Malenovice + Kunčice pod Ondřejníkem
Uznávám, že jsem se článkem zveřejněným ve zpravodaji Mikroregion Frýdlantsko-Beskydy v srpnu 2005 s názvem „Informace všem, co
nemají o nic zájem“ dopustil výroků, kterými jsem se mohl dotknout
cti JUDr. Vladimíra Malarze.
Petr Neumann

Poděkování za nadílku

V neděli 3. prosince v 16 hodin začala v
prostorách tělocvičny Obecního úřadu v
Malenovicích tradiční Mikulášská a čertovská nadílka. Pohádka připravená pro děti
členy divadélka Čtyřlístek se líbila nejen
dětem, ale i dospělým. Po krátké přestávce
již všechny děti netrpělivě očekávaly příchod Mikuláše. Ten děti nezklamal a přišel
v doprovodu čerta a anděla. Některé děti
zpívaly Mikuláši písničku nebo přednesly
báseň. Milý a dobrácký čert neměl mnoho
práce, protože všechny děti byly velmi hod-

né. Zato anděl měl naopak plné ruce práce,
protože pomáhal Mikuláši rozdávat mikulášské „ponožky“ plné sladkostí. Na všechny se
dostalo a žádné dětské oči nezůstaly smutné.
Když se Mikuláš, čert a anděl s dětmi rozloučili, začalo krátké taneční skotačení.
Mikuláši, čerte a anděle, těšíme se na vás
příští rok – zase v neděli!
Děkuji kulturní komisi: I. Dajkové, L. Gajdošíkové, L. Blahutové, K. Valasové, L. Gurecké,
D. Zlé, L. Koribaničové a P. Ningerové za přípravu a organizaci Mikulášské nadílky.

ČEZ Distribuční služby, s. r. o.
Upozornění pro majitele a uživatel pozemků v
obci na dodržování povinností vyplývajících ze
zákona č. 458/2000 Sb.
Na základě ustanovení § 25 odst. 4h) zákona č.
458/2000 Sb. a § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, žádáme vlastníky či uživatele
nemovitostí (pozemků) o ořez nebo odstranění dřevin ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení. Ořez nebo odstranění dřevin musí být provedeno ve smyslu zákona
č. 458/2000 Sb., „Energetický zákon“ a ČSN EN
50 110-1 Obsluha a práce na elektrickém zařízení.
Ochranná pásma:
• v ochranném pásmu nadzemního vedení je
zakázáno nechávat růst porosty nad výškou 3 m
Ochranné pásmo u napětí:
• od 1 kV do 35 kV je vymezeno vzdálenosti 7
m od krajního vodiče na obě strany
• od 35 kV do 110 kV včetně je vymezená vzdálenost 12 m od krajního vodiče na obě strany
Bezpečná vzdálenost:
• veškeré práce při odstraňování a ořezu dřevin musí být prováděny nejblíže v bezpečné
vzdálenosti od vodičů. K vodičům se nesmí pod
bezpečnou vzdálenost přiblížit ani nástroje ani
ořezávané větve při pádu.
• u vedení nízkého napětí (400/230 V) je

předepsaná bezpečná vzdálenost (s uvažováním ročního přírůstku či vychýlení porostu při
vetru) od vedení 1 m
• u vedení vysokého napětí (22 kV) je předepsána
bezpečná vzdálenost (s uvažováním ročního přírůstku či vychýlení porostu při větru) od vedení 2 m
• u vedení velmi vysokého napětí (110 kV) je
předepsána bezpečná vzdálenost (s uvažováním
ročního přírůstku či vychýlení porostu při větru)
od vedení 3 m
Práce, při kterých by mohla být ohrožena bezpečnost osob, technický stav vedení nebo jeho
provoz, může být prováděna jen se souhlasem
společnosti ČEZ Distribuční služby, s. r. o., a za
dozoru osoby jí ustanovené.
Ořez či odstranění dřevin proveďte, prosíme,
v termínu do 15. 1. 2007
Upozorňujeme majitele pozemků, že porušením
zákonem stanovených povinností v ochranných pásmech elektrického rozvodného zařízení se vystavují
nebezpečí uložení pokuty ze strany Státní energetické inspekce. Uplyne-li stanovená lhůta marně,
provedou ořez, případně odstranění dřevin, pracovníci ČEZ Distribuční služby, s. r. o., přičemž vzniklá
dřevní hmota je majetkem vlastníka pozemku.
Bližší informace vám poskytneme na zákaznické lince ČEZ 840 840 840

POZVÁNÍ PRO MALENOVICKÉ SENIORY

Obecní úřad Malenovice pořádá
v sobotu 20. ledna 2007
v restauraci Borová
SPOLEČNSKÝ VEČER
K poslechu a tanci hraje
skupina DIGITAL
Nabízíme široký výběr občerstvení,
jídla a bohatou tombolu.
Vstupné: 100,- Kč Začátek v 19:00 h.
Předprodej vstupenek bude zahájen
dne 8. ledna 2007 na obecním úřadě.
Tel: 558 677 877
Srdečně zvou pořadatelé!

