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Prosinec 2021

Malenovice

Přístřešek na návsi vyzdobí adventní vesnička
Letošní advent proběhne bohužel opět bez velkých společenských akcí. Škoda, ale těžko s tím
asi něco naděláme. Proč si však velké akce nevynahradit něčím, co je naopak malé, až miniaturní?

K tradiční vánoční výzdobě přibyla letos v altánu na borovské návsi jedna novinka. Adventní vesnička z malovaných dřevěných domků,
v níž nechybí ani replika kostela sv. Ignáce.

Pro obec ji vlastnoručně vyrobili a obci věnovali
Barča a Radek. Děkujeme a věříme, že se idyla
z tohoto „borovského betlému“ přenese do celých předvánočních Malenovic…

slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
po roce je tu opět advent, období očekávání. Kromě tradičního těšení se na Vánoce je však
bohužel letošní předvánoční čas opět spojený i s tím, že ve vztahu k pokračující epidemii už zase
nevíme, co nás vlastně čeká.
Víme snad jen to, že vyhlídky momentálně nejsou právě růžové. K neutěšené situaci zdravotní
se navíc přidávají i krize další – na mnoho lidí dopadají problémy s dodavateli a cenami energií,
rostoucí inflace zdražuje i ostatní životní náklady a společnost se celkově jeví jako stále víc a víc
rozdělená do nesmiřitelných táborů.
Období adventu a Vánoc vnímáme jako magický čas, kdy jsme tak nějak více ochotni věřit
na kouzlo toho lepšího v nás. Nechci vás na tomto místě k ničemu velkolepě vyzývat, snad
jen obyčejně poprosit. Všichni jsme na jedné lodi, která nyní možná až nebezpečně připomíná
křehkou ořechovou skořápku. A každý z nás má svou vlastní osobní odpovědnost, k níž bychom
se všichni měli postavit čelem. Pohádková řešení nepřijdou ani v tomto kouzelném čase sama
od sebe. Buďme k sobě tedy, prosím, ohleduplní a tolerantní.
Přeji vám pokojný advent, požehnané Vánoce, hodně zdraví a sil do nového, věřme že lepšího
roku. A pokoj všem lidem dobré vůle… 
Pavel Kuběna, starosta

Obecní úřad Malenovice

Prostor kolem kapličky i separační
místo dostaly důstojnější podobu

přeje vám všem
krásný advent,
požehnané vánoční svátky
a hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti v novém roce.
Informace obecního úřadu
• 18. zasedání zastupitelstva obce Malenovice se uskuteční ve čtvrtek 9. prosince
od 18.00 v sále Obecního domu.
• Obecní kalendáře budou do schránek
distribuovány ve druhé půli prosince.
• Rozsvěcení vánočního stromu spojené
s mikulášskou nadílkou jsme bohužel i letos
nuceni z epidemiologických důvodů zrušit.

Mikulášskou nadílku si budou moci děti
vyzvednout podobně jako v loňském roce
na Rosničce ve středu 8. a ve čtvrtek 9. 12.
v čase 8.00–12.00 a 16.00–18.00.
• VáNOČNÍ běh, plánovaný na pátek 17.
prosince, se uskuteční v rámci možností daných aktuálně platnými protiepidemickými
opatřeními.

CVČ U Rosničky informuje
Milé děti, rodiče a přátelé
Rosničky,
listopad je za námi. Prvního sněhu jsme se nedočkali
na Martina, ale až koncem měsíce. Nevadí,
svatomartinské posezení v sobotu 13. 11.
jsme si užili tak jako tak. Děti si v herně vyrobily krásné lucerničky, se kterými jsme se
průvodem vydali Martina hledat. Našli jsme jej
na louce za kostelem sv. Ignáce. Děti si bílého
koníka pohladily a po návratu na Rosničku se
v herně pustily do zdobení rýžové husy. Dospělí si poseděli u dobrého vínka, domácích
paštik a domácích šlehačkových rohlíčků.
Účast byla veliká a zpětná vazba pozitivní,
což je to hlavní.
V úterý 23. 11. proběhla v herně Předadventní dílnička. Děti i dospělí vyráběli drobné
dárky, skleničku koupelové soli a šumivá zvířátka do koupele. Celkem si dárečky vytvořilo
11 dětí a všem se moc povedly.

V sobotu 27. 11. proběhla (byť s nutnými
pandemickými omezeními) Tradiční adventní
dílna. Rosničku provonělo jehličí, děti v dětské
dílničce tvořily vánoční přání, dospělí vyráběli
věnce a ozdoby všeho druhu. Atmosféra byla
úžasná a naladila nás na vánoční čas.
V prosinci je v Rosničce plánováno několik
akcí, uvidíme, jak se epidemiologická situace
vyvine, včas dáme vědět na FB Rosnička Malenovice, www.urosnicky.eu, pomocí SMS.
Mikulášskou nadílku si budou moci děti vyzvednout na Rosničce ve středu 8. a ve čtvrtek 9. 12. v čase 8.00–12.00 a 16.00 – 18.00.
11. 12. – 4. Turistická sobota – Obrázkovou
cestou na Javořinku a k Dřevěné zvoničce
15. 12. – Ježíšek zavítá do herny
17. 12. – Vánoční posezení seniorů při čaji,
kávě a dobrůtce (pokud to situace dovolí)
Herna bude od 22. 12. do 2. 1. zavřená.
V roce 2022 se můžete těšit na novinky:
- zimní tajemné spacákování v herně
- bobovačku u kostela
- půjčovnu stolních deskových her
- divadelní představeníčka s dílničkou
- přednášku Zázračné houby
- Knihovnu za odměnu
- pravidelné akce pro seniory
Přeji, ať se každému splní jeho přání, ať
jsou všichni zdraví, pohodu a klid.

