAT

Având în vedere noile exigenţe care au apărut în ac-
tivitatea de preluare, transport şi procesare a deş-
eurilor, exigenţe cuprinse în angajamentele asuma-
te de ţara noastră la intrarea în Uniunea Europeană,
începând cu 1 iunie 2017, colectarea deşeurilor se va
efectua separat.

CUM SE VA PROCEDA?
Primăria Mălini va oferi fiecărei gospodării saci

pentru colectarea separată.
Într-unul din saci se vor pune recipiente din sticlă

provenite de la băuturi şi produse alimentare (sticle,
damigene, borcane). Nu se colectează separat: obiec-
te din porţelan sau ceramică, cristale, oglinzi, becuri
sau neoane, veselă sau pahare).

În alt sac se colectează pungi de hârtie şi cutii de
carton.

În cel de al treilea sac se colectează recipiente de
plastic pentru băuturi (PET-uri). Activitatea servi-
ciului de salubritate al primăriei Mălini va continua
după programul cunoscut pentru ridicarea deşeuri-
lor menajere, altele decât cele care se colectează se-
parat.

Pentru ridicarea deşeurilor colectate separat, au-
tospecialele serviciului de salubritate vor prelua deş-
eurile selectate în prima şi a treia zi de vineri din lună.

PRECIZĂRI
Dincolo de comandamentele superioare, în legătură cu

protejarea mediului, de necesitatea de a respecta angaja-
mentele asumate de ţara noastră la intrarea în Uniunea Eu-
ropeană, primăria Mălini este obligată să efectueze colec-
tarea deşeurilor separat şi pentru că operatorul care deţi-
ne platforma de gunoi refuză să primească deşeurile în
amestec şi va rezilia contractul. În acest fel s-ar ajunge la
situaţia în care primăria Mălini nu ar mai avea unde să de-
poziteze deşeurile menajere de la populaţie. Drept urma-
re, primăria va fi obligată să suporte consecinţele legale pen-
tru situaţia creată, printre altele să plătească amenzi de or-
dinul sutelor de mii de lei.

Primăria Mălini invită locuitorii satelor din comună să
participe responsabil şi eficient la colectarea separată a deş-
eurilor, această operaţiune conducând la păstrarea ordi-
nei şi curăţeniei în gospodăria fiecăruia, dar şi în spaţiile
adiacente.

Sacii pe care primăria îi va distribui la fiecare gospodă-
rie vor fi folosiţi, în mod obligatoriu, numai în scopurile mai
sus precizate.

Neparticiparea la colectarea separată a deşeurilor va con-
duce automat la situaţia în care nu se va mai ridica nici un
fel de gunoi de la gospodăria în cauză.

O ultimă precizare: colectarea separată a deşeurilor este
obligatorie pentru toţi cetăţenii comunei începând cu
prima zi a lunii iunie 2017.

CINSTIRE EROILOR
ROMÂNI

Începând cu această ediţie a publicaţiei „Info Mălini” vom reprodu-
ce lucrarea intitulată „MONOGRAFIA DOMENIULUI MĂLINI DIN JU-
DEŢUL SUCEAVA”. Este vorba de o carte scrisă de Olimpiu Boiu, ad-
ministratorul Domeniului Coroanei din Mălini, şi un alt silvicultor, Ale-
xandru Precup. Lucrarea, apărută în anul 1906, prezintă de-a lungul ce-
lor 72 de pagini o imagine exacta a zonei în acea vreme: generalităţi pri-
vitoare la întregul domeniu, tratează problematica agriculturii din zonă,
se ocupă de populaţia aflată pe aceste locuri şi, desigur, cuprinde un ca-
pitol în care se prezintă aspectele forestiere din cadrul Domeniului Co-
roanei Mălini.

Lucrarea, concepută şi alcătuită în cunoştinţă de cauză şi cu rigoare
ştiinţifică remarcabilă, constituie o interesantă istorie a locurilor şi a vie-
ţii oamenilor din acea vreme, o cronică a Măliniului la începutul seco-
lului XX.  (citiţi continuarea în paginile 2 şi 3)

O ISTORIE A COMUNEI
MĂLINI LA ÎNCEPUTUL 

SECOLULUI XX 

Un moment important în istoria
localităţilor de la poalele munţilor
Stânișoarei îl constituie construirea
drumului care unește zona comunei
Mălini cu cea a comunei Borca.

Drumul s-a construit la iniţiativa
Regelui Carol I. În concepţia sa,
acest drum, care urma să lege zona

Măliniului cu zona Borcei, avea în-
ainte de toate o importanţă strate-
gică, militară. Desigur, nu erau de
neglijat interesele economice, co-
merciale, munţii Stânișoarei des-
părţind spaţii considerabile care
aparţineau Domeniului Coroanei.

