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Leden 2020

Malenovice

VáNOČNÍ běh i s beneficí

slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
ani jsme se nenadáli a ony dlouho očekávané Vánoce jsou již nenávratně za námi. Stojíme na prahu nového roku – plni očekávání, nadějí a dobrých předsevzetí. Je s podivem,
jakou zvláštní sílu v sobě Vánoce mají. Jaké podivné kouzlo, které dokáže alespoň na malý
okamžik zastavovat rozbroje a války a v lidech odkrývat to lepší, co v každém z nás vězí.
A je velká škoda, že tak jako pravidelně slábne naše odhodlání plnit novoroční předsevzetí,
vyprchává i toto kouzlo Vánoc.
Přeji proto nám všem, aby z těch loňských svátků zbylo víc než jen prázdné krabice
od dárků a hromady balicího papíru. Abychom po celý rok chtěli být „lidmi dobré vůle“.
V plném kostele na předvánočním benefičním koncertu, jehož výtěžek přinesl přes 43 tisíc korun na opravu střechy kostela, myslím nám všem připadalo, že to není tak úplně
nemožné…
Do nového roku vám přeji hodně zdraví a životní energie, štěstí a celkové spokojenosti.
Pavel Kuběna, starosta obce



Studie odkanalizování obce
Malenovice je dokončena
Díky dotaci poskytnuté z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci programu Podpora
návrhu řešení nakládání s vodami na území,
příp. části území, obce pro roky 2019–2020
má obec Malenovice k dispozici novou Studii
odkanalizování obce.
Veřejná prezentace výsledků studie proběhne na speciální schůzi zastupitelstva dne 23.
ledna 2020 od 18 hodin. Pracovníci společnosti
Aquecon, která studii zpracovávala, zde představí varianty řešení i návrh dalšího postupu.
Náklady na pořízení studie byly

166 020,47 Kč, přičemž dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje pokryje dle smlouvy
74,87 %.
Celá studie ve formátu .rar je k dispozici ke stažení ne webových stránkách obce
a v tištěné podobě je pak k nahlédnutí
na Obecním úřadě v Malenovicích.

Poslední předvánoční páteční večer patřil
již tradičně sportovnímu klání. Letos se totiž
pod záštitou starosty obce konal již 3. ročník
VáNOČNÍHO běhu Malenovicemi.
Perfektní zázemí nám opět poskytly prostory Obecního domu, ve kterém se to po 16. hodině začalo hemžit velkými i malými závodníky ve vánočních maskách. Santovské čepice,
andělská křídla, baňky, svítící řetězy – to vše
jste mohli vidět různě navěšené a namotané
na svátečně naladěných závodnících. První
kategorií, která se postavila na start, byli naši
nejmenší benjamínci (0–6 let), mezi kterými
si na trati cca 150 metrů vybojovala prvenství
Hanička Bulavová. Po nich rovnou startovaly
kategorie mladších žáků (7–10) na necelý kilometr dlouhou trasu. Mezi děvčaty doběhla
první Sabina Jurošová a mezi kluky vyhrál Ra-

V sobotu 14. 12. 2019 se hasiči sešli na výroční valné hromadě, aby zhodnotili činnost
sboru za uplynulý rok.
Samozřejmě hlavním úkolem hasičů je prevence požární ochrany a příprava k případným
zásahům. Naše jednotka je zařazena do JPO
V, to znamená s místní působnosti. Výjezdová
jednotka čítá 14 členů splňujících požadavky
na práci hasiče. Máme vyškolené 3 velitele
družstev, 4 strojníky a 6 hasičů na práci s pilou. V roce 2019 bylo vyhlášeno 11 poplachů.
Jednalo se o spadlé elektrické vedení i s uhnilým dřevěným sloupem, spadlé stromy přes
komunikaci, začalo hořet palivové dříví u zdi
chaty, hasili jsme ohniště v lese, byli jsme
povolání k zatopeným sklepům i k likvidaci
bodavého hmyzu. 20. 10. 2019 jsme zasahovali u hořícího dřevěného domu, kde naše