V neděli 14. ledna 2007 v 15:00 se
koná setkání seniorů, které se uskuteční v restauraci Borová
Zajištěno občerstvení a také kulturní
program – vystoupení dětí v doprovodu lidové muzičky Satinka.
Těm z vás, kteří se nemohou sami
dopravit, zajistíme dopravu na základě
vašeho požadavku na obecním úřadě.
Tel: 558 677 877
Srdečně zvou a těší se pořadatelé!

Výroční valná hromada SDH
MALENOVICE – Dne 15. 12. 2006
proběhla v restauraci Borová Výroční
valná hromada SDH v Malenovicích.
Za přítomnosti 39 členů a 17 hostů jsme
vyhodnotili svou činnost za loňský rok.
V roce 2006 se hasiči-muži účastnili 34
soutěží v požárním sportu. Ve dvou soutěžích vybojovali 1. místo, třikrát obsadili
2. místo a několikrát se umístili na 3. místě. Druhé místo v okrskové soutěži nám
zajistilo postup do okresního kola soutěže
v Třinci, kde jsme se umístili na 4. místě.
Po několika dlouhých letech reprezentovalo Malenovice i družstvo žen. Ženy se
zúčastnily 10 soutěží v požárním sportu, ve
kterých vybojovaly 2. a 3. místo.
Stali jsme se vítězem 2. ročníku „Beskydské ligy hasičských pohárových soutěží“ a
tím jsme obhájili loňské prvenství.
Každoročně se účastníme soutěže „Memoriál Jiřího Drábka“ (soutěž mužů nad 35 let),
kde jsme se umístili na 2. místě, a na soutěži „O pohár starosty obce Pstruží“ (soutěž
mužů nad 40 let) jsme obsadili 2. místo.
V soutěži „O pohár starosty OSH“ jsme
se umístili na 4. místě ze 48 hodnocených
sborů v okrese Frýdek-Místek.
20. května 2006 jsme v Malenovicích
zorganizovali 2. ročník soutěže v požárním sportu „Borovský kopec“, kterého
se účastnilo 27 soutěžních družstev – 21
družstev mužů a 6 družstev žen. Vítězem
se stalo družstvo z Lubna, 2. místo obsadili hasiči z Oprechtic, 3. místo vybojovaly
Trojanovice. Malenovice reprezentovaly 4
družstva: Mužstvo „A“ se umístilo na 4.
místě, družstvo „B“ na 7. místě a družstvo
„C“ – starší páni – vybojovali 14. místo.
Ženskému družstvu se premiéra na domácí
soutěži nepovedla a neměla NP.
3. ročník soutěže „Borovský kopec“ je
naplánován na 19. 5. 2007.
Náš sbor je zařazen v JPO V – tzn., že
slouží jako podpůrná hasičská jednotka,
která spolupracuje s hasičským záchranným
sborem Moravskoslezského kraje při řešení

náhlých krizových situací. Naši výjezdovou skupinu tvoří 15 členů a v roce 2006 se
zúčastnila několika záchranných akcí:
- zasahovali jsme při požáru na Lubně
- dvakrát jsme byli povoláni k hořícím
kontejnerům (Na konečné, U kapličky)
- byli jsme zapojeni do dvoudenního pátrání po pohřešované osobě
- prováděli jsme zajištění místa a technickou pomoc při autonehodě
Celoročně pracujeme na údržbě hasičské
výzbroje, výstroje, hasičárny a jejího okolí.
Mimo to jsme pořádali i naše tradiční akce
jako je hasičský večírek, stavění a kácení
máje, plackové hody, vypomáhali jsme na
Čarodějnicích a některých akcích konaných
komisemi OÚ, aj.
Výroční valná hromada také ocenila naše členy:
Čestné uznání SDH obdrželi: Roman Míček,
Michal Šikýř, Oskar Přikryl, Lukáš Pyško
Čestné uznání OSH obdržel Martin Ramík
Medaili za věrnost – 30 let převzal Alois Ramík
Jak je vidno, tento rok byl pro naši jednotku opravdu hodně pestrý. Jen doufám,
že příští rok bude naše jednotka pouze
nacvičovat a požárů či živelných pohrom
bude co nejméně.
Velký dík patří členům, kteří se účastnili
některého ze zásahu. Děkujeme i ostatním
členům našeho sboru a jejich rodinným příslušníkům, tanečníkům, členům soutěžních
družstev, povzbuzovatelům a příznivcům.
Děkujeme sponzorům – s jejich pomocí
se naše plány snáze realizují.
Děkujeme OÚ v Malenovicích za spolupráci.
Díky všem, kdo nám fandí!
Hasiči Malenovice

