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Malenovice

RajSki cup 2022
slovo starosty

V sobotu 17. září se v Malenovicích uskutečnil nultý ročník výstupu na běžkách „RajSki
cup“. Myšlenka uspořádat tento recesistický
běh na lyžích vznikla na prahu letošního léta
v hlavách satinských kamarádů a setkala se
s velkým nadšením.

Trasa vedla nad Satinskými vodopády, oficiální start všech účastníků byl „u korýtka“ a účastníci zdolávali výstup k hospodě U Veličků, kde
byl cíl. Stoupání bylo náročné, avšak všichni
závodníci doběhli do cíle bez zranění, za hlasité
podpory rodinných příslušníků a kamarádů.

Následovalo vyhodnocení celé akce, dojmy
účastníků, poděkování všem organizátorům
a na závěr výborný guláš.
Všichni závodníci a diváci se shodli, že se
tento nultý ročník vydařil, a těší se na další ročník akce „RajSki cup“.

Vážení a milí spoluobčané,
hlavním tématem obecního života v uplynulém měsíci byly pochopitelně komunální volby.
Svědčí o tom mimo jiné i vysoká volební účast. Ta bývá v Malenovicích tradičně nadprůměrná,
ale tentokrát by se snad s lehkou nadsázkou dala označit až za rekordní. Do volební místnosti
v Obecním domě dorazily bezmála tři čtvrtiny oprávněných voličů, což je skvělý důkaz toho, že
lidé v naší obci nejsou k veřejnému dění lhostejní, že jim není jedno, kam se obec ubírá. Zdaleka
to není samozřejmost a rád bych vám za to poděkoval.
Těm, kteří obhájili či nově získali zastupitelský mandát, se samozřejmě sluší poblahopřát, ale
velké poděkování a uznání si zaslouží také všichni ostatní kandidáti všech pěti volebních uskupení. Věřím, že pro řadu z nich tím zájem o obecní dění nekončí a budeme se společně potkávat
na nejrůznějších obecních akcích i při dalších příležitostech. Aktivní, tvůrčí a konstruktivní lidé
jsou pro obec zásadní nejen před volbami. Bez nich to zkrátka nejde.
Na závěr bych vám chtěl i sám za sebe poděkovat za podporu, kterou jste svými hlasy vyjádřili
současnému vedení obce. Cením si vaší důvěry a vnímám ji jako obrovský závazek do následujících čtyř let. Děkuji a udělám vše proto, abych vás nezklamal.
Přeji vám krásný a pohodový říjen…

Pavel Kuběna, starosta

Jak jsme volili
v komunálních volbách
Volby do obecního zastupitelstva v Malenovicích proběhly, tak jako v celé republice,
v pátek 23. a v sobotu 24. září. Účast byla
tradičně vysoká – odvolilo 463 z celkových
629 voličů, což představuje 73,61% účast.
Republikový průměr byl přitom 46,07 %.
O přízeň voličů se v naší obci ucházelo
pět sdružení nezávislých kandidátů. Nejvíce
hlasů, konkrétně 45,39 %, získaly Malenovi-

ce sobě, které tak obdržely čtyři zastupitelské mandáty. Dva mandáty a 22,20 % hlasů
obdrželo sdružení Za Malenovice krásnější,
jeden mandát a 18,66 % Malenovice – náš
domov. Sdružení Malenovice pro všechny
spoluobčany získalo 8,39 % a Malenovice
s přehledem 5,35 %.
Podrobné výsledky jsou k dispozici na stránce Českého statistického úřadu www.volby.cz.

informace obecního úřadu
• Zastupitelstvo obce na svém posledním,
zářijovém zasedání schválilo mj. poskytnutí
bezúročné půjčky občanům na zvládnutí energetické krize, konkrétně 10 000
na uhrazení nedoplatku při vyúčtování, a proplácení jízdného na lince 345 mezi Malenovicemi a Frýdlantem nad Ostravicí žákům,
studentům a seniorům. Bližší informace vám
rádi podáme na obecním úřadu.
• Ustavující schůze nově zvoleného
zastupitelstva se bude konat pravděpodobně 20. října – přesný termín nebylo
v době uzávěrky možné definitivně potvrdit
a bude upřesněn na úřední desce, webo-

vých stránkách a obvyklých místech.

jsme opustit zastaralý systém SMS.