Revenind la importanţa strategi-

că, militară a drumului, Regele Ca-
rol I considera că vecinătatea cu Im-
periul Austro-Ungar impunea o le-
gătura terestră stabilă, sigură între
valea râului Moldova și valea Bis-
triţei. 

con�nuarea în pagina 4

Calea Regală numită Drumul Talienilor
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ZZIILLEELLEE  ŞŞCCOOLLIIII  
„„NNIICCOOLLAAEE  LLAABBIIŞŞ””

MONOGRAFIA DOMENIULUI COROANEI MĂLINI �� MONOGRAFIA DOMENIULUI COROANEI MĂLINI ��

La începutul lunii decembrie
2016 s-au desfăşurat o serie de
activităţi în cadrul acţiunii „Zilele
şcolii Nicolae Labiş”. Elevii din
clasele a II-a şi a III-a au participat
la un concurs de desene inspirate
din versurile poeziei „Fulg” de Ni-
colae Labiş. Tot în cadrul unui
concurs, elevii din clasele V-VIII au
fost invitaţi să creeze poezii, eseuri
şi postere cu tema „Mândru de
şcoala mea”.

Sub titlul generic „Istoria şcolii în

imagini”, a fost organizată o expo-
ziţie de fotografie veche.

Nu au lipsit nici întrecerile spor-
tive: sala de sport a găzduit între-
ceri pentru „Cupa şcolii” la han-
dbal.

Activităţile din cadrul acţiunii
„Zilele şcolii Nicolae Labiş” s-au în-
cheiat cu un spectacol artistic „Şta-
feta generaţiilor”. Spectacolul, la
care au participat elevi din toate
şcolile din comună, s-a desfăşurat
la căminul cultural Mălini.

SSEE  PPĂĂSSTTRREEZZĂĂ,,  SSEE  CCOONNTTIINNUUĂĂ
TTRRAADDIIŢŢIIIILLEE  LLOOCCAALLEE  

LLAA  SSĂĂRRBBĂĂTTOORRIILLEE  DDEE  IIAARRNNĂĂ
Primăria Mălini, dincolo de

preocupările administrative de
fiecare zi, are în vedere perma-
nent păstrarea, continuarea tra-
diţiilor locale prin care se mar-
chează o sărbătoare sau alta de
peste an. Aşa se face că, la sfâr-
şitul lui 2016, ca de fiecare dată
în ultimii ani, primăria Mălini a
organizat, în după amiaza zilei
de 31 decembrie, festivalul obi-
ceiurilor locale legate de trece-
rea dintr-un an în altul. Colin-
de, urături, jocul caprei, al ur-

sului au fost aduse pe scena din
faţa căminului cultural de gru-
puri de copii, de adolescenţi, de
tineri şi maturi din toate satele
comunei. Peste 1500 de specta-
tori s-au bucurat ore în şir de
naturaleţea şi originalitate celor
prezentate pe scenă, de revărsa-
rea generoasă de culoare, de
optimism.

În finalul activităţii, toţi cei
aflaţi la faţa locului s-au bucu-
rat de un spectacol, absolut de-
osebit, de artificii.

SSIIMMPPOOZZIIOONN  AALL  PPRROOFFEESSOORRIILLOORR
DDEE  FFIIZZIICCĂĂ  DDIINN  ZZOONNAA  FFĂĂLLTTIICCEENNII

În ziua de 23 martie 2017,
Şcoala Gimnazială „Nicolae
Labiş” a organizat şi găzduit o
interesantă activitate a cercu-
lui pedagogic al profesorilor
de fizică din zona Fălticeni.
Sub genericul temei „Fizica şi
mediul înconjurător”, profe-
sorii de fizică din zonă au par-
ticipat la simpozionul „Viaţa
fără apă este imposibilă”.

Activitatea profesorilor de
fizică a fost coroborată cu
marcarea „Zilei mondiale a
apei” (22 martie). Cu această
ocazie au fost prezentate rea-
lizările elevilor din Mălini ca
participanţi la concursul na-
ţional „Şcoala Zero Waste”,

ediţia 2017.
Reţinem ca interesante

abordările didactice, metodice
cuprinse în comunicarea ştiin-
ţifică a profesoarelor Viorica
Davidel şi Angelica Ştefănoa-
ia.

Organizatorii activităţii au
folosit ocazia acestui simpo-
zion pentru a le prezenta oas-
peţilor fragmente din istoria
comunei Mălini, precum şi
realizările din ultimii ani.

Participanţii la activitate şi-
au arătat satisfacţia faţă de fe-
lul cum a fost organizat şi
cum s-a desfăşurat simpozio-
nul, considerându-l un succes
profesional deplin.

AA  aappăărruutt  oo  nnoouuăă  eeddiițțiiee  aa  rreevviisstteeii
„„LLaa  nnooii  aaccaassăă  llaa  MMăălliinnii””

A văzut lumina tiparului o
nouă ediţie a revistei „La noi
acasă, la Mălini”. Această nouă
apariţie a publicaţiei Școlii
Gimnaziale „Nicolae Labiș”
aduce în faţa cititorului o va-
rietate de materiale – de la
cele poetice, romantice la cele
foarte concrete, de actualitate
pedagogică, profesională și,
mai apoi la cele care abordează
problemele mari ale contem-
poraneităţii: pacea, mediul în-
conjurător, criza mondială a
apei.

