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Malenovice + Janovice
v
Dne 2. ledna 1921 byla ustavena nová místní školní rada, jejímiž zástupci byli: předseda –
Velička Čeněk (starosta), členové – Novák František (nadučitel) a Novák Ferdinand (horník).
Dne 16. února bylo v naší obci provedeno první svobodné sčítání lidu. Sčítacím komisařem byl
ustanoven učitel Albín Karas a revizorem nadučitel František Novák. Jelikož v ten den napadlo
mnoho sněhu a sčítání muselo být provedeno
od domu k domu do 3 dnů, prováděli sčítání
lidu oba pánové najednou. Výsledek sčítání byl
následující: 619 osob (vesměs národnosti české),
94 domovních čísel, z toho obydleno 92.
V květnu a začátkem června 1921 panovala
neúnosná vedra, takže obrovské ochlazení koncem
června bylo šokem nejen pro obyvatele Malenovic,
ale také pro plodiny na polích a zahradách. Zmrzla zelenina – zvláště rajčata a okurky, od Starých
Hamer směrem na Slovensko dokonce pomrzly
i brambory. Dne 22. června se na vrcholku Lysé

Z KRONIKY OBCE MALENOVICE - ROK 1921
hory objevil sníh, který naštěstí příštího dne roztál.
Na žádost místní školní rady a obecního
výboru povolila zemská školní rada výnosem z
25.srpna 1921 zřízení zatímní pobočky při I. třídě zdejší obecní školy. Současně bylo zavedeno
polodenní vyučování v I. třídě a její pobočce. Na
zřízenou pobočku byla od 1. 9. 1921 ustanovena
výpomocnou učitelkou paní Adolfa Vitřeusová.
Na základě nařízení vlády čs. republiky ze dne
11. srpna 1921 měli někteří nemajetní občané
od 4. září 1921 do 30. července 1922 nárok na
veřejné zásobování (potravinové lístky a moučné
legitimace). O tom, kdo měl být zařazen do veřejného zásobování v jednotlivých obcích, rozhodovala zvláštní obecní komise. Ve zdejší obci byli v
této komisi tito členové: Velička Čeněk (starosta),
Kubánek Jan (zedník), Kubánek František (stolař), Zavada Jan (horník), Kundys Jan (hajný),
Štěpán Alois (horník), Holínka Josef (pasekář),
Novák František (nadučitel), Tkáč Josef (rolník).

Lacinou mouku odebíralo ve zdejší obci zpočátku
asi 460 osob, ke konci jenom 410 osob. Koncem
července r. 1922 byly konečně moučné legitimace
zrušeny a obchod s mlýnskými výrobky uvolněn.
V říjnu 1921 byla kvůli chystanému monarchistickému převratu spojenců do Švýcarska tajně uprchlého bývalého rakouského císaře Karla vyhlášena
mobilizace. V naší obci proběhla mobilizace 25. 10.
1921. Chystaný převrat se naštěstí nezdařil, Karel
deportovaný na ostrov Madeira podlehl v roce 1922
chřipce, je pochován v rodinné hrobce ve Vídni.
Na podzim 1921 vnikl jedné noci přes sakristii
do zdejšího kostela na Borové zloděj a odcizil ze
svatostánku ciborium se svatými hostiemi. Jelikož se nedostal přes zámky, vylámal desku ve
dveřích a prošel vzniklou dírou. Pachatel nebyl
nikdy vypátrán, od té doby nezůstávaly ve svatostánku přes noc žádné zlaté nádoby.
V příštím vydání se dozvíme o událostech
roku 1922.

