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Malenovice

Mladí hasiči z Malenovic v roce 2019

slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
nevím, jak vnímáte únor vy, ale podle mě je to zvláštní měsíc plný protikladů. Nejkratší,
a přece se snad nejvíc vleče, poslední zimní, a přesto bývá nejchladnější. Únor je měsíc
masopustu – plesovou sezónu střídá postní doba. Po odvážných novoročních předsevzetích
přichází čas na jejich rutinní naplňování. Zpod karnevalové masky nás poťouchle pozoruje
obyčejná každodennost, která si namísto heroického vzepětí žádá neméně hrdinnou vytrvalost. Ve své rozporuplnosti jako by nám únor ukazoval, že věci často nejsou jednoznačné,
jednoduše černé nebo bílé.
Myslím, že tuto charakteristiku přitom můžeme krásně vztáhnout i na aktuální otázku odkanalizování obce. Také ta patří k záležitostem velmi komplikovaným, na které je možno
(a vlastně i nutno) nahlížet různým způsobem. Právě kanalizace totiž náleží nepochybně
k věcem potenciálně nejprospěšnějším a nejpotřebnějším, zároveň je ale její vybudování jedním z nejnáročnějších projektů vůbec – po stránce technické, finanční, organizační… Řada
důvodů, jako je ekologie, zpřísňující se legislativa nebo třeba i uživatelský komfort, hovoří
jasně pro. Na druhou stranu jsou zde i přesvědčivé argumenty proti – v ekonomické rovině
jde především o vysoké náklady na její vybudování či platba stočného, komplikace jsou ale
spojeny například i s „rozkopáním“ silnic. A to je jen zlomek – kladných i záporných argumentů a připomínek.
Proto je potřeba, aby v této otázce – tedy zda obec k vybudování kanalizace přistoupí, či
nikoli – bylo rozhodnuto po důkladném zvážení všech hledisek, aby o tom rozhodli po zralé
úvaze dobře informovaní občané. A aby se pokud možno v co největší míře shodli. Děkuji
všem, kteří se již s pořízenou a zveřejněnou studií seznámili – na veřejné prezentaci či
na internetu. Na ty z vás, kteří jste se k tomu ještě nedostali, bych rád apeloval, abyste i vy
věnovali této otázce svůj čas a pozornost. Studie je nadále k dispozici na stránkách obce,
v tištěné podobě je pak k nahlédnutí na obecním úřadu.
Je mi jasné, že diskuse k tomuto problému nebude jednoduchá. Věřím však, že pokud
ji udržíme v konstruktivní rovině, pak přinese nejen řadu podnětných názorů a nápadů, ale
dovede nás i ke správnému rozhodnutí.
Děkuji vám za váš aktivní zájem o dění v obci a přeji vám krásný únor…

Pavel Kuběna, starosta

CVČ U Rosničky informuje
Milí přátelé Rosničky,
leden utekl jako voda a na Rosničce se
stále něco děje. V druhém lednovém týdnu
proběhla v sále Obecního domu Povánoční
burza oblečení, hraček a sportovních potřeb.
Děkuji všem prodejkyním za skvělou spolupráci a v březnu se budu těšit na Jarně-letní
burze. Bližší informace napíši příští měsíc.
Velice nás těší váš zájem o letní příměst-

ské tábory. Kapacity se
postupně plní, pokud máte
zájem o Rosničkový tábor,
neváhejte. Na webu a FB
je vždy uveden aktuální
stav volných míst.
V sobotu 15. 2. od 15.00 se bude v Hospodě pod Borovou konat maškarní bál, všechny
děti a jejich doprovod jsou srdečně vítány.
V týdnu 24.–28. 2. jsou jarní
prázdniny. Rosnička plánuje celotýdenní program s možností přihlášení na jednotlivé dny. Plakát
bude k dispozici v nejbližších dnech
(do doby uzávěrky Mikroregionu
jsem neměla potvrzenou jednu plánovanou akci) na www.urosnicky.
eu, na FB Rosnička Malenovice
a v našem centru.
Přeji všem veselý únor plný smíchu a masek.
teta Blanka

