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Na Lysé hoře zřídil Státní ústav meteorologický
povětrnostní pozorovací stanici všeobecné služby,
již řídí nájemce chaty na Lysé hoře p. Doerfel, který denně hlásí svá pozorování časně ráno do Prahy, kde se došlé telegramy ze všech stanic sbírají a
posílají dále radiotelegraficky do Kodaně. Činnost
stanice začala dnem 1. února 1934.
Dne 4. března otevřel filiálku v domově p. Aloise
Žídka v Malenovicích řezník p. Ferdinand Šigut z Nové
Vsi. Maso seká a prodává každý den kromě pátku.
V noci z 12. na 13. března vloupali se neznámí
pachatelé do sklepa hostinského Karla Drabiny a
odnesli zboží (hlavně víno, kořalku a tuky) v ceně
přes 1.000 Kč. Do sklepa se dostali tím způsobem,
že vybourali od cesty kus zdi. Ježto právě v noci
zuřil ohromný vítr, nikdo je neslyšel při bourání.
Při jarních odvodech odvedeni byli z Malenovic dne 16. března ze 14 mladíků (pouze z II. a III.
třídy) roč. 1912 a 1913 tito branci: Burda Hynek
– k pěšímu pluku 36 v Užhorodě, Gola Eduard – k
dělnickému pluku 112 v Mukačevě, Mohyla Emil
– k pěšímu pluku 41 v Žilině, Ručka Jindřich – k
pěšímu pluku 14 v Košicích, Holinka Josef.
Dne 2. března nalezen byl oběšenec v olšině
Kulihové poblíže hostince Drabinova. Při prohledání
nalezeny byly u něho papíry a zjištěn 52 letý Josef
Lenc, železniční zaměstnanec z dílen v Přívoze. V
dopise uváděl jako příčinu sebevraždy neutěšené
poměry a přál si, aby byl v neděli odpoledne pochován
na hřbitově u kostelíka borovského. Lenc se oběsil na
dvou řemíncích, jeden se utrhl a druhý zůstal zadrhnutý kolem krku. Pohřeb konal se bez církevních obřadů
v neděli 4. března odpoledne na hřbitově poblíž márnice za velké účasti cizího i domácího obyvatelstva. Z
Ostravy přijelo přes 200 železničářů s hudbou.
V druhé polovici dubna a začátkem května nastala velká vedra až 28 °C ve stínu, což v dubnu byla v
našich zemích neslýchaně teplota vysoká. V této době
nebyla dosažena podle starých zápisů od roku 1775,
kdy bylo v dubnu tak teplo jako letos. Lidé nezvyklí
tak rychlému oteplení honem shazovali zimní šat. V
přírodě ve třech dnech udála se úžasná změna. Dne
18. 4. rozkvetly třešně a po 20. dubnu ostatní ovocné
stromy. Okolo 21. 4. dostavily se prudké jarní bouřky.
Všude panovala téměř letní teplota, sluníčko svítilo po
celé dny a nebe bez jediného mráčku se na nás smálo
bez ustání. Strašná vedra, která postihla celou republiku, počala plniti své zhoubné dílo. Důsledky parna a
sucha začaly pociťovat ovocné stromy, na nichž plody
úplně zakrněly. U některých druhů ovocných stromů
listy zřejmě vadly. Naděje, že snad novými dešti podaří se zabrániti katastrofě našeho ovocnářství, je zcela
nepatrná, protože i kdyby se dostavily vydatné deště
okamžitě, pomohou jen na čas, zatímco půda je už
do velké hloubky úplně vysušena, a proto není možno počítati jak v jiných letech se spodní vláhou. Půda
místy praská už v květnu tak, jako v jiných letech v
červenci. Již nyní musíme počítat, že letos ovoce
mnoho neužijeme. Krásná pohoda byla však ve třetí
třetině měsíce května vystřídána chladny, která se na
některých místech republiky proměnila v mrazy. Tyto
pak nestihly jen vyšší polohy, ale i nížiny a roviny.
Nejkrutější mrazy panovaly ve východních Čechách,
kde byl zjištěn mráz až – 5°C. V našich krajinách
klesl teploměr na – 2-3°C. Dne 31. května dostavil se
nový noční mráz, čímž pohroma na rostlinstvu byla
dokonána. Mrazy poškodily ovocné stromy, obilniny
(zmrzlé květy), lesní kultury. Porosty, které byly letos
vysazeny, jsou mrazy většinou zničeny a bude nutné
je vysazovat znovu. Nejvíc škod způsobeno na rané
zelenině, hlavně na bramborách, fazolích a jiné zelenině. Zahradníci utrpěli veliké škody.
Dne 26. června uzavřen byl most z Frýdlantu do
Nové Vsi pro povozy i autodopravu, neboť v mostě
povstaly nebezpečné díry a dřevěné zábradlí jest shnilé.
Ke stavbě železo-betonového mostu letos sotva již dojde, ježto obce Nová Ves a Malenovice nemohou nikde
sehnati půjčku po 100.000 Kč, kterou se mají prokázati vládě, ač zbytek nákladů je již zajištěn subvencemi.
Nutnost stavby mostu je prokázána, protože je to jediná
spojka k Lysé hoře přes Novou Ves aneb Malenovice.
Nyní musejí povozy a auta jezditi brodem přes řeku,
čímž se vracíme do starých dávných časů.
Dne 31. července vloupali se neznámí pachatelé do sklepa místní obchodnice Marie Žídkové
a odnesli zboží v ceně přes 1.500 Kč (tuky, víno,
kořalku aj.). Utrhli ze zábradlí vedoucího ke kostelíku na Borové žerď a tou vylámali mříže v okénku
vedoucím do sklepa. Pachatelé byli asi slabší postavy, neb okénko je malé. Usuzuje se, že zloději byli
titéž, kteří vykradli na jaře hostinského Drabinu.
Začátkem školního roku 1934/35 byly na zdejší
škole ustanoveny opětně nové učitelské síly. Učitelský
čekatel František Kuba přeložen byl od 1. září na čtyřtřídní obecnou školu v Horních Datyních, na jeho místo ustanoven od 13. září výpomocným učitelem Vilém
Jirkovský z Horní Datyně. Výpomocná učitelka Božena Marková byla přeložena na Morávku „Vlaský“ a
z téže školy přišla do Malenovic výpomocná učitel-