Oslava Dne dětí a kácení máje a smažení vaječiny

MALENOVICE – Horké sobotní odpoledne
26. května patřilo v Malenovicích především
dětem. Obecní úřad, sportovní a kulturní komise, TJ Sokol Malenovice, SDH Malenovice a
Myslivecké sdružení připravili dětem k jejich
červnovému svátku zábavné i poučné sportovní
odpoledne. Děti soutěžily na připravených trasách v běhu, skoku v pytli a rybolovu, někteří
starší odvážlivci si vyzkoušeli chůzi na chůdách.
Oceněni byli všichni zúčastnění nadšenci, ti
nejlepší navíc stanuli na stupních vítězů a byli
poctěni diplomem z rukou pana starosty.
Na nesoutěžních stanovištích si malí i velcí zkusili střelbu ze vzduchovky, přesnost v hodu míčkem
do plechovek, lov ping-pongového míčku v bedně
plné uzávěrů od PET lahví nebo hod na klauna.
Skvělou zábavou se ukázalo kreslení škrobovými
barvami na cestě. Děti se této specifické malířské
techniky ujaly s velkým nadšením, asfalt byl brzy
vyzdoben originály nejroztodivnějších obrázků,
malí malíři byli od barev i za ušima, ale šťastní.
Velkým zpestřením celé akce byl nafukovací
skákací hrad uprostřed hřiště, na kterém bylo vidět
až do večera neúnavné hopsající postavičky.
V podvečer a právě včas dorazili ze soutěže
naši hasiči a ihned se s vervou pustili do další

akce – předvedli dětem útok na cíl. Jelikož vedro neustupovalo, byli kromě cíle řádně zkropeni
také dobrovolníci, kteří útoku přihlíželi.
Po úmorném, ale krásném odpoledni se dostavil
vlahý večer a znavení pořadatelé i ostatní přítomní
usedli svorně okolo ohniště, zvlažili vyprahlé hrdlo

výborným studeným pivním mokem a ochutnali skvělou vaječinu. Není divu, že v tak příjemné
atmosféře musela májka počkat na své pokácení
až do pozdních večerních hodin. Náporu silných
paží našich hasičů i ostatních malenovických mužů
nakonec při umělém osvětlení podlehla.

Janovice

Základní škola Janovice pořádala
v rámci projektu Ekoškola Den činu
V úterý 22. května 195 žáků ZŠ Janovice
aktivně prožívalo Den činu, do kterého se škola přihlásila v rámci projektu Ekoškola. Žáci se
zúčastní kreativních dílen souvisejících s ekologickou tematikou jako např. výroba ručního
papíru, krabičky, vonných gelových svíček nebo
aranžování živých květin. Dozvěděli se o výrobě
vápna v Janovicích či jarních květinách. Součástí Dne činu byla i revitalizace školní zahrady. Na
základě námětů dětí i odborníků byly vysázeny
nové květiny, keře i stromy. Dne činu se aktivně
zúčastnili i rodiče žáků. „Děti si samy vybírají,
kterých dílen se chtějí účastnit a tak se nakonec
jednotlivých dílen účastní napříč všemi ročníky,

což přispívá k jejich lepšímu poznání navzájem,
lepší komunikaci a spolupráci a v neposlední řadě
to také posiluje jejich vztah k přírodě a životu
ve škole,“ říká Monika Olšáková, koordinátorka
environmentální výchovy ZŠ Janovice.
Ekoškola je mezinárodně uznávaný proces certifikace základních a středních škol. Díky programu se děti zapojí do procesu plánování a realizace
kroků vedoucích k ekologicky šetrnému provozu
školy a zodpovědnému přístupu k životnímu prostředí. Do programu je dnes zapojeno 20 000 škol
z 37 zemí světa, z toho 120 z České republiky.
Slavnostní předání titulů Ekoškola proběhne 27.
června 2007 v reprezentativních prostorách Senátu.