Toate acestea la nivelul inte-
reselor și preocupărilor de in-
formare și formare a elevilor.

Actuala ediţie a revistei se
ocupă și de doi elevi talentaţi
și pasionaţi de desen, de pictu-
ră – Silviu Mitocaru, și de cân-
tecul popular, de folclor –
Adriana Nistor.

Sunt de remarcat, pentru
originalitate și putere de suge-
stie, atât ilustraţia, cât și teh-
noredactarea.

Indiferent de conţinutul lor,
materialele redactate cu coere-
nţă, au logică și o scriitură cla-
ră, corectă din punctul de ve-
dere al limbii române și al gra-
maticii acesteia – ceea ce este
normal (dar și de remarcat)
pentru o publicaţie școlară.

La iniţiativa primăriei Mălini, în
cadrul activităţilor prilejuite de „Zi-
lele şcolii Nicolae Labiş”, a fost in-
trodus simpozionul consacrat ma-
relui romancier român Mihail Sa-
doveanu. Inţiativa a avut în vedere
opera fără egal a marelui scriitor,
precum şi faptul că, datorită dom-
niei sale, valea Suhei Mari, ţinutul
de sub munţii Stânişoarei, deci lo-
curile noastre natale de demult,
dar şi de acum, au intrat în istoria
literaturii româneşti.

În cadrul simpozionului au fost
prezentate cinci comunicări: „Sa-
doveanu – un voievod al romanului
românesc” a fost prezentată de pro-
fesoara Liliana Popescu; „Preceptele
Sfintei Scripturi în opera lui Mihail
Sadoveanu” prezentată de profe-
soara Angelica Murăraşu; „Istoria
Moldovei în capodoperele scriito-
rului Mihail Sadoveanu” prezenta-
tă de profesoara Mihaela Isăilă;
„romanul Baltagul – o monografie

a satului românesc de la munte” a
fost prezentată de profesorul Du-
mitru Murariu; „Mihail Sadoveanu
– Nicolae Labiş, interferenţe exis-
tenţiale şi interferenţe ale creaţiei”
a fost prezentată de Dumitru Ama-
riei.

Simpozionul s-a bucurat de suc-
ces: materialele susţinute fiind de o
ţinută intelectuală, ştiinţifică fără cu-
sur. Iar perspectivele abordate au
fost interesante, unele inedite, cu
puncte de vedere şi comentarii ori-
ginale, susţinute cu argumente con-
vingătoare.

După experienţa cu simpozionul
din decembrie 2015, consacrat poe-
tului Nicolae Labiş, şi cel din de-
cembrie 2016, consacrat romancie-
rului Mihail Sadoveanu, s-a contu-
rat ideea că astfel de acţiuni, de o rea-
lă ţinută intelectuală şi ştiinţifică,
sunt la îndemâna cadrelor didacti-
ce din comuna Mălini. Şi nu numai
a profesorilor de limba română … .

SSIIMMPPOOZZIIOONN  CCOONNSSAACCRRAATT
MMAARREELLUUII  RROOMMAANNCCIIEERR  
MMIIHHAAIILL  SSAADDOOVVEEAANNUU

SSUURRPPRRIIZZEE  PPEENNTTRRUU
CCEETTĂĂŢŢEENNIIII  CCEEII  MMIICCII  

AAII  CCOOMMUUNNEEII
Ca şi în alte situaţii asemănă-

toare, la sfârşitul anului trecut,
primarul Petru Nistor a propus
Consiliului Local alocarea unei
sume de bani pentru a fi oferite ca-
douri de Crăciun tuturor copiilor
din grădiniţele şi şcolile din co-
mună. Membrii Consiliului Local
au fost de accord cu iniţiativa pri-
marului, iar fiecare şcolar sau preş-

colar din comună a primit un pa-
chet cu dulciuri, fructe şi sucuri.

Sigur că au fost reacţii de bucu-
rie şi de mulţumire. Una dintre ma-
nifestări a fost aceea că grupuri de
elevi de la şcolile de la Suha, Mălini
şi Pîraie au venit, pe rând, la pri-
mărie pentru a prezenta încântă-
toare programe de colinde şi ură-
turi.

Comuna Mălini este
tot mai cunoscută
ca o staţiune turis-

tică. Tot mai multe persoa-
ne din judeţul Suceava și
din judeţele limitrofe, dar
și din zone mai îndepărta-
te , București sau Consta-
nţa, poposesc la poalele
munţilor Stânișoara. Oa-
menii apreciază frumu-
seţea locurilor, satele în-
grijite, gospodăriile ară-
toase, peisajele fără pere-
che și, desigur, oportuni-

tăţile oferite de pensiunile
care funcţionează pe tot
parcursul anului.

Mulţi dintre turiștii care
au vizitat locurile noastre
postează pe internet texte
în care își exprimă admira-
ţia pentru ceea ce au întâl-
nit. 

