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Malenovice

VáNOČNÍ běh Malenovicemi podruhé
(a jistě ne naposled)
slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
přelom roku bývá obdobím bilancování a nejrůznějších předsevzetí. Pod dojmem pohádkově laděných Vánoc jsme odhodláni být lepšími, chceme se zbavit zlozvyků, máme
velké plány. Naše nadšení však většinou vyprchá dřív, než si zvykneme na novou číslici
v letopočtu. Přesto se tato situace rok co rok opakuje a my tak nějak doufáme, že letos
už to vyjde.
Přeji vám všem, ať vám všechna vaše předsevzetí vydrží co nejdéle. Ať pohoda vánočních svátků přejde i do dalších, obyčejných dní nového roku 2019. Přeji vám, ať je to rok
úspěšný, naplněný štěstím, zdravím a spokojeností. (Letos už to určitě vyjde…)


Pavel Kuběna

Beskydský Stolnotenisový Klub
– BSK Malenovice

Po první polovině sezóny se hráči z Malenovic umístili v polovině tabulky na 7. místě
s 26 body, kdy jim chybí 8 bodů na prvního
postupujícího. Hráči z Malenovic se i tak po-

Okresní soutěž 2. třídy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Tabulka:
družstvo
PU V
Sokol Staré Město
11 7
Sokol Krmelín
11 6
Sokol Skalice B
11 6
TTC Vendryně B
11 7
TTC Bystřice B
11 6
Sokol Dobrá B
11 6
BSK Malenovice
11 5
TTC Třinec B
11 4
ST Kozlovice D
11 3
Beskyd Líštná
11 2
KST Dolní Lomná B 11 2
Spartak Jablunkov B
11 1

R
3
4
4
1
1
1
3
1
0
1
1
2

P
1
1
1
3
4
4
3
6
8
8
8
8

K
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

skóre body
119:79 34
117:81 32
121:77 32
120:78 30
108:90 26
109:89 26
114:84 26
81:117 18
84:114 12
69:129 10
71:127 10
75:123 8

kusí v druhé části sezóny o postup do vyšší
soutěže.
Nejúspěšnějším hráčem je Lukáš Novák
s 79,55 %, Jan Kaloč 59, 09 %, Roman Liberda 52,50%, Richard Tkáč 27,78 %.
Ve čtyřhře mají Lukáš Novák a Jan Kaloč
plných 100 % úspěšnosti. Bez jediného prohraného zápasu!
Utkání se odehrávají v tělocvičně obecního
úřadu. Všichni hráči uvítají vaši podporu!

BSK Malenovice – soupiska:

1. Lukáš Herec
2. Roman Liberda
3. Lukáš Novák
4. Jan Kaloč
5. Richard Tkáč
6. Lumír Herec
7. Jan Stávek

V pátek 14. 12. mohli občané a kolemjdoucí
u Obecního domu ve večerních hodinách pozorovat zvýšený pohyb různě osvětlených, světélkujících a jinak vánočně ozdobených běžců.
V Malenovicích se totiž nezahálí ani s blížícími
se svátky.
Letošní již 2. ročník běžeckých závodů proběhl pod záštitou starosty a oproti loňskému roku
narostla účast na téměř pět desítek závodníků
všech věkových kategorií. Dětští závodníci začínali na délce cca 200 metrů, ti větší pak zvládli
zhruba kilometrovou nebo dvoukilometrovou
trať. Ovšem junioři a dospěláci se vydali na trasu dlouhou cca 4 km, která je provedla velkou
částí obce.
Start, cíl a veškeré zázemí bylo poskytnuto
ve venkovních i vnitřních prostorách Obecního
domu. Malenovičtí občané tvořili velkou část
startovního pole, což se také projevilo ve výsledkové listině a následně na stupních vítězů.
Pokud vypíchneme nejlepší malenovický mužský a ženský výkon, tak mezi muži zabodoval 1.
místem v kategorii do 39 let David Pleva a mezi
ženami pak Kateřina Smutná, která si suverénně doběhla pro celkové vítězství mezi ženami
bez rozdílu věku.
Po celé trvání závodů probíhala anketa o nejlepší vánoční kostým, jejíž vítěze následně vyhlásil a ocenil starosta obce. Všichni závodníci
se mohli zúčastnit také bohaté tomboly, a tak
nakonec téměř nikdo neodcházel s prázdnou.
Po ukončení závodů v příjemné atmosféře
provoněné svařeným vínem pokračovalo posezení pro všechny, kteří si chtěli společně užít
tento předvánoční čas. Za letošní krásné ceny
bychom rádi poděkovali sponzorům Kimicar,
Auto Moto Přikryl, Beskydská likérka, Revírní
bratrská pokladna, mrazírny Tesař a Obec Malenovice. Všem děkujeme za účast a těšíme se
zase za rok. 
Canicross Beskydy