Čtenářská gramotnost žáků
V uplynulém měsíci janovickou školu navštívila
skupina inspektorů České školní inspekce. V pedagogickém procesu byla inspekce zaměřena tematicky na čtenářskou gramotnost našich žáků. Oficiální,
písemný výstup budeme mít k dispozici v delším
časovém horizontu. Zatím máme jen slovní ohodnocení, že si v této oblasti vedeme velice dobře. Pojem
„čtenářská gramotnost“ je třeba chápat jinak, než
jestli děti umí číst, ale jestli umí číst s porozuměním
danému textu a jestli umí s textem další dovednosti,
které pro generace dříve narozených byly naprostou samozřejmostí. Těžko můžeme předpokládat,
že by v následujících letech pominul vzrůst podílu
počítačů, internetu, mobilů a časem možná dalších
médií na našem každodenním životě. Dnešní mladé
generace nemohou zato, že tahle média tady jsou
k dispozici. Vždyť nám tak pomáhají ve výchově
našich dětí. Když se malý capart naučí používat pár
tlačítek na klávesnici počítače, může už sám listovat kreslenými pohádkami. Když rodiče musí něco
vyřídit opravdu důležitého, určitě přijde vhod kreslená pohádka z dílny Walta Disneye na DVD či CD.
Dítě povyroste a je plně soběstačné. Sami mnohdy
tleskáme, kolik informací dokážou sami zjistit z
internetu. Zkrátka, pokrok zastavit nelze. Trochu se
ovšem musím zamyslet když například:
- Na turistické vycházce přijdeme s dětmi k
pamětní desce u lesní studánky a dívenka ze
čtvrté třídy mi řekne: „Pane řediteli, přečtěte mi
ten nápis“, na mou otázku, proč si text nepřečte
sama, se mi dostane odpovědi: „Když já čtu, jen

když musím, a vůbec mě to nebaví“.
- V motivačním úvodu hodiny o Francii přečtu
žákům úryvek z knihy Julese Vernea 20 000 mil
pod mořem. Schválně vyberu pasáž, kde se několikrát vyskytují pojmy Nautilus a kapitán Nemo.
Přesto se ve třídě nenajde jediný žák, který by
ostatním pomohl se jménem spisovatele. Dobrá,
pokusím se o nápovědu a na tabuli vypíši názvy
asi deseti jeho dalších knih. Odpovědí jsou mi
jen nechápavé oči a otázka: „Pane řediteli, co to
má společného se zeměpisem?“ S tísnivým pocitem pokračuji v hodině a říkám si v duchu: „Jaká
je to škoda, že jsou ochuzeni o nadčasové příběhy všech postav Verneových knih pro děti“.
Pod dojmem těchto zážitků si jen utvrzuji
názor, že investice vkládané do našich pedagogických pracovníků na poli vzdělávání jsou
potřebné. Obzvlášť ty, které vedou k tomu,
aby děti častěji sáhly také po krásné literatuře
a časem možná i po poezii. Tedy nejen tehdy,
když se potřebují něco dovědět z literatury faktu,
ale třeba jen tak pro zábavu a dobrý pocit. Na
všechno ovšem škola sama stačit nikdy nemůže
a pak už jen hodně záleží na nás rodičích, prarodičích, dalších příbuzných a známých, zda jsme
si schopni něco samostatně uvědomit. Nebo se
jenom necháme „příjemně kolébat“ vymoženostmi dnešní doby. To první od nás bude vyžadovat
„nedostatkové zboží“, kterým je čas. To druhé
nám dnes pomůže, ale co bude zítra?
Miloslav Chrobák, ředitel ZŠ a MŠ Janovice

