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B O W LI N G OV Ý TU R N AJ

Dne 29. 2. 2008 proběhl 0. ročník bowlingového turnaje za účasti 18 hráčů z naší
obce. Hráči byli rozděleni do tří skupin. Systém turnaje spočíval v tom, že každá skupina
odehrála jedno kolo pokaždé na jiné dráze,
do finálového kola postoupilo 8 hráčů s nej-

vyšším počtem dosažených bodů.
Vítězem se stal V. Tkáč, na druhém
místě skončil J. Milata a třetí pozici
obsadil A. Ramík.
Finálové kolo osmi nejlepších bylo narušeno nedisciplinovaným přístupem Mirka

Informace z 8. zasedání zastupitelstva obce

Sajdla, který si určitě neúmyslně dovolil při
hře na vedlejší dráze vynulovat finalistům
průběžné výsledky. Svým nechtěným činem
víceméně umožnil další vítězství pana Vladimíra Tkáče. Turnaj se po všech stránkách
vydařil a můžeme se těšit na další ročník.

Z KRONIKY OBCE MALENOVICE – rok 1932

Nejtužší zima dostavila se jako loni až v
měsíci únoru a březnu. V době od 9 do 13.
února nastala veliká zima, podobná krutým
mrazům roku 1929. Dostavily se mrazy 20°C
i více – na Podkarpatské Rusi panovaly mrazy až 30°C. Také sněhová pokrývka byla dosti
silná. Duben byl velmi studený. Ve dne mrazivý, silný vítr a v noci k tomu ještě mrzlo. Pro
práce zemědělské i pro vývoj rostlinstva jest
letošní jarní počasí velmi nepříznivé. Jindy ke
konci března jest již setí v plném proudu, tráva na lukách počíná se zelenati, stromy pučeti
– kdežto letos v tuto dobu panuje pravé zimní
lednové počasí. Teploměr klesl v noci místy
ještě i na 8-10°C mrazu. Půda promrzla na půl
metru, takže s jarními pracemi bylo u nás započato až 7. dubna. Ježto od posledních sněhů
vůbec řádně nepršelo, příroda kromě opožděného jara trpí velikým nedostatkem vláhy,
která může míti následky nedozírné. I v měsíci
květnu bylo počasí polním plodinám velmi
nepříznivé. Žita, která touto dobou obyčejně
již jsou ve výši 50 cm, jsou zcela u země, zimní pšenice není na polích ani viděti a naopak
mizí. Jařiny, jen tu a tam počínají strkati špičky
osení ze země. Stálé výsušné větry vysušily
půdu na několik cm tak, že zrno je namnoze
úplně v suchu. Je stále studeno, zvláště noci
jsou chladné a teploměr klesá v noci často až
na nulu. Stromy ještě vypadají, jako kdyby byl
únor. Teprve v polovici května obalily se ovoc-

Metylovice

Odvoz odpadu v dubnu
V měsíci dubnu se budou popelnice
odvážet ve středu 9. a 23. 4. 2008.

Očkování psů

Na základě zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči (veterinární zákon) je majitel psa
povinen mít ho naočkovaného proti vzteklině. Pro usnadnění splnění této povinnosti
proběhne hromadné očkování proti vzteklině
v obci Metylovice v sobotu 12. dubna 2008,
a to na následujících stanovištích:
Dolní konec
8.45 - 9.10 hod.
Za Obecníkem
9.15 - 10.00 hod.
U Dvořáčka
10.05 - 10.15 hod.
U Sosny
10.20 - 10.35 hod.
Vakcinace se týká psů starších 3 měsíců.
Každý chovatel je povinný při vakcinaci
zajistit odbornému personálu potřebnou
pomoc. Vakcinace je plně hrazena chovatelem a poplatek za naočkování jednoho
zvířete činí 110 Kč, včetně DPH.

