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VOLBY do Senátu Parlamentu České republiky
a zastupitelstva Moravskoslezského kraje

Volby byly vyhlášeny na pátek 17. a
sobotu 18. října. Volební místnost – v tělocvičně na OÚ bude otevřena v pátek 17. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 18. října od
8 do 14 hodin.
Voliči, kteří nebudou moci nebo nehodlají hlasovat ve volebním okrsku, v jehož
stálém seznamu, popřípadě zvláštním
seznamu jsou zapsáni, mohou od vyhlášení
voleb do Senátu Parlamentu České republiky požádat příslušný obecní úřad o vydání
voličského průkazu.
Vydaný voličský průkaz je bude opravňovat k hlasování ve volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je
volič přihlášen k trvalému pobytu.
Oprávněný občan – volič obce Malenovice může o voličský průkaz požádat:
a) osobně, nejpozději však do 15.10.2008 do
15 hodin na Obecním úřadě v Malenovicích
b) písemným podáním opatřeným úředně
ověřeným podpisem oprávněného voliče
doručeným nejpozději do 10. 10. 2008 na
adresu Obecní úřad Malenovice, Malenovice 85, PSČ 739 11
Voličské průkazy se budou vydávat nejdříve 15 dnů před dnem voleb, tedy od 2.

10. 2008.
Obecní úřad Malenovice od tohoto data
předá voličský průkaz:
- přímo oprávněnému voliči
- nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s
úředně ověřeným podpisem oprávněného voliče žádajícího o vydání voličského průkazu
- nebo jej oprávněnému voliči zašle poštou.
Ze závažných, především zdravotních důvodů, může volič požádat o volbu do přenosné
schránky, a to v termínu do 16. října písemně,
osobně, telefonicky nebo i prostřednictvím
jiného občana nebo na podatelnu obecního
úřadu. V den voleb je možné požádat o přenosnou schránku přímo u okrskové komise. Pokud
bude vyhlášeno druhé kolo voleb do Senátu
Parlamentu České republiky, volby proběhnou
ve dnech 24. a 25. října. V pátek 24. října od
14 do 22 hodin a v sobotu 25. října od 8 do
14 hodin. Ve druhém kole kandidují pouze
dva kandidáti, kteří se v prvním kole umístili
na prvých dvou místech. Podrobné pokyny na
způsob voleb dostane každý volič včetně hlasovacích lístků nejpozději 3 dny přede dnem
voleb. Pokud někdo z občanů neobdrží hlasovací lístky včas, může si je vyzvednout osobně
na podatelně obecního úřadu nebo v den voleb
přímo ve volební místnosti.

Volby do zastupitelstev krajů
Volby proběhnou souběžně s volbami
do Senátu Parlamentu České republiky ve
dnech 17. října od 14 hodin do 22 hodin a
dne 18. října od 8 do 14 hodin.
Hlasovací lístky i informační letáky budou voličům Malenovic doručeny pracov-

níkem obecního úřadu tak, aby byly dodány
nejpozději 3 dny přede dnem voleb. Pokud
volič neobdrží hlasovací lístky včas, může
si je vyzvednout na podatelně obecního
úřadu nebo přímo ve volební místnosti v
den voleb.

Informace z 12. zasedání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva obce se uskutečnilo ve středu 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, paní Bučková a pan Satinský
- ověřovatele zápisu: p. Kurečku a p. Ramíka
- zprávu o kontrole usnesení zastupitel-

stva obce
- dle ustanovení § 84 (odst. 2 písm.x) zák.
č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů
Územní plán obce Malenovice.
Zastupitelstvo 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.