Den otevřených dveří v MŠ Janovice
V roce 2005 zastupitelstvo obce schválilo záměr
rekonstrukce mateřské školky a přijetí dotace ze
státního rozpočtu v objemu 15 miliónů Kč. Z rozpočtu obce pak byla financována stavba parkoviště
a příjezdové cesty a také vybavení školky novým
nábytkem v rozsahu 2 mil. Kč. (Přesné údaje byly
zveřejněny na internetu a úřední desce).
Proběhlo výběrové řízení, v němž byly vybrána
dodavatelská firma, děti byly přestěhovány dočasně do budovy základní školy a od 1. 7. 2006 se
začalo s rekonstrukcí, která na základě doporučení odborníků byla velmi rozsáhlá a skoro komplexní, neboť budova patří mezi nejstarší v obci.
Budova je provedena podle současně platných
přísných norem a předpisů, s ohledem na tepelné
ztráty zdiva, oken a střechy, je vybavena zdvižnou plošinou pro vozíčkáře.
Moderní a ekologické je topení a ohřev teplé
vody pomocí tepelného čerpadla. Také vybavení
kuchyně a jídelny odpovídá přísným normám
EU na hygienu a bezpečnost.
Stavba byla dokončena k 31. 12. 2006. V době
zimních měsíců byla technologická pauza, aby
nové zdivo dobře vyschlo. Na jaře byly odstraněny drobné nedodělky, dokončily se veškeré malby
a nátěry, byly nalepeny nové podlahové krytiny a
dokončeny terénní úpravy v okolí školky.

Dne 1. 5. 2007 proběhl Den otevřených dveří,
kdy si občané Janovic mohli prohlédnout nově zrekonstruovanou školku. Na vystavených fotografiích mohli návštěvníci vidět, v jakém stavu byla
školka před rekonstrukcí, co všechno bylo nutné
zbourat, znovu postavit a opravit, vyměnit apod.
Několik obrázků můžete také najít na internetových stránkách obce http://web.telecom.cz/oujanovice, pro občany, kteří internet dosud nemají, je
přiložena fotografie školky po rekonstrukci.
Všechny prostory jsou velmi útulné a jistě
také mnozí z nás by se do školky rádi vrátili.
Děti školku znovu zabydlely dne 9. 5. 2007.
Přejeme jim, aby se jim v jejich nové školce líbilo.
Alois Vrána

Ředitelské volno před prázdninami
Ve dnech 28.-29.června 2007 uděluje ředitel
ZŠ Janovice všem žákům ředitelské volno. Pedagogičtí pracovníci budou v těchto dnech absolvovat dvoudenní kurz Osobnostní výchovy v rámci
projektu ESF ŠANCE. Pro děti rodičů, kterým
toto volno činí problémy, bude fungovat školní
družina. Připomínám však všem rodičům, že přihlásit děti je nutné nyní (do 10. června 2007).
Na přihlášky podané těsně před dny ředitelského
volna nebude moci brát škola zřetel.
Miloslav Chrobák, ředitel ZŠ a MŠ Janovice

SDH Janovice oznamuje

Červen 2007

Dosáhli jsme počtu 500 trvale žijících obyvatel!
Obec Malenovice se nachází na území, které
vykazuje do budoucna mnoho jak rozvojových,
tak zároveň omezujících faktorů.
Výhodou pro další demografický rozvoj obce
je nesporně její poloha ve velmi atraktivní podhorské krajině části Beskyd pod Lysou horou,
krásné a unikátní přírodní památky, např. vodopády Satiny, přírodní památky „Pod Lukšincem“,
kde bystrému pozorovateli neunikne výskyt
mnoha dnes již silně ohrožených druhů rostlin.
Ideální podmínky pro letní turistiku, mnoho
možností provozování zimních sportů a dobrá
dopravní poloha vzhledem k okolním městům,
zejména Frýdlantu, Frýdku-Místku a Ostravě.
Druhou stranou mince – tedy omezujícími
faktory rozvoje – jsou především značná míra
nezaměstnanosti (vazba na okres Frýdek-Místek
a Ostravu) a malá velikost obce, která citelně
ovlivňuje rozsah její vybavenosti.
Po dlouhodobě klesající tendenci v počtu oby-