Sběr velkoobjemového
a nebezpečného odpadu
V sobotu 12. 4. se v obci Metylovice
uskuteční sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu na těchto stanovištích:
Paseky
8.55 - 9.25 hod.
Pod kaštanem
9.35 - 10.05 hod.
Před kostelem
10.15 - 10.45 hod.
Před sokolovnou
11.25 - 11.55 hod.
Dolní konec
12.05 - 12.20 hod.
NEBUDOU SE SBÍRAT PNEUMATIKY!!

Pozvání

Obecní úřad v Metylovicích, kulturní komise a klub seniorů zve na vystoupení známého
slovenského baviče „ANDERA Z KOŠIC“.
Toto vystoupení proběhne v pátek 25. dubna v 18.30 h. v kinosále místní sokolovny.
V pořadu rovněž vystoupí duet GALÁNEČKA – Markéta Luskačová a Kamil Barták.
Vstupné na tuto akci činí 100 Kč. Vstupenky si můžete objednat na Obecním úřadě v Metylovicích osobně, nebo telefonicky
na čísle: 558 686 129.
Objednané vstupenky je pak nutno
vyzvednout a zaplatit nejpozději do 5 dnů
od objednávky. OÚ Metylovice

né stromy květem – dosti bohatým. Raná zelenina v zahradách, hlavně salát, kedlubny sedí
u země a je zmořena zimou a velkým suchem.
Letos se dostala raná zelenina nejméně o měsíc
později na trhy než obvykle.
Při letošních jarních odvodech odvedeno
bylo z Malenovic dne 16. března z 18 branců
6 mladíků, vesměs z 3. třídy a sice: Bužek
Vladimír čp. 61, Holinka Karel čp. 84, Jančík Antonín čp. 43, Petroš Karel čp. 29, Ručka František čp. 23 a Švrčina Alois čp. 88.
Dne 2. dubna večer vyhořela stodola i
dřevěné obytné stavení Františka Petra,
pensisty v Malenovicích číslo 77. Dle výroku poškozeného byl prý oheň založen ze
msty. Pachatel však zjištěn nebyl. Škoda je
kryta jenom částečně požární pojistkou.
Bezručova župa svazu junáků-skautů uspořádala v Malenovicích na pozemku Jana Drabiny v Hutích č. 45 v době od 6.-16. srpna I.
slezskou zemskou Lesní školu pro výchovu
skautských vůdců za vedení prof. Vladimíra
Josífka ze Slezské Ostravy. Ve 22 stanech
bylo ubytováno 25 kursistů (z Ostravy, Opavy, Třince, Hranic a Kroměříže) s instruktory
a hosty. V neděli 14. srpna večer měli slavnostní táborový oheň, při němž vůdce školy
přednášel pozvaným hostům o skautingu a
pak kursisté předvedli různé žertovné výstupy, hry a zpěvy. Lesní školu chtějí si u nás
trvale zřídit a zavésti v táboře i elektrické
osvětlení. Z táboru jest krásný rozhled.
Žně začaly u nás začátkem srpna. Deště v
červenci způsobily polehnutí obilí – hlavně
jařin. První třetina srpna byla abnormálně deštivá, což působilo nepříznivě na sklizeň posečeného obilí. Po 10. srpnu nastaly abnormální,
úmorná vedra trvající nepřetržitě až do konce
srpna. Zvláště týden od 15 do 22. 8. byl žhavý.
Teplota ve stínu činila 31°C, na slunci dokonce 44°C. Vývoj řepy a luk trpěl silně suchem.
Výnos otavy nepatrný. Po celý měsíc září
sucho. Silně vyschlá půda znesnadnila orbu a
úpravu půdy k setí. Brambory sklidily se dobře
v 2. polovině září a výnos byl prostřední.
Žloutnutí listů stromů pokračovalo velmi

