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Malenovice

Biatlon žije i v Malenovicích

Naše nejlepší biatlonistka Gabriela Koukalová
si po loňských závodech v Novém Městě na Moravě našla chvilku i pro naše děti.
„Ty sice prozatím nemají svůj oddíl přímo
v Malenovicích a startují za BK Ostrava Poruba,
ale zvažujeme oddíl biatlonu založit přímo v Beskydech, protože jsou zde skvělé podmínky pro

Milí spoluobčané,

přejeme vám šťastný vstup do roku 2017, mnoho
zdraví, úspěchů v práci a štěstí v kruhu rodinném,
spoustu pěkných chvil a samozřejmě i hodně zdraví.
Vladimír Malarz, starosta obce, a zaměstnanci obecního úřadu

Anežka a Rozálie Štihlovy
zářily na mistrovství Evropy

Když před čtyřmi roky dostala na narozeniny
desetiletá Anežka štěně, nikoho by ani nenapadlo, že za pár let bude se svým psem Farrem
bojovat o evropské tituly. Přesto se spolu velmi záhy adaptovali na závodní úroveň. Vede je
Barbora Mikušová z Lubna. Ta sdružuje partu
nadšenců v Canicross Beskydy/Beskyd Agility
Teamu, jenž oficiálně spadá pod Mushing Team
Ostrava. A právě Anežka již na předloňském
Mistrovství České republiky vybojovala titul vicemistryně ČR v canicrossu mezi juniory, přestože
věkem spadala ještě do žákovských kategorií.
Loňský podzim však měla přijít třešnička na dortu. Vrcholem roku totiž bylo říjnové
Mistrovství Evropy v individuálních musherských disciplínách v Novém Městě na Moravě,
na které si Anežka vyběhala účast v kvalifikaci. Po kvalitních výkonech a úžasné podívané
ve velkolepých kulisách Vysočina Arény si
odvážela skvělé, ale nepopulární čtvrté místo
mezi konkurencí z celého kontinentu. Dva týdny na to stála na stupních vítězů na Mistrovství
České republiky, když obhájila druhou pozici
z roku 2015. Kromě těchto vrcholných akcí
vyhrála množství závodů, patří ve svých kategoriích ke třem nejlepším v ČR a je velkým příslibem do dalších let. V necelých čtrnácti letech
závodí mnohdy o kategorii nebo dvě výše a je
schopná porážet i dospělé ženy.
Rozálie šlape sestře na paty
Podobnými úspěchy jako její starší sestra se
může pochlubit i devítiletá Rozálie. Stejně jako

Platba za odpady
se nemění

Občané Malenovic mohou platit za odvoz
a likvidaci odpadů. Částka pro trvale žijící občany je stejná jako v loňském roce, a to 450 Kč
za osobu na rok. Pro majitele rekreačních objektů, kteří v naší obci nemají trvalé bydliště, se
částka rovněž nemění a zůstává ve výši 500 Kč
za objekt na rok. Současně s platbou budou vydány nálepky na popelnice platné pro rok 2017.
Upozorňujeme všechny, že neoznačené popelnice nebudou od 1. dubna 2017 vyvezeny.









Anežka startovala na evropském šampionátu.
Její příprava směřovala jednoznačně k tomuhle
podniku, na němž měla bojovat o nejvyšší pozice. I když jí těsně před závodem ještě doznívala
viróza a nebyla tedy v optimálním zdravotním
stavu, dokázala vybojovat titul vicemistryně Evropy v kategorii dětí do deseti let a dosáhnout
tak obrovského úspěchu. Nutno podotknout,
že jí první pozice utekla o pár vteřin. Rozárka
je živel, u něhož správné usměrnění vede k velkým sportovním výkonům, aniž by potřebovala
polykat obrovské tréninkové dávky. Má to prostě v sobě a jakýkoliv pohyb ji neskutečně baví.
V tomto věku je důležité, aby sport brala hlavně
jako zábavu a nebyla do ničeho nucena. Pak
může přijít i takový úspěch, jakého dosáhla.
Tento rok by se měla děvčata o vylepšení
výsledků pokoušet na Mistrovství Evropy v Itálii i na MČR. Pevně doufáme, že dosáhnou
na podobná umístění jako letos a dovezou i nějakou tu medaili.
Bude jim patřit budoucnost?
Canicross a agility jsou velmi rozdílné disciplíny, ale je čím dál tím více lidí, kteří se se svými
psy snaží tyto sporty kombinovat. Anežce se to
zatím daří nadmíru dobře. Za předpokladu, že
tomu bude dávat potřebné a bude trénovat, to
může dotáhnout opravdu daleko, i když s vyššími věkovými kategoriemi prudce stoupá konkurence, která je v dospělých skutečně obrovská,
hlavně pak v agility. Rozárka, která prozatím
boduje v canicrossu, má oproti Anežce několik let výhodu, a pokud vydrží, je velkou nadějí
do budoucna. My doufáme, že vydrží obě a že
se budeme moci dále dmout pýchou, co nám to
v Malenovicích vyrůstá za sportovkyně.
Michal Poledník, Canicross
Beskydy/Beskyd Agility Team