vatel Malenovic, které bylo způsobeno zejména
zdejšími těžkými životními podmínkami, dosídlováním pohraničí po druhé světové válce, rozvojem bytové výstavby především ve městech a
s tím související vystěhovávání mladých rodin,
došlo v devadesátých letech minulého století k
výraznému zlomu. Současný trend je jasný – přiblížit se co nejvíce přírodě, přičemž konkrétně
Malenovice mohou těžit z kombinace rekreačně a dopravně atraktivní polohy, jsou typickou
malou obcí s dynamickým rozvojem v krásném
životním a přírodním prostředí.
Nejpřesvědčivějším důkazem rozvoje obce je
fakt, že v dubnu tohoto roku dosáhl počet trvale
žijících obyvatel Malenovic čísla 500!
Pokud se naplní prognózy dalšího rozvoje obce
a všeobecného trendu odlivu obyvatel z velkých
měst vstříc přírodě a zdravějšímu životnímu stylu,
měl by počet trvale žijících občanů v Malenovicích
dosáhnout kolem roku 2020 počtu až 700 osob.

V sobotu 19. května se v naší obci uskutečnil
již 3. ročník hasičské soutěže Borovský kopec.
Letos počet účastníků dosáhl čísla 32, přesto
věříme, že toto číslo není konečné.
Soutěž zahájil proslovem k nastoupeným soutěžním družstvům starosta obce JUDr. Vladimír
Malarz společně se starostou SDH Malenovice
Aloisem Ramíkem.
Bohužel domácímu „A“ mužstvu se požární útok
nevyvedl a nakonec z toho byla až 18. příčka. Potvrdilo se tak nepsané pravidlo, že doma se nevyhrává.
Vítězem Borovského kopce 2007 se stalo
družstvo z Lubna v novém fantastickém traťovém
rekordu 15,936 s, na druhém místě se umístilo
družstvo Oprechtic a třetí příčku obsadilo družstvo
Metylovice „A“. Družstvo Malenovice „B“ ve

složení Marek Valošek, Tomáš Ramík, Alois Ramík,
Ondřej Mogyla, Roudolf Zlý ml., Tomáš Bradna,
Michal Šikýř velmi mile překvapilo a chlapcům
nakonec jejich výkon stačil na vynikající 4. příčku.
Od medaile je dělilo něco málo přes půl sekundy.
Jak už se stalo zvykem a místní tradicí, 3. ročník
soutěže zakončilo družstvo „starých pánů“, kteří
ovšem předvedli mimořádný výkon, kterým obsadili 17. pozici celkově. Porazili tedy „A“ družstvo,
což ještě dlouho bude nesmazatelně vryto do jejich
paměti. Hasiči z Malenovic děkují obci Malenovice
za podporu, divákům za skvělou kulisu, zúčastněným družstvům za předvedené sportovní výkony.
Doufáme, že příští rok se nás na 4. ročníku
Borovského kopce sejde ještě víc!
Hasiči z Malenovic

Borovský kopec 2007

Úklid údolí Satiny
Členové TOM Lysáci a Club Satina uskutečnili
19. května úklid v údolí Satiny. Sešlo se nás devět
dětí a pět dospělých. Vybavili jsme se velkými
pytli na odpadky a s nadšením jsme vyšli hledat
podél cest a v lese vše, co do přírody nepatří.

Našli jsme odpadky všeho druhu, až jsme se
divili, co všechno dokážou lidé zahodit. Během
tří hodin jsme nasbírali asi 12 pytlů.
Odměnou byl pro nás na závěr dobrý nanuk a
pěkný pocit, že jsme pomohli přírodě.

Na otázku mých dětí „Mami, proč jdeš na tu
oslavu Dne matek?“, jsem se zamyslela a po chvíli
odpověděla: „To je to samé, jako když vy jdete na
oslavu Dne dětí.“ Nevím, jestli tato odpověď byla
dostačující pro mé děti, ale mě vedla k zamyšlení
nad smysluplností tohoto svátku.
Po odpoledni stráveném na obecním úřadě,
který by si náhodný kolemjdoucí v ten den mohl
zaměnit se salónem krásy, jsem v mysli chválila
lidi, kteří tento svátek matek vymysleli.
Odpoledne týkající se pouze maminek! Již při
vstupu do dveří jsme každá dostala voňavý dárek
sponzorovaný p. Buksou a jeho firmou LR-International a kupón na 100 Kč od obecního úřadu.
Možnosti použití kupónků byly široké. Zkráš-