pomalu. Okolo 15. října objevila se slabá
sněhová pokrývka na horách. Stav vody
byl všude a zejména v horách velmi nízký.
Ozimy pro teplé počasí v listopadu byly
husté a velmi bujně vyvinuté. V prosinci
bylo počasí suché, mírně mrazivé. Panovaly časté mlhy ve středních polohách a silná
jinovatka způsobila škody na ovocných a
lesních stromech. Ve vyšších polohách bylo
jasno, beze sněhu, často s vyšší teplotou
než v nížinách. Sněhová pokrývka byla jen
krátký čas v 2. polovici prosince. V měsíci
září otevřel v hostinci p. Drabiny holičskou
a kadeřnickou síň p. František Milata ze
Starých Hamer. Na podzim byla provedena stavba kamenného mostku přes valašský
potok (při Faldynovi čp. 103), při němž
bylo zaměstnáno asi 10 dělníků a celkový
náklad činil 1.156 Kč.
Na jaře 1932 vyzimovalo 8 včelařů 26
včelstev. Tito měli 10 rojů přirozených a 1
umělý. Na podzim zazimovalo 10 včelařů
35 včelstev. Do svazku obce Malenovice
přijat byl obecním zastupitelstvem dne 13.
února Jan Chlopčík, narozen 1873, příslušný
dosud do Lubna, bydlící v Malenovicích od
roku 1914. Zároveň s ním byla přijata jeho
manželka Johanna a dcera Žofie. Koncem
května zjištěna byla statistika jarního osevu.
Skutečná výměra orné půdy činí 217,8 ha.
Ke dni 1. ledna 1933 proveden soupis hospodářského zvířectva s tímto výsledkem: koní 23,
býků 3, krav 191, prasnic 12, ostatních vepřů
68, beran 1, psů 62, slepic 775, kachen 18, telat
66, ostatních býků 5, jalovic 29, podsvinčat 24,
bahnic 18, koz 53, koček 88, hus 84.
Následkem nouzové porážky (pro nemoc,
úraz) ubylo během roku – 1 kůň, 4 krávy, 1
ovce, 9 vepřů (na Těšínskou nemoc). V roce
1932 bylo vystaveno 237 dobytčích pasů.
Cizinecký ruch byl v naší obci v roce 1932
stejný jako roku loňského. Celkem zdejší obec
navštívilo 172 cizinců. Dávka z přechodného
ubytování vynesla celkem 1.020 Kč.
O dalších událostech roku 1932 se dozvíme v příštím vydání Mikroregionu F-B.

Nakládání s tuhými komunálními odpady
Jak jsme hospodařili s odpady v roce
2007? Stručně řečeno – lépe než v předchozích letech, ale stále máme velké rezervy.

Následující tabulky hovoří jasně. Pro lepší
srovnání si můžete prohlédnout výsledky
hospodaření s TKO i v roce 2006.

Náklady na uložení a odvoz odpadů r. 2006
Druh sběrné
nádoby
Popelnice
Kontejner 5m3

Množství
v tunách
140,7
299,9

Celkem
tun

Cena za
uložení odpadu

Odvoz
odpadu

Nebezpečný a
separ. odpad

Celkem
v Kč

440,6

289.474,2

375.532,5

53.837,5

718.844,2

Příjmy obce Malenovice za likvidaci TKO r. 2006
Plátce
Trvale žijící občané a chataři
Podnikatelé
EKO-KOM

Částka v Kč
377.158,70.650,30.490,70

Celkem v Kč
478.298,70

Rozdíl ve výdajích a
příjmech obce Malenovice v roce 2006 – tedy
částka, kterou obec doplácela na likvidaci TKO,
činí 240.545,50 Kč

Náklady na uložení a odvoz odpadů r. 2007
Druh sběrné
nádoby
Popelnice
Kontejner 5m3

Množství
v tunách
141,5
220,2

Celkem
tun

Cena za
uložení odpadu

Odvoz
odpadu

Nebezpečný a
separ. odpad

Celkem
v Kč

361,7

316.849,2

397.335,5

79.200,-

793.384,7

Příjmy obce Malenovice za likvidaci TKO r. 2007
Plátce
Trvale žijící občané a chataři
Podnikatelé
EKO-KOM