ka, Božena Baarová pro nedostatek učitelských míst
v okrese frýdeckém odešla na okres bílovecký, kde
obdržela místo čekatelské na šestitřídní obecné škole
ve Studénce. Učitelka ženských ručních prací Milada
Vítámvásová zproštěna vyučování na obecné škole v
Malenovicích a přidělena jí obecná škola v Krásné.
Místo ní ustanovena od 1. září ind. učitelkou paní
Anna Stošková, provdaná za učitele Stoška v Nové
Vsi, která dosud působila ve Václavovicích. Začátkem
školního roku zrušena byla zatímní pobočka při 3. třídě, ježto počet žactva klesl ze 168 na 147 dítek.
V den Všech svatých provedena školními dítkami
u kostela sbírka ve prospěch Okresní péče o mládež
ve Frýdku. Za dušičkové obětinky strženo 299,80
Kč, ve škole vybráno 12,90 Kč, od občanů 71,30
Kč. Čistý výnos z Dětského dne činil celkem 384
Kč a odveden byl OPM. Za to od ní škola obdržela
na vánoční nadílku 20 párů obuvi.
Dne 6. listopadu otevřen byl po tříleté přestávce
opětně I. ročník zdejší lidové školy hospodářské.
Školu navštěvovalo 17 žáků (3 hoši a 14 dívek),
z těch 10 dívek učilo se ve školní kuchyni vaření.
Vyučování skončeno 5. dubna 1935. Škola byla
podrobena inspekci dne 20. března 1935 inspektorem Janem Šobrem, zemědělským ředitelem z Brna
byl s vedením školy úplně spokojen.
V měsíci říjnu a listopadu rozšířena značně mezi
zdejšími dětmi nakažlivá nemoc spalničky a zánět příušních žláz. Nejvíce byli postiženi žáci z I. třídy, kde
80 % žactva onemocnělo v letošním podzimu na spalničky. Případu úmrtí na tuto nemoc bohudíky nebylo.
V měsíci prosinci panovalo na Těšínsku i v celé
republice tak teplé počasí, jakého není pamětníka,
neboť byl nejteplejší za 160 roků od roku 1775. Po
celý měsíc nebylo žádného mrazu ani sněhu, ba i
Lysá hora byla bez sněhové pokrývky. Průměrná
měsíční teplota činila 6,2°C, což jest o 6°C nad normál a odpovídá průměrné teplotě v říjnu. Toto neobvyklé teplo způsobilo vlastně předvánoční jaro. Na
loukách rozkvetly petrklíče, v zahradách fialky a
keře, též macešky a sněženky. Krtkové dělali krtiny
a mouchy i komáři přihlásili se k životu. U včelína
před česny procházely se včelky, z nichž jednotlivé
odvážily se i na výlety. Od 3. prosince den co den
trvala teplota až 10°C. Bylo to počasí, na jaké jsou
zvyklí obyvatelé jižní Itálie, avšak u nás podobného
nikdo nepamatuje. Letošní dlouhý a teplý podzim
umožnil pasení dobytka až do prosince a dal i dobrou sklizeň strništních jetelů a vojtěšek. Opravdová
zima se sněhem dostavila se až po Novém roce.
Rok 1934 jako celek byl třetí nejteplejší rok z
celé 160leté řady pražských měření. Celkový ráz
roku byl suchý. Nejsušší měsíce byly květen, červenec a září.
Rodičovské sdružení za pomoci správy školy
uspořádalo dne 22. prosince vánoční nadílku ve
škole. U vánočního stromku přednesli žáci vhodné
básně, sehráli vánoční scénu a zazpívali koledy. Na
to byly dítky počtem 146 poděleny dárky. Každý žák
obdržel pěknou vánočku, ovoce, ořechy, cukroví a
psací potřeby. Sirotci a chudobné děti byly poděleny
obuví a šatstvem. Celkem bylo mezi ně rozdáno: 28
párů bot, 9 párů meltonek, 11 svetrů, 13 párů punčoch
s ponožek, 4 páry rukavic, 5 obleků chlapeckých a 33
metrů látky na dívčí šaty (flanel, atd.). Celá vánoční
nadílka měla cenu 2.800 Kč. Na penězích bylo sebráno Kč 1.500. Pěkný výsledek měla sbírka po domech
ve školní obci, která vynesla 626 Kč. V chudších,
zvláště dělnických rodinách bylo pro tuto akci větší
pochopení a porozumění než v rodinách zámožnějších a lépe situovaných. Letošního roku byla vánoční
nadílka celkem bohatší než roku minulého.
V roce 1934 narodilo se pouze 8 dítek (5 chlapců a
3 děvčata), tj. o 7 dětí méně než v roce 1933. Sňatků
bylo uzavřeno 8. Zemřelo 5 osob, a sice: Foldyna Ludvík z čísla 48 ve stáří 25 let, Poledníková Marie z čísla
18 ve stáří 80 let, Vrublová Magdalena z čísla 63 ve
stáří 89 let, Muroňová Barbara z čísla 101 ve stáří 81
let, Petrošová Barbara z čísla 29 ve stáří 66 let.
Ke dni 1. ledna 1935 proveden soupis hospodářského zvířectva a napočteno bylo: koní 19, býků
6, krav 182, jalovic 21, telat 50, celkem 259 kusů
hovězího dobytka, prasnic 10, ostatních vepřů 85,
ovcí 12, koz 59, slepic 746, husí 53, psů 66, koček
97. Dobytčích pasů bylo vystaveno 227.
V roce 1934 byly postaveny ve zdejší obci 3 nové
domky, a sice: na pozemku Jana Božoně z č. 14
postavil zděný domek pan Antonín Musial a obdržel
číslo 104, na Bílém postavila vilku Edita Poltová a
dostala číslo 105, na pozemku Jana Veličky u kaple
postavil dřevěný domek p. František Stuchlík, který
má domovní číslo 106, Lesní správa provedla úplnou přestavbu dělnického domu číslo 43.
V roce 1934 vypilo se ve zdejší obci: 80 l čistého
lihu, 12 hl kořalky, 125 hl piva, 2 hl vína a 1 hl šťáv
v přibližné ceně 70.000 Kč.
Následkem nezaměstnanosti a nedostatku peněz
klesla i spotřeba lihových nápojů. Z kuřiva prodá se
nejvíce jenom ten nejlacinější druh cigaret: Zorky.

