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Duben 2019

Malenovice

Rychlostní závod dvojic na Lysou horu
slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
počátek května je tradičně spjatý s připomínkou konce 2. světové války. Pamětníků, kteří takříkajíc na vlastní kůži zažili nacistickou okupaci i události osvobození, však bohužel rok od roku
ubývá. Válečné hrůzy tak zná většina z nás pouze z vyprávění, filmů či knih.
To je na jednu stranu jistě velmi dobře. Je to vlastně důkaz, že navzdory všem negativním
zprávám, jež se na nás valí z internetu, televize i dalších médií, žijeme šťastně v míru a ve společnosti založené na principech svobody a demokracie.
Na stranu druhou nás tato skutečnost o to více zavazuje k odpovědnosti vůči těm, kteří pro
nás naše dnešní pohodlí vybojovali, mnohdy i za cenu vlastního života. Zavazuje nás k tomu,
abychom dnešní stav nebrali jako něco samozřejmého – něco, o co nemůžeme přijít.
Historie totiž lidem už mnohokrát ukázala, že doby míru a prosperity zpravidla nemívají dlouhého (natož věčného) trvání. Oněch 74 poválečných let se v tomto ohledu jeví jako až neuvěřitelných. Nepochybně se o ně přitom zásadní měrou zasloužil i projekt sjednocené Evropské unie,
jejímž členem se naše republika stala 1. května před 15 lety.
Válku a její konec je jistě potřeba připomínat, a proto i my uctíme v předvečer státního svátku památku padlých u pomníku před obecním úřadem. Válce a jejím příčinám je však rovněž třeba předcházet
a aktivně bránit. Aby lidskost nebyla opět překřičena nesnášenlivostí, svoboda netolerancí a pravda
manipulací. Proto je dobré zajímat se také o současnost a myslet na budoucnost. Příležitost využít
svůj hlas máme všichni i ve volbách do Evropského parlamentu, které proběhnou 24. a 25. května.
Přeji vám všem krásný máj a všem maminkám také vše nejlepší ke Svátku matek…

Pavel Kuběna, starosta obce

V neděli 31. března uspořádali hasiči
z Malenovic po několikaleté pauze rychlostní výstup dvojic od hasičárny na Lysou horu
a zase zpátky. Závodilo se v kategoriích
muži, ženy, smíšené páry a páry v součtu let
90 a více.
Velmi příjemně jsme byli překvapeni počtem účastníků a lepší počasí jsme si snad ani
nemohli přát – bylo teplo a slunečno, a přitom
nahoře ležela ještě slušná vrstva sněhu.

S nejlepším časem celého dne, 1:37, se
na 1. místě v mužích i celkově umístili borci
Tomáš Král a Ivan Faldyna. V ženské kategorii „bezkonkurenčně“ zvítězila Kateřina Smutná se skvělým časem 2:02 a ve smíšených
dvojicích obsadili první místo Lucie Míčková
a Pavel Suchan s časem 2:25. A naposled
naše stálice – v kategorii dvojic se součtem
let nad 90 si pro první místo v čase 3:44 doběhli Mirek Pytel a Dalibor Pindur. Uznání

jistě zaslouží také ohromný čas, patřící nejmladšímu závodníkovi, sedmiletému Mikuláši Kuběnovi, který čtrnáctikilometrovou trať
s 870 nastoupanými metry zvládl za 2:23.
Blahopřejeme vítězům, velmi děkujeme
všem zúčastněným a doufáme, že příští rok
se nás sejde ještě více, a to nejen v závodních, ale i v rekreačních kategoriích. Velké
díky za sponzorství patří také Beskydské likérce. 
SDH Malenovice

CVČ U Rosničky informuje
Jarní burza dětského oblečení,
hraček a sportovních potřeb
V týdnu od 1. 4. proběhla v našem centru
volného času tradiční jarní burza dětského
oblečení, hraček a sportovních potřeb. Mohu
s potěšením napsat, že téměř všechny maminky nakoupily, co potřebovaly, prodaly, co
nepotřebovaly. Zájem o prodejní místa byl veliký, avšak máme omezené prodejní i personální možnosti, proto, prosím, věnujte pozornost
následujícímu:
Letní burza proběhne v termínu od 10.
do 13. 6. Od pondělí 27. 5. budu na tel. čísle 724 144 368 přijímat rezervace prodejních
míst. Limit je 60 prodejců.
Žádám prodávající, aby zvážili nutnost
prodeje drahých bot, kol, kočárků, aj. Během
burzy bude k dispozici nástěnka k vyvěšení
inzerátů.

