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Ohlédnutí za Dnem dětí
Letos děti z Bílé a Starých Hamer oslavily svůj Den dětí v sobotu 5. června v Bílé v
areálu HCH Bílá.
Věříme, že s ilustrátorem Adolfem Dudkem i klaunem Alou se všichni dobře poba-

vili. Také ukázky techniky hasičů a policie
v areálu chaty zaujaly a děti si užily i setkání s kamarády. Tentokrát k nám bylo i počasí vlídné. Děkujeme všem, kdo pomáhali
připravit svátek dětí.

Červenec 2010

UPOZORNĚNÍ !

Od 9. července se mění interval odvozu komunálního odpadu na týdenní, tzn.,
že odpad bude svážen každý pátek až do
odvolání.

jubilea
60 let - Alena Klepáčová – 17. 7.
Srdečně blahopřejeme k Vašemu životnímu jubileu a přejeme pevné zdraví!

noví občánci

Iva Nakládalová – 14. 5.
Martina Nytrová – 7. 6.
Přejeme zdraví, lásku a šťastnou budoucnost!

Malenovice
jubilea
V měsíci červenci 2010
oslaví jubileum:

Paní Eliška Šigutová – 82 let
Pan Josef Jirgl – 75 let
Oslavencům přejeme všechno nejlepší,
hodně štěstí, elánu, optimismu, splnění
všech přání a do dalších let pevné
zdraví, klid a rodinnou pohodu.

krátce z obce
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

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.
Multifunkční hřiště
Informujeme občany, že Multifunkční
hřiště u Obecního úřadu v Malenovicích je
stále k dispozici. Správce hřiště je paní Lucie Fabiánková – tel.: 725 524 322.

Obecní dům – informace o aktivitách od září 2010
Drazí Malenovičáci,
pro děti od 4 let. Jednou týdně 45 minut.
určitě sledujete, jak nám roste Obecní
Na Janu Ramíkovou se můžou těšit děti
dům. Od září se můžeme těšit na spoustu od 4 let a druhá skupinka od 6 let, které si
programů, které nám už přislíbilo několik budou chtít rozšířit svůj pohybový repertoár
v pohybovém kroužku. Jednou týdně si bulektorů.
Začnu od nejmenších dětí. Pro ně, v do- dou hrát na baletky, tanečnice, či gymnastky
provodu dospělého, bude určen hudební a kdo ví, co ještě Jana pro ně vymyslí.
program Yamaha školy. Od 4 měsíců do
Pro školní děti, ale klidně se můžou přihlá18 měsíců to jsou Robátka a od 18 měsíců sit i dospělí a senioři a splnit si tak svoje sny
do 4,5 roku to jsou První krůčky k hudbě. z mládí, jsou připraveny hudební, jazykové,
Bude možnost dopoledního a odpoledního taneční lekce, tvoření a modelářský kroužek.
kurzu. Jedna lekce trvá 45 minut. PředběžHudební individuální kurzy – flétnu povede
ná cena asi 300 Kč/dítě/měsíc. Lektorky Ráchel Polohová, kytaru Pavel Byma, uvažubudou z frýdlantského Kolečka. Viz také jeme taky o klavíru. Jednou týdně 45 minut.
www.yamahaskola.cz
Jazykové – angličtina se zkušenou lekBára Kuběnová povede kurz angličtiny torkou Janou Vrchlabskou. Skupinově i inPřehled
Pro koho
Program
Poznámka
www.yamahaskola.cz
Mimina 4 až 18 měsíců
Yamaha – Robátka
Dopoledne a odpoledne.
Děti 18 měs. až 4,5 roku
Yamaha – První krůčky k hudbě
Jedna lekce 45 min
Malé děti od 4 let
Angličtina
Bára Kuběnová, 45 min týdně
Malé děti 4 až 6 let
Pohybový kroužek
Jana Ramíková
Mladší školní děti od 6 let Pohybový kroužek
Individuální
Flétna
Ráchel Polohová
Individuální
Kytara
Pavel Byma
Individuální
Klavír
možná :-)
Individuální nebo skupinová Angličtina
Jana Vrchlabská
Děti 10-15
Taneční kroužek
Lucie Dubravcová
Děti od 10 let
Modelář
Bohuslav Nevlud
Mládež
Taekwon-do
Lumír Kunc, neděle od 10 hodin
Dospělí, nejlépe páry Kurz efektivního rodičovství
Hana Baránková, 9 lekcí 2,5 h. týdně
Děti školního věku
Turist. oddíl mládeže Lysáci
Monika Žídková (přihlášky u Moniky)
Každý pátek 18-20
Navíc výlety, divadlo apod.
Jinak ještě taky plánujeme hernu s pro- toho chodíme/jezdíme na výlety, hrajeme
gramem, tvořeníčko, cvičení, klub desko- divadlo, závodíme. Samostatný subjekt,
vých her, ale tam není potřeba se zatím není pod záštitou obce. Fungujeme už od
prosince 2005. Od září přijímáme nové člepřihlásit.
Turistický oddíl mládeže Lysáci – schá- ny – děti školního věku. Pozor, jsme nároční
zíme se jednou týdně každý pátek na dvě na docházku a chování.
Případné dotazy, nápady, náměty, … směhodiny, hrajeme hry, sportujeme, kromě