V roce 1934 bylo místní poštovnou z Malenovic
do Frýdlantu odesláno (podáno) – doporučených
dopisů 62, poukázek 70, složenek 1037, balíků 29
(celkem 1.198 tedy +151 oproti roku 1933). Doručeno bylo doporučených dopisů – 461, poukázek
154, složenek 984, balíků 250 (celkem 1849 tedy
-130 oproti roku 1933).
Na penězích bylo do Frýdlantu podáno
157.821,20 Kč a do Malenovic bylo peněz dodáno 251.628 Kč. Peněžní obrat činil Kč 409.449,25
Kč, oproti roku 1931 je celkový obrat nižší o Kč
185.189,85. Poštovních známek a ostatních cenin
bylo prodáno za minulý rok za Kč 3.745 tedy o 809
Kč méně než v roce předchozím.
Zdejší hospodářský spolek dovezl do Malenovic
v roce 1934 a mezi své členy rozprodal tyto plodiny
a zboží: ječmene 485 kg, ovsa 230 kg, pšenice 50
kg, žita 50 kg, jetele 33 kg, řepy 6 kg, draselnaté
soli 660 kg, síranu 650 kg, ledku 135 kg, kainitu
20q, vápna 150q, Thom. strusky 76q, superfosfátu
76q. Celkem bylo objednáno 345q různého zboží a
umělých hnojiv v ceně 10.240 Kč.
I rok minulý byl pro kampeličku rokem těžké
zkoušky, velmi nepříznivý, neboť výpovědi vkladů
dostoupily značné výše Kč 90.000. Nebylo naprosto
možno vyplácet vklady tak, jak si to vkladatelé přáli.
V roce 1934 bylo vkladů o 138.877 Kč více vybráno
než vloženo. Za poslední 3 roky činí úbytek vkladů
300.000 Kč. K 1. lednu 1935 má spořitelní spolek
574 vkladatelů a 128 dlužníků. Průměrný vklad na
jednoho vkladatele činí Kč 1.375, průměrná zápůjčka připadající na jednoho dlužníka obnáší Kč 6.570.
Školní mládež má k 1. lednu uloženo Kč 40.885.
Jelikož rodiče vybírali i dětské vklady pro svou
potřebu, ubylo na dětských vkladech Kč 5.620. V
oběhu je asi 150 střádanek. V roce 1934 povolilo
představenstvo a vyplatilo jenom 5 nových půjček v
celkovém obnosu Kč 8.100. V roce minulém museli
4 ručitelé zaplatit za 3 dlužníky celý dlužný kapitál
i s úroky v celkové částce Kč 14.350.V roce 1934
konalo představenstvo 8 schůzí, dozorčí rada 3,
společných bylo 5 schůzí. Přípisů vyřízeno 395.
Družstevní knihovna čítá 78 hospodářských knih
vázaných.
V roce 1934 prodali manželé Karasovi svůj domek číslo 95 panu Emanueli Božoňovi z Lubna č.
70 za Kč 32.000. Dále Pavel Svrčina čís. 51 prodal
ze své rolnické usedlosti 12 ha pozemků i s budovami panu Josefu Martínkovi z Malenovice čís. 8.
Františka Pavlosková čís. 30 postoupila svoji usedlost svému synovi Janu. Jan Velička z č. 15 odkoupil zpět v dražební cestě svou usedlost od Josefa
Hladkého, kterou mu prodal v roce 1931.
V roce 1934 byl zaveden obilní monopol, který
však zajistil slušné zpeněžení obilí toliko velkým
rolníkům a statkářům. Našim drobným zemědělcům
obilný monopol nepomohl. Neutěšený stav v chovu
hospodářských zvířat trval i v roce 1934. Menší úroda
píce a nízké tržní ceny dobytka byly malou pobídkou,
aby se zemědělci chovu dobytka věnovali s radostí. V
chovu vepřového dobytka byly po celý rok poměry
velmi nepříznivé, neboť při stálém poklesu spotřeby
vepřového masa a při nízkých cenách nebylo odbytu
pro selata a krmné vepře, kterých byl přebytek. Za zvýšených cen obilí a krmiv a při nízkých cenách dobytka
pracuje chovatel vepřů přímo se ztrátou. Z chorob,
které ohrožují chov vepřů, šíří se u nás stále více tzv.
„těšínská nemoc“ (obrna vepřů), proti níž nepostupuje
se tak, jak by toho v zájmu chovu vepřového dobytka
v celém kraji bylo třeba. Také v zemědělském průmyslu se v roce 1934 poměry nijak nezlepšily.
V průmyslu uhelném v ostravsko-karvinském
revíru projevila se nepříznivá hospodářská situace
velmi výrazně. Těžba uhlí činila v roce 1934 celkem
7.504.900 tun (o 166.100 tun méně jako v roce 1933)
a dosáhla nejnižšího bodu od roku 1929. Odbyt uhelných výrobků v tuzemsku i do zahraničí byl velmi
špatný a zejména zahraničnímu odbytu stavěla se
v cestu řada velkých překážek. Pracovaly-li uhelné
závody, které zaměstnávají přes 30.000 dělníků se
schopností sotva 60% musely hospodářské následky
toho pocítiti nejen tyto podniky, ale všichni, kdo jsou
na nich hospodářsky závislí. Vedle horníků a koksařů, kteří byli zaměstnáni jen částečně při střídavých
dovolených a smíšeném počtu směn, nebo propouštěni z práce, pociťovali to i živnostníci a obchodníci celého našeho kraje a také ovšem hospodářská a
peněžní družstva a ústavy v revíru působící.
Ani v roce 1934 nezaměstnanost nepoklesla, ba
spíše o něco stoupla. Celý náš kraj velmi trpí touto již
několik let trvající hospodářskou krisí. Ani devalvace naší koruny nepomohla roztočit kola v průmyslu.
Koncem roku 1934 bylo v naší obci 27 nezaměstnaných. Do zdejší obce dodáno bylo okresním úřadem
v minulém roce za 11.000 Kč stravovacích poukázek
(+780) pro osoby nezaměstnané a omezeně pracující.
Kromě toho dostávali i chléb o váze
1,5 kg. Celkem bylo mezi nezaměstnané rozdáno
1.100 chlebů v ceně 2.400 Kč.

