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Duben 2018

Malenovice

slovo starosty
Vážení občané,
s přicházejícím jarem obec připravuje realizaci řady investičních akcí. Čeká nás dokončení rekultivace svahu Borová, výstavba chodníku od zastávky Božoň – Konečná, rekonstrukce místní komunikace Dilík - cesta Ke mlýnku, včetně výhybny na komunikaci okolo
Žídka, úprava plochy pro likvidaci TKO – separačního hnízda v centru obce, doplnění dětského hřiště o venkovní fitness prvky, které mohou využívat zejména senioři a rodiče či
rozmístění odpadkových košů a laviček v centru obce.
K chodníku bych chtěl uvést, že se měl podle uzavřené smlouvy se zhotovitelem začít
stavět 1. dubna. Záleží samozřejmě na počasí a na tom, zda bude sníh, což v době uzávěrky těchto novin nemůžu předvídat. V případě, že nám do této stavby nějak dramaticky
nezasáhne počasí, chodník by měl být hotový nejpozději do konce června. Bude se budovat
po levé straně ve směru z Frýdlantu na Konečnou. Položíme na něj zámkovou dlažbu,
chodník bude dlouhý 300 metrů. Plánujeme na něm vybudovat také veřejné osvětlení a položíme optický kabel pro přípravu dohledového kamerového systému obce.
Milí spoluobčané, začalo nám jaro, podle mnohých nejkrásnější období roku. Přeji vám,
abyste si ho ve zdraví užili a na jarních procházkách načerpali spoustu sil.
Vladimír Malarz, starosta Malenovic

Skauti se opět sejdou na Ivančeně

Skauti malí i velcí, s kníry i culíky, se sejdou
na tradiční pietní akci u mohyly na Ivančeně.
Sraz se bude konat v sobotu 21. dubna. Již
podruhé se tak půjde k novému a předělanému
pomníku. Skauti z blízka i z dáli společně poputují k Ivančeně, kam mohou donést kámen
s podpisem. Kromě slavnostního ceremoniálu
bude u mohyly také pestrý doprovodný program.
Program:
9.00 vztyčení státní vlajky

11.00 skautská mše na mýtině nedaleko
Ivančeny
12.00 slavnostní ceremoniál u mohyly
14.00 svěšení vlajky
Pokud jste méně zdatní horalové nebo
cestujete na Ivančenu s malými benjamínky,
světluškami či vlčaty, můžete si cestu zkrátit
a svézt se od nádraží ve Frýdlantě nad Ostravicí autobusem k Hotelu Bezruč. Autobus
bude od nádraží jezdit v intervalu 30 minut od 9
do 11 hodin.

Jarní badmintonový turnaj

Další ročník jarního turnaje v badmintonu se
konal v neděli 25. března. Celkem se jej zúčastnilo sedm borců z Malenovic a blízkého
okolí.
Hráli jsme v jedné skupině systémem každý
s každým, a to na dva sety do 15 bodů s rozdílem dvou bodů. Vítěz byl znám po 21 odehra-

ných zápasech.
Stal se jím Přemysl Mer. Na bedně se ještě
umístili Karel Fiedor a Antonín Plucnara. Dalšími borci byli Alexander Gola, Patrik Fiedor,
Ondřej Mer a Ondřej Polách.
Děkujeme také pečlivé zapisovatelce Gabce
Fiedorové.
Za sportovní komisi A. P.

AKCE
V ROSNIČCE
Rosnička připravuje
oslavu Dne země

Učíte děti lásce a úctě k přírodě? Tak to
si nenechte ujít akci, kterou pořádá centrum
volného času U rosničky v pátek 20. dubna.
Děti si připomenou význam třídění odpadu,
odnesou si výrobek, zasoutěží si, aby si připomněly význam tohoto dne.

Přijďte si vyměnit semínka
Protože je tady jaro, připomíná centrum volného času U rosničky, že provozuje tzv. Semínkovnu. „Lidé si k nám můžou přijít pro semínka
zajímavých a netradičních nebo i tradičních
plodin. Zároveň nám můžou poskytnout svá
semínka. Aktuální seznam naší Semínkovny
naleznete na našich stránkách www.urosnicky.
eu nebo se můžete domluvit s Blankou na tel. č.
724 144 368 a ta vám ráda a ochotně poskytne
další informace,“ uvedla Miluše Plevová.

Naučte se správně
pracovat se psy

Canicross Beskydy ve spolupráci s Rosničkou pořádá besedu o individuálních mushingových disciplínách. Bude se konat ve čtvrtek
5. dubna od 18 hodin v Obecním domě Malenovice. Dozvíte se něco málo o historii tohoto
sportu v zahraničí i u nás v Beskydech. Seznámíte se s jednotlivými disciplínami a dostanete
spoustu rad, jaké jsou vhodné pro vás i vašeho psa. Pořadatelé budou mít k prohlédnutí
i vybavení pro tento sport. Svou účast potvrďte
na emailu: mikusova.barbora@email.cz .
HASIČI Z MALENOVIC VÁS ZVOU NA

STAVĚNÍ MÁJE
•V PONDĚLÍ 30. 4. 2018
•OD 17.00 HODIN

Foto: Tomáš Chromčák

•U HASIČSKÉ ZBROJNICE

Sbor dobrovolných hasičů Malenovice
Vás zve na

4. ROČNÍK SOUTĚŽE MLADÝCH HASIČŮ
a zároveň

2. KOLO MORAVSKOSLEZSKÉ LIGY MLADÝCH HASIČŮ
v sobotu 5. KVĚTNA 2018
HŘIŠTĚ U HASIČSKÉ ZBROJNICE
prezentace od 12.00 h.
start prvního družstva ve 13.00 h.

v týdnu od 9. 4. do 13. 4. 2018
•
•
•
•
•
•
•

•

•

pondělí 9. 4. výkup 8.00 – 12.00
pondělí 9. 4. výkup a prodej 14.00 – 18.00
úterý 10. 4. výkup a prodej 8.00 – 12.00, 16.00 – 18.00
středa 11. 4. prodej 8.00 – 12.00, 16.00 – 18.00
čtvrtek 12. 4. prodej 8.00 – 12.00, 16.00 – 18.00
pátek 13. 4. prodej 8.00 – 11.00
výdej neprodaného zboží a výplata peněz v pondělí 16. 4.
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.