Un exemplu ar fi rându-
rile care le reproducem
mai jos:

„Comuna Mălini este o
excelentă staţiune turistică
montană situată în apro-
pierea munţilor Stânișoa-
rei, la 30 de kilometri de
orașul Fălticeni, pe râul
Suha Mare. Este un colţ de
rai pentru cei care vor sa
scape de stresul acumulat
în rutina zilnică și să se re-
laxeze undeva la aer curat,
într-un peisaj natural
splendid. De asemenea, tu-
riștii au ocazia să se dea pe
zăpadă pe pârtia special
amenajată din localitate.
Un obiectiv cultural de o
importanţă deosebită de
aici este reprezentat de
casa memorială Nicolae
Labiș, casa în care a trăit
marele poet. Putem spune
astfel că Măliniul este un
loc excelent pentru petre-
cerea unei vacanţe pe cin-
ste.”

CCoommuunnaa  
MMăălliinnii  

--  ssttaațțiiuunnee  
ttuurriissttiiccăă
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Incendiile continuă să facă ra-
vagii în cele mai diferite localităţi
ale tării. Ard case de locuit, ard
unităţi economice, ard depozite,
ard păduri și, ceea ce este mai
grav, se pierd vieţi omenești.

Într-un document alcătuit de
Inspectoratul General pentru Si-
tuaţii de Urgenţă se arată că în
primele trei luni ale anului 2016,
în România, au avut loc, în me-
die, 63 de incendii pe zi. Dincolo
de pagubele materiale enorme în-
registrate, flăcările au afectat
246 de adulţi și 17 copii.

Dintre aceștia, 96 de adulţi și 5
copii au murit. Deci, în incendiile
din primele trei luni ale anului
2016 au pierit un număr incredi-
bil de oameni: 101!

Am ales să reproducem o parte
din documentul alcătuit de In-
spectoratul General pentru Situa-
ţii de Urgenţă din România pen-
tru a releva urmările dezastruoa-
se ale incendiilor.

Incendii care își au originea, în
primul rând, în lipsa măsurilor
de prevenire, în ignorarea totală
a pericolelor pe care le prezintă
sursele de căldură nesuprave-
gheate, folosirea mijloacelor de
iluminat neconforme, improviza-
ţiile în utilizarea instalaţiilor
electrice și lista ar putea conti-
nua.

Comuna Mălini nu a fost ocoli-
tă de astfel de pericole și numai
intervenţia promptă a serviciului
de pompieri care funcţionează în
cadrul primăriei și, în unele ca-
zuri, a pompierilor militari a
condus la limitarea pagubelor și
la evitarea pierderilor de vieţi
omenești.

În această situaţie, găsim nece-
sar să amintim câteva măsuri ele-
mentare de care trebuie să se
ţină seama, în mod obligatoriu,
în fiecare gospodărie.

În legătură cu încălzirea încă-
perilor este necesar să se folo-
sească sobe fără defecte (fără
crăpături între cărămizi, cu cără-
mizi desprinse sau lipsă). Ușiţele
de la sobe trebuie să fie întregi și
să se închidă perfect. Este peri-
culos să folosiţi la aprinderea fo-
cului benzină sau alte lichide in-
flamabile: apare pericolul explo-

ziei și a iniţierii unor incendii de-
osebit de violente.

Nu trebuie să puneţi la uscat
pe sobe sau în apropierea acesto-
ra haine, rufe, încălţăminte.
Acestea se pot aprinde foarte
ușor.

Amplasaţi pe dușumea, în faţa
ușiţelor de la sobe o tavă metali-
că de 70 cm lungime și 50 cm
lăţime, cu marginile verticale de
cel puţin 2 cm.

Este absolut obligatoriu să se
utilizeze coșuri de fum bine izo-
late faţă de planșeele și acope-
rișurile caselor. Pentru a nu de-
veni o sursă de incendiu, coșul de
fum trebuie să depășească acope-
rișul casei cu 50-70 cm.

O obligaţie elementară a fiecă-
rui gospodar (obligaţie menţio-
nată și de legislaţia statului nos-
tru) este aceea de a asigura cu-
răţarea coșurilor de cel puţin
două ori pe an.

Este periculos să intraţi în
grajduri cu lumânări, cu chibri-
turi sau lămpi de petrol aprinse.
Nu fumaţi și nu folosiţi foc des-
chis în astfel de spaţii.

Bine ar fi ca pe lângă fiecare
gospodărie să se asigure o rezer-
vă permanentă de apă de cel
puţin 200 de litri. (Evident să fie
ferită de îngheţ pe timpul iernii).

Foarte importante sunt educa-
rea și supravegherea copiilor
pentru a nu provoca incendii. Pă-
rinţii au obligaţia permanentă de
a avertiza copiii în legătură cu
pericolul care îl prezintă incen-
diile. Copiii nu trebuie lăsaţi să
se joace cu focul (lămpi, hârtii
aprinse, lumânări, chibrituri,
brichete, artificii).

