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Český pohár turistického závodu
V sobotu 22. 5. zorganizoval Turistický oddíl mládeže Lysáci Malenovice
velkou akci – Český pohár turistického
závodu. Sjelo se skoro 300 závodníků z
celého Česka.
Turistický závod (www.turisticky-zavod.cz) je terénní běh v délce od 2 do
6 kilometrů, podle věkových kategorií.
Trať je vyznačena fáborky. Na trati je
umístěna řada kontrolních stanovišť,
které je nutné plnit bez chyb a co nejrychleji. Jsou to – odhad vzdálenosti,
hod míčkem, plížení, lanová lávka, vázání uzlů, orientace mapy, azimutové úseky, určování dřevin, turistických a topografických značek, poznávání kulturních
památek a přírodních zajímavostí. Měří

se čas strávený na trati a za nesprávně
splněné úkoly jsou trestné minuty, které
se připočítávají k času.
Závodí se postupovým způsobem na různých úrovních od kraje až po mistrovství
České republiky. Závod pořádá vždy nějaký místní oddíl, který se přihlásí jako pořadatel a pozve závodníky z ostatních oddílů.
Každý turistický oddíl jsme přivítali
malenovickým chlebem a olejem od paní
Svennessen.
Pro účastníky jsme navíc připravili doprovodný program: klub deskových her
(pod vedením profesionálů z ostravského
klubu Korunka), horolezeckou stěnu, smaltování šperků, výroba origami (japonské
skládačky z papíru).

Dne 10. února podalo v Mateřské škole
Lhotka, příspěvková organizace, sedm zákonných zástupců, pro 8 dětí Žádost o přijetí
dítěte k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2010-2011. Mateřská škola má v
současné době kapacitu 22 dětí. Vzhledem k
tomu, že do základní školy odchází pět dětí,
nemohlo by být vyhověno všem zájemcům.
Obec Lhotka, jako zřizovatel, pověřil ředi-

telku MŠ prověřit možnosti kapacitu navýšit. U Krajského úřadu Moravskoslezského
kraje bylo zahájeno řízení o navýšení kapacity MŠ, které dopadlo úspěšně.
Pro školní rok 2010-2011, 2011-2012
byla stanovena kapacita 25 dětí, což znamená, že všech 8 žádostí je kladně vyřízeno. 1. 9. 2010 zahájíme školní rok s 25
dětmi
M. Laníková

Místní poplatky můžete nyní platit
také trvalým příkazem přes banku
V. S. bude pro jednotlivé občany vždy
stejný i pro další roky, takže si můžete ve
své bance zadat trvalý příkaz k úhradě a nemusíte myslet na to, že nemáte ještě zaplaceny místní poplatky.
č. účtu obce 1690539349/0800
PES – V. S.1341 k tomuto čtyřčíslí připojit číslo vašeho domu, do sdělení pro příjemce napsat vaše jméno – 80 Kč. Poplatek

zaplatit do 31. 3. daného roku
odpady R. O. - V. S. vaše číslo chaty nebo
domu za toto číslo připojit číslici 6, do sdělení pro příjemce napsat vaše jméno – 500
Kč. Poplatek zaplatit do 31. 5. daného roku
odpady T. P. – V. S. vaše číslo domu za
toto číslo připojit číslici 7, do sdělení pro
příjemce napsat vaše jméno – 420 Kč za
osobu.
Romana Kochaňová, účetní