Rok naplněný pohodou, zdravím, radostí ze života a pracovními úspěchy
Vám přeje starosta obce
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Usnesení z 2. zasedání zastupitelstva

29. 11. 2006 v budově Obecního úřadu v
Malenovicích zastupitelstvo obce vzalo na
vědomí:
- Zřízení komisí:
sportovní – Karel Fidor
kulturní – mgr. Kateřina Valasová
občansko-sociální – Emilie Koribaničová
stavební – Petr Satinský
životní prostředí – Adolf Raška
- Podání žaloby na určení neplatnosti
smlouvy o postoupení pohledávky uzavřenou
dne 27. 9. 2006 mezi obcí Malenovice a Miroslavem Rajským, kterou obec Malenovice
postoupila pohledávku ve výši 200.000,- Kč
- Uzavření nájemní smlouvy k obecnímu
bytu č. 1, Malenovice č.p. 85 se sl. Lucií
Fabiánkovou
- Podání výpovědi nájemní smlouvy uzavřené mezi obcí Malenovice a Miroslavem Rajským na pronájem pozemkové parc. č. 160/2
a parc. č. 162/1 zapsaných na LV č. 1 pro obec
Malenovice (parkoviště na Konečné)
- Zřízení Přírodní památky Vodopády

Satiny Nařízením správy Chráněné krajinné
oblasti Beskydy č. 1/2006 ze dne 13.11.2006
Schválilo:
- Platnost jednacího řádu zastupitelstva obce.
- Zřízení finančního výboru ve složení:
Předseda – ing. Miroslav Sajdl, členové: ing.
Miroslav Kubalák , Dr. ing. Radim Valas.
- Zřízení kontrolního výboru ve složení:
Předseda – Petr Satinský, členové: Marcela
Výmolová, Jaroslav Okoun
- Úpravu rozpočtu obce Malenovice na
rok 2006 – změna č.5
- Provedení výběrového řízení firmy na
zpracování ekonomicko-právního auditu
hospodaření obce za roky 2002-2006
- Uzavření smlouvy s p. Aloisem Ramíkem, IČO 40295915, bytem Malenovice
č.p. 27, o provádění zimní údržby komunikací do 31. 12. 2006.
- Uzavření veřejnoprávní smlouvy podle
§63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
s městem Frýdlant nad Ostravicí o výkonu pře-

Místní poplatek za komunální odpad
Místní poplatek za provoz systému,
sběru, přepravování, třídění, využívání a
odstraňování komunálního odpadu v obci
Malenovice na rok 2007:
Zastupitelstvo obce na 3. zasedání schválilo vyhlášku č. 1/2006, ve které stanovilo
roční sazbu místního poplatku.
a) sazba poplatku pro fyzickou osobu,
která má v obci trvalý pobyt, činí za kalendářní rok 450,-Kč.
b) sazba poplatku za fyzickou osobu, která vlastní stavbu pro individuelní rekreaci v
obci činí za kalendářní rok 500,- Kč.
Výpočet sazeb poplatku je uveden v Příloze č. 1 Obecně závazné vyhlášky č. 1/2006.

Splatnost poplatku:
1. Poplatník nebo společný plátce hradí
poplatek takto:
a) fyzické osoby, které mají v obci
trvalý pobyt, zaplatí poplatek do výše
500,- Kč do 31.3. a poplatek vyšší jak
500,- Kč je možno splatit ve dvou splátkách, a to do 31. 3. a do 30. 6. příslušného kalendářního roku
b) vlastníci staveb sloužících k individuální rekreaci jednou ročně v termínu do 31.
3. příslušného kalendářního roku
2. Poplatník může poplatek uhradit
složenkou nebo v hotovosti v pokladně
Obecního úřadu Malenovice