Přijďte na
hasičský večírek
Hasičský večírek se bude konat
v sobotu 28. ledna 2017 od 19.00 hodin
v Hospodě pod Borovou v Malenovicích.

běžkování na Čeladné, na Ostravici, pod Lysou
horou,“ prozradila vedoucí Centra volného času
U Rosničky Miluše Plevová. Doplnila, že uvítají jakékoliv sportovce a příznivce, kteří se chtějí tomuto krásnému sportu věnovat. „Již nyní nám roste
v Malenovicích generace, která možná v biatlonu
může příjemně překvapit,“ doplnila s úsměvem.

Obec
Malenovice schválila rozpočet
Zastupitelé Malenovic se 14. prosince sešli úřadu a prodloužení vodovodního řadu Borová.
na svém desátém zasedání. Hlavním bodem
programu byl rozpočet obce na rok 2017. Rozpočet byl navržen jako vyrovnaný, to znamená,
že příjmová a výdajová část rozpočtu je ve stejné výši cca 23,3 milionu korun.
Obec v příštím roce bude realizovat několik
investičních akcí. Mezi nejdůležitější patří rekultivace svahu Borová – lesopark, výstavba chodníku od zastávky Božoň – Konečná, oprava zpevněných ploch včetně odkanalizování obecního

Dále obec z rozpočtu formou dotací podpořila
místní spolky – sbor dobrovolných hasičů, Myslivecké sdružení Borová, Beskydský sportovní
klub Malenovice, farnost Borová, která se chystá opravovat hřbitovní zdi, Český svaz včelařů,
Charitu Frýdek-Místek či spolek Beskydhost
na činnost a podporu cestovního ruchu. Obec
bude nadále formou dotací podporovat občany,
kteří si v rámci tzv. kotlíkových dotací pořídí nový
kotel na vytápění splňující emisní limity.

Děti si před Vánoci vyráběly lucerničky
a zažily nadílku centra U Rosničky

jubilea
V měsíci lednu oslaví jubileum:
pan Zdeněk Hummel – 70 let.
Oslavenci přejeme všechno nejlepší,
mnoho štěstí, životního elánu, optimismu,
splnění všech přání a do dalších let pevné
zdraví, klid a rodinnou pohodu.

Přijďte na akce do Rosničky
Děti se před Vánoci sešly v Rosničce, aby si
vyrobily jednoduché lucerničky. Odnesly si
v nich domů betlémské světlo.

Centrum volného času U Rosničky nadělovalo.
Kdo přišel v úterý 20. prosince, mohl rozbalit
dárek.

16. - 20. 1. Povánoční burza
28. - 29. 1. Kurz malování pravou mozkovou
hemisférou s Hankou Jurenkovou

Mladí hasiči z Malenovic zažívají úspěchy

Už je to čtvrtý rok, co se věnujeme mladým
hasičům, a třetím rokem jsme účastníci Moravskoslezské ligy mladých hasičů (MSL MH). Letos se nám podařilo poskládat dvě družstva starších: Malenovice A a Malenovice B. Také jsme
utvořili jedno družstvo mladších žáků. Zde patří
velké díky Nové Vsi, která nám vypomáhala tím,
že nám půjčovala své proudaře.
V kategorii Mladší žáci jsme přivítali větší
množství nováčků. Více dětí muselo přestoupit
do starší kategorie z důvodu věku. Proto jsme
také založili v kategorii Starší žáci i druhé soutěžní družstvo Malenovic. Po této sezóně přestupuje ke starším Franta a Vašek. A ze starších
k mužům přivítáme Dana Ramíka.
Jelikož jsme v letošní sezoně měli celkem
tři soutěžní družstva, což je přibližně 20 dětí,
a mnohdy je doprovod i pět až šest dospělých,
tak jsme měli komplikace s logistikou na soutěže. Do hasičského auta se vejde maximálně
osm dětí, a tak je na soutěže mnohdy doprovází
až pět osobních aut. Někdy už vypadáme jako
svatební kolona. V takovém případě už by byl
vhodný minimálně minibus.
Děti také zkouší naše nervy a někdy s nimi
zažíváme i perné chvíle. To, že občas neposlouchají, je asi jasné, ale co dělat s takovými, kteří
po slovech od startéra „Na místa připravte se,
pozor“ odběhnou ´cikat´ nebo si všimnou, že
nemají zavázanou tkaničku. Jindy třeba vysvětlujeme dítěti přípravu na základně a v podřepu
ukazujeme, jak mají být spojky daleko od sebe,
jak ohnout hadici, aby dobře držela, a to vše
v domnění, že nás mladý sportovec pečlivě sleduje. Po vysvětlení se jej chceme zeptat, jestli to
pochopil, a aby to celé zopakoval, ale zjistíme,
že už dávno jezdí na koloběžce o 20 metrů dále.
Máme i pěkná pozitiva. Například perfektní přípravy a bezchybnosti naší rozdělovačky Gabky
si všimli už i v jiných družstvech a nejednou to

