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SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Sběr nebezpečného odpadu v Malenovicích proběhne dne 7. 6. 2008 na parkovišti
Konečná od 8,00 do 8,30 hodin, u hostince
Borová od 8,40 do 8,55 hodin
Co je NEBEZPEČNÝ ODPAD?
mazací a motorové oleje, olejové filtry, televizory, obrazovky, monitory, rádia, počítače,
lednice, mrazáky, sporáky, pračky, použité
obaly od postřiků a jiné chemikálie, zbytky
barev, laků, ředidel, autobaterie, monočlánky,
zářivky, výbojky, prošlé a nepotřebné léky

Dne 7. června tedy nebudeme na sběrná
stanoviště stěhovat skříně, ostatní nábytek,
koberce, matrace, apod.
CENÍK ZPĚTNÉHO ODBĚRU ELEKTROZAŘÍZENÍ V OBCÍCH při svozu
nebezpečného odpadu
zářivky, výbojky - 1,- Kč za kus
lednice, mrazničky, ostatní chladící zařízení - 3,- Kč / kg
televizor, monitor - 2,50 Kč / kg
elektrozařízení - 1,- Kč / kg

Borovský kopec 2008: Tentokrát pohár zůstal doma

Malenovice + Ostravice
jubilea

V měsíci červnu 2008 oslaví jubileum:
Paní Anna Baheníková – 91 let
Pan Ladislav Židek – 82 let
Paní Zdeňka Štefková – 55 let
Pan Stanislav Černiák – 55 let
Paní Jarmila Bílská – 40 let
Oslavencům přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, elánu, optimismu, splnění
všech přání a do dalších let pevné zdraví,
klid a rodinnou pohodu.

Zpráva sociální komise

krátce z obce
Změna rychlosti
Upozorňujeme občany, že na komunikaci č.
III/48418 ve směru od Nové Vsi k hotelu KAM
Malenovice došlo ke změně dopravního značení a tím také k omezení rychlosti na 50km/h.

Poplatky za TKO
Upozorňujeme občany, že termín pro zaplacení poplatků za tuhý komunální odpad uplynul 31. 3. 2008. Občanům, kteří nemají poplatky zaplaceny a popelnici řádně označenou
platnou nálepkou, nebude odpad vyvezen.
Předejděte zbytečným problémům a
uhraďte vaše závazky, než je budeme nuceni začít vymáhat.

Motocyklová soutěž

V sobotu 24. května se u nás konal čtvrtý
ročník soutěže v požárním útoku družstev
– Borovský kopec. Přípravy na tuto soutěž
se nám zkomplikovaly týdenním deštěm,
který nám značně promáčel povrch trati. Ale naštěstí se počasí umoudřilo a den
před pořádáním začala trať prosychat. Sjelo
se celkem 18 družstev, z toho 4 družstva
žen. Barvy Malenovic hájily družstva čtyři – „A“, „B“, ženy a starší páni. Hlavním
rozhodčím byl Mirek Sajdl, startérem Mirek Kubalák a rozhodčími u terčů Ruda Zlý
starší a Kamil Kurečka. O komentování se
staral pan Žák z Nové Vsi. Soutěž probíhala
hladce a útok dokončila všechna družstva.
Na třetím místě v kategorii žen se umístily
domácí Malenovice, na druhém místě skon-

čily ženy z Nové Vsi a zvítězilo družstvo
žen z Metylovic. V kategorii mužů byla
konkurence o něco větší a na třech prvních místech to nakonec dopadlo takto: na
místě třetím skončila Nová Ves, na druhém
Metylovice „B” a vítěz pro tento ročník
vyvrátil pravidlo, že doma se nevyhrává, a
zvítězili domácí Malenovice „A”. Domácí
družstvo Malenovic „B” obdrželo bramborovou medaili a starší páni se umístili
na místě desátém. Vítěz minulého ročníku
– družstvo Lubna se po zaváhání na koši
umístilo na místě pátém.
Děkujeme pořadatelům, členům soutěžních družstev a všem, kteří nás přišli podpořit. Těšíme se na vás při setkání na dalších
akcích pořádaných hasiči z Malenovic.