MALENOVICE – 3. veřejné zasedání zastupitelstva obce konané dne 20.
12. 2006 schválilo rozpočet na rok 2007.
Rozpočet musí především zajišťovat chod
obce, opravy a rekonstrukce, rozvoj obce.
Je také nástrojem ke splnění volebních
programů. Mezi běžné úkony, které musí
rozpočet pokrýt, patří zimní údržba místních komunikací, sběr a odstraňování
komunálních odpadů, údržba veřejného
osvětlení, bezpečnost a požární ochrana,
veřejná správa obce a další výdaje.
Kromě těchto výdajů obec přispívá neinvestiční dotací na provoz škol, na dopravní
obslužnost, poskytuje prostředky na činnost kulturní, sportovní, občansko-sociální
a příspěvky společenským organizacím,
jako jsou myslivci, včelaři a další.
Vedle výdajů na provoz obce chceme v
roce 2007 do rozvoje, investic a oprav nasměrovat částku 6.000.000 Kč. V rámci plnění
volebních programů dobudovat sportovní
areál pod obecním úřadem realizací multifunkčního hřiště (tenis, volejbal, nohejbal a
malá kopaná), základny pro pořádání soutěží
v požárním sportu družstev a řešení ohrazení
a osvětlení celého sportovního areálu.
Další akcí bude zahájení projekčního
řešení a vybudování společenského centra
na místě současného areálu hasičů. Objekt

by měl zahrnovat klubové zařízení, sociální zázemí sportovního areálu, hasičskou
zbrojnici a dětské hřiště.
Dále je zapotřebí dokončit územní plán
obce jako základní nástroj investičního rozvoje obce, který, tím, že se nedokončil v minulém volebním období a s přechodem na platnost nového stavebního zákona, se bude muset
dopracovat a to samozřejmě bude vyžadovat
další finanční prostředky. Na dokončený
územní plán budou navazovat projekty odvodnění, kanalizace a rozvodové sítě 22 kV. Dále
rozpočet obce počítá v příštím roce s opravou
mostu v Satině, opravami a udržováním obecních komunikací a s výkupem pozemků pod
účelovými komunikacemi.
Rozpočet počítá s výnosem z daní, s příjmy za platby obyvatelstva a též s mimořádným příjmem za prodej nepotřebného majetku, a to obecních pozemků pod
Křesťanskou akademií mladých.
Na výdajové straně musíme v příštím
roce zajistit splácení úvěru z minulého

nesené působnosti podle zákona č. 200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, vymezeném v rozsahu §53 odst. 1 tohoto
zákona, případně jiného právního předpisu
Uložilo:
- Provedení výběrového řízení na zpracovatele ekonomického a právního auditu
hospodaření obce za r. 2002-2006.
- Prověřit možnost sjednání dodatku k
úvěrové smlouvě sjednané s Českou spořitelnou a.s., č. ú. 788-217-06, kterým byla
prodloužena splatnost úvěru ze 4 na 8 let
- Zajištění znaleckého posudku na ocenění osobního automobilu zn. Škoda Felicia
za účelem prodeje
Zrušilo:
- Usnesení z 29. zasedání zastupitelstva obce
Malenovice konaného dne 20.9.2006 v bodu
Postoupení pohledávky ve výši 200.000,- Kč
- Usnesení z 20. zasedání zastupitelstva obce
Malenovice konaného dne 16.3.2006 v bodu
Zásady převodu nemovitého majetku
obce Malenovice

jubilea
V měsíci lednu 2007 oslaví jubileum
pan ing. Zdeněk Chlopčík 50 let
Malenovice č. 220
Všechno nejlepší, hodně štěstí, splnění
všech přání a do dalších let přejeme pevné
zdraví, klid a rodinnou pohodu.
(Všechny oslavence zveřejňujeme bez
jejich předchozího souhlasu. Výjimečně se
stává, že si některý jubilant nepřeje být v
Mikroregionu F-B uveden. To samozřejmě
respektujeme. Požadavek na nezveřejnění
jména je však nutno uplatnit na OÚ Malenovice, tel. 558 678 533 nebo 558 677 877
nejpozději do uzávěrky Mikroregionu F-B
předem, tj. do 24. každého měsíce.)

Rozpočet obce Malenovice na rok 2007

Obecní úřad Malenovice nabízí k prodeji osobní automobil Škoda Felicia, rok
výroby 2000. Vozidlo je možno si prohlédnout po dohodě na telefonu 558 678
533. Nabídky se podávají na Obecní úřad
v Malenovicích do 31. ledna 2007.

volebního období, kterým obec zčásti
pokryla náklady na opravy komunikací a z
druhé části vybudovala parkoviště a chodník u hotelu Rajská bouda, a navíc v roce
2007 zaplatit společnosti Skanska 974.000
Kč za vybudování tohoto parkoviště a cesty
podél chodníku „Rajská bouda“.
Celkové příjmy obce včetně financování
představují částku 10.348.000 Kč (včetně
příjmů z prodeje pozemků). Celkové výdaje budou činit taktéž 10.348.000 Kč.
Bližší údaje o struktuře příjmů a výdajů
a podobě všech položek byly vyvěšeny na
úřední desce obecního úřadu.
Schválený rozpočet na rok 2007 zajistí rozvoj obce a zlepšení života našich občanů.

