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jubilea
V měsíci srpnu 2010 oslaví jubileum:

Pan Alois Bužek – 102 let
Paní Anděla Kulihová – 88 let
Paní Marie Ramíková – 83 let
Paní Ema Fiedorová – 70 let
Oslavencům přejeme všechno nejlepší,
hodně štěstí, elánu, optimismu, splnění
všech přání a do dalších let pevné zdraví,
klid a rodinnou pohodu.

Srpen 2010

Úřední dny o prázdninách
Informujeme občany, že po dobu letních
prázdnin – v červenci a srpnu 2010 bude jeden úřední den a to pondělí. Jakékoli jednání
mimo tento den je možné domluvit telefonicky na tel. 558/677 877 nebo 558/678 533.
CZECH POINT
Občané mají možnost využít služeb pracoviště CZECH POINT na Obecním úřadě
v Malenovicích, to znamená např. pořídit

ověřené výpisy z živnostenského a obchodního rejstříku, katastru nemovitostí a rejstříku trestů.

Multifunkční hřiště
Informujeme občany, že správce multifunkčního hřiště je paní Lucie Fabiánková
– tel.: 725 524 322.

Kostel svatého Ignáce na Borové v novém hávu
Milí spoluobčané, mnozí z vás jistě zaznamenali vnější proměnu dominanty naší
obce – kostela svatého Ignáce na Borové.
Kostel se skví ve zbrusu novém hávu. Co
všechno této nemalé změně vzhledu předcházelo, se vám nyní pokusím přiblížit.
Dne 30. března 2009 uzavřela Římskokatolická farnost Borová – Malenovice a partner projektu Obec Malenovice Smlouvu o
partnerství a vzájemné spolupráci, jejímž
hlavním obsahem byla přesná specifikace
rozsahu spolupráce obou smluvních stran
na obnově kostela sv. Ignáce z Loyoly.
Obec Malenovice jako nositel projektu se
zavázala zabezpečit přípravu a podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova,
v případě přiznání dotace zabezpečit realizaci projektu a jeho vyhodnocení v souladu s
podmínkami PRV, dále zabezpečit plynulý
provoz obnoveného objektu, jakožto jeho
výsledku. Závazek Římskokatolické farnosti Borová spočíval v metodické a realizační
spolupráci a následně propagaci výsledku

projektu v rámci aktivit obce. Administrace
projektu se ochotně ujal pan Ing. Kotásek z
Biskupství Ostravsko-Opavské diecéze.
Po vyřešení všech administrativních kroků nezbývalo než čekat a doufat. V listopadu
2009 přišlo netrpělivě očekávané vyjádření
Regionálního odboru Státního zemědělského
intervenčního fondu v Opavě – žádost vyhověla všem stanoveným náležitostem pro Program rozvoje venkova a dne 14. 10. 2009 byla
schválena ke spolufinancování z Programu
rozvoje venkova, a to ve výši 1.450.062 Kč.
V souladu se zákonem o veřejných zakázkách bylo provedeno výběrové řízení na
dodavatele stavebních prací, ze kterého vyšla
vítězně firma EKOFAS spol. s r.o., se sídlem
Tavičská, 703 00 Ostrava – Vítkovice zastoupená Ing. Romanem Beránkem. Nejzazší
termín realizace byl stanoven do pouti na Borové, což se díky naprosté nepřízni počasí v
jarních měsících tohoto roku také splnilo.
Práce jsou provedeny odborně a kvalitně,
proto věřme, že známé poutní místo a do-

minanta naší obce bude krásná po mnoho
dalších let.
JUDr. Vladimír Malarz,
starosta obce

Ze zasedání obecního zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva obce se uskutečnilo ve středu 30. 6. v 18 hodin v tělocvičně
na obecním úřadě. Zasedání se zúčastnilo 8
členů zastupitelstva a 21 občanů Malenovic.
Zastupitelstvo schválilo:
- Zprávu o ověření zápisu z předchozího
zasedání zastupitelstva obce
- Program 22. zasedání zastupitelstva obce
- Návrhovou komisi předseda: Ing. Sajdl,
členové: p. Novák, p. Havrlant
- Ověřovatele zápisu: p. Ramíka, p. Sa-

tinského
- Zprávu o kontrole usnesení zastupitelstva obce
- Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci
projektu „Rekonstrukce místní komunikace Malenovice – Lubno II. Etapa“
- Úpravu rozpočtu č. 2/2010
- Stanovení počtu zastupitelů pro volby do
obecního zastupitelstva 2010, a to na 7 členů
- Doplnění bodu usnesení č. 21.2.15 z 21.

zasedání ZO
- Poskytnutí finančního daru 1) Klubu
českých turistů, 2) Charitě Frýdek-Místek
- Zpracování knihy o historii obce Malenovice
- Zastupitelstvo uložilo starostovi obce, aby
svolal jednání na OÚ za účasti místostarosty,
a to s panem Dvorským a panem Pětrošem.
Jednání se bude týkat převodu komunikace
na obec ve vazbě na příspěvek občanů na její
rekonstrukci, a to do 31. 7. 2010.

