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Prosinec 2019

Malenovice

slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
měsíc prosinec, na jehož počátku právě stojíme, máme snad všichni již od dětství neodmyslitelně spojený s nejkrásnějšími svátky roku – Vánocemi. A také s netrpělivým čekáním na jejich
příchod, „těšením se“. A čím víc se těšíme, tím víc také zpravidla stresujeme.
Hypermarkety nám už od sklonku léta vnucují, že podstatou Vánoc je nakupování v kulisách
kýčovité výzdoby, a i když se alespoň zpočátku snažíme srdnatě vzdorovat, přesto jsme postupně více a více nahlodáváni pochybnostmi, zda zvládneme pořídit všechny dárky, přichystat dost
cukroví, salátu a vůbec všeho, co nám má zaručit blahobytnou pohodu. A k tomu ještě stihnout
všechny důležité pohádky v televizi. A pořádně uklidit. A co když nevyjde počasí a ladovskou idylu zhatí bláto? To jsou „nervy“. Pro samé prskavky, řetězy a balicí papír pak nevidíme tu jedinou
důležitou hvězdu nad Betlémem.
Svatá rodina, putující před dvěma tisíci let biblickou krajinou, zažívala nejspíš taky pořádný
stres. Kde budou spát, co budou jíst, co když to na Marii přijde… A vidíte, nakonec všechno
dobře dopadlo. I bez zasněžených stromů, naklizených pokojů a prohýbajících se stolů. A přitom
docela jako v pohádce…
Přeji vám všem krásný advent, pokojné Vánoce a šťastné vykročení do nového roku!

Pavel Kuběna, starosta obce

Informace obecního úřadu

• Zveme všechny občany na 8. zasedání
zastupitelstva obce Malenovice, které se uskuteční ve čtvrtek 19. prosince od 18 hodin v sále
Obecního domu.
• Od ledna 2020 budou na sběrných místech
v obci nově k dispozici i nádoby na jedlé tuky
a oleje, kam bude možné tento druh odpadu odkládat v uzavřených PET lahvích.
• Prodej vstupenek na Obecní ples bude
na obecním úřadu probíhat od 2. 12. Cena vstupenky je 300 Kč. Ples se koná v Hospodě pod
Borovou 10. ledna 2020.
• V neděli 22. 12. se v kostele na Borové
uskuteční od 16 hodin benefiční koncert, jehož

výtěžek bude použit na rekonstrukci kostelní
střechy. V této souvislosti probíhá také sbírka,
v níž můžete dle vlastního uvážení a možností
přispět na účet č.: 168 355 8349/0800. Za farnost děkuje o. Petr Hrubiš.
• Upozorňujeme občany, že v obci a okolí
se v poslední době opakovaně vyskytly případy
útoků na psy a kočky – otravy a střelby ze vzduchovky. V této souvislosti vyzýváme ke zvýšené
pozornosti a spolupráci na odhalení pachatelů.
Případné informace můžete podat na obecním
úřadě nebo hlásit na Policii ČR.
• Obecní kalendář na rok 2020 bude do každé domácnosti distribuován v průběhu prosince.

CVČ U Rosničky informuje
Milé děti, milí přátelé,
listopad je za námi. Děkujeme dětem i dospělým, kteří se zúčastnili rosničkových nebo
obecních akcí – Svatomartinského posezení
a adventní dílničky. Troufnu si říct, že se obě
akce vydařily, všichni byli spokojeni. Během
Svatomartinského posezení si děti vyrobily
krásné lucerny, díky kterým jsme našli Martina
na bílém koni, rodiče si pochutnali na vínku,
paštikách a rohlíčcích. Na adventní dílně svařák a jehličí provoněly celý obecní dům, koledy

a cukroví doplnily vánoční
atmosféru. Děti i rodiče si
s úsměvem odnášeli krásné
výrobky, což pro nás byla
velká odměna.
Mílovými kroky se přiblížil
prosinec a s ním i nejkrásnější svátky v roce, což
pro dospělé znamená spoustu shonu, pro děti
netrpělivé čekání na Ježíška a dárečky.
Abychom všem trochu zpříjemnili ono čekání
nebo shon (každý ať si vybere), zveme všechny
děti i dospělé na tři rosničkovsko-obecní akce:
Nejblíže je 7. 12. Mikulášská nabídka s posezením v sále Obecního domu.
18. 12. přinese Ježíšek nadílku pod Rosničkový stromeček (od 16 hodin v herně).
20. 12. se sportovně naladění jedinci mohou
těšit na tradiční VáNOČNÍ běh.
S přáním klidného adventu, krásně prožitých vánočních svátků a všeho dobrého
v novém roce, teta Blanka