lovat nás přišli kadeřníci, pedikérka, manikérka
a masérka. Ty odvážné, které chtěly poodhalit
své skryté já, se mohly svěřit do rukou ženě pracující s přírodními zákony mimo jiné i přes karty
a automatickou kresbu.
V pauzách mezi procedurami nás čekalo
občerstvení a možnost udělat si radost zakoupením krásných vázaných sušených květin.
Takže to bylo odpoledne, kdy jsme neskákaly v pytlích, ani neházely balónkem klaunovi
do pusy. Bylo to odpoledne pro nás a o nás! O
maminkách. A za to osobně děkuji jak těm chytrým, kteří tento den vymysleli, tak všem, kteří
nám toto krásné odpoledne na obecním úřadě
zorganizovali.
Jitka Svennesen

Den maminek v Malenovicích

V neděli 1. 7. 2007 se od 9 hodin v Sadu Petra Bezruče v Janovicích koná dětská soutěž v
požárním útoku „Ondráškův pohár“ a následně
ve čtvrtek 5. 7. 2007 od 14.00 hod již 36. ročník
soutěže dospělých v požárním sportu „Ondrášův
pohár“. Zveme nejen všechny příznivce hasičského sportu, ale všechny občany obce. Občerstvení zajištěno.
M. Zdralek, starosta SDH

VODOVOD – BYSTRÉ
Obecní úřad Janovice zve občany místní části
Janovice – Bystré na veřejnou schůzi, která
se bude konat ve čtvrtek 14. června 2007 v
17.00 hod. v restauraci u Toflů.
Na jednání budou zástupci Obce Janovice
a Severomoravských vodáren informovat
občany zejména o způsobu a možnostech připojení na nový vodovod.

Svoz nebezpečného odpadu
Svoz nebezpečného odpadu v naší obci proběhne dne 9. 6. 2007.
Stanoviště sběru:
- u Židků (u autobusové zastávky Chovanec)
10.30 hod. – 11.00 hod.
- Hospodářské zařízení obce - Dvoreček
11.15 hod. – 12.00 hod.
- Bystré – restaurace U Toflů
12.15 hod. – 12.30 hod.
Nebezpečné odpady jsou:
Mazací a motorové oleje, olejové filtry, televizory, obrazovky, monitory, rádia, počítače,
lednice, mražáky, sporáky, pračky, použité obaly od postřiků a jiné chemikálie, zbytky barev,
laků, ředidel, autobaterie, monočlánky, zářivky,
výbojky, prošlé a nepotřebné léky
STAROSTA OBCE JANOVICE SVOLÁVÁ
4. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JANOVICE
JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SE
USKUTEČNÍ
VE ČTVRTEK 7. ČERVNA 2007 V 17.00
V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU JANOVICE
PROGRAM JEDNÁNÍ:
3. OVĚŘENÍ ZÁPISU Z 3. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE.
4. ZPRÁVA O PLNĚNÍ USNESENÍ A VYŘIZOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK Z 3. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE.
5. ZPRÁVA O JEDNÁNÍCH RADY OBCE VE
DNECH 14. 3. 2007, 4. 4. 2007, 25. 4. 2007 A
23. 5. 2007.
6. ROZPOČTOVÁ ZMĚNA Č. 2.
7. CENA POZEMKŮ
8. ZÁMĚR – PRODEJ PLYNÁRENSKÝCH ZAŘÍZENÍ (REGULAČNÍ STANICE, PLYNOVODY).
9. ZPRÁVA O STAVU OBECNÍHO MAJETKU.
10. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE JANOVICE – ZMĚNAČ. 4.
11. ZÁMĚR – PRODEJ OBECNÍCH POZEMKŮ.
12. ZÁMĚR – KOUPĚ POZEMKŮ POD MÍSTNÍ KOMUNIKACI.
13. BEZÚPLATNÝ PŘEVOD POZEMKŮ OD
STÁTU DO VLASTNICTVÍ OBCE.
14. OBECNÍ MAJETEK – ZÁKLADNÍ ŠKOLA BYSTRÉ, OBECNÍ HOSTINEC.
15. RŮZNÉ.
16. DISKUSE.
17. NÁVRH USNESENÍ.