Zájezd Klubu žen Lhotka
V sobotu 15. května se uskutečnil plánovaný zájezd, tentokrát jsme vyrazily do
Náměště na Hané a Loštic.
V Lošticích nás uvítala povědomá vůně a
hned bylo jasné, kde jsme se ocitly. Navštívily jsme totiž muzeum tvarůžků. V krátkém
filmu, který nám pustila paní průvodkyně,
jsme se dozvěděli, jak vznikla výroba tvarůžků, kdo s ní začal a proč se jim říká olomoucké. Po prohlídce muzea jsme vzaly útokem
podnikovou prodejnu. Ty, které ještě prahly
po kultuře, navštívily muzeum Jana Kašpara, malíře, který v Lošticích žil (ilustroval
například Babičku od Boženy Němcové).
Muzeum je v domě, který si nechal postavit
pro svou rodinu. Poté jsme se přesunuly o

pár kilometrů dále do zámku v Náměšti na
Hané. Zámecké interiéry se nám moc líbily,
obzvlášť zrcadlo, které omlazovalo. Po prohlídce nás čekala zpáteční cesta, ale protože
nám spolu bylo dobře a také nám přálo počasí, zastavily jsme se ještě v Bystrovanech u
Olomouce, kde je malé arboretum, takže i ty,
co mají rády kytičky, si přišly na své.
Jak nejlépe ukončit hezký den? Přece
dobrým jídlem a pitím. Večeře byla výtečná
a všechny jsme se domů vracely spokojené,
za což patří chvála organizátorům a také
skvělému řidiči panu Vašíčkovi z autodopravy p. Ševčíka.
Už teď se těšíme na další výlet. A kam to
bude? To se uvidí.
I. Fulneková

Veřejně prospěšné práce
V naší obci nastoupili celkem čtyři pracovníci na veřejně prospěšné práce v rámci projektu CZ.1.04/2.1.00/03.00001. Na
mzdy těchto pracovníků přispívá úřad práce
z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.
Pracovní místa podpořená v rámci VPP

jsou zaměřena na úklid a údržbu majetku
obce a jsou určena pro uchazeče o zaměstnání, kteří jsou na trhu práce znevýhodněni a
jsou ohroženi dlouhodobou nezaměstnaností.
Pro váš přehled byla nezaměstnanost v
naší obci na konci ledna 2010 na 15,8 % (v
okrese FM 10,5 %, v MSK 12,8 %, v ČR 9,8
%), což je přes 3 % více než v loňském roce.

TK FANTAZIE pořádá letní dětský
tábor Equilibria v termínu 7.8. - 20.8.2010. Zveme děti,
které touží po dobrodružství a nevšedních zážitcích. Neseďte u počítače a pojeďte s námi zažít vše z fantasy světa
na vlastní kůži! Cena: 2.500,- Kč. Inf. tel. 603 957 703,
www.tkfantazie.wz.cz

V měsíci červnu 2010 oslaví jubileum
Paní Anna Baheníková – 93 let
Pan Ladislav Židek – 84 let
Paní Josefa Schulzová – 82 let
Oslavencům přejeme všechno nejlepší,
hodně štěstí, elánu, optimismu, splnění
všech přání a do dalších let pevné zdraví,
klid a rodinnou pohodu.

22. zasedání zastupitelstva
obce Malenovice

Trasa byla náročná, využili jsme zvláštností naší beskydské krajiny a prohnali
jsme závodníky od KAMu nahoru přes
Hradovou a zase zpátky. Asi polovina závodníků dorazila už v pátek. Mnozí si navečer ještě vyrazili k Satinským vodopádům.
Dokonce se našli i drsňáci, co si vyšli ještě
před závodem na Lysou!
Závodníci od nás odjížděli s tím, že si
Malenovice budou pamatovat jako místo,
kde dostali pořádně zabrat, ale kde se jim
líbilo, byli tu nadšení a rádi se sem vrátí.
Děkujeme všem Malenovičákům, kteří
nám pomohli s přípravou a průběhem.
Zejména členům našeho oddílu Lysáci a jejich rodičům, chlapům při stavění
hangáru a dalším přátelům. Dále děkujeme KAMu za poskytnutí všech možných prostor za velmi přátelskou cenu,
Obecnímu úřadu Malenovice za peněžní
i mimopeněžní podporu. Nakonec děkujeme všem sponzorům, zejména panu
Havrlantovi, manželům Sližovým, paní