informace sportovní komise
VOLEJBAL
Oznamujeme všem příznivcům volejbalu, že se bude hrát každou středu od 19 do
21 hodin na hřišti pod obecním úřadem!
VOLEJBALOVÝ TURNAJ
V nedělí 4. července byla zahájena série
letních turnajů. Tentokrát byl na řadě volejbalový turnaj. Tři zúčastněná družstva
hrála systémem každý s každým na dva vítězné sety. Vítězem se stalo družstvo pod
vedením L. Blahy, který obhajoval loňské
prvenství a letos poskládal zcela nový tým.
Celkové pořadí: 1. L. Blaha, P. Blahová,
R. Valas, D. Sosna, A. Pelikán, L. Vaňková.
2. místo obsadilo družstvo pod vedením
rodiny Míčkové, které doplnili M. Kubalák,
P. Šanderová, D. Kratochvíl, D. Tomai.
Třetí místo obsadili hasiči z Malenovic,
kteří hráli ve složení: T. Ramík, M. Valo-

šek, T. Janek, M. Satinský, J. Nykl.
NOHEJBALOVÝ TURNAJ
Příznivci nohejbalu si dali sraz v neděli
18. července, aby změřili své síly. Celkem
dorazilo osm tříčlenných družstev, takže
po období slabších účastí na turnajích opět
slušná účast, tato radost však netrvala dlouho. Bylo odehráno pár zápasů v obou skupinách a začalo prše, a to tak vydatně, že to
asi polovinu hráčů odradilo a odešli domů.
Zbylá polovina různě doplnila nebo vytvořila čtyři družstva. Turnaj byl dohrán za stálého, i když mírnějšího deště a po zásluze v
něm zvítězilo družstvo ve složení: Z. Mohyla, M. Střebák, T. Bezecný, 2. místo A.
Plucnara, K. Fiedor, L. Žák, 3. D. Boháč,
M. Šikýř, A. Gola.
TENIS
Upozorňujeme všechny aktéry teniso-

vého turnaje v kategorii muži, že základní
část byla ukončena v neděli 1. srpna. Z každé skupiny postupují první dva do čtvrtfinále. Čtvrtfinálové dvojice:
1. zápas – vítěz sk. A proti 2. zástupcům D
2. zápas – 1.B proti 2.C
3. zápas 1. C proti 2.B
4. zápas 1.D proti 2.A
První semifinálovou dvojici tvoří vítězové 1. a 2. zápasu, druhou pak vítězové
3. a 4. zápasu. Finále se odehraje v sobotu
4. září u příležitosti slavnostního otevření
obecního domu.
Ostatní účastníci tenisového turnaje, to
znamená kategorie kluci, holky, ženy, smíšená čtyřhra musí své zápasy odehrát do
zmíněné soboty 4. 9. 2010. Finálové dvojice v každé kategorii tvoří první dva v celkové tabulce.

Lhotka

Pozoruhodná BOROVÁ

Když jsme v posledním čase procházeli
Frýdlantskem, mohli jsme si všimnout více
zajímavých pozoruhodných věcí, co všechno
kde jak vyrostlo, co se týká pozoruhodností,
nebo se změnilo, opravilo. A to si všimneme
obzvlášť nejen Frýdlant, ale i Čeladnou, Ostravice, nebo Pržno, kde se zaskvěl jakoby
nanovo v centru obce kostel.
Za poměrně krátkou dobu obnovený kostel, díky místnímu panu starostovi, může
upoutat každého kolem procházejícího. Nicméně nejen od Pržna, ale i z jiných směrů zahlédneme velice jasně bílo dle původiny už
teď obnovený kostel sv. Ignáce na Borové.
Díky iniciaci a sehnání dostupných prostřed-

ků z EU panem starostou JUDr. Vladimírem
Malarzem se farnost odhodlala na dané dílo.
Za přízně nebo často i nepřízně počasí se
fasáda kostela dokončila. A tak vedle nového hřiště a vystaveného Obecního domu v
Malenovicích na odkrytém kopci pod Lysou horou ční pěkný bílý kostel. Myslím, že
každému návštěvníkovi nejde nevšimnout si
věcí a je i navštívit. Jsme proto vděční za obnovené dílo všem, kdo pomohli a jakkoliv se
podíleli na šťastné realizaci díla.
Za vše třeba vyslovit upřímné Pán Bůh
zaplať a požehnej, ať to slouží k větší cti a
slávě boží a k povznesení srdcí lidí k Bohu!
P. Daniel Lehocký

Lhotka
krátce z obce

jubilea
Oslavenci v měsíci srpnu 2010:

Kožuchová Vladimíra – 65 let, Solíková Jiřina – 50 let, Závodná Bronislava – 50 let
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví, lásky a pohody.

Odvoz odpadů
Popelnice – odvoz 10. 8., 24. 8., 1. 9., 14. 9.,
28. 9. Nebezpečný odpad a velkoobjemový
odpad se bude svážet 11. 9. ze Lhotky od
hospody Pod Ořechem v 7.30 hod – 8.00 hod,
od obecního úřadu v 8.10 hod – 8.40 hod.
Komunální volby
Vzhledem k blížícímu se termínu ode-

vzdání kandidátek na Magistrát města
Frýdku-Místku k registraci žádám naše občany, ochotné pracovat v zastupitelstvu naší
obce, aby se co nejdříve dostavili na obecní
úřad a projevili ochotu do voleb jít a realizovat své nápady.
Děkuji za Vaši ochotu, starostka obce
Růžena Kopčáková