Teta Blanka

Na přelomu října a listopadu proběhla
rekultivace separačního místa u kapličky.
Úprav se v té souvislosti dočkala i příjezdová komunikace k sběrným nádobám a prostor před samotnou kapličkou.
Dříve nevzhledné, rozblácené prostranství tak získalo nový zpevněný povrch.
Zvonové nádoby na tříděný odpad, které
dosud hyzdily bezprostřední okolí kaple,
byly přesunuty dál a rozmístěny podél cesty
ke kravínu. Zásadní změna se týká rovněž
nádob na směsný odpad. Podobně jako
v jiných obcích jsme totiž přistoupili k tomu,
že velké vanové kontejnery byly (a to nejen
u kapličky) nahrazeny nádobami o velikosti
klasických 1100 litrů, které by již neměly tolik svádět k nedovolenému odkládání velkoobjemového či stavebního odpadu, jež zby-

tečně, a přitom výrazně zvyšovalo náklady
obce na likvidaci odpadu.
Na místě již přibyly také cedule upozorňu-

jící na zákaz parkování platný v celém prostoru. Na jaro je pak plánováno dokončení
finálních terénních úprav a výsadba zeleně.

Pořad bohoslužeb farnosti Borová během adventu a Vánoc
Počínaje sobotou 27. 11. se v 17 hodin konají sobotní mše sv. s nedělní platností,
pravidelná nedělní bohoslužba na Borové zůstává v 8.30, na Pržně v 10.00.
Na Štědrý den, v pátek 24. 12., od 16.00 na Pržně, od 21.00 na Borové
Na Boží hod vánoční, v sobotu 25. 12., v 8.30 na Borové, v 10.00 na Pržně
Na Štěpána, v neděli 26. 12., v 8.30 na Borové, v 10.00 na Pržně
Na Silvestra, v pátek 31. 12., v 17.00 na Borové
Na Nový rok, v sobotu 1. 1., v 8.30 na Borové + v 17.00 tamtéž s nedělní platností

Aktuální informace k decentrální kanalizaci

V souvislosti se studií decentrální kanalizace upozorňujeme občany na poslední možnost
zapojit se do plánované dotační výzvy.
V sobotu 29. a neděli 30. ledna bude projektant obcházet všechny, kteří vyplnili (nebo ještě
vyplní) dotazník zájmu, a bude na místě řešit
konkrétní možnosti technického řešení.
Pokud dosud váháte a přitom nemáte odkanalizování své nemovitosti vyřešeno v souladu s platnou legislativou, vezměte, prosím,
v úvahu, že orgány ochrany životního prostředí

mohou již nyní případné porušování zákonných
povinností (např. nepředložení dokladů o pravidelném vývozu žumpy) pokutovat částkou
ve výši několika desítek tisíc korun.
Zapojení do systému decentrální kanalizace přitom představuje relativně jednoduchou
a pohodlnou cestu, jak si tyto záležitosti dát
do pořádku.
Dotazník zájmu najdete na webových stránkách obce, v případě dotazů se neváhejte obrátit na obecní úřad.

Veselé vánoční slití oleje

Uklizený a nazdobený byt, svítící stromeček, tóny koled – a také syčení oleje a vůně smaženého kapra a dalších tradičních dobrot. Vánoce jsou
zkrátka čas, kdy v kuchyni olej teče proudem a po řízku s chutí sáhne i zapřisáhlý vyznavač zdravého stravování. Pokud olej už dávno třídíte, není co
vysvětlovat. Ale jestli jste se ještě neodhodlali, je přesně tohle ta správná
doba s tím začít.
Určitě nechcete, abyste uprostřed vánočních svátků museli náhle řešit ucpaný odpad v kuchyni či na toaletě nebo havárii odpadního potrubí
v celém domě. A věřte, že ani příroda není zvědavá na ty spousty oleje
ze všech domácností, které by se na ni přes odpadní vody valily. Abyste
tomu všemu zabránili, stačí opravdu málo. Najít doma prázdnou PET lahev
s víčkem a zbylý olej z kuchyně místo do odpadu přelít do ní.
Vzpomeňte si na to, až nasmažíte všechny ty filety z kapra nebo hory
křupavých řízečků, až vám z vánočních vinných klobás zbyde jen mastný pekáč potažený vrstvou sádla a šťávy
z masa nebo až o Silvestru naaranžujete
do mističek všechny ty dobroty nakládané
v oleji. Kapka ke kapce a uvidíte, že po svátcích máte PET lahev plnou. A přidat můžete
i zapomenutý kus pevného tuku, který se
najde v lednici zastrčený někde vzadu ještě
od pečení cukroví.
K nové tradici vánočního slévání použitého oleje tak můžete přidat i tradici povánoční
procházky k olejové popelnici s naplněnou
PETkou a pozorovat, kolik sousedů se do třídění pustilo s vámi. My vám slibujeme, že
se postaráme o to, aby naše popelnice ani
o svátcích, ani v novém roce nikdy nepřetekly.