Zasedání zastupitelstva obce se uskutečnilo ve
středu 25. 6. v 18 hodin v restauraci na Borové.
Zasedání se zúčastnilo 9 členů zastupitelstva a 17
občanů Malenovic.
Zastupitelstvo schválilo:
- zprávu o ověření zápisu z předchozího zastupitelstva obce
- navržený program jednání
- návrhovou komisi ve složení: Ing. Sajdl, pan
Novák a pan Satinský
- ověřovatele zápisu: pana Kurečku a pana Ramíka
- zprávu o kontrole usnesení zastupitelstva obce
- projednání Územního plánu obce Malenovice
na příštím zasedání zastupitelstva obce
- úpravu rozpočtu č. 2/2008
- realizaci projektu – „Multifunkční hřiště – Malenovice“ – na základě tohoto projektu bude realizována
výstavba Multifunkčního hřiště sloužícího k rekreačněsportovnímu vyžití na stávajícím hřišti pod obecním
úřadem. Tato investice bude obsahovat hřiště s umělým
trávníkem pro odbíjenou, nohejbal, basketbal, malou
kopanou a tenis. Dětské hřiště skládající se ze souboru
dětských staveb – prolézaček a drobných zábavných
prvků. Stávající hřiště pro míčové hry, zábrany proti
úniku míčů mimo hrací plochu a základnu pro hasičské
sporty – zpevněná startovací plocha. Celkové náklady projektu jsou ve výši 4.108.000 Kč. Na tuto akci
obdržela obec dotaci ve výši 90% celkových nákladů
– tj. 3.697.200 Kč z Programu rozvoje venkova ČR
– MZ ČR, který je financován z prostředků Evropské
unie a národních zdrojů. Dodavatelem stavby na základě výběrového řízení je firma Ing. Vladimír Hampl
– SPORTING Ostrava. Realizace této investiční akce
zabezpečí rekreačně-sportovní hry a zábavu dětí a mládeže obce, stejně jako sportovní a soutěžní činnost našeho hasičského sboru a obyvatel obce.
- realizaci projektu – „Rekonstrukce obytné budovy Obecního úřadu – Malenovice“ – cílem projektu
je rekonstrukce nebytových částí budovy, zajistit optimalizaci a zmenšení kancelářských prostor OÚ, získání klubovny pro komunitní činnost mládežnických