Lhotka

Přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

jubilea

slovo starostky
Výzva občanům
15.-18. května došlo vlivem intenzivních
dlouhotrvajících srážek v našem kraji k záplavám. Při této příležitosti bych vás chtěla
vyzvat, abyste věnovali větší pozornost okolí potoků, které při rozvodnění berou vše,
co jim přijde do cesty. Tak jsme z toků odstraňovali napadané klády a hlavně spoustu
igelitů, které pak spolu s dalšími nečistotami ucpávají nejen kanály, ale i průtoky pod
mosty a způsobují zbytečné vylévání vody.
Zároveň chci poděkovat hasičům a všem,
kteří pomáhali v blízkosti svých obydlí udržovat hladký a plynulý odtok vody a zabránili tak zbytečným škodám na majetku.
R. Kopčáková

jubilea
Oslavenci v měsíci červnu 2010:
Ladislav Cabák – 50 let
Do dalších let přejeme hodně zdraví!

krátce z obce
Den dětí – pozvánka
Jako každoročně se uskuteční na dané
téma, tentokrát „Z pohádky do pohádky“,
v sobotu 19. 6. v 14.00 hod. v amfiteátru
u školy.
Odměna za vysvědčení
Milé děti, jako každý rok i letos pro vás
máme připravenou odměnu za vysvědčení. Přijďte si pro ni 31. 6. – POTRAVINY
FULNEKOVÁ.
Vítání občánků
Vítání nejmenších proběhlo v obřadní síni, mezi nové občánky jsme přivítali
dvojčátka manželů Dybalových, Honzíka a
Tomáška a s maminkou Irenou Borákovou
její dcerušku Natálku. Po uvítacím projevu
starostky a kulturním programu našich dětí
obdržely maminky kytičku a naši nejmenší
malou pozornost.

Cvekové a panu Přikrylovi.
Monika Žídková, vedoucí Turistického oddílu mládeže Lysáci Malenovice

22. zasedání zastupitelstva obce Malenovice se uskuteční ve středu 16. 6. 2010
od 18h v tělocvičně na obecním úřadě.
Program:
- Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK na rekonstrukci místní komunikace Malenovice – Lubno II. etapa
- Vyhodnocení likvidace TKO za rok 2009
- Úprava rozpočtu č. 2/2010
- Stanovení počtu členů zastupitelstva
do voleb do obecního zastupitelstva

Cvičení pro ženy a dívky
TJ SOKOL MALENOVICE Vás srdečně
zve na
CVIČENÍ PRO ŽENY A DÍVKY
(aerobik a posilování)
Kde? tělocvična na OÚ v Malenovicích
Kdy? každé úterý
V kolik? 19,00 – 20,00
Za kolik? 20 Kč
Co vzít s sebou? Pití a hlavně dobrou
náladu
„Začaly jsme už 4. května!“
Těší se na Vás Gabka!!!
(tel. : 604 797 500,
email: ozanova.gabriela@seznam.cz)

Informace pro malenovické seniory
Na setkání 27. března jsme se domluvili na
společném výletě. Tentokrát se vydáme na
Pustevny, na Bílou a na Grůň. Výlet se uskuteční ve středu 16. června 2010, setkáme se v
7,45 h u restaurace Borová a vyjedeme v 8,00
h. Vzhledem k tomu, že je objednaný pohodlný autobus i naplánovaný celodenní program
(předpokládaný návrat do Malenovic je kolem 17h), prosím o nahlášení účastníků nej-

později do pondělí 7. června telefonicky 558
677 877, 724 176 522, osobně na OÚ, mailem na adresu: ou@obec-malenovice.cz nebo
stačí vhodit lístek se jménem a číslem vašeho
telefonu do schránky u vchodu úřadu. Jediné,
co neobjednáme, je počasí, proto si přejme,
aby bylo krásné jako v loňském roce.
Těšíme se na Vás a společně krásně strávený den.
Gabriela Šnajdrová

