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Statistika obyvatel k 28. 2. 2007
Celkem Prům. věk
Osoby
499
36,49
Muži
261
35,81
Ženy
237
37,17
Děti do 15 let
85
6,81
Děti do 18 let
105
8,51
Starší 60 let
70
70,73
Možní voliči
387
44,21

Dat. nar. nejstaršího Datum nar. nejmladšího
31. 08. 1908
24. 12. 2006
31. 08. 1908
24. 12. 2006
15. 06. 1917
28. 11. 2005
22. 08. 1992
24. 12. 2006
22. 02. 1989
24.12. 2006
31. 08. 1908
10. 01. 1947
31. 08. 1908
06. 2. 1989

Závěrečný účet hospodaření k 31. 12. 2006
Příjmy celkem 12.735.356,86
Výdaje celkem 15.884.241,26
Rozdíl -3.148.884.40
Financování 3.148.884,40
Změna stavu prost.na BÚ 313.162,00
Dlouhodobé přijaté půjčky 3.000.000,00
Splátka vodovodu -220.000,00
Nevyplacené mzdy 12/2006 55.722,00

Závěrečný účet hospodaření za rok 2006
je zveřejněn na úřední desce a připomínky
k němu mohou občané uplatnit buď písemně nebo ústně na zasedání zastupitelstva.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce krajským úřadem za rok 2006 je
uložena na obecním úřadě a je možno do ní
nahlédnout.

Rozhodnutí krajského úřadu

Krajský úřad Moravskoslezského kraje jako věcně a místně příslušný správní orgán podle
zákona č. 128/200 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přezkoumal žádost města Frýdlant nad Ostravicí ze dne 11. 12. 2006 o udělení souhlasu k uzavření
veřejnoprávní smlouvy mezi městem Frýdlant nad Ostravicí a obcí Malenovice a podle § 63
odstavce 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, a
§ 164 odstavce 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění zákona č. 413/2005 Sb.

udělil souhlas
k uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Frýdlant nad Ostravicí, se sídlem
Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí a obcí Malenovice, se sídlem č.p. 85, 739 11
Frýdlant nad Ostravicí, jakožto účastníky řízení, na jejímž základě bude Městský úřad
Frýdlant nad Ostravicí vykonávat přenesenou působnost pro orgány obce Malenovice na
úseku projednávání přestupků podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, případně podle jiného právního předpisu, vyjma přestupků, jejichž projednávání je na základě zákona svěřeno orgánům jen některých obcí.

Vyjádření k pohřbívání
na starém hřbitově na Borové

Pohřbívání na starém hřbitově u kostela
na Borové bylo ukončeno v roce 1963. Od
té doby zde platí přísný zákaz pohřbívání i
ukládání uren. V poslední době však dochází k porušování tohoto zákazu.
Pozemek, na kterém se starý hřbitov
nachází, je soukromým majetkem Římskokatolické farnosti Borová – Malenovice a
není možno zákaz porušovat.
Dle zákona o pohřebnictví č. 256 ze

dne 29. července 2001 je majitel pozemku
povinen toto porušování zákona některými
občany upozornit a vyzvat je, aby tělesné
pozůstatky svých blízkých (urny), uložili na
vyhrazené místo. K tomuto účelu je určen
nový hřbitov, který se nachází poblíže kostela na Borové, v katastru obce Lubno.
Mgr. Petr Hrubiš, administrátor
Římskokatolická farnost Borová
– Malenovice

Malenovice + Staré Hamry
jubilea

V měsíci březnu 2007 oslaví jubileum:
paní Jiřina Drábková, 80 let
paní Ludmila Karásková, 60 let
paní Marcela Pastrňáková, 50 let
pan Jaroslav Okoun, 60 let
Všechno nejlepší, hodně štěstí, splnění
všech přání a do dalších let přejeme pevné
zdraví, klid a rodinnou pohodu.

rozloučili jsme se
Dne 15. 2. 2007 jsme se rozloučili s paní
Květoslavou Drabinovou, ve věku 65 let,
bytem Malenovice 301. Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Zpráva sportovní komise
Ve středu 21. února se v hotelu Rajská
bouda konal turnaj v bowlingu určený pro
děti od 5 do 15 let.
Akce proběhla za účasti dvaceti dětí a
několika dospělých, hlavně z řad rodičů.
Téměř všichni účastníci hráli bowling
poprvé, ale doháněli to svou snahou a
zájmem o hru. Byli rozděleni do tří věkových skupin. Mezi nejstaršími byl nejlepší
STAROSTA OBCE MALENOVICE
SVOLÁVÁ
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE
na středu 14. března 2007
POŘAD JEDNÁNÍ:
1. Zahájení
2. Závěrečný účet hospodaření za rok
2006
3. Zpráva o výsledku hospodaření
obce za rok 2006
4. Úprava rozpočtu č. 1/2007
Zasedání se koná v restauraci Borová
Začátek v 18 hodin
JUDr. Vladimír Malarz, starosta
obce Malenovice