• Obecní úřad vyzývá všechny občany, kteří chtějí být informováni o obecních
záležitostech a dosud si nestáhli do svého
mobilního telefonu aplikaci Munipolis Mobilní rozhlas, aby tak co nejdříve učinili.
Někteří uživatelé zadali do systému pouze
své telefonní číslo, ale aplikaci nemají staženou. Tím pádem jim nemůže být rozeslána plnohodnotná zpráva v rámci paušální
rozesílky. Pokud potřebujete v této věci poradit či pomoci, nebojte se obrátit na obecní úřad. Rádi vám pomůžeme, tak aby nová
služba fungovala co nejefektivněji a mohli

• Festival ochotnického divadla Figa
Borová se uskuteční o víkendu 4.–6. listopadu v hospodě Pod Borovou. Těšit se můžete na autorskou detektivní komedii „Vraždy
v hotelu Pine Hill Inn“ v podání Ochotnického spolku malenovického, komedii G. Sibleyrase a P. Haudecoeura „Pozor natáčíme!“ sehraje metylovický Sokol na prknech
a do třetice vystoupí Divadlo Šmíry s autorskou fraškou „Hurá, přijede strýček“. Bližší
informace o programu, předprodeji, permanentkách apod. najdete na www.spolekosm.
cz, facebooku a plakátech.

CVČ U Rosničky informuje
Milé děti, milí dospělí,
první měsíc nového školního roku máme
za sebou a s ním také úvodní hodiny kurzů
v Rosničce. Letos se otevřely všechny nabízené kurzy. Tanečky s Verčou a výtvarka
s nádechem přírody jsou již obsazené, v ostatních kurzech je ještě
několik volných míst. Pokud máte
zájem a chuť se k nám připojit, přijďte, budeme rádi.
V říjnu mě čeká plánovaná operace kolene, tedy plánované akce jsou trochu
změněné, a to následovně:
- 8. 10. Drakiáda na louce za kostelem
sv. Ignáce od 15 h. (při nepřízni počasí bude
tvoření a dobrůtky v herně) s Petrou Pálení-

kovou
- 26. a 27. 10. Podzimní prázdniny s přespávačkou v Rosničce s Blankou
- 29. 10. - Samoprodejní burza v čase
8.00–12.00 v herně s Blankou
- 29. 10. - Dýňování s malým
občerstvením a tvořením od 14 h.
v herně s Blankou
V říjnu, prosím, sledujte FB Rosnička Malenovice a www.urosnicky.
eu, veškeré informace ohledně změn
dopolední herny budou zveřejněny včas. Kurzy
v říjnu nemají žádné změny.
Děkuji za pochopení a přeji krásný, barevný, slunečný i deštivý podzim.

Teta Blanka

Mimořádná událost – Vlaková souprava bez strojvedoucího projela letním kinem u Obecního domu v pátek 2. září.

Senioři vyrazili na Bouzov,
do Loštic a Bílé Lhoty
Na tři desítky malenovických seniorů vyrazily v úterý 6. září autobusem (- tentokrát opravdu…) na „vyvoněný“ výlet.
Program začal dopolední prohlídkou pohádkového hradu Bouzov
a po obědě pak pokračoval exkurzí v Muzeu olomouckých tvarůžků
v Lošticích. Zpáteční cestu nakonec zpestřila návštěva arboreta v Bílé
Lhotě. Počasí vyšlo a o dobrou náladu nebyla nouze…

Tak zase příště!