Informace

Zveme všechny občany na veřejnou prezentaci Studie odkanalizování obce Malenovice, která se uskuteční ve čtvrtek 23. ledna
od 18 hodin v sále Obecního domu.
• Na obecním úřadu jsou pro seniory zdarma k vyzvednutí tzv. Obálky života, které
po vyplnění potřebných údajů usnadní zdravotníkům případné poskytnutí první pomoci.
• Od ledna byl posílen svoz plastů a papíru, nově se budou kontejnery pro tento tříděný odpad vyvážet každý týden. Děkujeme, že
tříděním pomáháte snižovat podíl směsného
odpadu a náklady na odpadové hospodářství.
• Ministerstvo vnitra potvrdilo platnost
obecně závazných vyhlášek k místním poplatkům, schválených na listopadové schůzi
zastupitelstva. Od 1. 1. 2019 tedy platí nové
vyhlášky k poplatku z pobytu (dříve rekreační
a ubytovací), za psa a za odpady. Celé znění
najdete na webových stránkách obce.

Jedlé oleje a tuky patří
do speciální popelnice

v týdnu od 13. 1. do 16. 1. 2020
•
•
•
•
•

pondělí 13. 1. pouze výkup 8.00 – 12.00, 16.00 – 18.00
úterý 14. 1.
prodej
8.00 – 12.00, 16.00 – 18.00
středa 15. 1. prodej
8.00 – 12.00, 16.00 – 18.00
čtvrtek 16. 1. prodej
8.00 – 12.00, 16.00 – 18.00
výdej neprodaného zboží a výplata peněz: v pondělí 20. 1.
v čase 8.00 – 12.00 a 16.00 – 18.00 (jindy po tel. domluvě)

kategorie (muži – Tomáš Král, ženy – Miluše
Plevová, děti – Barča Chromčáková). Na závěr zbývalo losování tomboly, která díky
sponzorům byla velmi bohatá, a každé startovní číslo si odneslo domů alespoň nějakou
drobnost.
Poté bylo pro závodníky přichystáno příjemné posezení, které se protáhlo do pozdních večerních hodin. Celá akce měla přitom
tentokrát i benefiční rozměr. Každý, kdo si dal
„pivo pro Iggyho“, přispěl na opravu střechy
borovského kostela sv. Ignáce – na dobrovolných příspěvcích se touto cestou vybralo
krásných 3 500 korun. Ráda bych tímto poděkovala závodníkům za účast, pomocníkům
za odvedenou práci a všem popřála do nového roku (nejen) spoustu odběhnutých kilometrů. 
Barbora Mikušová

Výroční valná hromada 2019 SDH Malenovice

obecního
úřadu
•

Na 21. ročník tradičního krmení zvířátek dorazilo i přes nepřízeň počasí 81 účastníků a 6 psů.

dim Gorgoš. Kategorii starších žáků (11–14)
už čekaly 2 km přes místní Borovský kopec,
který všechny závodníky řádně prověřil. Ovšem naše malenovické děti nezastrašil, a tak
si pro první místo mezi holkami doběhla Barča
Ningerová a mezi kluky Vašek Přikryl. Kategorie juniorů a dospělých čekalo čtyřkilometrové
kolečko kolem téměř celé vesnice. Tady už
bohužel první místa přebrali přespolní. Mezi
juniorkami bodovala Terka Nováková z Třince
a mezi kluky Vláďa Macura ze Sedlišť. Kategorii dospělých mezi muži i ženami ovládli
suverénními časy běžci z Lubna – Vladan Šindelek a Barbora Mikušová.
Po vyhlášení nejrychlejších běžců byly oceněny vánoční masky, pro které mohli po celý
večer hlasovat všichni přítomní. Tady Malenovičtí nedali nikomu šanci a obsadili všechny

Od 17. prosince 2019 jsou v Malenovicích
nově umístěny černé kontejnery s oranžovým
víkem určené pro sběr použitých jedlých olejů a tuků. Rozmístěny jsou na obvyklých separačních místech – u kapličky, na parkovišti
u Rajské boudy, u Šikýřů a u Tkáčů).
Třídění tuků a olejů má svá pravidla. Olej
by měl být zbaven hrubých nečistot. Nádoba,
ve které se tuk či olej do kontejneru vhazuje, nesmí být skleněná, ale plastová, a musí
být dobře uzavřená. Kontejnery mají černý
kulatý otvor na vhoz a oranžová víka bývají
uzamčená, aby se do nich lidé nemohli dostat. Kontejnery také nejsou určeny pro použitý motorový olej.
Použité jedlé oleje a tuky se po důkladném
pročištění používají k výrobě biopaliva. Jsou
tedy cennou surovinou a neměly by končit
ve směsném odpadu či odpadních vodách.