Daniel Boháč, v prostřední kategorii Kristýnka Žídková a mezi nejmladšími zvítězil
Lukášek Herec.
Všichni účastníci dostali malé občerstvení a první tři z každé kategorie obdrželi
diplom a něco sladkého na zub.
Velký dík patří spoluorganizátorovi panu
Miroslavu Rajskému za umožnění a zdárný
průběh celé akce.

Obecní úřad v Malenovicích připravil nový design webových stránek, které zůstávají pod stejnou doménou www.
obec-malenovice.cz. Jsme přesvědčeni, že
v navržené podobě odpovídají posledním
internetovým trendům, zejména s přihlédnutím na pohotovou aktualizaci obsahu.
Nechali jsme stránky připravit tak, abychom mohli naplno využít redakčního systému a bez další vazby na externí administrátory jsme nyní schopni naplňovat obecní
web stále čerstvými informacemi.
Samozřejmě, že nyní bez problémů
vyhovíme zákonné povinnosti o povinném

Zpráva kulturní komise

zveřejňování údajů a umožníme dálkový
přístup k některým dokumentům.
Na webových stránkách najdete obsah klasické úřední desky – znění vyhlášek, usnesení,
nařízení, formuláře, územní plány, výběrová
řízení a podobně. Prostor dáme i kulturnímu a
sportovnímu dění podle toho, jak se na nás budou
jednotlivé organizace obracet s žádostmi o spolupráci. Počítáme se zavedením diskusního fóra,
anketami, kalendáriem, fotogalerií, informacemi
o turistickém ruchu i zajímavými odkazy.
Pokud máte vlastní nápady, co by na
webových stránkách naší obce rozhodně
nemělo chybět, dejte nám vědět.
OÚ

V neděli 18. února 2007 se konal Dětský maškarní ples v obecním hostinci Pod
Borovou. Již v 15 hodin se hostinec zaplnil
dětmi i rodiči. Dorazilo zhruba 50 dětí a 60
rodičů. K programu nám zahrála umělecká
skupina Křesadlo Loupežnický karneval.
Přehlídka masek byla pestrá a porota
neměla lehké rozhodování. Kromě hodnocení masek si děti mohly změřit síly při
různých hrách, zatančit si nebo vyzkoušet
štěstí v bohaté tombole. Program byl velmi
pěkný a úspěšný, dětem se velice líbil. Kulturní komise děkuje všem, kteří se zapojili
do pomoci při organizaci maškarního plesu,
sponzorům a těší se na příští rok.

Staré Hamry

Ze zasedání zastupitelstva obce

STARÉ HAMRY – V úterý dne 13. 2. v 17
hodin se v restauraci hotelu Čertův Hrádek
konalo zasedání zastupitelstva Obce Staré
Hamry, kterého se zúčastnilo šest členů zastupitelstva obce, jeden člen se jednání nezúčastnil a ani se neomluvil. Velká byla i účast občanů – 28. Zastupitelstvo schválilo navržený
program jednání, členy návrhové komise
– Ing. Šimeček a Bc. R. Franta a ověřovatele
zápisu Ing.. Filip a pan Červenka.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
- Navržený program jednání veřejného zasedání.
- Členy návrhové komise pana Ing.Šimečka a
Bc. Frantu.
- Ověřovatele zápisu pana Ing. Filipa a pana
Červenku.
- Pořízení územního plánu obce Staré Hamry.
- Doplnění Smlouvy o zajištění požární ochrany v článku III, bod 1) takto: „Cena je stanovena
dohodou ve výši 50 % skutečných neinvestičních nákladů na požární ochranu.
- Pronájem garáže včetně manipulační plochy v domě č.p. 315 v obci Staré Hamry, lokalita Samčanka, parc.č. 2915 v k.ú. Ostravice 2 o
celkové výměře 75 m2, v ceně 100 Kč za m2 a
rok firmě NRASZ zastoupené p. Pavlem Šlosarčíkem, trvale bytem Ostravice 556.
- Zveřejňovat zápisy ze zasedání zastupitelstva
obce na webových stránkách obce a na požádání
za poplatek zaslat občanům v písemné podobě.
- Finanční příspěvek sportovnímu klubu Los
Hamros na rok 2007 ve výši 12.000 Kč na údržbu fotbalového hřiště, uspořádání pouťového