Výroční valná hromada SDH Malenovice
Bratři a sestry hasiči, vážení hosté… Těmito
slovy zahájil starosta sboru Výroční valnou hromadu SDH Malenovice v sobotu 15. 12. 2018.
Ve své zprávě starosta hodnotil především aktivity celého sboru, co se nám povedlo a kde máme
rezervy.
Vedoucí mládeže mluvil o výborných výsledcích našich mladých hasičů. Velitel nás informoval o práci výjezdové jednotky a další zprávy
přednesli členové z pohledu svého působení
ve sboru. Naše jednotka je zařazena do JPO V,
to znamená s místní působností. Výjezdová jednotka čítá 14 členů splňujících požadavky na práci hasiče. Během roku se schází na školeních
a brigádách potřebných k odbornému vzdělání
jednotky a udržování provozuschopnosti techniky. Máme vyškolené tři velitele družstev, čtyři
strojníky a šest hasičů na práci s pilou. V roce
2018 výjezdová jednotka řešila 9 událostí. První

výjezd nahlášený jako požár lesa se nakonec
ukázal jako planý poplach. Šlo o neohlášené
pálení klestu dřevorubci. Další výjezd nás zavedl
k Satinským vodopádům. Jednalo se o záchranu
dvou vyčerpaných belgických důchodců. Pak
následoval výjezd k ucpané propusti pod cestou
v Satině. Další zásahové akce se týkaly likvidace
bodavého hmyzu. Jak náš velitel nezapomněl
zdůraznit, je velmi důležité, že naše JSDH byla
vždy schopná výjezdu, a hlavně že se všichni
vrátili ve zdraví zpátky! A věřme, že to tak zůstane i nadále.
Nedílnou součástí přípravy hasičů je požární sport. Družstva mužů i mužů nad 35 let byla
zapojena do programu Beskydské ligy. Muži
ve výsledku obsadili hezké 4. místo a muži „nad
35 let“ svou kategorii vyhráli. Několika soutěží se
zúčastnili a dobrých výsledků dosáhli i muži „nad
50 let“. Na soutěži v Nové Vsi za nás startovaly

CVČ U Rosničky informuje
Začátek kurzů, volné herny a hlídání je totožný s vánočními prázdninami, tj. začínáme
ve čtvrtek 3. ledna 2019. Od února nám začíná 2. pololetí školního roku 2018/19, chystáme
změny v rozvrhu, proto prosím sledujte aktuál-

ní informace na webu www.urosnicky.eu.
Povánoční burza v týdnu od 21. 1. do 24.
1. 2019 má změny v organizaci, veškeré informace jsou na plakátku, případně jsme vám
k dispozici na mailu či telefonicky.