dividuálně podle zájmu.
Taneční – těšte se na Lucku Dubravcovou.
Modelář – věk od 10 let. Začne se stavbou draků, které hned na podzim vyzkoušíte, přes letadla až po soutěžní modely (kdo
vydrží). Kroužek povede Bohuslav Nevlud,
zkušený modelář s dlouholetou praxí a velkou trpělivostí.
Taekwon-do – Lumír Kunc tady bude
pro vás každou neděli od 10 hodin. Važte si
toho a využijte tuto jedinečnou šanci.
Pro dospělé (nejlépe celé páry, ale není
podmínkou) se koncem září rozběhne Kurz
efektivního rodičovství, který vede rodinná
terapeutka Mgr. Hana Baránková. Program
vám pomůže lépe rozumět svým dětem, vychovávat je k odpovědnosti, správně s nimi
komunikovat, řešit konflikty a předcházet
jim. Je to 9 lekcí jednou týdně 2,5 hodiny.
Cena 1000 Kč jednotlivec, 1500 Kč rodičovský pár. Pokud bude potřeba, zajistíme
hlídání dětí v herně Obecního domu. Vřele
doporučuji, osobně jsme s manželem tento
kurz absolvovali a inspiroval nás!
Na tyto kurzy potřebujeme předběžné
přihlášky, protože lektoři si potřebují plánovat svůj program. Prosím, odevzdejte je
na obecní úřad nejpozději do poloviny srpna, stačí i telefonicky nebo emailem. V přihlášce uveďte jméno a adresu, věk, kontakt
(telefon, email), druh kurzu, potřebu hlídání během kurzu, případně i časovou představu. Doufám, že jich bude víc než vyplněných dotazníků – těch bylo 16. Upřímně
děkuji všem, kteří je odevzdali.
řujte na Moniku Žídkovou, tel. 608 239 096.
Aktuální informace budou na obecních
stránkách. Hodně záleží, kolik bude přihlášených, tak prosím, přihlaste se raději
hned po dočtení tohoto článku.
Monika Žídková,
programová koordinátorka

6. ročník soutěže „Borovský kopec“

Dostalo se nám té cti, že jsme mohli pořádat jedno z kol 8. ročníku Moravskoslezské ligy v požárním útoku. A to kolo první.
Příprava se trochu komplikovala neustálým
deštěm. Týden před samotnou soutěží jsme
stáli před problémem, jestli naši soutěž zrušit, a tudíž zkrátit celou ligu o jedno kolo,
nebo najít nějaké náhradní řešení. Projezdili jsme celé Malenovice a hledali kousek
místa, kde by se dala udělat celkem solidní
trať. Buď ale nestačila délka, nebo byl prostor moc úzký, nebo do zatáčky, nebo přes
něj vedly dráty el. vedení, nebo kombinace
všeho předešlého. Nakonec jsme byli nuceni
opustit samotnou obec a hledat vhodné místo „u sousedů“. To se podařilo na nedalekém
letišti, které má pod správou Frýdlant nad
Ostravicí, ale leží na území Nové Vsi a Lubna. Správce aeroklubu pan Radomír Foldyna
nám vyšel vstříc a tímto bych mu chtěl za
celé SDH Malenovice poděkovat.
Sobotní dopoledne 29. května hrozilo
černými mraky na obloze.Vše bylo nachystané a 6. ročník soutěže „Borovský kopec“
a zároveň 1. kolo 8. ročníku Moravskoslezské ligy v Malenovicích mohlo začít. Zahajovali naši veteráni nad 50 let. Na startu
došlo k menšímu zaváhání a výsledný čas

byl 31,791 s. Další naše družstvo bylo áčko
a výsledek 16,719 s. Poslední malenovické družstvo byli borci nad 35 let. Při útoku
ale nevydržela hadice bé. Útok se opakoval, ale bohužel při pádu došlo k přešlapu
a následoval červený praporek a diskvalifikace. Díky pořádání kola MSL byla na naší
soutěži rekordní účast 63 družstev. Vítězně
z ní vyšel Prchalov A s časem 14,301 s v
mužské kategorii. Druhé místo obsadilo
družstvo z Kojkovic a třetí místo Mošnov.
Mezi ženami zvítězily holky z Petřvaldíku
s časem 17,851 s , stříbrnou příčku vybojovala děvčata ze Staré Vsi a bronzovou hol-