Oznámení o změně ceny
vodného od 1. 1. 2007

Na základě usnesení představenstva akciové společnosti Severomoravské vodovody a
kanalizace Ostrava, a. s. byly schváleny nové
ceny vodného s účinností od 1. 1. 2007.
Cena včetně DPH/m3
Voda pitná (vodné) 23,30 Kč
Nové ceny budou uplatněny po prvním
odečtu měřidel následujícím po 1. lednu
2007, popřípadě bude postupováno dle
uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.

Kunčice p. O.

Vánoční soutěž pro žáky 1. stupně
V měsíci prosinci se naše děti mohly zapojit
do soutěží s vánoční tematikou. Některé práce
vznikaly ve vyučování, na některých pracovaly
děti samy doma.
Vyhlásili a vyhodnotili jsme tyto soutěže:
O nejnápaditější vánoční přání:

1. místo Hrubišová Lenka (4.tř.), Bettin Mathias
(1.tř.)
2. místo Rašková Simona (3.tř.), Myslikovjan
Jiří (1.tř.)
3. místo Majer Jan (3.tř.), Sladký David (1.tř.)
O nejkrásnější výkres s vánočním nebo zim-

Ve středu 6. 12. po vyučování připravili žáci
6. třídy diskotékové odpoledne pro ostatní
děti. Byl to příjemně strávený čas, plný tance
a her. Šesťáci si vymysleli zajímavé soutěže
o sladké ceny, byly to například oblíbená židličková, chytání koštěte, tanec na novinách,
podlézání laťky. Diskotéku navštívil dokonce

i sám vládce pekel, Lucifer. Každý návštěvník navíc dostal na přivítanou sladký perníček, ty také děti pro ostatní napekly. Musím
poděkovat všem žákům, kteří se na přípravě
podíleli. Oceněním pro ně bylo i to, že účast
na této akci byla nevídaná.
A. Charbuláková, třídní učitelka 6.třídy

Mikulášská diskotéka
Mikulášské nadělování

Ani letos Mikuláš nezapomněl na naše
školáky a s nadílkou přišel do kunčické školy 6. prosince. Na tento den se nejvíce těšily
nejmenší děti, ale i deváťáci, kterým jako
každý rok připadla milá povinnost nadělování pro své mladší spolužáky uspořádat.
K úkolu přistupovali opravdu zodpovědně. Školou se s předstihem linula vůně
cukroví, chlapci oprášili staré kožichy a
nejtěžší bylo sesbírat dostatečné množství
sazí. Andělé to také neměli snadné. Vyrá-

běli andělská křídla a stříbrnou hvězdu na
čelo, sháněli maminčiny svatební šaty, to
vše proto, aby odstranili strach, který řinčením řetězů a boucháním na dveře jistě
vyvolají čerti. Kostýmy se všem vydařily,
čerti byli strašidelní, andílci milí a Mikuláš
vlídný a laskavý. Za společného zpívání a
přednášení básní proběhla nadílka ve všech
třídách a děti byly odměněny cukrovím.
Děkujeme všem žákům 9. ročníku za hezký
zážitek.
M. Jurková

ním motivem:
1. místo Zádrapa Jakub (1.tř.)
2. místo Jurek Tomáš (3.tř.), Maralíková Iva a
Strnadová Magdaléna ( 5.tř.)
3. místo Majer Jan ( 3.tř.), Šupolová Viktorie ( 4.tř.)
O nejlepší vánoční řetěz (soutěž kolektivů):
1. místo Školní družina
2. místo 3. třída
3. místo 1. třída, 2. třída
O nejoriginálnější ozdobu na vánoční stůl
nebo strom:
1. místo Keňová Michaela (2.tř.), Zpěváková
Iveta (2.tř.)
2. místo Šupolová Viktorie (4.tř.)
3. místo Myslikovjan Jiří (1.tř.)
O nejoriginálnější ozdobu na vánoční stůl
nebo strom (soutěž kolektivů):
1. místo 2.třída
2. místo 1.třída
3. místo 4.třída
Oceněné práce si můžete prohlédnout ve vstupu do školy v galerii Sluníčko do 15. ledna. Vyučující 1. stupně