Informace sportovní komise
Stolní tenis
Hráči stolního tenisu mají tréninky každý
pátek od 18 do 20 hodin.
Fotbal pro děti do 15 let
Děti od 6 do 15 let si mohou zahrát sálovou kopanou – v tělocvičně na obecním
úřadě – každé úterý od 16 do 17h!
Turnaj v badmintonu
V neděli 9. května se konal badmintonový turnaj dětí do 15 let. Hrálo se tradičně
ve sportovní hale ve Frýdlantě nad Ostravicí. Jednalo se o první měření sil v tomto
sportu. Většina dětí hrála na tomto hřišti
poprvé, ale vůbec to nebylo znát. Všichni
předváděli velice pěkný badminton. Bylo

vidět, že k tomu mají vlohy nebo že doma
pinkají „na dvorku“. Příkladné bylo jejich
nasazení a zapálení pro hru. Všech devět
účastníků hrálo systémem každý s každým.
Po téměř třech hodinách bylo dohráno s
tímto výsledkem:
1. Jan Bakota
16:0
2. Lukáš Herec
14:2
3. Jan Ramík
11:5
4. Tomáš Przyczko
10:6
5. Lukáš Novák
8:8
6. Patrik Fiedor
6:10
7. Samuel Máté
5:11
8. Terezie Fiedorová
2:14
9. Dan Ramík
0:16

krátce z obce
Konzultace s PČR
Na základě uzavřené Koordinační dohody o
vzájemné spolupráci a zabezpečování místních
záležitostí veřejného pořádku mezi Policií ČR
– obvodním oddělením Frýdlant nad Ostravicí
a obcí Malenovice je každou středu od 13-14h
na Obecním úřadě v Malenovicích přítomen
příslušník Policie ČR z obvodního oddělení
PČR ve Frýdlantě nad Ostravicí a poskytne
občanům informace, o které projeví zájem.
Kominické práce
Ve dnech 1. a 2. července 2010 bude v
Malenovicích kominík. Občané, kteří mají
o kominické práce zájem, mohou svůj požadavek nahlásit na OÚ tel.: 558 677 877,
724 176 522 nebo mailem ou@obec-malenovice.cz.
CZECH POINT

Občané mají možnost využít služeb
nově zřízeného pracoviště CZECH POINT na Obecním úřadě v Malenovicích,
to znamená například pořídit ověřené
výpisy z živnostenského a obchodního
rejstříku, katastru nemovitostí a rejstříku trestů.
Daň z nemovitostí 2010
Informujeme občany, že od 21. 4. mají
možnost (v úřední dny PO a ST od 8,00
– 16,30h) nahlédnout do Hromadného
předpisného seznamu o vyměření daně
z nemovitostí na rok 2010. Občanům,
kteří mají v obci trvalé bydliště a přinesou na OÚ doklad o zaplacení daně z nemovitosti, bude poskytnut příspěvek na

zvelebení nemovitosti a výsadbu zeleně.
Multifunkční hřiště
Informujeme občany, že Multifunkční
hřiště u Obecního úřadu v Malenovicích
je otevřeno od 1. května 2010. Správce
hřiště je paní Lucie Fabiánková – tel.:
725 524 322.

NOVÁ PILA
nabízí řezivo
TRÁMY
4450 Kč/m3
Akční nabídka
10 x 10 x 300
130 Kč/ks
8 x 8 x 300
80 Kč/ks
8 x 12 x 300
120 Kč/ks
DESKY
2m
2300 Kč/m3
3m
2800 Kč/m3
4m
3000 Kč/m3
PALUBKY
12 m x 76 m x 300 cm 125 Kč/m2
15 m x 96 m x 300 cm 165 Kč/m2
FOŠNY 4200 m3
LATĚ 7 Kč/bm
PALIVO
Odkory - balík
350 Kč
1-2 m dlouhé kulače
600 Kč
Další řezivo po dohodě.
Kontakt: 604 618 374