Vánoce v Rosničce

Ve středu 19. prosince si děti spolu s rodiči
přiblížily atmosféru Vánoc v herně našeho centra a společně rozbalily dárky, které budou celý
příští rok sloužit k zábavě i hrám. Dárky jsme
dětem pořídili z výtěžku burz, které probíhaly
během roku. V této tradici chceme pokračovat

také v roce 2019 a již v lednu pro vás máme
nachystanou další burzu, kde můžete dobře
nakoupit, prodat nebo se potkat se známými
a kamarády, a my poté z výtěžku opět obohatíme zařízení naší herny. Děkujeme všem
za spolupráci a těšíme se na vás v roce 2019!

i ženy. Když si to spočítáme i s mladými hasiči,
tak to máme družstvo mini, mladší A a B, starší,
dorost, ženy, muži, muži nad 35 let a muži nad 50
let – to je úctyhodných 9 soutěžních týmů, které
Malenovice v roce 2018 skvěle reprezentovaly!
Náš sbor organizuje soutěž mladých hasičů
„O pohár SDH Malenovice“. Tato soutěž, i díky
pěknému dětskému hřišti, patří mezi nejkrásnější
a nejoblíbenější z ligy. V příštím roce se bude konat už 15. ročník soutěže „Borovský kopec“. Pouť
hasičů ke svatému Floriánovi v kostele na Borové je vyhlášená po okolí. Nezapomínáme na další tradiční akce jako Hasičský večírek, Stavění
máje, Kácení máje, Malcap a výpomoc obci při
různých obecních akcích.
Děkujeme OÚ v Malenovicích, všem občanům a sponzorům za jejich přízeň a věříme, že
bude pokračovat i nadále. Díky patří i členům
našeho sboru, kteří se podíleli na dobrém chodu všech akcí, a jejich rodinám za trpělivost
a podporu.
Těšíme se na setkání s vámi na akcích
v naší obci.
Do nového roku 2019 pak přejeme všem
spoluobčanům hodně štěstí, zdraví a rodinné
pohody. 
Hasiči

Mladí hasiči z Malenovic

Už je to šestý rok, co se věnujeme mladým hasičům, a pátým rokem jsme účastníci
Moravskoslezské ligy mladých hasičů. V roce
2018 jsme měli zase o jedno soutěžní družstvo víc než předešlý rok, a to o družstvo dorostu. Tedy celkem máme družstev pět – mini,
dvě družstva mladší, starší a dorost. To je kolem 40 dětí, plus několik dospělých a na soutěž nás vždy jede přes 50.
Tréninky probíhaly v pátek odpoledne. Začínali starší, a to také proto, že chtějí přiložit
ruku k dílu, a tak vynášejí sportovní nářadí
a připravují základnu a terče. Pak následovali
mini, mladší a nepravidelně i dorost. Z různorodosti kategorií lze vytušit, že každá skupina
klade odlišné požadavky na trenéry. A tak se
i náš přístup mění s každou nastoupenou kategorií.
Družstvo mini bylo v téměř nezměněné sestavě jako v minulé sezóně. Pouze jeden kluk
přešel do mladších a přibylo několik nových
tříletých špuntů. Jen výjimečně jsme na tréninku viděli trému a nervozitu v podobě slziček
před startem. V této kategorii není limit na počet členů v soutěžním družstvu, v našem případě je to tedy vždy minimálně 10. Je to oku
lahodící pohled vidět na startovní čáře a poté
také v akci takovou jednu menší školkovou třídu. Díky nasbíraným zkušenostem z loňského
roku vyhráli naši nejmenší vše, co mohli. Jen
výjimečně nebrali zlato, ale na bednu jejich
výkony vždy stačily.