Rozpočet na rok 2007
– činnost místní správy
Tradiční hasičský večírek proběhl 9. února 2007 na Borové. Účast byla jako vždy hojná
a věříme, že se všichni skvěle bavili. Touto cestou chceme poděkovat všem hasičům a
jejich příznivcům za hojné dary do tomboly. Již teď se těšíme, jakou kulturní vložku hasiči vymyslí na příští rok. Tanci, zábavě a hasičům zdar! Alois Ramík, starosta hasičů

Nové webové stránky obce

Na základě požadavků některých členů zastupitelstva obce a občanů uveřejňujeme rozpočet
ODPA 6171 – činnost místní správy – podle jednotlivých položek.
Platy zaměstnanců v prac. poměru
600 000,00 Kč
Ostatní osobní výdaje
60 000,00 Kč
Povinné pojist. na soc. zabezpečení
160 000,00 Kč
Povinné pojist. na veř. zdrav. pojištění
70 000,00 Kč
Ost. povinné pojist. hraz. zaměstnavat.
8 000,00 Kč
Knihy , učební pomůcky a tisk 16 000,00 Kč
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
50 000,00 Kč
Nákup materiálu
45 000,00 Kč
Studená voda
12 000,00 Kč
Elektrická energie
30 000,00 Kč
Pevná paliva
95 000,00 Kč
Pohonné hmoty a maziva
30 000,00 Kč
Služby pošt
21 000,00 Kč
Služby telekomun. a radiokomunikací
80 000,00 Kč
Služby peněžních ústavů
70 000,00 Kč
Služby školení a vzdělávání
14 000,00 Kč
Nákup ostatních služeb
65 000,00 Kč
Opravy a udržování
20 000,00 Kč
Programové vybavení
10 000,00 Kč
Cestovné
10 000,00 Kč
Pohoštění
8 000,00 Kč
Celkem
1 474 000,00 Kč

Upozornění na změnu
emailové adresy
Obec Staré Hamry
má novou emailovou adresu:
starehamry@seznam.cz
nebo také
starosta.starehamry@seznam.cz
ucetni.starehamry@seznam.cz
matrika.starehamry@seznam.cz

odpoledne, turnaje v malé kopané a jiné sportovní akce pořádané klubem.
- Finanční příspěvek ve výši 12.000 Kč TJ
SOKOL Staré Hamry na úhradu nájemného za
pozemek pod sáňkářskou dráhou, na částečnou
úhradu za spotřebovanou el. energii a na částečnou úhradu nemistrovských soutěží, které se
konají ve Smržovce a Polsku.
- Poskytnutí odměny za pravidelnou aktualizaci webových stránek obce a dle možností
zajištění provozu vykrývače ČT 2 a Prima panu
Petru Lukešovi ve výši 500 Kč měsíčně s platností od 1. ledna 2007.
- Prominutí místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů majiteli
nemovitosti č. ev. 0103 v Obci Staré Hamry.
- V souvislosti s Nařízením vlády č. 614/2006,
kterým se mění Nařízení vlády č. 37/2003 Sb.,
o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, které
umožňuje navýšení odměn jednotlivým členům
zastupitelstva Obce Staré Hamry, že výše odměn
neuvolněným členům zastupitelstva Obce Staré
Hamry zůstává ve výši, která byla stanovena na
zasedání dne 1. prosince 2006.
- Přijetí dotace ve výši 2.000 tis. Kč na pořízení cisternové automobilové stříkačky od „GŘ HZS ČR“.
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
- Pořízení vymezení zastavěného území.
- Návrh zveřejňovat zápisy ze zasedání ZO ve
Starohamerském zpravodaji.
- Prominutí místního poplatku za provoz systé-

mu shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů majiteli
nemovitosti č. ev. 092 v Obci Staré Hamry.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- Realizaci projektu Naučné stezky – Pohledy
na Slovensko ze Starých Hamer.
- Možnost zřízení mateřské školky v prostorách stávající ZŠ Staré Hamry.
- Opatření starostky č. 1/2007 – ustanovení
pracovní komise pro posouzení velikosti pracovního úvazku referentky státní správy a samosprávy zařazené do Obecního úřadu Staré Hamry.
- „Stanovisko k odprodeji pozemků a zřízení
věcného břemene“ – dopis z Biskupství ostravsko-opavského ze dne 24. 1. 2007.
Zastupitelstvo obce ukládá:
- Starostce obce předložit opravený návrh
Smlouvy o zajištění požární ochrany Obci Bílá.
- Starostce obce svolat pracovní jednání ve
věci projektu Naučné stezky – Pohledy na Slovensko ze Starých Hamer.
- Starostce obce zjistit zájem občanů o případné zřízení mateřské školky v Obci Staré Hamry.
- Starostce obce jednat o možnostech převedení hasičské techniky od profesionálních hasičů
bezúplatným převodem.
- Pracovní komisi pro posouzení velikosti pracovního úvazku předložit výsledky hodnocení
do 28. 2. 2007.
Zastupitelstvo obce nepřijalo usnesení k těmto
projednávaným bodům:
- Zpráva o činnosti obecního úřadu od posledního zasedání zastupitelstva obce.