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.

Pouť k sv. Josefovi se vydařila

Tradiční poutní slavnost ke dni sv. Josefa se
konala v sobotu 17. března. Vše začalo v místním kostele na Borové ve 14 hodin mší svatou, kterou opět sloužil zdejší farář Petr Hrubiš.
V kázání vyzdvihl některé z vlastností sv. Josefa, ale spoustu zúčastněných nejvíce zasáhla
pasáž, kdy připomněl 1. čtení od apoštola Pavla, že Kdo nechce pracovat, ať nejí...
Také letošní pouť neslavili pouze stolaři, tesaři

a dřevorubci, ale i jiná řemesla zastoupená v naší
farnosti a obci. To se projevilo při mši svaté na přinášení obětních darů, které přinášeli také obráběči
kovů, instalatéři, zemědělci, zedníci a elektrikáři.
Po mši svaté se drtivá většina zúčastněných
přesunula do obecního domu na malé občerstvení, popovídání a zakončení pěkného dne.
Na závěr je třeba vyjádřit poděkování spoluorganizátorovi celé akce, a to Obci Malenovice.

Závody na saních si užily děti i dospělí
Letošní první březnovou neděli se konaly
po roční odmlce závody na saních. Protože
nám počasí příliš nepřálo, odbyla si naše nová
trať svou premiéru. Start u kapličky, cíl pod
domem u Gilarů.
Skutečnost, že sníh byl na silnici mokrý,
opět zvýhodňovala závodníky
jedoucí na bobech oproti sáňkařům. Všichni účastníci jeli
2x, přičemž se časy nesčítaly,
ale platil lepší čas z obou kol.
Celkové výsledky:
Dívky: 1. V. Smutná
Ženy: 1. T. Fiedorová, 2. K.
Smutná, 3. L. Fiedorová
Ženy starší: 1. E. Koribaničová
Nejmladší hoši: 1. R. Ramík
Mladší hoši: 1. J. Jurok, 2. M.
Smutný
Hoši: 1. D. Ramík, 2. P. Fiedor
Muži: 1. M. Štíhel, 2. M. Čermák, 3. T. Ramík, 4. A. Ramík,
5. M. Ramík, 6. P. Šablatura
Jak sami vidíte, účast byla
spíše slabší, ale nikdo ze závodníků nelitoval. Občerstve-

ní po závodě, jakož i vyhlašování výsledků,
proběhlo u chaty Stálé zdraví, za což patří dík
manželům Čermákovým. Každý ze zúčastněných dostal něco sladkého na zub, umístění
do 3. místa navíc medaili od starosty obce
a čokoládu.

Foto: Martin Čermák

Lyžařské závody měly skvělé podmínky
Nedělní odpoledne 18. března patřilo
na svazích areálu SKI Malenovice malenovickým závodníkům na lyžích. Soutěžilo se dvoukolově na perfektně připravené trati. Po dokončení soutěže dostal každý účastník klobásu,
kávu nebo kofolu a tři nejlepší v každé kategorii
medaili a diplom. Na závěr při vyhlašování výsledků vyjádřili zástupci obce velké poděkování
pořadatelům SKI Malenovice, a to nejen za připravenou trať, ale také za pohostinnost, díky
níž se všichni cítili v jejich areálu velmi dobře.
Výsledky:
mladší dívky: 1. A. Kubačáková, 2. R. Ramíková
Dívky: 1. V. Smutná, 2. H. Ningerová, 3. L. Plevová, 4. N. Šindlerová

Ženy: 1. K. Chrostková, 2. V. Orságová, 3. M.
Plevová, 4. S. Ramíková
Nejmladší hoši: 1. R. Ramík
Mladší hoši: 1. F. Fuciman
Hoši: 1. M. Smutný, 2. J. Jurok
Muži mladší: 1. J. Bakota, 2. M. Valošek, 3. T.
Velička
Muži nad 30 let: 1. T. Ramík, 2. M. Valošek, 3.
M. Hlista, 4. L. Adamovský
Muži nad 40 let: 1. P. Hummel, 2. P. Koribanič,
3. M. Čermák, 4. P. Hlista, 5. D. Tomai
Muži nad 50 let: 1. R. Velička, 2. P. Chrostek,
3. M. Ninger, 4. P. Kubačák, 5. S. Jurok. 6. M.
Sajdl
Muži nad 70 let: J. Karásek
Snowboard: 1. K. Pavelka, 2. J. Weisman

Občerstvení zajištěno.

Velikonoční dílna byla inspirativní

Centrum volného času U rosničky uspořádalo v sobotu 17. března
tradiční Velikonoční dílnu. Kdo přišel, mohl si vyrobit jarní dekorace,
popovídat di a odreagovat se od běžného shonu. Jako obvykle
namístě vznikaly nádherné věci.

Foto: Tomáš Chromčák