Informace z 13. zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce se uskutečnilo ve středu 24. 9. v 18 hodin v restauraci
na Borové. Zasedání se zúčastnilo 7 členů
zastupitelstva a 12 občanů Malenovic.
Zastupitelstvo schválilo:
- zprávu o ověření zápisu z předchozího
zastupitelstva obce
- navržený program jednání
- návrhovou komisi ve složení: Ing. Sajdl, paní Bučková a pan Satinský
- ověřovatele zápisu: pana Kurečku a
pana Ramíka
- zprávu o kontrole usnesení zastupitelstva obce
- Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřený se společností SEVING, s.r.o. ze dne 4.
6. 2008 – Rekonstrukce budovy
Obecního úřadu Malenovice
- Úpravu rozpočtu č. 3/2008
- prodej nemovitého majetku z vlastnictví obce – pozemek parc. č. 18/2 – vodní
plocha o výměře 948 m2, dále pozemky
parc. č. 382/5 – trvalý travní porost o výměře 6680 m2, parc. č. 382/1 – trvalý travní
porost o výměře 9005 m2
- prodej nemovitého majetku z vlastnictví obce – pozemek parc. č. 30/1 – zahrada o výměře 3.821m2, a to formou veřejné
dobrovolné dražby dle zákona č. 26/2000
Sb. a jeho dodatku v platném znění.
- záměr prodeje nemovitého majetku

– pozemek parc. č. 1077/3 – ostatní plocha
o výměře 3668m2
- Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy na zřízení věcného břemene mezi obcí
Malenovice a panem Přemyslem Kufou.
- Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy na zřízení věcného břemene mezi obcí
Malenovice a společností ČEZ Distribuce,
a.s. k pozemku parc. č. 97/7.
- Žádost pana Ing. Reného Šnyty na prodloužení vodovodního řadu
- opatření k odstranění nedostatků vyplývajících z Protokolu o kontrole výkonu samostatné působnosti provedené u obce Malenovice
Ministerstvem vnitra, odborem dozoru kontroly veřejné správy ze dne 2. června 2008.
Zastupitelstvo zmocnilo:
- starostu obce JUDr. Vladimíra Malarze
ke všem právním úkonům spojeným s prodejem nemovitého majetku – pozemku parc.
č. 18/2 – vodní plocha o výměře 948 m2,
pozemku parc. č. 382/5 – trvalý travní porost
o výměře 6680 m2 a pozemku parc. č. 382/1
– trvalý travní porost o výměře 9005 m2.
- starostu obce JUDr. Vladimíra Malaze po provedeném výběrovém řízení na
dražebníka dle zák. č. 137/2000 Sb. o veřejných zakázkách k podpisu smlouvy o provedení prodeje formou veřejné dobrovolné
dražby dle zákona č. 26/2000Sb. a jeho
dodatku – pozemku parc. č. 30/1.

Informace sportovní komise
Turnaj dětí v kopané se
letos uskutečnil v neděli
7. září. Většina hráčů přišla v doprovodu hojného
počtu rodinných příslušníků, kteří vytvořili pěknou
kulisu. Zúčastněných 15
hráčů bylo rozděleno do
tří družstev:
Družstvo A: David
Tomaj, Jan Ramík, Kryštof Stíhel, Lukáš Herec a
Patrik Fiedor
Družstvo B: Jan Bakota,
Lukáš Novák, Dominik Ramík, Jan Vojkovský a Erik Svennesen
Družstvo C: Tomáš Novák, Viktor Kubačák,
Tomáš Przyczko, Samuel Máté, Kája Poláček
Hrálo se stylem každý s každým na dva zápasy.
Výsledky:
A-B 1. zápas 2:3 a 2. zápas 1:1
A-C 1:0 a 1:4

Oslavy 70. výročí založení SDH
Sobotní slavností vyvrcholily oslavy
70. výročí založení SDH Malenovice.
Premiéru zažil náš nový hasičský prapor, posvěcený místním farářem Th.Lic.
Danielem Lehockým.
Za účasti delegátů z okolních sborů proběhlo slavnostní shromáždění. V proslovu starosta SDH shrnul minulé i současné
úspěchy, předal Stužku za věrnost sboru
panu Antonínu Fiedorovi, Medaili Čestného člena panu Aloisi Bužkovi, který byl
zároveň i zakládajícím členem. Medaile
Svatého Floriana IN MEMORIAM byly
uděleny panu Eduardu Božoňovi a Jaroslavu Vančurovi.
Kdo nezmrzl, byl svědkem zásahu profesionálních hasičů a poté zhlédl úžas-

né taneční a pěvecké vystoupení umělců
všech generací z řad občanů Malenovic a
okolí. Oslavy byly zvesela zakončeny diskotékou v hospodě na Borové.
Děkujeme ještě jednou všem sponzorům, účinkujícím i otužilým divákům,
které neodradilo deštivé počasí. A vlastně všem, kteří se podíleli i jinak na zdárném průběhu oslav.
Na shledanou za 10 let. Hasiči