Pentru a nu le pune viaţa în pe-
ricol, copiii nu trebuie lăsaţi ne-
supravegheaţi în încăperi în care
se află lumânări aprinse, sobe în
funcţiune, lămpi de iluminat cu
petrol, plite, radiatoare sau alte
aparate electrice în funcţiune.

Un minim de atenţie, un minim
de grijă pot să evite pierderi ma-
teriale iremediabile, pot salva,
ceea ce este cel mai important,
vieţi omenești.

Trăiţi, munciţi zi de zi, având
în gând zicala veche, româneas-
că: „Paza bună, trece primejdia
rea!”

PPAAZZAA  BBUUNNĂĂ  TTRREECCEE
PPRRIIMMEEJJDDIIAA  RREEAA

LLAANNSSAARREEAA  UUNNEEII  CCĂĂRRŢŢII  DDEE  PPOOEEZZIIEE  LLAA
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ATENŢIE: înlăturaţi 
în permanenţă situaţiile în care 

s-ar putea produce incendii!

La casa memorială "Nicolae La-
biş", a avut loc lansarea unei
cărţi de poezie. Acţiunea a fost

organizată de cenaclul literar "Nichita
Stănescu" al Ministerului Afacerilor
Interne.

Cartea "Dincolo de suflet" aparţine
lui Mihai Coşerariu. Autorul este
agent şef principal şi lucrează în cadrul
Inspectoratului de Poliţie al judeţului
Neamţ. Iubeşte şi cultivă tradiţiile
culturale româneşti, este un talentat in-
terpret folk şi, în acelaşi timp, se re-
marcă printr-o exprimare poetică ro-
mantică, sensibilă. A publicat prima car-
te de versuri, "Să goneşti fiara din su-
flet" în anul 2015, iar a doua, "Aşa
sunt eu", în 2016.

Criticul literar Cristian Livescu, pre-
şedintele Societăţii Scriitorilor din ju-
deţul Neamţ, spune că Mihai Coşerariu
"are uşurinţa versificării, deoarece
atunci când compune îşi aude poeme-
le transpuse muzical. Are admiraţie
pentru poezia lui Adrian Păunescu şi îi
sună mereu în memorie frânturi din
vârsta de aur a genului folk, a cărui ca-
rieră ţine să o ducă mai departe. Poezia
sa cu accente rapsodice are o respiraţie
firească şi francheţe în rostire, cultivând
teme pe gustul sufletului românesc".

Poliţistul-poet sau rapsodul munţilor,
cum este cunoscut Mihai Coşerariu,
abordează o paletă largă de teme, de la
cele ale sentimentelor umane obişnui-
te la cele grave, existenţiale, până la cele
ale legăturilor cu divinitatea. Poezia sa,
mereu cantabilă, prinde accente tran-

dafirii, dulci-amărui, dar şi unele sum-
bre, crude, carnale: "Iubirea-i ca o rană
sângerândă, / Uitată-n trupul meu cel
muribund" sau "Râvnesc la pofta cărnii

absolute" (versurile sunt din poezia
"Imposibila iubire").

Lirica lui Mihai Coşerariu are şi sub-
stanţiale şi emoţionante popasuri cu
conţinut patriotic. Într-o poezie mani-
fest intitulată "Eu nu" aflăm versuri pre-

cum:
"Eu n-am să mă dezic nicicând de

ţară,
Nici de părinţi, nici de surori sau fraţi, 

Şi n-am să-mi caut liniştea afară
Voi sta aici, la poale de Carpaţi."
Sau:                            
"Eu n-am să uit istoria română,
Nici de străbunii daci, nici de eroi
Ce s-au jertifit ca ţara să rămână
Pe harta lumii-casă pentru noi."

În concluzie, vom spune că Mihai Co-
şerariu şi-a lansat cea de a treia carte de
poezii la Mălini, în casa memorială
"Nicolae Labiş" şi se anunţă un poet
proaspăt, prolific, interesant din toate
punctele de vedere.

După cum arătam la începutul aces-
tor rânduri, lansarea cărţii de poezie a
avut loc în organizarea cenaclului lite-
rar "Nichita Stănescu" al Ministerului
Afacerilor de Interne, din Bucureşti, dar
are membri în toată ţara. Doamna Li-
dia Obeadă, coordonatoarea cenaclului,
ne-a spus că s-a ales locul de lansare a
volumului de poezie "Dincolo de suflet"
ca un omagiu adus poetului de la Mă-
lini.

Doamna Lidia Obeadă ne-a mărtu-
risit că, în activitatea sa, cenaclul are în
vedere păstrarea valorilor şi tradiţiilor
româneşti, acţiuni ca aceasta de la Mă-
lini, dar şi de alte genuri, desfăşurându-
se în toată ţara. Între altele, doamna
Obeadă a ţinut să remarce ospitalitatea
şi profesionalismul muzeografului de la
casa memorială "Nicolae Labiş" –
doamna Ioana Hopulele.

