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Malenovice

Hasiči oslavili osmdesát let založení sboru
Sbor dobrovolných hasičů v Malenovicích
oslavil v sobotu 21. dubna 80. výročí založení.
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem,
kdo se zúčastnili oslav. Počasí bylo skvělé
a vše probíhalo dle našich představ. Vše začalo slavnostní mší svatou spojenou s hasičskou poutí ke sv. Floriánovi s otcem Petrem
Hrubišem a otcem Markem. Následně se
vydal průvod hasičů, mladých hasičů a hostů
přes náměstí do Hospody pod Borovou, kde
proběhlo slavnostní shromáždění. Na něm
jsme prezentovali historii i současnost sboru,
ocenili naše členy, předali poděkovaní a také
pamětní lity a upomínkové dárky našim hostům. Ocenění a dárky jsme nejen předávali,
ale také přebírali. Slavnostní a dojemnou atmosféru umocňovalo deset praporů, mezi nimi
i prapor naší obce. Odpoledne probíhala ukázka hasičské techniky u hasičárny.
Děkujeme hasičům z Frýdlantu nad Ostravicí, HZS MSK ze stanice Frýdek-Místek,
JSDH Ostravice a JSDH Pstruží za statickou
ukázku techniky, SDH Janovice za zapůjčení

krátce z obce
Nechte si naočkovat
čtyřnohé přátele

Stovky skautů se opět sešly na Ivančeně
Když se minulý rok konalo tradiční setkání
skautů u mohyly na Ivančeně, padal déšť se
sněhem a nevlídné počasí mnoho lidí od výstupu odradilo. Letos ale byla v sobotu 21. dubna
situace diametrálně odlišná. Počasí bylo letní,
a tak nebylo divu, že se na Ivančeně sešly
stovky, možná i tisíce skautů. V 9 hodin ti první
příchozí vztyčili státní vlajku. V 11 hodin začala
mše svatá a o hodinu později se konal ceremo-

niál u pomníku. Setkání skončilo ve 14 hodin.
Pod Lysou horu dorazili skauti ze všech
končin Moravy, přišli ale také z Polska i ze Slovenska. Nebylo tedy divu, že když se zpívala
česká hymna, plynule na ni navázala i slovenská část.
Tradiční skautské výstupy k Ivančeně se každoročně konají v dubnu o sobotě, jež je nejblíže svátku svatého Jiří – patrona skautů (24. 4).

Máte doma psa? Nenechejte tedy nic náhodě
a myslete na jeho zdraví. Očkování čtyřnohých
mazlíčků se bude opět konat v Malenovicích,
a to v pátek 18. května v 15 hodin u Obecního
domu. Majitelé psů, kteří mají o očkování zájem, by měli nejpozději do 15. května nahlásit
na obecním úřadě, o jaký druh vakcíny mají
zájem a kolik psů chtějí naočkovat. Vakcinuje
veterinář Zbyněk Konvička.

Burzy v Rosničce
mají vždy úspěch

Centrum volného času U Rosničky uspořádalo v dubnu Jarní burzu. „Děkujeme všem
prodávajícím a nakupujícím, že se zúčastnili.
Své věci nabídlo sto prodejců, což byl zatím
rekordní počet,“ uvedla vedoucí centra Miluše
Plevová. Zve tímto všechny na Letní burzu,
která se bude konat od 11. června.

jubilea
V měsíci květnu oslaví své životní
jubileum naši malenovičtí občané:
pan Ludvík Smolík – 75 let,
paní Božena Stuchlíková – 85 let

Oslavenciům přejeme všechno nejlepší,
hodně štěstí, elánu, optimismu, splnění
všech přání a do dalších let pevné zdraví,
klid a rodinnou pohodu.

koňské stříkačky. Děkujeme sborům s prapory, stejně tak i delegacím dalších sborů,
zástupcům OSH i HZS MSK. Díky patří také
oběma kněžím, starostovi obce, Hospodě pod

Borovou, muzikantům, všem, kdo napekli či
se jakkoli podíleli na tomto slavnostním dni.
Děkujeme za podporu, velmi si toho vážíme!
Malenovičtí hasiči

Sbor dobrovolných hasičů Malenovice
Vás zve na

14. ROČNÍK SOUTĚŽE „BOROVSKÝ KOPEC“
a zároveň

1. KOLO B E S K Y D S K É L I G Y
v sobotu 26. KVĚTNA 2018

HŘIŠTĚ U HASIČSKÉ ZBROJNICE
prezentace od 10.00 hodin
start prvního družstva v 11.00 hodin

Občerstvení zajištěno ☺

Občané dostanou zdarma domácí kompostéry

Obec Malenovice rozdá v květnu přes sto
kompostérů. Získají je zájemci, kteří si o ně
v minulém roce požádali v rámci dotazníkového
šetření, zjišťujícího zájem občanů o kompostéry.
„Předpokládáme, že nám vítěz výběrového
řízení dodá tyto kompostéry nejpozději do konce května. O přesném termínu budeme včas
informovat,“ uvedl starosta Malenovic Vladimír
Malarz.
Vzhledem k tomu, že kompostérů bude dodáno více, mohou si o ně naši občané ještě
dodatečně zažádat na obecním úřadě. Zájemci
je získají po podpisu smlouvy formou bezplatné
zápůjčky a po uplynutí pětileté výpůjční doby
je dostanou do svého vlastnictví. „Zároveň se
ve smlouvě zavážou, že umožní obecnímu
úřadu kontrolu, zda jsou kompostéry využívány
k účelu správného kompostování,“ upozornil
starosta.
Na pořízení celkem 56 kusů kompostérů
o objemu jednoho kubíku a 59 kusů kompostérů o objemu dvou kubíků získala obec dotaci

z Operačního programu Životní prostředí ve výši
650 tisíc korun.
Zároveň občané ke kompostéru obdrží návod na sestavení a návod na kompostování,
a to v tištěné podobě a na hmotném nosiči dat.
„Cílem projektu je předcházet vzniku biologicky rozložitelného odpadu a tím snížit množství
bioodpadu ve směsném komunálním odpadu,“
doplnil Vladimír Malarz.
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Pojeďte na zájezd
do Luhačovic

v úterý 15. května 2018
od 8.30 a od 16.00
Přijďte si k oslavě Dne rodiny vyrobit pomocí
ubrouskové metody originální květináč nebo
zvoneček, popř. si přineste svou oblíbenou věc,
které byste chtěli vdechnout nové kouzlo.
Těším se na Vás, Blanka

Obec Malenovice pořádá zájezd pro
maminky a babičky ke Dni matek. V neděli
13. května se pojede do Luhačovic. Odjezd
je ve 13 hodin od Obecního domu. Stále
jsou volná místa, tak se přihlaste včas.

ve čtvrtek 10. května od 8.30
Přijďte si poslechnout povídání odborníka o
poskytování první pomoci, s možností nácviku.
Občerstvení bude zajištěno, děti si pohrají
v herně.
Těší se na Vás, Blanka a Ríša

Senioři pojedou
do Hradce

Zájezd pro seniory do Hradce nad
Moravicí a Arboreta u Opavy se bude konat
v úterý 26. června. Odjezd je v 7.30 hodin
od Obecního domu. Přihlášky podávejte
osobně, telefonicky na čísla 558 677 877
nebo 724 176 522 nebo emailem na ou@
obec-malenovice.cz do 15. června.
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Malenovice
Obecní dům č.p. 5

12. května 13.30–17.00 hod.
ve spolupráci

CO BU
POTŘE

• čisté jízdn

• doklad o z
(pokud ne
vyplníte p
čestné pr

• občanský