Z KRONIKY OBCE MALENOVICE – rok 1935 – dokončení

Dne 14. prosince odstoupil ze svého úřadu pro vysoké stáří president naší republiky
T. G. Masaryk a dne 18. prosince zvolen
byl 4/5 většinou v Národním shromáždění
Dr. Eduard Beneš presidentem československé republiky. Na jeho místo jmenován
byl ministrem zahraničí Dr. Krofta.
Do svazku obce Malenovice byla přijata
Anežka Burdová čís. 46 usnesením obecního zastupitelstva z 28. října 1935, příslušná
dosud do Starých Hamer a dále byl přijat
František Peter čís. 77 usnesením obecního
zastupitelstva ze dne 22. prosince 1935, příslušný dosud do Svibice.
Během roku 1935 převedeny byly do jiných
rukou tyto usedlosti: polovice nemovitosti po
zemřelém Josefu Nezhodovi převedena na
manželku Anežku Nezhodovou čís. 31, polovice nemovitosti po zemřelém Janu Drabinovi
čís. 45 převedena na manželku Janu Dragonovou. Polovice nemovitosti po zemřelé Anežce
Božoňové č. 14 převedena na 1. Marii Holubovou v Lubně č. 59, 2. Anežku Přenosilovou
v Malenovicích č. 83, 3. Justinu Dřevňákovou
v Moravské Ostravě, 4. Kotíkovou v Brně a S.
Gachovou v Buenos Aires. Polovice nemovitosti po zemřelé Anežce Ručkové v Malenovicích čís. 23 převedena na manžela Josefa Ručku. Nemovitost čís. 29 převedena z manželů
Legerských na Karla Petroše za Kč 33.000.
V roce 1935 postavil lyžařský klub Brouk
a Babka v Moravské Ostravě pod Hradovou chatu a ozdravnu nákladem Kč 32.000
a obdržela č. 107. Dominik Liška provedl
přestavbu a přístavbu rod. domku čís. 28
nákladem Kč 28.000.
Přístavbu hospodářské budovy provedli: 1. Rudolf Mohyla čís. 73, 2. Emanuel
Božoň čís. 95 a Alfons Sternal 88.
V roce 1935 vybráno bylo na obecních dávkách: 1. z piva a lihových nápojů Kč 1.957,50, 2. ze zábav 534,90 Kč, 3.
z přechodného ubytování 985 Kč, 4. ze
hry v karty 50 Kč, 5. z přírůstku hodnoty
1.428,85 Kč, 6. poplatky za úřední úkony
38,- Kč – celkem 4.994,25 Kč.
V roce 1935 vypilo se ve zdejší obci: 123 hl
piva, 1,20 hl vína, 9,50 hl kořalky a dovezeno
bylo 2.025 kg masa do filiálky pana Ferdinanda Šinuta, z toho hovězího masa 1.310 kg.
V roce 1935 narodilo se pouze 8 dítek
(5 chlapců + 3 děvčata), tedy stejně jako v
roce 1934. Zemřelo 5 osob, a sice: Jan Drabina z čísla 45 ve stáří 63 let na mozkovou
mrtvici, Anna Božoňová z č. 14 ve stáří 75
let na mozkovou mrtvici, Anežka Ručková
z čísla 23 ve stáří 64 let na zánět plic, Josef
Nezhoda z čísla 31 ve stáří 66 let na rakovinu močového měchýře a Barbara Garbová
z čísla 54 ve stáří 61 let.
V činnosti kampeličky byl loňský rok oproti
roku 1934 poněkud lepší a zdá se, že nejtěžší
krise je překonána, neboť výpovědi větších
vkladů přestaly. Zpráva bilanční o vkladech
je za minulý rok příznivější, než tomu bylo
za poslední tři léta. Na vkladech přibylo asi
Kč 29.973. K 1. 1. 1936 má spořitelní spolek
599 vkladatelů, z nich je 248 dětí a 24 osob
služebných a 131 dlužníků. Průměrný vklad
na jednoho vkladatele činí Kč 1.367, průměrná zápůjčka obnáší Kč 6.317. Školní mládež
má uloženo Kč 49.385. Přírůstek na dětských
vkladech činí 8.308. Nejvíce jest drobných
vkladů do 1.000 Kč, a to 442, tj. 74% všech
vkladů, větších od 10.000-20.000 má kampelička 15 a přes 20.000 Kč pouze tři vklady. V
roce 1935 povolilo představenstvo s dozorčí
radou více zápůjček než v roce 1934, což je
také známkou zlepšených poměrů. Povoleno
a vyplaceno bylo 12 nových půjček v celko-