Slečny, maminky a babičky si pod vedením
tety Sylvy vyrobily krásnou velikonoční výzdobu nejen z proutí, ale také sena, osení či kuřátko ve sklenici.
Po celou dobu pilné práce se všichni skvěle
bavili a odcházeli s úsměvem na rtech.

Informace k letním
příměstským táborům
Milé děti a rodiče,
velice nás všechny tety a Vítka těší váš zájem o letní tábory v Rosničce. Kromě Výletů
za poznáním II jsou již všechny tábory obsa-

zené, ale můžete
se ještě hlásit
jako náhradníci.
Dále
připomínám, že do konce května musí
být
zaplaceny
zálohy za tábory,
v opačném případě bude dítě z táboru vyřazeno.
Děkujeme za pochopení.

S přáním slunného a provoněného

května teta Blanka

Ohlédnutí za velikonoční dílnou
Dne 6. 4. proběhla v prostorách CVČ
U Rosničky tradiční velikonoční dílna. Krásnou
výzdobu si přišly vyrobit nejen děti, ale i jejich
rodiče. Společně s tetou Blankou si děti vytvořily věneček zdobený papírovými vajíčky, zajíčky, kuřátky, motýlky aj. tvary. Pomocníkem při
přípravě dětské dílničky nám byl BigShot – veliká raznice, kterou naše centrum pořídilo z našetřených peněz z povánoční a jarní burzy.

Informace
obecního úřadu

Sbor dobrovolných hasičů Malenovice
Vás zve na

5. ROČNÍK SOUTĚŽE MLADÝCH HASIČŮ
a zároveň

2. KOLO MORAVSKOSLEZSKÉ LIGY MLADÝCH HASIČŮ
v sobotu 4. KVĚTNA 2019
HŘIŠTĚ U HASIČSKÉ ZBROJNICE
prezentace od 12.00 hodin
start prvního družstva ve 13.00 hodin
Občerstvení zajištěno
Sbor dobrovolných hasičů Malenovice
Vás zve na

15. ROČNÍK SOUTĚŽE “BOROVSKÝ KOPEC”
v sobotu 18. KVĚTNA 2019

HŘIŠTĚ U HASIČSKÉ ZBROJNICE
prezentace od 10.00 hodin
start prvního družstva v 11.00 hodin

Občerstvení zajištěno ☺

• Starosta obce Malenovice vyhlašuje v souladu
s ustanovením § 6 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků v platném
znění, veřejnou výzvu na obsazení pracovního
místa referent/-ka obecního úřadu. Bližší informace na úřední desce a elektronické úřední desce.
• Obecní úřad se po vyhodnocení reakcí občanů na optimalizaci osvětlení rozhodl od poloviny dubna vrátit k celonočnímu svícení a rozsvítit rovněž konkrétní připomínkovaná světla. Počet
občanů, kteří se k problematice osvětlení vyjádřili,
byl bohužel dosti malý. Zhruba dvacet mailových
reakcí lze jen těžko považovat za reprezentativní vzorek. Přesto se i v tomto omezeném počtu
objevily různé postoje a také různé argumenty.
Nutno říci, že přece jen převážily reakce negativní. Jako nejzásadnější jsme se proto rozhodli respektovat požadavek na pocit bezpečí. V každém
případě díky všem, kteří se zapojili do diskuse.
• Uctění památky padlých hrdinů se uskuteční v úterý 7. 5. v 18.00 u pomníku před obecním úřadem.
• Zveme všechny maminky k oslavě Dne matek
v neděli 19. května od 15.00 do Obecního domu.
• Poslední volná místa jsou ještě k dispozici
na jednodenní zájezd do polského Krakova. Odjezd od Obecního domu ve středu 22.
5. v 7.00. Průvodcem bude P. Marián Pospiecha, oběd a vstupy zajištěny. S sebou kapesné
ve zlotých (případně eurech) a povinně cestovní pojištění. Uzávěrka přihlášek v pátek 10. 5.
• Volby do Evropského parlamentu se
konají v pátek 24. a sobotu 25. května. Volební
místnost bude tradičně v sále Obecního domu.
• Kontejnery pro sběr nebezpečného odpadu budou přistaveny 25. května na parkovišti u Rajské boudy (8.00–8.30) a před Obecním
domem (8.40–8.55).

v úterý 28. 5. od 16.00
Přijďte si poslechnout povídání hasiče a
záchranáře o poskytování první pomoci nejen
dětem, o prevenci a ošetření letních úrazů
s možností nácviku.
Těší se na Vás Blanka a Ríša