SSEECCRREETTUULL  LLOONNGGEEVVIITTĂĂŢŢIIII  
VVUULLTTUURRUULLUUII  DDIINN  MMUUNNŢŢIIII  AANNZZII

Există o specie de vulturi care popu-
leză vârfurile cele mai înalte ale munţi-
lor Anzi. Anzii Cordilieri, cel mai lung
lanţ muntos din lume, se întind de-a lun-
gul coastei de vest a Americii de Sud. Pă-
sările din această specie trăiesc în con-
diţii deosebit de dure. Vulturii din mun-
ţii Anzi îşi fac cuiburi la înălţimi de 3000
– 5000 de metri, acolo unde fenomenele
naturii (vânturile, ploile, zăpezile, frigul)
sunt deosebit de radicale şi de active pe

tot timpul anului. Cu toate acestea, vul-
turii din munţii Anzi trăiesc foarte mult.
Unul din secretele longevităţii lor este o
enzimă protectoare emisă la baza fulgi-
lor. Această enzimă protejează corpul pă-
sărilor împotriva calamităţilor pe care
trebuie să le suporte. Cu toată vitregia
condiţiilor în care trăieşte, vulturul din
Anzi are o viaţă care poate dura şi 70 de
ani. Dar ca să atingă această perfor-
manţă, pasărea longevivă suferă, la un
moment dat, o transformare greu de im-
aginat. În jurul vârstei de 40 de ani ghea-
rele sale, unghiile lungi şi flexibile nu mai
sunt capabile să susţină prada; ciocul
lung şi ascuţit se înconvoaie devenind
din ce în e mai impropiu pentru sfâşia-
tul hranei; aripile grele, îmbătrânite de
ani şi de grosimea penelor, îi stânjenesc
zborul şi îi obosesc muşchii pieptului. Şi,
ce este cel mai greu, enzima protectoa-
re încetează să mai fie emisă, lipsind vul-
turul de protecţia atât de necesară.

Ajuns în această situaţie, vulturul are
două opţiuni: să moară sau să treacă
printr-un dureros şi sectaculos proces de
transformare care va dura 150 de zile.

Mai întâi îşi încropeşte un adăpost, pe
un pisc înalt şi stingher. Acolo, el îşi lo-
veşte continuu ciocul încovoiat până
când acesta se rupe. După ce îşi rupe cio-
cul, pasărea aşteaptă să îi crească cel nou
şi îşi smulge unghiile. După ce apar şi un-
ghiile cele noi, începe să-şi smulgă pe-
nele îmbătrânite până nu mai rămâne
nici una. Încet, încet apar penele tinere
alimentate din belşug cu preţioasa en-
zimă protectoare.

Şi astfel, după cinci luni de zile, vul-
turul îşi reia faimosul său zbor. Şi va mai
zbura încă 30 de ani!

NOTĂ. Relatarea de mai sus nu este
o povestioară fantastică, nu este o pildă
din domeniul religios. Este stabilit şi ve-
rificat ştiinţific că această puternică şi
frumoasă pasăre este capabilă de o ast-
fel de formidabilă transformare. Puterea
de sacrificiu a vulturului din Anzi este
pilduitoare. Ar putea oamenii să facă aşa
ceva? Sigur că da! Numai să aibă cura-
jul şi voinţa de a renunţa la trecut, la sim-
boluri, îndeletniciri sau obiceiuri vechi.

Uşor de zis, greu de făcut! Dar nu im-
posibil …
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La intrarea în satul Văleni-Stînişoa-
ra a apărut, spre sfârşitul anului 2016,
o construcţie cu două nivele: pensiunea
„Drumul Baltagului”. Numele vine,
desigur, în legătură cu acţiunea roma-
nului „Baltagul”, scris de Mihail Sado-
veanu – o operă remarcabilă a literaturii
române, care, printre altele, a adus o no-
torietate binemeritată locurilor de sub
munţii Stânişoarei.

Iniţiatorii acţiunii şi, acum, proprie-
tarii pensiunii, Cristina şi Viorel Stan,
au făcut totul „ca la carte”. La începu-
tul proiectului s-a efectuat un studiu te-
meinic, care a fost respectat cu stricte-
ţe, ceea ce a condus la încadrarea în pla-
nul de afaceri. Investiţia, 112.000 euro,
s-a realizat în cadrul unui program
european, actualii proprietari contri-
buind cu 17.000 euro.

Construcţia a început în septembrie
2014 şi s-a încheiat în noiembrie 2015.
Clădirea, organizată pe două nivele, are
cinci camere (fiecare cu grup sanitar propriu), un salon cu 24 de locuri, bu-

cătărie dotată cu toate cele necesare la
un standard modern fără cusur.

Camerele sunt încăpătoare, cu un
mobilier elegant, cu ferestre care se des-
chid spre peisaje încântătoare. Musa-
firii familiei Stan, care cel mai adesea
ocupă pensiunea la sfârşit de săptă-
mână, folosesc facilităţile oferite de
bucătăria bine dotată pentru a-şi pre-
găti mâncarea. Dacă vor alimente sau
bucate specifice zonei, gazdele sunt
gata în fiecare moment pentru a le sa-
tisface dorinţele.