Částka v Kč
417.365,65.975,38.476,50

Množství odpadu v roce 2007 kleslo
oproti roku 2006 o téměř 80t, ale minimální rozdíl výsledné částky pohltily zvýšené
náklady na skládkovné! Pokud by množství
tun zůstalo stejné jako v roce 2006, obec by
zaplatila o 100.000,- Kč více.
A jak budeme v této oblasti postupovat dál?
V současné době se připravuje novela zákona o odpadech, která uvažuje o tom, že se bude
třídit veškerý odpad do pěti složek – papír,
sklo, plasty, nápojové kartony a bioodpady.
Tato novela chce posílit povinnost třídě-

Celkem v Kč
521.816,50

Rozdíl ve výdajích a
příjmech obce Malenovice
v roce 2007 – tedy částka,
kterou obec doplácela
na likvidaci TKO, činí
271.568,20 Kč

ní pro všechny producenty odpadů a z toho
důvodu bude postupně zvyšován poplatek
za ukládání komunálních odpadů na skládky. Tím pádem výrazně poroste celková
cena za skládkování odpadů a samozřejmě
i poplatek, který platí občané za odpady.
Pokud chceme jako obec a následně my občané za odpady platit co nejméně, musíme třídit
více, kvalitně a zodpovědně, aby odpadů, které
musí být uloženy na skládku, bylo co nejméně.
Jiná cesta, jak ušetřit prostředky z rozpočtu obce,
vlastní peněženku i přírodu, prostě neexistuje.

Zasedání zastupitelstva obce se uskutečnilo ve středu 19. 3. 2008 v 18 hodin v restauraci na Borové. Zasedání se zúčastnilo 8 členů zastupitelstva a 17 občanů Malenovic. V
úvodu starosta seznámil přítomné se skutečností, že člen zastupitelstva obce pan Rajský
pozbyl mandát vykonávat tuto funkci tím,
že změnil místo trvalého pobytu mimo obec
Malenovice. Na uvolněné místo nastoupila
jako náhradník paní Božena Bučková, která na jednání zastupitelstva složila do rukou
starosty zákonem předepsaný slib.
Zastupitelstvo schválilo:
- zprávu o ověření zápisu z předchozího
zasedání zastupitelstva obce
- navržený program jednání
- návrhovou komisi ve složení: Ing. Miroslav Sajdl, pan Petr Satinský a paní Božena
Bučková
- ověřovatele zápisu: pana Aloise Ramíka
a pana Kamila Kurečku

krátce z obce
Daň z nemovitosti 2008
Informujeme občany, že Hromadný předpisný seznam na daň z nemovitostí na rok
2008 je k nahlédnutí na obecním úřadě.

Výzva sportovcům
Sportovní komise vyzývá všechny občany,
kteří se aktivně nebo pasivně účastní sportovních akcí, aby nahlásili na obecním úřadě číslo svého mobilního telefonu. Občané, kteří tak
již učinili, jsou prostřednictvím SMS zpráv
informováni o všech chystaných akcích, proto neváhejte a buďte také v obraze!

- zprávu o kontrole usnesení zastupitelstva obce
- závěrečný účet hospodaření obce za rok
2007, jehož součástí je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok
2007, a vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením obce, a to s výhradami, zároveň
schválilo opatření přijatá k nápravě chyb a
nedostatků, které byly zjištěny a jsou popsány ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice za rok 2007
- úpravu rozpočtu č. 1/2008
- dodatek č. 1 ke smlouvě č. 04880021 o
poskytnutí podpory na akci – Plynofikace
obce Malenovice – I. etapa
- záměr prodeje nemovitého majetku
z vlastnictví obce a to : pozemků parc. č.
441/4 a parc. č. 810/5
- smlouvu o dílo na tvorbu GIS obce
Malenovice pro rok 2008 se společností
DIGIS, spol. s r.o.
Zastupitelstvo dále vzalo na vědomí:
- zprávu o nakládání s tuhými komunálními odpady v roce 2007
JUDr. Vladimír Malarz, starosta

jubilea
V měsíci dubnu 2008 oslaví jubileum
Paní Růžena Přenosilová – 87 let
Pan Ing. Jiří Zahrádka – 70 let
Pan Karel Řehák – 50 let
Paní Kateřina Spasovová – 40 let
Oslavencům přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, elánu, optimismu, splnění
všech přání a do dalších let pevné zdraví,
klid a rodinnou pohodu.