spolků a realizace opravy bývalé školní tělocvičny,
která neodpovídá současným technickým a bezpečnostním předpisům. Rekonstrukce bude probíhat pouze v dosud neopravovaných částech budovy. Celkové
náklady na realizaci projektu jsou ve výši 850.000 Kč,
na tuto akci obdržela obec dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje z dotačního programu – Podpora
obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje
2008. Dodavatelem stavby na základě výběrového
řízení je společnost SEVING, s.r.o., Frýdek-Místek.
- Obecně závaznou vyhlášku č.1/2008 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí v obci Malenovice, kterou se stanoví místní
koeficient ve výši 2 (slovy dva).
- dohodu o ukončení Smlouvy o nájmu pozemku s
Klubem zahrada Borová, na základě které bude ukončen nájem pozemku parc. č. 30/1 ke dni 30. 10. 2008
- prodej nemovitého majetku z vlastnictví obce
– poz. parc. č. 810/5 – ostatní plocha o výměře
165m2 – kupujícímu Lesy ČR, s.p. za kupní cenu
8.060 Kč, která odpovídá platné cenové vyhlášce.
Jedná se o pozemek, na kterém se nachází část příjezdové komunikace k chatě POMA, na základě
převodu tohoto majetku dojde k scelení se zbývající
částí plochy, která je ve vlastnictví Lesů ČR.
Pozemek parc. č. 441/4 – ostatní plocha o výměře
318m2 kupujícímu SKI Malenovice, s.r.o. za kupní
cenu 15.000 Kč – jedná se o pozemek, na kterém je
vybudována stavba čerpací stanice, která patří SKI
Malenovice, s.r.o. a tato slouží k zásobování vodou
potřebnou pro zasněžování sjezdovek.
- darování nemovitého majetku z vlastnictví obce
– stavba mohyly „Památníku Ivančena“ subjektu
JUNÁK svaz skautů a skautek ČR – Moravskoslezský
kraj s podmínkou uzavření smlouvy o postoupení práv
a povinností nájemce z nájemní smlouvy, kterou obdarovaný převezme veškerá práva a povinnosti stávajícího
nájemce uzavřené mezi Lesy ČR a Obcí Malenovice.
Obec souhlasila s darováním tohoto majetku s ohledem
na skutečnost, že nemůže zajistit pořádek a bezpečnost v okolí této památky s tím, že obdarovaný zajistí