Zpráva sportovní komise
V neděli 29. dubna se v naší tělocvičně na
oecním úřadě konal už popáté turnaj ve stolním
tenise. Poprvé se hrálo na čtyřech stolech, což je
naše kapacitní maximum. To způsobilo, že celý
turnaj měl velmi rychlý průběh.
Šestnáct hráčů bylo losem rozděleno do čtyř
skupin, kde hráli každý s každým. První tři
vytvořili dvě nové skupiny, kde hráli znovu kaž-

krátce z obce
Studny, odpadní vody
Upozorňujeme občany, že termín pro podání
žádosti o prodloužení platnosti povolení k odběru povrchových nebo podzemních vod a žádosti
o povolení k vypouštění odpadních vod je nutné
podat nejpozději do 30. 6. 2007 na odbor životního
prostředí MÚ ve Frýdlantě nad Ostravicí. Potřebné
formuláře jsou k dispozici na obecním úřadě.
Palivové dříví
Pokud máte zájem o odkup měkkého palivového
dříví (lípa), neváhejte! Poslední zbytky jsou ještě k
dispozici. Pro více informací můžete volat 558 677
877 – p. Velička.
Svoz nebezpečného odpadu
Dne 9. 6. proběhne v Malenovicích sběr
nebezpečného odpadu, a to na těchto místech:
- parkoviště konečná v době od 08,00 do 08,30 h
- hostinec Borová v době od 08,45 do 09,00 h
Upozornění na uplynutí lhůty
pro zaplacení poplatků
Upozorňujeme občany, že lhůta pro zaplacení
poplatků (odpady, poplatek za psa, atd.) uplynula
31. 3. 2007. Pokud jste ještě poplatky nezaplatili,
učiňte tak co nejdříve!

dý s každým. Teprve pak se hrálo vyřazovacím
způsobem.
Celý turnaj měl jednu zvláštnost. Dva aktivní
hráči nastupovali do všech zápasů s tzv. hendikepem, a to Ing. Lumír Herec s hendikepem 2
a Tomáš Karásek s hendikepem 6. V praxi to
znamenalo, že kterýkoli hráč proti nim nastoupil
na začátku setu, hraného do 11 bodů, vedl 2:0,
respektive 6:0. I když se ten náskok zdá přímo
smrtelný, dovedl této situace využít R. Maderský, který ve finále porazil T. Karáska a stal se
tak celkovým vítězem.
Dík patří R. Maderskému také za to, že sponzoroval velmi dobré občerstvení.
V ročník soutěže „O pohár Lysé hory“
V rámci každoročně pořádaných Frýdlantských
sportovních her proběhne 9. 6. 2007 již V. ročník jednodenní motocyklové soutěže, jejíž trasa povede také přes území obce Malenovice.
Obecní úřad v Malenovicích upozorňuje občany na zvýšený výskyt motocyklů v obci.

jubilea
V měsíci červnu 2007 oslaví jubileum:
Paní Anna Baheníková – 90 let
Pan Zdeněk Martínek – 60 let
Paní Bohuslava Kmošťáková – 50 let
Pan Radim Valas – 40 let
Pan Pavel Kuběna – 30 let
Oslavencům přejeme všechno nejlepší, hodně
štěstí, elánu, optimismu, splnění všech přání a do
dalších let pevné zdraví, klid a rodinnou pohodu.