Akce pro děti a jejich rodiče
„Za poznáním Malenovic“

B-C 4:2 a 0:1
Vítězné B družstvo získalo 5 bodů, druhé
C 4 body a třetí A 3 body.
Po skončení turnaje si každý pochutnal na
zmrzlinovém kornoutu. Tímto také začaly
fotbalové tréninky, které budou probíhat každé úterý od 16 hodin – pouze za příznivého
počasí (z důvodu rekonstrukce tělocvičny).

Malenovice

bude provázena zasvěceným výkladem
pana Emanuela Nováka
a uskuteční se v sobotu 11. 10., sraz
účastníků je v 8,30 h u restaurace Borová.
Nechte se překvapit, co vás čeká,
nebudete zklamáni.

Poděkování

Upřímně děkuji paní Janě Ramíkové za
vzornou přípravu kulturního programu v
rámci oslav 70letého výročí založení SDH
a za spoustu času i sil, které organizaci a
průběhu celé akce věnovala.
JUDr. Vladimír Malarz – starosta obce

vém obnosu Kč 37.500. K účelům propagačním rozdáno mezi školní mládeží 150 rozvrhů
hodin, 250 sacích papírů, 150 dětských kalendáříků, 11 vkladních knížek s počátečním
vkladem Kč 5. Družstevní knihovna čítá 101
vázaných hospodářských knih. Stav vkladů
činí Kč 819.371,40. Stav zápůjček 827.744,60
a stav reservního fondu obnáší 56.384,15.
Pokladní obrat za rok 1935 činí 975.557,50 a
čistý zisk za rok 1935 1.444,05 Kč.
Ke dni 31. prosince 1935 proveden byl
soupis hospodářského zvířectva a napočteno
bylo ve zdejší obci: koní 17, krav 178, býků
10, jalovic 22, prasat 63, telat 51, koz 56,
ovcí 16, slepic 643, hus 43, psů 67, koček
102. Dobytčích pasů bylo vystaveno 227. Na
podzim zazimovalo 9 včelařů 38 včelstev.
Zdejší hospodářský spolek dovezl do
Malenovic v roce 1935 a mezi členy rozprodal následující zboží a hnojiva – seťového ječmene 85kg, jarní pšenice 20kg, ovsa
285kg, jetele červeného 25kg, bojínku 8kg,
vikve 50kg, Thomasové strusky 30q, kainitu 625kg, superfosfátu 10q, soli draselné 8q,
síranu 430kg, ledku ostravského 245kg. Celkem bylo objednáno 65,73q různého zboží a
umělých hnojiv v ceně 4.598,15 Kč (méně o
5.641,85 Kč). Kromě tohoto spolku dodala
do zdejší obce „Zeměproduktiva“ toto zboží:
Thomasovy strusky 21q, vápna 24q, superfosfátu 1q, draselné soli 50kg, kainitu 1q, slámy 40q. Celkem rozprodáno 87,50q zboží v
úhrnné ceně Kč 2.583,-. Oba spolky dodaly
153,23q zboží, které stálo Kč 7.181,15.
V roce 1935 navštívilo Malenovice 183
cizinců z různých koutů československé