Klub maminek a dětí v Ostravici společně s LKPB F-M
Vás srdečně zve v pátek 27. 6. 2008 v 16:30 hodin na
TANEC A ZPĚVY Z POD LYSÉ HORY.
Akce se uskuteční v areálu restaurace „U Řeky” (bývalá restaurace U Ivánka). Na co
se můžete těšit? Nejmenší děti si zatancují s p. uč. Peřinovou, která vede tanečky pro
děti od 4 do 7 let. Pro děti navštěvující ZŠ je připravena „diskotéka Dády Patrasové“,
pod vedením členek Dramatického kroužku p. uč. M. Šomanové. Na nejlepší zpěváčky a tanečníky čekají hezké dárečky, které předají členky folklórního souboru Malý
Grunik. Ti si připravili pod vedením p. Švébišové i krátké vystoupení nazvané Vtočci.
Zazpívat nám přijde i členka Gruniku, žákyně ZŠ Ostravice Kristýnka Šigutová, která
se probojovala mezi 10 nejlepších zpěváčků z ČR. Na závěr vystoupí v 18 hodin lašský
král – Zděňa Viluš I., zvaný „chrabrý“, se svou družinou v komedii se zpěvem, tancem
a střelbou, s výstižným názvem Ondráš, pán Lysej hory.
Občerstvení zajištěno, děti vstup zdarma, dospělí 50 Kč.

V rámci Frýdlantských sportovních her
proběhne i letos VI. ročník motocyklové
soutěže – ENDURO MORAVA ČR 2008,
jejíž trasa povede katastrem naší obce. Soutěž bude odstartována v sobotu 7. 6. 2008 v
8 hodin, start i cíl bude v prostorách AEROKLUBU ve Frýdlantě nad Ostravicí.
Obecní úřad upozorňuje občany na zvýšený pohyb motocyklů v obci!

Badminton
V neděli 4. 5. si malenovičtí sportovci neváhali přivstat a vrhnout se do zápasu v badmintonu. Strávili tak příjemné, aktivně-odpočinkové
dopoledne a udělali něco pro své zdraví s následujícími výsledky: 1. Lumír Herec, 2. Tomáš
Bradna, 3. Saša Gola, 4. Roman Beránek, 5.
Mirek Sajdl, 6. Marek Vitásek, 7. Jiří Karásek.

V úterý 13. května dopoledne se uskutečnil výjezd malenovických seniorů na Lysou
horu. Počasí bylo velmi příznivé, všichni zúčastnění nesmírně ocenili zasvěcený
výklad Ing. Sajdla, a to nejen o Lysé hoře
samotné, ale také o okolních vrcholech a

přírodních krásách Beskyd vůbec.
Malenovičtí senioři tímto velice děkují
Ing. Sajdlovi, paní Koribaničové a obecnímu úřadu za uspořádání této nezapomenutelné akce a již nyní se těší na další
podobné zážitky.

Informace z 10. zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce se uskutečnilo ve středu 7. 5. 2008 v 18 hodin v restauraci na Borové. Zasedání se zúčastnilo 8 členů
zastupitelstva a 1 občan Malenovic.
Zastupitelstvo schválilo:
- zprávu o ověření zápisu z předchozího
zasedání zastupitelstva obce
- navržený program jednání
- návrhovou komisi ve složení: Ing.
Miroslav Sajdl, pan Emanuel Novák a paní
Božena Bučková
- ověřovatele zápisu: pana Kamila Kurečku a pana Aloise Ramíka
- zprávu o kontrole usnesení zastupitelstva obce
- Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje v rámci Programu
„Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2008“ na projekt „Rekonstrukce

obytné budovy Obecního úřadu Malenovice“
- Jmenování členů a náhradníků hodnotící komise pro zadávací řízení na dodavatele stavby projektu „Rekonstrukce obytné
budovy Obecního úřadu Malenovice“
- Jmenování členů a náhradníků hodnotící komise pro zadávací řízení na dodavatele
stavby projektu „Obecní dům Malenovice“
Zastupitelstvo uložilo starostovi obce:
- zabezpečit zadávací řízení na dodavatele stavby v projektu „ Rekonstrukce obytné
budovy obecního úřadu
Malenovice“, podle zákona č.
137/2006Sb. o veřejných zakázkách
- zabezpečit zadávací řízení na dodavatele stavby v projektu „ Obecní dům Malenovice“, podle zákona č. 137/2006 Sb. o
veřejných zakázkách.
JUDr. Vladimír Malarz, starosta obce