uchování poselství předchozích generací a dostojí se ctí
všem závazkům spojeným s tímto darem.
- záměr prodeje nemovitého majetku z vlastnictví obce – poz. parc. č. 30/1 – zahrada o výměře
3821 m2 s tím, že prodej bude realizován formou
veřejné dobrovolné dražby – jedná se o pozemek,
který do 30. 10. 2008 užívá Klub zahrada Borová,
v novém územním plánu je tento pozemek zařazen
jako plocha pro výstavbu jednoho RD a výnos z
tohoto prodeje bude použit pro plánované investice vyplývající z Programu rozvoje obce. Pozemek
parc. č. 382/5 – trvalý travní porost o výměře 6680
m2 a pozemek parc. č. 382/1 – trvalý travní porost
o výměře 9005 m2 – jedná se o nepotřebný majetek
– pozemky, které se nacházejí u objektu bývalého JZD. Pozemek parc. č. 18/2 o výměře 948 m2
– pozemek je součástí plochy 24 RD pod Borovou.
Jedná se o pro obec nepotřebný pozemek, který je
navíc zamokřený a bude prodán v případě zájmu
se závazkem vybudování odvodňovacího potrubí v
rámci II. etapy odvodnění 24 RD pod Borovou.
- kupní smlouvu na převod plynárenského zařízení
se SMP Net, s.r.o., Ostrava – tento majetek ve vlastnictví obce, který provozuje na základě smlouvy společnost SMP Net, s.r.o. je pro obec z hlediska budoucích
nákladů na údržbu a případnou obnovu neefektivní,
proto ZO souhlasilo s prodejem tohoto majetku.
- smlouvu o zřízení věcného břemene – Malenovice, Janečka – přípojka NN s ČEZ Distribuce, a.s.
- jmenování pana Ing. Libora Zegzulky členem
hodnotící komise pro zadávací řízení na dodavatele
stavby „Obecní dům – Malenovice“.