republiky. Ze zahraničí nikdo. Počet strávených nocí – 1.267.
V roce 1935 nezaměstnanost ještě o něco
stoupla oproti roku minulému, neboť počet
nezaměstnaných v republice činil koncem
roku skoro 900.000 osob.
Okresní úřad ve Frýdku obdržel za uplynulý rok na stravovací akci nezaměstnaných včetně příspěvků podle gentského
systému v penězích a na peníze propočtených přídělů potravin okolo 11 milionů Kč.
Počet nezaměstnaných v okrese pohybuje
se v zimních měsících okolo 10. tisíc osob,
v letních klesá na 6-7 tisíc.
Ke dni 31. prosince 1935 činí počet nezaměstnaných v obci Malenovicích 38, z toho
ženatých 18. Během roku bylo mezi ně rozdáno stravovacích poukázek 1.279 v hodnotě
12.790 Kč a 1.279 poukázek na chléb v hodnotě 3.837 Kč, celkem stravovací akce vyžádala
si ve zdejší obci Kč 16.627 nákladu.
Na vývoj hospodářských poměrů uplatňovaly se různé vlivy, a to: v zemědělství, v produkci rostlinné v prvé řadě poměry povětrnostní.
Ozimy, jež byly na podzim roku 1934 za příznivé pohody zasety a dobře odnožily, přezimovaly dobře, jenom v podhorských krajích trpěly zároveň s jetelinami sněžnou plísní. Časté
mrazy v květnu působily škodlivě na kvetoucí
stromoví. Příznivá pohoda umožnila, že značná úroda sena a pícnin mohla býti bez obtíží
sklizena. Následující delší období sucha způsobilo podesýchání rostlinstva, nepoškodilo však
zrna, takže obilí bylo sklizeno dobře za pěkné
pohody. S úrodou byli zemědělci spokojeni.
Vydatné deště po žních přišly včas, pomohly
ještě bramborům, zelí a řepám a osvěžily řídké
a vypálené otavy. Příznivá pohoda v srpnu a
v září umožnila řádnou přípravu půdy, včasné
setí, dobrý vývoj ozimů, zdárný vzrůst okopanin a sklizeň řídkých otav. Úroda bramborů a
řepy, zelí a zeleniny byla dobrá, ovoce, hlavně
jablek a švestek urodilo se na Těšínsku hodně. Zpeněžení obilí ze sklizně bylo slušné, dík
obilnímu monopolu.
V živočišné výrobě není dosud organisova-

jubilea
V měsíci říjnu 2008 oslaví jubileum

Pan František Holinka – 84 let
Pan Ivan Jurišica – 60 let
Oslavencům přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, elánu, optimismu, splnění všech
přání a do dalších let pevné zdraví, klid a
rodinnou pohodu.

noví občánci
Přivítali jsme
Amálku Kuběnovou a Emu Smolíkovou
Malým čiperkám přejeme pevné zdraví
a mnoho radosti ze života.