Ostravice

Klub maminek a dětí v Ostravici se činí

jejich dítka, mohou ukázat
své dovednosti v různých
oborech. Věnují se výtvarné, hudební, přírodovědné,
pohybové, dramatické i pracovní činnosti. Akce klubu
nejsou určeny jen maminkám a dětem z Ostravice,
ale i rodinám z okolních
vesnic.
Co je cílem klubu, řekla
jeho předsedkyně Martina
Šomanová: „Naším cílem je
pořádat netradiční kulturní a
sportovní akce, organizovat
výtvarné a literární soutěže,
Maňáskové divadlo – Možná přijde i Mikuláš.
chceme se pokusit o zájezdy
V měsíci červnu oslaví rok své existence do zahraničí, víkendové a týdenní pobyty pro
Klub maminek a dětí v Ostravici. V posled- děti nebo rodiče s dětmi. Naším záměrem je
ním červnovém týdnu se tedy můžete těšit na dělat akce, které se vážou k místním tradiakci „Tanec a zpěvy zpod Lysé hory“, která cím a zvykům, chceme pomáhat při hlídání
dětí, ale i vést kroužky při místní mateřské a
je určená jak pro děti, tak pro dospělé.
Klub založily dvě mladé kantorky, toho základní škole. V tomto školním roce vedeme
času na mateřské dovolené, se záměrem obo- Tanečky pro děti od 4 do 7 let, Dramatický
hatit společenský život rodinám s dětmi. Neje- kroužek pro děti I. i II. stupně ZŠ. Svým členden rodič si totiž postesknul, že je v Ostravici kám nabízí klub i společné plavání, návštěvy
solné jeskyně, kina, divadla, dětských koutků,
nedostatek akcí pro rodiče s dětmi.
Členy klubu jsou maminky dětí od 0-7 oslavy narozenin, zahradní párty, cvičení pro
let, které se několikrát týdně scházejí v tzv. maminky s dětmi. Maminkám tady nabízíme
Mateřském centru „MANKA“. V součas- pomoc při řešení momentálních i dlouhotrnosti je v ČR vybudovaná síť mateřských vajících problémů, získání nových přátelcenter – míst, která mají zamezit izolova- ství, sebevědomí atd.,“ rozpovídala se Marnosti a podpořit rodinu, základní stavební tina Šomanová o bohaté náplni práce Klubu
maminek a dětí.
buňku společnosti.
Za ten rok aktivní práce se může klub pochPředsedkyní Klubu maminek a dětí v
Ostravici je Martina Šomanová, místo- lubit i úspěchy. Nikdo nemůže být v Ostravici
předsedkyní Kateřina Peřinová, klub má k na pochybách, že roste zájem dětí o kroužky.
dnešnímu dni 15 členek. Nejen ony, ale i Poděkování jistě patří řediteli ZŠ v Ostravici

KLUB RODIČŮ OSTRAVICE
a
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVICE
Vás srdečně zvou na

Divadelní hra Sviť, lucerno, sviť.
Petru Kořenému, který klubu poskytuje bezplatně pro svoji činnost prostory v budově
školy. Dále si dík jistě zaslouží všechen personál v hotelu Freud i v hostinci U Řeky v
Ostravici, kteří nechtějí zaplatit za zapůjčení
sálu ke zkouškám divadelních her ani k akcím
samotným. Úspěšně tak proběhla v minulém
roce Mikulášská nadílka, Loučení se 400letou
lípou, kde byla dosud zaznamenána největší
účast – více než 200 lidí. Při té příležitosti
byla sehrána divadelní hra „Sviť, lucerno,
sviť“, přivítán byl i Lašský král Zdeňa Viluš
I.. Nelze nevzpomenout 3. ročník Veršování
pod Lysou horou a Vánoční zpívánky. Téměř
na všech akcích se podílela hudební skupina
s.r.o. učitele Pavla Kudělky, k vidění byl i
folklorní soubor Malý Grunik.
Je toho jistě dost, co zvládly maminky s dětmi
v Ostravici za minulý rok. Ani letos nezahálejí.
Takže nejpozději v posledním červnovém týdnu v Ostravici na Tancích a zpěvech zpod Lysé hory nashledanou!
Dajana Zápalková

noví občánci

II. KOMUNITNÍ SETKÁNÍ
K PROJEKTU „ŠKOLNÍ PARK NA OSTRAVICI“,

V měsíci dubnu 2008 se v naší obci narodil
manželům Pekovým syn Vojtěch.
Blahopřejeme. OÚ Ostravice

které se koná dne 19. června od 16 hodin v Základní škole Ostravice.
Na tomto komunitním setkání budeme diskutovat nad projektovým návrhem vytvořeným architektkou a inspirovaným dětskými návrhy.
Setkání je otevřeno všem zájemcům, proto zveme všechny – občany i odborníky,
kterým leží na srdci budoucí vzhled okolí školy.
Další informace o komunitním setkání a o projektu Školní park na Ostravici podá
Šárka Kšiňanová, Klub rodičů Ostravice, tel.: 608 721 653, ksinanova@seznam.cz.

jubilea

Loučení s lípou – Malý Grunik.

V měsíci červnu 2008 oslaví svá významná životní jubilea tito naši spoluobčané:
50 let - pan Zdeněk Sieder
70 let - paní Soňa Čuntová
80 let - pan Oldřich Gola
80 let - pan Jan Staník
Všem jubilantům blahopřejeme a do
dalších let přejeme hodně zdraví a
osobní pohody.