Până în prezent turiştii care au trecut
pragul pensiunii „Drumul Baltagului”
au venit din cele mai diferite localităţi
din ţară, dar şi din Belgia sau Italia.

Dacă ar fi să apreciez ceva în mod de-
osebit la pensiunea „Drumul Baltagu-
lui” ar fi faptul că la construirea clădi-
rii s-a folosit, cu prioritate, lemnul, ceea
ce îi conferă o eleganţă caldă, primi-
toare. Apoi aş semnala inspiraţia la ale-
gerea locului pe care s-a ridicat con-
strucţia – unul accesibil, cu deschide-
re amplă spre valea Suhei Mari şi a pă-
durii din zonele Pietroasa şi Bursuna-
ru.

În final, aş remarca faptul că pen-
siunea „Drumul Baltagului” s-a situat,
prin întreaga s-a activitate, pe un loc
deja bine apreciat în rândul pensiuni-
lor din comuna Mălini.

Dumitru AMARIEI

4 INFO M|LINI
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Localnicii i-au dat numele de Drumul
Talienilor deoarece, pentru construirea
lui, Regele Carol I a adus drumari italieni. 

De fapt, acestui drum i s-a acordat un
grad superior de importanţă chiar înainte
de 1902. În Atlasul Căilor de Comunicaţie
din 1897, viitorul Drum al Talienilor fi-
gurează ca Șosea Naţională.

Realizarea acestui proiect de mare
amploare a durat 12 ani, din 1902 până
în 1914. Din punct de vedere tehnic,
șoseaua a fost realizată la standarde
moderne pentru acea vreme, mai mul-
te poduri și podeţe rezistând foarte bine
până în zilele noastre. Podurile și po-
deţele au fost, fiecare în parte, realizări
inginerești excepţionale.

Deși vorbim de construcţii mari, ma-
sive, solide acestea arătau ca niște ade-
vărate opere de artă. Au supravieţuit mai
bine podul „de la Moară”, podul „de la
Tabără” și o parte din podeţe. În paralel,
s-au construit și șase cantoane, câte trei
de fiecare parte a muntelui. Cantoanele
au fost ridicate pentru adăpostirea fa-
miliilor persoanelor care îngrijeau
șoseaua. 

La încheierea lucrărilor, drumarii au
ridicat pe Culmea Stânișoarei o impu-
nătoare cruce de piatră. O parte din ele-
mentele sculptate în corpul crucii au fost
inspirate de stema Regatului României,
de Coroana Regală, gestul constituind un
omagiu adus ctitorului acestei mari lu-
crări - Regele Carol I.

Drumul Talienilor are o lungime de

55,22 kilometri: 33,6 kilometri sunt pe
teritoriul comunei Mălini, iar 21,62 ki-
lometri pe teritoriul comunei Borca. Pe
hărţile din zilele noastre, Drumul Talie-
nilor figurează ca drumul judeţean 209
B și începe din centrul localităţii Mălini,
acolo unde se desprinde de drumul ju-
deţean 209 A (care duce spre Slatina) și
se termină pe teritoriul comunei Borca,
unde se intersectează cu drumul naţio-
nal 17 B.

Drumul Talienilor se desfășoară, pe
toată lungimea sa, într-un spaţiu natu-
ral mirific, flora, vegetaţia, formele de re-
lief oferind, la tot pasul, imagini armo-
nioase, impresionante, de o frumuseţe
unică, ieșită din comun. 

În ceea ce privește importanţa strate-
gică, militară a Drumului Talienilor,

perspectivă care a fost gândită de Rege-
le Carol I, aceasta a fost verificată dra-
matic în luptele crâncene pe care osta-
șii Armatei Române le-au dus împotri-
va inamicului german în zilele de 23-28
august 1944. Au căzut la datorie mulţi
dintre ostașii români aflaţi în acţiunea de
a cuceri calea de comunicaţie de peste
munţii Stânișoarei. În amintirea jertfei
lor, în apropierea locului numit Valea Co-
libei, s-a ridicat un monument.

Din păcate, în urma bombardamen-
telor  din timpul luptelor, Crucea Talie-
nilor a fost distrusă.

Marele nostru scriitor, Mihail Sado-
veanu, și-a plasat o bună parte a acţiu-
nii din romanul „Baltagul” pe această
cale, pe Drumul Talienilor, care leagă va-
lea Sabasei de valea Suhei Mari.

Drumul Talienilor a fost conceput ca
o cale de interes militar, strategic, eco-
nomic, comercial și chiar a servit înde-
plinirii scopurilor urmărite în acea vre-
me.

Dar dincolo de aceste perspective,
Drumul Talienilor a fost pentru satele co-
munei Mălini, pentru oamenii trăitori pe
aceste meleaguri, deschiderea spre civi-
lizaţia acelor ani și a celor care au urmat.
Drumul Talienilor a favorizat legăturile
cu orașele din apropiere (Fălticeni, Gura
Humorului, Suceava), a înlesnit trans-
porturile poștale și de persoane, a con-
stituit calea folosită de locuitori pentru
a ajunge la medici, la farmaciști și pen-
tru a-și procura cele necesare traiului.