Loni jsme poskládali 1 družstvo mini, 2
družstva mladších a stěží jedno družstvo starších.
Tréninky probíhaly vždy v pátek, a to v pevně stanovenou dobu od 17.00 a pak každých
45 minut jiné družstvo. Také jsme se již tradičně zúčastnili Moravskoslezské ligy mladých
hasičů (MSL MH), která má největší prestiž
v našem regionu a má 15 ligových kol, konaných během sezóny vždy v jiné vesnici.
Kategorie mini bohužel ještě nemá svou
ligu, kterou bychom jistě vyhráli. V kategorii
starší žáci jsme letos, dle očekávání, nedosahovali na nejvyšší příčky. Zato v kategorii mladších žáků jsme letos kralovali. V této
kategorii se nám podařilo poskládat hned dvě
družstva. Jednak loni moc mladších nepřešlo
do starších a také z kategorie mini přešlo hned
pět mladých borců, kteří tvořili jádro družstva
B. Byli to: Ríša, Maty, Lucka, Mikuláš a Paťa.
V MSL MH jsme během roku s tímto družstvem
posbírali celkem 3x 3. umístění, což je dle nás
krásný výsledek, na to, že většina z týmu jsou
sedmileté děti, přičemž v této kategorii mohou
nastoupit až do věku 12 let.
V této kategorii byl v lize velký boj – výsledky byly hodně vyrovnané, a dokonce jedno
kolo před koncem ligy jsme mohli být celkově na 3. až 10. místě v závislosti na výsledku
z posledního kola. Nakonec jsme skončili těsně pod pomyslnou bednou – 4. místo, přičemž
na 3. místo chybělo opravdu málo. Na naše
druhé družstvo v této kategorii je to velice
pěkný výsledek. Nejlepšího času jsme dosáhli
v Nýdku – 16,54 s.
Družstvo Mladší A je složené z borců, kteří
trénují již několik let, tedy to rozhodně nejsou
žádní nováčci, a my jsme je měli před sezónou
za hlavní favority celé ligy, což také během
roku potvrdili svými výsledky. Až na jeden neplatný pokus, který byl způsoben tím, že nám
zůstal koš v kádi, a dvou lehce nepovedených
soutěží, kdy skončili na 13. a 10. místě, jsme
byli celkem 10x první a 2x druzí. Celkově jsme
tedy uhájili roli favorita a MSL MH v této kategorii vyhráli. Nutno ale říci, že nám tým
z Trojanovic celkem slušně dýchal na záda
a nejednou jsme se o celkové vítězství v lize
obávali. Nejlepšího času jsme dosáhli na Lubně – 13,96 s. Naši borci byli natolik obdivovaní
a žádaní, že si je fotili i fotografové při akci dokonce z hřiště, kde právě prováděli svůj požární útok a jeden se jim připletl do cesty. Načež
jsme pak opakovali svůj útok.
Mimo tyto soutěže jsme navštívili i noční
soutěž v Oprechticích, která se dětem již několik let líbí. Na podzim jsme s dětmi navštívili profesionální hasičskou stanici ve Frýdku
Místku, dále jsme pak byli v kině na pohádce,
jedno družstvo se zúčastnilo i Malcupu a měli
jsme s dětmi besedu o základech první pomoci

a prevence požární ochrany.
Na tento rok plánujeme obhájit vítězství
v kategorii mladší v MSL MH. Věříme, že budeme znovu pořádat jednu ligovou soutěž, při-

čemž máme plánovanou změnu termínu. Bude
to v neděli 14. 6. 2020, den po dospělácké
soutěži. 
Vedoucí hasičské mládeže

v Malenovicích – Antonín Plucnara

krátce z obce
Poplatky za odvoz
a likvidaci odpadů
Částka za odvoz a likvidaci odpadů dle nové
obecně závazné vyhlášky činí pro občany
trvale žijící v obci 450 Kč za osobu na rok.
Termín zaplacení do konce března. Majitelé rekreačních objektů, kteří v naší obci
nemají trvalé bydliště, zaplatí 500 Kč za objekt na rok. Zde je termín úhrady stanoven
do konce června. Současně s platbou budou
vydány nálepky na popelnice platné pro rok
2020. Upozorňujeme všechny, že neoznačené popelnice nebudou od 1. dubna 2020
vyvezeny.

Dětský maškarní bál

Zveme všechny malenovické děti do 10 let
na tradiční maškarní bál – v Hospodě Pod
Borovou, v sobotu 15. února od 15 hodin.

DRAMAŤÁK

Tříkrálová sbírka

Také letos prošly Malenovicemi čtyři skupinky koledníků Tříkrálové sbírky. Mezi malenovickými občany se jim podařilo vybrat pro
Charitu krásných 31 649 korun. Děkujeme…

PŘIJĎ S NÁMI TVOŘIT DIVADLO, KAŽDÉ SUDÉ PONDĚLÍ V MALENOVICÍCH.
HLEDÁME K NÁM DO KOLEKTIVU NOVÉ ČLENY, POKUD TI UŽ BYLO 12 LET,
PŘIJĎ.
BUDEME SE UČIT POMOCÍ HERECKÝCH CVIČENÍ, KTERÉ TI POMŮŽOU K ROZVOJI PŘEDSTAVIVOSTI A SCHOPNOSTI IMPROVIZOVAT.
NA KONCI ŠKOLNÍHO ROKU ZAHRAJEME PŘEDSTAVENÍ.

Kroužek vede Petra Vlčková, absolventka Konzervatoře v Brně obor herectví. Spolupracovala s Divadlem Husa na Provázku a HaDivadlem.

více info: www.urosnicky.eu