V neděli 22. července patřilo odpoledne příznivcům kopané. Za velmi pěkného počasí se
hrál již 5. ročník „O putovní pohár v kopané“
za účasti 6 mužstev. Dvě mužstva dodali ženatí
páni, po jednom malenovičtí hasiči, myslivci,
junioři hráli pod jménem Hellax a nejmladší dorostenci pod hlavičkou Baník. Losem se
vytvořily dvě skupiny po třech, z nichž postupovaly do semifinále dva lepší celky. V souboji
o páté místo na sebe narazily družstva ženatých

a ve vyrovnaném zápase zvítězilo až na penalty mužstvo „B“ nad mužstvem „A“. Celkovým
vítězem se stalo zaslouženě mužstvo Hellax,
které ve finále porazilo Myslivce 2:0. Konečné
pořadí: 1. Hellax, 2. Myslivci, 3. Baník, 4. Hasiči, 5. Ženatí „B“, 6. Ženatí „A“.
Organizátoři vyjadřují dík všem, kteří jakkoliv
přispěli k hladkému průběhu od kosení a vyměření hřiště, přes obsluhu při občerstvení, až po
rozhodčího.

VÍTĚZNÉ MUŽSTVO HELLAXU: Horní řada: M. Pavlíček, O. Žídek, J. Snašel, P. Pergler, J. Dvoran, D. Mekyňa a M. Hlísta. Spodní řada: R. Pilch a M. Fišer