Sbor dobrovolných hasičů Malenovice

P O Z V Á N K A

na

VÝROČNÍ VALNOU HROMADU,
která se koná v sobotu 14. prosince 2019
od 16.00 hodin v Obecním domě v Malenovicích
Ramík Alois
starosta SDH

Malenovický pamětník

Střípky z kroniky a historie obce – VI.
Tož tu máme prosinec. A listopad jako
by ani nebyl. A nejen proto, že v listopadovém Mikroregionu nebyly pamětnické střípky
z kroniky. Možná vám i chyběly a říkali jste
si, co se to děje. Tak nebojte, žádná konspirace se nekoná. Listopad samozřejmě byl,
i s oním velkým a slavným výročím. To jenom obecní kronika zrovna k listopadu 1939
i 1989 mlčí. Tak snad jste si aspoň zavzpomínali sami. Mimochodem co v kronice naopak
najdeme, je sto let starý zápis z roku 1919
o prvním vaření polévek a kakaa pro chudé
děti v rámci „Americké pomocné akce – fond
evropských dětí“, shodou náhod taky právě
17. listopadu…
Listopad jako by letos tak nějak přeskočilo
i počasí. Ale ani to není tak nebývalé, jak by
se mohlo zdát. V roce 1926 například kronikář zapsal následující: „První sníh přišel letos trochu brzy, asi o 6 neděl dříve, než byl
očekáván a než bylo žádoucí. – Sníh napadal
okolo 24. října a způsobil škody na stromoví. Za týden však opět zmizel a na to přišel opravdu teplý a pěkný listopad. Ve dne
ukazoval teploměr 20–30 °C tepla. Dobytek
se pásl až do 24. listopadu, což jistě našim
hospodářům přišlo vhod. V době od 15. 11.
– 23. 11. panovaly u nás na celém Těšínsku
i na Moravě velké větry – přímo cyklony, které nadělaly obrovské škody na budovách,
v lesích, na telegrafickém a elektrickém vedení.“
V roce 1934 byl pak dokonce i prosinec
nejteplejší za 160 let – tedy od roku 1775.

„Po celý měsíc nebylo žádného mrazu ani
sněhu, ba i Lysá hora nyla bez sněhové pokrývky. Průměrná měsíční teplota činila 6,2
°C, což jest o 6 °C nad normál a odpovídá
průměrné teplotě v říjnu. Toto neobvyklé
teplo způsobilo vlastně předvánoční jaro.
Na loukách rozkvetly petrklíče, v zahradách
fialky a růže, též macešky a sněženky. Krtkové dělali krtiny a mouchy i komáři přihlásili se
k životu. U včelínu před česny procházely se
včelky, z nichž jednotlivé odvážily se i na výlety. Od 3. prosince den co den trvala teplota
až 10 °C. Bylo to počasí, na jaké jsou zvyklí
obyvatelé jižní Itálie, avšak u nás podobného
nikdo nepamatuje.“
Prosincové záznamy z meziválečných
let zmiňují pravidelně též vánoční nadílku
ve škole. Ta patřila neodmyslitelně k tradičním obecním akcím. Například v roce
1933 „vystrojen byl dítkám pěkný stromeček
a všechny děti počtem 162 poděleny ovocem, cukrovím a školními potřebami. Kromě
toho rozdáno bylo nejchudším dětem: 29
párů obuvi, 11 svetrů, 10 párů rukavic, 10
šálů, 6 párů punčoch a 1 čepice. Celá vánoční nadílka měla hodnotu 2.000 Kč. (…) Naší
drobotině, která žije většinou ve špatných
a neutěšených poměrech, způsobena byla
touto nadílkou opravdová radost.“
No, my a naše drobotina žijeme dnes
oproti krizovým třicátým letům spíše v nadbytku a hojnosti. Boty a čepice by už nejspíš
nestačily. Tak si toho važme. A ať už bude
počasí jakékoli, Vánoce si letos užijme…

ve středu 18. 12. od 16 hodin
Srdečně zveme děti ke stromečku do rosničkové
herny. Čeká vás program, koledy, malé
občerstvení a hlavně… budeme rozbalovat dárky.
Na děti i Ježíška se těší tety Rosničky.

FARNOST BOROVÁ VE SPOLUPRÁCI S OBCÍ MALENOVICE POŘÁDÁ BENEFIČNÍ KONCERT

„POZDRAVENO BUDIŽ SVĚTLO…“
V neděli 22. 12. 2019 v 16:00 hodin v kostele na Borové
zpěv:

Hana Jamrozová (soprán)
Daniela Králová-Sajdlová
Farní SCHOLY z Pržna a Borové
varhany: Petr Strakoš, Filip Kobělka, Jiřina Herotová
housle: Pavla Branichová
host koncertu: P. Marián Pospěcha
slovem provede Jana Ramíková
Těšíme se na vás!
Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován
na opravu střechy místního kostela.