Obecní ples
je již za dveřmi

Tradiční Obecní ples se bude konat
v pátek 13. ledna 2017 od 19 hodin v sále
Hospody Pod Borovou.
Na hosty čeká dobrá zábava i tombola. Jste
všichni srdečně zváni.

zmínil i komentátor na soutěži. Také námi pořádaná soutěž se mladým hasičům z celého kraje líbí, a dokonce ji v anketě označili za druhou
nejhezčí. Asi největší zajímavostí letošní sezóny
je vytvoření rekordu ligy. To se povedlo našemu staršímu družstvu Malenovice A v Petřvaldu
s časem sestřiku 11.43 setin sekundy, čímž jsme
pokořili rekord ligy po několika letech.
Výsledky v MSL MH:
Celkem bylo 15 kol, a tedy i soutěží.
V kategorii Mladší žáci bylo 18 družstev
a naši junioři se umístili na krásném 4. místě.
1x se jim podařilo dosáhnout na první místo, 2x
druhé místo a 5x třetí místo. Nejlepší celkový čas
byl v 14.84 v Řepištích a nejlepší sestřik 13,95
na levém proudu v Brušperku.
V kategorii Starší žáci bylo celkem 14 družstev a naše družstvo Malenovice B se umístilo
na krásném 7. místě. Dosáhli 1x druhého místa
a 1x třetího místa. Nejlepší celkový čas byl 13.97
v Lubně a nejlepší sestřik 12.05 v Brušperku
na pravém proudu.
Družstvo Malenovice A dosáhlo mety nejvyšší –
stali se jasnými vítězi MSL MH v tomto roce. Brali
7x první místo, 2x druhé místo a 3x třetí místo. Tedy
12x z 15 kol skončili na bedně. Nejlepšího výsledku dosáhli v Petřvaldě, kde časem 11.43 vytvořili
rekord ligy. Nejrychlejší sestřik byl také v Petřvaldě
na levém proudu s časem 11.06 setin sekundy.

Ve Frýdlantském okrskovém poháru mládeže, do kterého se započítávají soutěže z Nové
Vsi, Malenovic, Lubna, Janovic a Frýdlantu n.
O., skončili naši mladší žáci na druhém místě.
V kategorii starší žáci jsme brali hned obě nejvyšší místa. 1. skončilo družstvo Malenovice B
a druhé Malenovice A.
Za zmínku také stojí, že jsme navštívili i přibližně 10 mimoligových soutěží v blízkém okolí. Rád
bych zde závěrem poděkoval obecnímu úřadu
a jiným sponzorům za finanční podporu, rodičům
a všem příznivcům mladých hasičů za podporu
a pomoc v průběhu celé sezóny.
Vedoucí hasičské mládeže z Malenovic

Hasiči se sešli na výroční valné hromadě

„Bratři a sestry hasiči, vážení hosté,“ těmito
slovy zahájil starosta sboru Výroční valnou hromadu SDH v Malenovicích. V obecním domě se
26. listopadu sešlo 29 hasičů, 11 mladých hasičů a 6 hostů. 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 jednotliví 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. Máme vyškolené tři velitele družstev,
tři strojníky a dva hasiče na práci s pilou. V roce
2016 výjezdová jednotka řešila osm událostí. První výjezd nás zavedl do Nové Vsi, kde proběhlo
námětové cvičení – fingovaný požár dílen v areá-

lu ZŠ. Ostré výjezdy se týkaly požárů kontejnerů,
spadlých stromů přes silnici a osobní automobil
a likvidace nebezpečného bodavého hmyzu. Nedílnou součástí přípravy hasičů je požární sport.
Do programu soutěží MSL byly zapsány dva týmy
– „muži“ a „muži nad 35 let“.
V roce 2017 bychom rádi pokračovali ve stejných aktivitách jako doposud. Samozřejmě hlavním úkolem hasičů je prevence PO a příprava
k případným zásahům. Je velmi důležité, že naše
jednotka byla vždy akceschopná výjezdu.
Děkujeme Obecnímu úřadu 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.
Do nového roku 2017 přejeme všem spoluobčanům hodně štěstí, zdraví a rodinné pohody. Hasiči