Informace z 12. zasedání zastupitelstva obce Malenovice
Zasedání zastupitelstva obce se uskutečnilo v
pátek 4. 7. 2008 v 18 hodin v restauraci na Borové. Zasedání se zúčastnilo 8 členů zastupitelstva a 7
občanů Malenovic.
Zastupitelstvo schválilo:
- zprávu o ověření zápisu z předchozího zastupitelstva obce
- navržený program jednání
- návrhovou komisi ve složení: Ing. Sajdl, pan
Satinský a paní Bučková
- ověřovatele zápisu: pana Kurečku a pana Ramíka
- zprávu o kontrole usnesení zastupitelstva obce
- dle ustanovení § 84 (odst. 2 písm. x) zák. č.
128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů Územní plán obce Malenovi-

ce. Hlavním cílem urbanistické koncepce rozvoje
území, která je zapracována do územního plánu,
je vytvoření podmínek pro budoucí rozvoj obce,
a to zejména nabídkou ploch pro novou obytnou
výstavbu, pro rozvoj drobné výroby a služeb při
respektování požadavků na ochranu architektonických, urbanistických a přírodních hodnot území a
současně s ohledem na ekonomii výstavby a údržby
komunikací a sítí dopravní infrastruktury.
Zastupitelstvo obce vydalo:
- dle § 84 (odst. 2 písm. x) zák. č. 128/2000 Sb. o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
a dle § 54 odst. (2) zák. č. 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
zákona č. 68/2007 Sb. Územní plán obce Malenovice.

Oslava Dne dětí 1. června

Nedělní odpoledne 1. 6. patřilo v Malenovicích hlavně dětem. Oslava jejich svátku proběhla
na hřišti pod obecním úřadem za krásného, slunného počasí. Pro všechny zúčastněné bylo připraveno 6 stanovišť pohádkových bytostí a stanoviště malenovického mysliveckého sdružení,
kde si děti mohly vyzkoušet svou zručnost ve

střelbě ze vzduchovky. Dominantou celé akce
se stala velká nafukovací skluzavka, která se od
rána do pozdního odpoledne jen hemžila malými i většími postavičkami. Děti si vyzkoušely
své dovednosti, odnesly si kromě pěkných cen
především pocit aktivně stráveného zajímavého
odpoledne a o to přece jde.

Informace z 11. zasedání zastupitelstva

Obecní úřad Malenovice
informuje své občany
Z důvodu rekonstrukce v budově OÚ bude
od 1. 7. do 31. 12. úřední den pouze v pondělí.
Jakékoli jednání mimo tento úřední den je možné domluvit telefonicky na čísle 558 677 877.

Informace sportovní komise
Volejbal
Turnaj ve volejbalu se bude konat v neděli 10. 8.
2008 od 14 hodin na hřišti u „Rosničky“. Přijďte si
protáhnout svaly a rozhýbat tělo!
Nohejbal
Nohejbalový turnaj se uskuteční v neděli 24. 8.
2008 od 13 hodin na hřišti pod KAM.
Rodinný výšlap
na Lysou horu
Pojďte s námi završit prázdniny výšlapem na
Lysou horu. Vyrazíme v sobotu 30. 8. 2008 v 10
hodin od restaurace na Borové. V žádném případě
nebudeme závodit, v klidu si vychutnáme všechnu

noví občánci
Přivítali jsme:

Richarda Kováče
Pavlínku Myslikovjanovou
Malým čiperům přejeme pevné zdraví a
hodně radosti ze života.

krásu kolem nás, akce je určena hlavně pro rodiny
s dětmi, ale samozřejmě nejen pro ně. Zakončení
proběhne po návratu na „Rosničce“.
Fotbal
Fotbalové odpoledne pro děti do 10 let odstartuje v neděli 31. 8. 2008 od 14 hodin na hřišti pod
obecním úřadem.

jubilea
V měsíci srpnu 2008 oslaví jubileum:

Pan Petr Trčka – 50 let
Pan Stanislav Herec – 50 let
Paní Brigita Žídková – 40 let
Paní Alena Pyšková – 30 let
Oslavencům přejeme všechno nejlepší,
hodně štěstí, elánu, optimismu, splnění
všech přání a do dalších let pevné zdraví,
klid a rodinnou pohodu.