Ivančena v dubnu 2008

Myslíme, že málokoho překvapí pohled
na stovky mladých i dříve narozených
skautů a trampů, kteří jako každý rok v
dubnu projdou Malenovicemi a okolím. I
letos tomu nebude jinak. Den „D“ nastane
26. dubna 2008. V tento den tisíce lidí, kteří
nechtějí zapomenout na minulost, vykročí
směrem k Ivančeně – vrcholku pod Lysou
horou. Společný cíl všech těchto lidí je
skautská mohyla, která byla vybudována
6. října 1946, aby zde připomínala hrdinství pětice skautů, kteří byli zastřeleni v
Polském Těšíně na sklonku války.
Možná se také ptáte, proč právě na konci
dubna? Důvodem je svátek sv. Jiří (24. 4.),
který je patronem skautů, proto je výšlap
pořádán vždy nejbližší sobotu k tomuto datu.
A nyní bychom vám také chtěli přiblížit
letošní akci: Ivančena 2008. Každoroční
výstup k mohyle bude ozvláštněn tím, že
skauti a skautky ze vzdálenějších koutů ČR

mají možnost spát v domluvených prostorách – většinou tělocvičnách. Proto nebude žádnou zvláštností potkat skauta nebo
skautku už v pátek odpoledne nebo v neděli
ráno. Samotný program akce také prošel
rekonstrukcí a místo jednoho ceremoniálu
budou u Ivančeny hned tři (každý v jiný
čas). Pro malé i velké skauty a skautky jsou
připraveny hry na vrcholu a pro ty odvážné bude také menší bojovka. A konečně v
neděli také proběhne úklid cest k mohyle.
Celý realizační tým letošní Ivančeny také
chystá velké překvapení v podobě stálého
informačního panelu, který bude u Ivančeny
vybudován, aby informoval i ty méně informované, a další a další překvapení pro účastníky. Doufám, že i letos pochopíte nekonečné
davy lidí a přijmete nás jako vždy s otevřenou náručí. A ti z vás, kteří budou mít chuť,
můžou samozřejmě putovat s námi! Budeme
rádi! Junák – svaz skautů a skautek ČR

Všechny, nejen věřící spoluobčany, jistě potěší, že od 1. ledna 2008
má Borovská farnost po 22 letech znovu svého diecézního kněze.
Tímto panu faráři ThLic. Danielovi Lehockému přejeme nejen
mnoho úspěchů v jeho nelehké činnosti, ale také ať se mu v naší
malebné obci líbí.
JUDr. Vladimír Malarz – starosta obce

Zpráva sportovní komise
V neděli 9. března se konaly na sjezdovce TJ SOKOL Malenovice závody ve
sjezdovém lyžování. V kategorii předškolních dětí zvítězil D. Ramík, mezi
mladšími školáky zvítězila N. Gorgošová
před J. Bakotou a D. Tomajem.
Mezi nejstaršími žáky zvítězil V.
Kubačák před d. Gorgošovou a V. Doubravcem. V kategorii snowboard zvítězil
M. Sajdl.

Mezi muži bylo následující pořadí: 1. P.
Koribanič; 2. M. Tomis; 3. T. Tomis; 4. T.
Ramík; 5. M. Sajdl; 6. R. Král; 7. M. Kubalák;
8. P. Neumann; 9. D. Tomaj; 10. J. Přikryl.
Jelikož nám počasí nepřálo (delší dobu
před závody bylo velmi teplo), museli členové TJ SOKOL Malenovice vyvinout velké úsilí, aby se závod mohl konat, za což
jim patří velký dík. Další světlou stránkou
byla skvělá divácká kulisa.