ky z Oprechtic. Kategorii nad 35 let ovládli
chlapi z Metylovic 16,893 s. Ze souboje
chlapů nad 50 let mezi Novou Vsí a Malenovicemi vyšli vítězně ti z Nové Vsi s časem 20,052 s. Naše áčko bylo v celkovém
hodnocení až 22. a v lize tedy nedosáhlo na
bodové pozice. V kategorii nad 35 let nebylo domácí družstvo hodnoceno a padesátníci obsadili ve své kategorii druhé místo.
Děkujeme soutěžním sborům za účast. Děkujeme také všem, kdo se starali o naše občerstvení. V neposlední řadě patří dík všem
divákům, povzbuzovatelům a příznivcům,
kteří nás přišli podpořit. SDH Malenovice

Informace o provozu na obecním
úřadu v době rekonstrukce

V rámci realizace projektu „Energeticky
úsporná opatření na objektu Obecního úřadu obce Bílá“ byly v těchto dnech zahájeny
stavební práce v prostorách mateřské školy.
V prostorách Obecního úřadu Bílá budou
stavební práce probíhat od pátku 16. 7. do
pondělí 26. 7. 2010. V těchto dnech bude
obecní úřad uzavřen. Kontakt bude možný

pouze na telefonním čísle 724 045 337.
Děkujeme za pochopení!

rozloučili jsme se
V uplynulém měsíci jsme se rozloučili s
paní Martou Valčuhovou.
Nezapomeneme!

Bezplatné využití hřišť

Občané Bílé mají možnost bezplatného
využití hřišť (beton.i umělá tráva) v areálu
hotelu Pokrok, a to:
Pátek 18.00 - 20.00 h., Sobota 13.00 - 16.00 h.

Hřiště si lze dohodnout i mimo určené
dny, hřiště s umělou trávou ale za poplatek.
Rezervace přijímá recepce hotelu Pokrok, tel. 558 690 064, 602 730 012.

Bílanská pouť se koná v neděli 18. července
- V sobotu 17. července se uskuteční tradiční fotbalový turnaj SVOBODNÍ-ŽENATÍ.
Začátek v 10.00 hodin.
Občerstvení připraveno!
- V předvečer „Bílanské pouti“ v sobotu 17.
července je jako každoročně na parkovišti
u obchodu připravena „Pouťová zábava“.

• Pouťová zábava – diskotéka začíná od
20:00 hodin do 02:00 hodin
• v průběhu večera zazpívá Stanislav
Hložek, cca 21:00 – 21:45 hodin
V případě nepříznivého počasí se sejdeme
v prostorách Střední školy zemědělské a
lesnické /dolní sál/. Přijďte se pobavit!!!

Malenovice

Výlet malenovických seniorů
Ve středu 16. června se malenovičtí senioři vydali na dlouho plánovaný výlet. Tentokrát jsme vynechali Lysou horu a vydali
se hned na tři krásná místa našeho regionu
– Pustevny, Bílou a Gruň. Počasí nebylo
zrovna letní, zvláště Pustevny nás uvítaly zamračenou oblohou a čerstvým větrem, takže
jsme po vzoru našich předků rádi zakotvili v
krásném a milém prostředí útulny Libušín,
dali si horký čaj a zaposlouchali se do zasvěceného výkladu pana Gajdůška, který má
historii okolních staveb i krajiny v malíčku.
Cestou na Bílou se nám nabízely krásné

pohledy na okolní krajinu. Na Bílé jsme měli
možnost prohlédnout si Lovecký Zámeček,
pan starosta Večeřa nám ukázal interiér kostela svatého Bedřicha a zasvětil nás do jeho
historie, a jelikož nám všem z toho horského
vzduchu i spousty dojmů vytrávilo, v hotelu
Pokrok jsme s chutí spořádali výborný oběd.
Třetí a poslední zastávkou našeho putování
byl kostel Panny Marie na Gruni, o jehož
historii nám ochotně povyprávěl pan Kubeček. Do Malenovic jsme se navrátili po 16.
hodině, unavení, ale obohacení o krásné zážitky.
Gabriela Šnajdrová

Cvičení pro ženy a dívky

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ
OBECNÍHO DOMU
A LIDOVÁ VESELICE

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.: 604797500, email : ozanova.gabriela@seznam.cz)

Dne 4. září se uskuteční slavnostní otevření Obecního domu
spojené s lidovou veselicí.
Bližší informace se dozvíte v
srpnovém vydání Mikroregionu
Frýdlantsko-Beskydy.
Obecní úřad Malenovice
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 17 hodin!