Drumul Talienilor a fost și rămâne
pentru locuitorii comunei Mălini o veri-
tabilă CALE REGALĂ!

O istorie fabuloasă s-a dezvoltat pe
acest drum și în vecinătatea lui în cei 103
ani care au trecut de la finalizarea sa în
1914. La această dată, vorbim de luna mai
2017, o bună parte a șoselei este mai di-
ficil de parcurs, dar există perspectiva ca
într-un timp nu prea îndepărtat să fie
obiectul unor acţiuni care s-o aducă la un
standard care s-o facă mai abordabilă. 

CCaalleeaa  RReeggaallăă  nnuummiittăă  DDrruummuull  TTaalliieenniilloorr

Chiar dacă primăvara a venit mai greu, și în acest an,
pe meleagurile noastre, culorile vegetaţiei au luat repede
locul „rănilor” lăsate de anotimpul rece. Între arborii
care s-au „grăbit” spre vara care trebuie să vină s-a aflat
și mălinul, cel care se împodobește de fiecare dată cu co-
moara sa de flori albe.

Sigur, urmărim mălinul mai ales pentru că de la acest
arbore se trage numele meleagului nostru. Într-un crâm-
pei din istoria Moldovei, un document semnat de Ștefan
cel Mare și Sfânt la 15 septembrie 1499, se află menţionat

pentru prima dată numele localităţii Mălini. Iată, de mai
bine de cinci secole, viaţa trăitorilor de pe valea râului
Suha Mare, de la vărsarea în Moldova și până în culmea
Stânișoarei, se desfășoară sub această denumire care este
consacrată sub sigiliul marelui voievod moldovean.

Dar ce este mălinul, cel al cărui nume îl poartă ţinutul
nostru? Iată ce explicaţie găsim în Dicţionarul Explicativ
al Limbii Române: mălin – arbore din familia rozaceelor
având frunzele cu marginea zimţată, cu flori albe și fruc-
te negre, folosite în industria alimentară și în medicină.
Chiar dacă cei mai mulţi dintre noi îndrăgim mălinul
pentru podoaba lui albă și bogată din primăvară, arbore-
le are și alte calităţi. Este bine de știut. Înţelegem că,
chiar dacă este mai puţin cunoscut decât verișorii săi din
aceeași familie , trandafirii, mălinul este un arbore fru-
mos, plăcut ochiului, dar, în același timp, este important
pentru bucătăria și farmacia românească.

Rândurile acestea s-au vrut un pretext pentru a publica
o fotografie cu un mălin înflorit, despre calităţile neștiute
ale amprentei vegetale a comunei Mălini vom vorbi cu
altă ocazie.

MMĂĂLLIINNUULL  --  
AAMMPPRREENNTTAA  
VVEEGGEETTAALLĂĂ  

AA  CCOOMMUUNNEEII  MMĂĂLLIINNII

Așa cum am scris și cu altă ocazie,
grupul vocal-instrumental „Flori de
mălin” a suferit, în ultima vreme, o se-
rie de schimbări în urma cărora și-a re-
găsit identitatea și personalitatea ar-
tistică. Dăruirea și talentul persoane-
lor care alcătuiesc formaţia, seriozita-
tea la repetiţii au condus la o armoni-
zare efectivă, la omogenizarea necesa-
ră unei exprimări convingătoare. 

Prezenţa la festivalurile obiceiurilor
de iarnă, din decembrie 2016, de la Va-
tra Dornei și de la Mălini, au constituit
două succese depline, două certitudini
ale nivelului artistic dobândit.

Cu  încrederea și optimismul pe
care le conferă conștiinţa valorii, în ziua
de 12 martie 2017, membrii grupului s-
au prezentat pe scena căminului cul-
tural din comuna Boroaia, pentru a
participa la faza zonală a festivalului-
concurs „Comori de suflet românesc”.
După o evoluţie deosebit de convin-
gătoare, grupul vocal-instrumental
„Flori de mălin” a obţinut locul întâi.
Juriul concursului a apreciat calitatea
exprimării și a prezenţei scenice, ori-
ginalitatea, autenticitatea costumelor
populare purtate de membrii formaţiei,
precum și a repertoriului interpretat pe

scena căminului cultural de la Boroa-
ia.

Primăria Mălini, primarul Petru Nis-
tor apreciază evoluţia grupului vocal-
instrumental „Flori de mălin”, îl con-
sideră mesagerul cultural-artistic al
comunităţii, îl sprijină și îl va sprijini
în întreaga sa activitate.

Urmare a acestei performanţe, gru-
pul vocal-instrumental „Flori de mălin”
urmează să participe în faza finală a
competiţiei care va avea loc în luna iu-
lie 2017, în cadrul manifestării „Întâl-
niri bucovinene”, la Câmpulung Mol-
dovenesc.

Monede emise cu ocazia construirii drumului ... talienilor
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