V kategorii mladších se nám sešlo tolik dětí,
že za pomoci nejstarších z kategorie mini jsme
sestavili hned dvě družstva, se kterými jsme
se zúčastnili Moravskoslezské ligy mladých
hasičů, která letos měla 15 ligových kol. Družstvo A v lize obsadilo krásné 3. místo (a to
jim na druhé chyběl pouze 1 bod!). Družstvo
B bylo z jedné poloviny sestavené z nováčků
a z druhé poloviny z mini, a přesto dosáhli
na pěkné 13. místo.
V kategorii starších jsme utrpěli značné
ztráty. Na počátku sezóny muselo tuto kategorii opustit hned pět borců, kteří pro svůj vysoký
věk přešli do kategorie dorost. Nicméně i tak
se nám podařilo tým starších sestavit. A to ze
dvou kluků a jinak samých holek. Po dvouletém dominování v této kategorii v MSL MH
jsme nakonec vybojovali krásné druhé místo.
Naše dorostenecké družstvo bylo složeno
ze zmiňovaných bývalých starších, posílené
o výpomoc ze staršího družstva. Čekalo je
sice „jen“ 10 ligových kol, ale začátky nebyly
dle očekávání. Přesto se vše v dobré obrátilo
a nakonec obsadili krásné 2. místo v MSL MH.
MSL MH jsme slavnostně zakončili 20.
října 2018 ve frýdlantském Kulturním centru.
A mimo jiné jsme zvítězili v anketě „Nejsympatičtější kluci“. Rád bych poděkoval obecnímu
úřadu a sponzorům za finanční podporu. Rodičům a všem příznivcům mladých hasičů děkuji
za pomoc a podporu v průběhu celé sezony.

Vedoucí mládeže Antonín Plucnara

Advent zahájila
mikulášská nadílka

V sobotu 1. prosince, sotva se na sněhem
poprášené Malenovice snesla tma, dorazili
na borovské náměstíčko Mikuláš s andělem
a čertem. Předvečer první adventní neděle patřil totiž už tradičně rozsvěcení vánočního stromu a mikulášské nadílce.
Děti odrecitovaly a odzpívaly vánoční říkanky a písně, odnesly si balíček dobrot a pak se
i s rodiči odebraly do Obecního domu, kde program pokračoval bohatým jarmarkem a sousedským posezením u krbu.

Sbor dobrovolných hasičů Malenovice
Vás srdečně zve na

HASIČSKÝ VEČÍREK
v sobotu 2. února 2019
od 19.00 hodin
v hospodě Pod Borovou v Malenovicích

v týdnu od 21. 1. – do 24. 1. 2019
•
•
•
•
•

pondělí 21. 1. pouze výkup
8.00 – 12.00, 14.00 - 18.00
úterý 22. 1.
pouze prodej
8.00 – 12.00, 16.00 – 18.00
středa 23. 1. prodej
8.00 – 12.00, 16.00 – 18.00
čtvrtek 24. 1. prodej
8.00 – 12.00, 16.00 – 18.00
výdej neprodaného zboží a výplata peněz:
pouze v pondělí 28. 1. 8.00 – 12.00 a 16.00 – 18.00

Prosíme moc, nenoste nám cenné věci, nemáme šanci je uhlídat a
platíme případné ztráty ze svého. Věci nad 300 Kč prosíme osobně
ukázat pro evidenci, děkujeme.

•hraje

KRAKATIT
•bohatá

•vstupné

tombola

Předprodej vstupenek od 10. ledna 2019
na tel.: 775 271 509 – Silva Ramíková

150 Kč

•

Prosíme prodávající, aby viditelně označili věci cedulkou s cenou a značkou
tak, aby pevně držela, a předali nám kompletní seznam prodávaných věcí.
Akceptujeme pouze náš seznam, který bude k dispozici na webu a v centru!!!
Maximální počet nabízených věcí limitujeme u jednoho prodejce na 50 ks!!!
Z prodaného zboží si odečteme manipulační poplatek 10 %, ze kterého
pořídíme nové vybavení do našeho centra. Vzhledem k náročnosti manipulace
jsme nuceni omezit počet prodávajících na 60. Pokud bude naplněn, věci již
nebudeme bohužel přijímat.