jednotka zůstala na místě jako požární hlídka
až do ranních hodin, kdy se objekt předal majiteli. O čtyři dny později hořela chata, ale oheň
zdaleka nenapáchal takové škody jako předešlý požár. Během roku jsme se v hasičárně
scházeli na školeních a brigádách potřebných
k odbornému vzdělání jednotky a udržování
provozuschopnosti techniky.
Je třeba připomenout, že i požární sport je
fyzickou přípravou požární jednotky. Soutěžní družstvo mužů zahájilo sezonu Okrskovou
soutěží v Pržně, kde vyhráli. Během roku se zúčastnili mnoha mimoligových soutěží i soutěží
zapsaných do programu Moravskoslezské ligy,
kde nakonec obsadili 13. příčku. Na start několika soutěží se postavili naši muži i v kategorii
„nad 35 let“, „nad 40 let“ i „nad 50 let“. Výborných výsledků dosáhli mladí hasiči. Hasiči se
zapojují i do života v obci a připravují nebo se
podílejí na již tradičních akcích. Rok 2019 jsme
zahájili Hasičským večírkem v Hospodě pod
Borovou. Kdo měl chuť poměřit své síly s ostatními, mohl si 31. 3. 2019 vyšlápnout na čas
na Lysou horu. 30. dubna hasiči za pomoci přihlížejících u hasičárny postavili májku. Kácení

máje se smažením vaječiny proběhlo v rámci
dětského dne. Po roce se uskutečnila i soutěž
v netradičních disciplínách MALCAP, a to 28.
září. Velmi dobré ohlasy máme i na naše soutěže. Dětská soutěž – 4. května to byl už 5. ročník soutěže „O pohár SDH Malenovice“ a soutěž byla započítána do hodnocení MSL MH.
Dobře hodnocen byl i 15. ročník „Borovského
kopce“, konaný v sobotu 18. května 2019. Nesmíme zapomenout ani na tradiční Pouť hasičů
12. května v kostele na Borové.
Děkujeme OÚ v Malenovicích, všem občanům a sponzorům za jejich přízeň a věříme,
že bude pokračovat i nadále. V letošním roce
ukončili čtyři členové jednotky výjezdovou kariéru a dali prostor mladším hasičům. Patří jim
velké poděkování za to, co pro jednotku a občany udělali. Díky patří i členům našeho sboru, kteří se podíleli na dobrém chodu všech
akcí a jejich rodinám za trpělivost a podporu.
Přejeme vám hodně štěstí, zdraví a rodinné pohody v roce 2020. Výjezdové jednotce
přejeme co nejméně vyhlášených poplachů,
a když už, tak ať jsou vždy výjezduschopní,
a hlavně se ve zdraví vrátí zpátky!  Hasiči

Milé děti, milí přátelé,
vítejte v novém roce 2020, ale než všem
popřeji vše dobré, dovolte mi malé rosničkové ohlédnutí za posledním měsícem loňského
roku…
V prosinci bylo v Obecním domě a na Rosničce pěkně rušno – Mikulášská nadílka, Ježíšek v herně i VÁnoční BĚH Malenovicemi
– všechny akce se pořádně vydařily. Děti,
dospělí i my, tety Rosničky a děvčata z obce,
jsme se bavili.
V lednu se připravuje Povánoční burza

oblečení, hraček a sportovních potřeb. Pozor, oblečení již budeme přijímat
pouze od registrovaných
prodejců (rezervační SMS
2. 1. od 8 hodin).
Kdo má zájem o rosničkovské letní tábory,
koukněte na www.urosnicky.eu a od 6. ledna
můžete posílat přihlášky.
S přáním úspěšného roku plného lásky,
pohody, pevného zdraví a krásných zážitků teta Blanka

CVČ U Rosničky informuje

Prodávající si prodejní místa rezervují pomocí SMS od 2. 1.
od 8.00 na tel. čísle: 724 144 368.
K prodeji přijímáme pouze čisté a jen mírně obnošené oblečení,
obuv.
Max. limit pro jednoho prodejce je 50 kusů!
Žádáme prodávající, aby dostatečně pevné cedulky na zboží
důkladně připevnili.
Na cennější kousky (nad 500 Kč) obuvi nebo sport. náčiní
doporučujeme napsat inzerát, prodávající budou mít k dispozici
nástěnku k vyvěšení.

Ježíšek naděloval i pod stromečkem v naší rosničkovské herně…