ného odbytu. Ceny dobytka se sice zlepšily, ale
toto zlepšení nemůže zemědělce uspokojiti. V
chovu skotu nebylo mnoho případů chorob, jež
by jej ohrozily, zato chov vepřového dobytka
trpěl u nás neustále se šířící chorobou – obrnou vepřů. Není téměř chovu, kde by „těšínská
nemoc“ nezanechala své stopy, často vybitím,
nuceným a rychlým odprodejem celého stáda. Nejhorší přitom je, že není dosti účinných
ochranných prostředků. Ani chov drůbeže
nemá na růžích ustláno. Poměrně vysoká cena
za krmiva, nízká cena za vejce a za kuřata a
v době velkých snůšek velmi obtížný odbyt
vajec a konečně dovoz cizozemských vajec
jsou důvody, které brání věnovati se chovu
drůbeže ve větším měřítku. Bude-li regulována
dodávka a tím také cena, stane se drůbežnictví
rentabilním a miliony korun, které se dnes platí
za dovezená vejce, budou moci přijíti k dobru
našich domácích chovatelů.
Zhoršení životních poměrů mezi chudšími
lidmi nasvědčuje další zvýšení počtu chovaných koz, chovu jejich se u nás dobře daří.
Co se týče chovu ovcí, lze s bezpečností říci,
že dříve či později zanikne úplně, nebude-li
mu věnována náležitá pozornost příslušnými
úřady. Potřebujeme dobré živné pastviny,
musíme beskydskému chovateli poskytnout
možnost chovati ovce, musíme zorganizovat
lepší a výhodnější odbyt ovčích výrobků a
pak můžeme doufat, že chov ovcí nabude
ne-li staré obliby a rozšíření, pak alespoň
takového, jakého z národohospodářského
stanoviska zasluhuje.
V těžkém průmyslu přinesl rok 1935 podstatné zlepšení, třeba ne ve všech oborech
podnikání. Těžba uhlí v ostravsko-karvinském revíru stoupla proti roku 1934 o 3,5%
na 7.768.100 tun (+ 263.200 tun). Daleko
více zvýšila se výroba koksu, a to o 168 % na
1.507.800 tun. Poněkud se zvětšila i výroba
briket. Je to poprvé od roku 1929, co těžba uhlí
vykazuje opět vzestup, způsobený jedině zvýšenou spotřebou koksáren. Odbyt uhlí klesal
dále na domácím trhu i do ciziny, zmírnil jej
znovu zahájený export do Itálie. Výroba železa
vykazuje značné zlepšení, jež bylo způsobeno
nejen veřejnými investicemi, ale i zvýšením
vývozu do ciziny. Válcovny plechu, strojírny
a slévárny pracovaly nepravidelně, často práci přerušovaly a dělnictvo posílaly na střídavé dovolené. Teprve v posledních měsících
roku vykazují některé podniky určité zlepšení.
Továrny na smaltové nádobí a na kamna byly
zaměstnány většinou omezeně. Průmysl textilní vykazuje teprve koncem roku částečné
zlepšení výroby. Zaměstnanost cihelen byla
celkem velmi slabá pro malý stavební ruch a
většina podniků téměř celý rok stála.
Průmyslové podniky ve východní části země Moravskoslezské jsou rozsahem i
technicky tak dobře vybaveny, že i veliké
zakázky provedou v poměrně krátké době
a s malým počtem dělnictva. Proto nelze za
dnešních poměrů na světovém trhu očekávati,
že by trvale pracovaly s plnou svou kapacitou a mohly dáti práci všem, kdo se u nich o
ni uchází. Není tudíž vůbec vyhlídky, že by
nezaměstnanost v našem kraji úplně přestala.

krátce z obce
Úředně v pondělí
Obecní úřad Malenovice informuje občany,
že z důvodu rekonstrukce v budově OÚ je do
31.12.2008 úřední den pouze v pondělí. Jakékoli jednání mimo tento úřední den je možné
domluvit telefonicky na čísle 558 677 877.
Kominické práce
Ve dnech 13.-14. 10. bude v Malenovicích
kominík. Občané, kteří mají zájem o kominické práce, se mohou přihlásit na obecním úřadě. Tel.: 558 677 877, mobil: 724 176 522.
Vzdělávací kurz
Společnost Plzeňský prazdroj ve spolupráci
se Vzdělávacím a tréninkovým centrem TOM
BVÚ připravuje realizaci vzdělávacích kurzů pro širokou veřejnost – práce s počítačem,
používání internetu a elektronické pošty. Kurzy budou probíhat od ledna do prosince 2009 v
mobilních učebnách, budou jednodenní, v rozsahu 6 vyučovacích hodin, pro účastníky buď
zdarma, nebo pouze za symbolický poplatek.
Občané, kteří mají o tento kurz zájem, se
mohou předběžně přihlásit na OÚ Malenovice tel. 558 677877.