STARÉ HAMRY – 17. února 2007 Sbor
dobrovolných hasičů Staré Hamry uspořádal
již tradiční hasičský bál. Přestože jsme vzhledem k ohlasu posledních ročníků hasičského
plesu a k zájmu projevenému také ze strany
našich slovenských sousedů očekávali hojnou
účast, samotný příval lidí, chtějících se dobře
pobavit a zatančit si, všechny organizátory
mile překvapil a nakonec se musely ještě přistavovat další stoly.
K tanci a k dobré náladě hrála slovenská hudební skupina DOMINO, která díky vysoké energii a
vytrvalosti tanečníků hrála do doby, kdy kohouti
začali vítat nové ráno a upozorňovat na čas odchodu. I přesto se některým domů stále nechtělo.
Ačkoli parket byl stále naplněn nadšenými a
neúnavnými tanečníky zvládajícími nejrůznější
rytmy a taneční kreace, našel se prostor také pro
profesionály, kteří si pro návštěvníky našeho plesu připravili zajímavé předtančení, které zajistil
pan Bc. Franta. S blížící se půlnocí všichni netrpělivě očekávali losování výher v tombole, která
letos byla opravdu bohatá a pestrá. Mnozí vylosovaní byli svou výhrou velmi překvapeni.
Ale co by byl ples bez výborného občerstvení?
Z tančení nejednomu účastníku plesu pořádně
vytrávilo, a proto výborně připravené zabíjačkové pochoutky přišly opravdu vhod a každý, kdo
neochutnal, zaváhal. A proto by bylo neodpustitelné nepoděkovat šéfkuchařům. Zabijačkové
pochoutky mistrovsky stvořil p. Štefko, guláš

lahodně umíchal p. Klepáč a na jazyku se rozpouštějící sladké laskominky připravila p. Mylková. K mání byly též dobré jednohubky. Velký
dík patří zároveň všem jejich pomocníkům.
A aby všechno dobře klouzalo do krku, tanečníci neumírali žízní a aby bylo čím připíjet tomuto vydařenému hamerskému počinu, o to se s
bravurou a šarmem postarali všichni barmani a
barmanky, kterým patří také náš dík.
A co dodat závěrem? Vzhledem k tomu, že
všichni se výborně bavili a užívali si plesového nadšení, je toto ten největší dík pro všechny
hasiče ze Starých Hamer a další hamerské občany, kteří se zorganizováním plesu měli nemálo
práce a projevili velkou ochotu a pomoc při jeho
realizaci. Zvlášť bych chtěl poděkovat mladým
hasičům (i těm úplně nejmenším a nejmladším),
kteří pomáhali se zabíjačkou a výzdobou sálu.
Velký dík patří všem sponzorům za hodnotné
dary do tomboly.
A závěrečné poděkování vám všem, kteří jste
přišli, bavili se a přispěli tak k výborné atmosféře
celého plesu. Pro vás všechny jako poděkování
platí už nyní pozvání na další plesovou sezónu,
kterou se již teď všichni hasiči ze Starých Hamer
zavazují uskutečnit.
Za SDH Staré Hamry Jan Klepáč ml.

Vydařený hasičský ples

jubilea
V měsíci březnu 2007 slaví svá významná životní jubilea tito naši spoluobčané:
Anděla Kolmačková Staré Hamry č.p. 219 - 75 let
Josefa Tkáčová Staré Hamry č.p. 230 - 90 let
Anna Lišková Staré Hamry č.p. 30 - 65 let
Josef Jančura Staré Hamry č.p. 250 - 60 let
Jiří Ničman Staré Hamry č.p. 83 - 55 let
Jaroslav Strnadel Staré Hamry č.p. 276 - 75 let
Našim jubilantům k výročí srdečně blahopřejeme a do dalších let jim přejeme pevné zdraví!

noví občánci
Dne 9. února 2007 se manželům
Janu a Martě Raidovým
narodila dcera Kristýna.
Rodičům srdečně blahopřejeme a malé Kristýnce přejeme v životě jen to nejlepší.

