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Červenec 2021

Malenovice

Dětské odpoledne a smažení vaječiny
slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
je před námi čas dovolených a prázdnin, přičemž uplynulý školní rok byl asi pro každého
z nás tím nejpodivnějším, jaký pamatujeme. Děti, učitelé, rodiče i prarodiče zažívali situace,
které by si dříve nedokázali nejspíš ani představit.
A samozřejmě i ti, kterých se školní docházka nijak netýká, mají za sebou rok plný nebývalých starostí, nejistoty, omezení a bohužel i ztrát. Nyní opatrně doufáme, že se snad svět již
postupně vrátí do normálních kolejí, že se budeme opět společně potkávat na pouti i dalších
akcích a že nás po nynějším uvolnění nečeká opět další vlna komplikací. Věřme, že to tak
opravdu bude. Všichni už si zasloužíme normálně se nadechnout a žít.
Přeji vám proto všem krásné léto, plné zážitků, aktivního (a klidně i pasivního) odpočinku,
léto, které nadobro zažene všechny chmury a vrátí svět do normálu.

Pavel Kuběna, starosta

Informace obecního úřadu
• Ve dnech 8.–10. července bude v rámci zpracovávání studie k decentrální kanalizaci odborný projektant přímo v terénu
procházet jednotlivé lokality obce a hledat
konkrétní možnosti řešení. Veřejná schůze
věnovaná tématu odkanalizování je plánována na září – do té doby budou již díky
studii k dispozici konkrétnější technické informace a předběžně je již domluvena také
účast starosty obce Starkoč, která byla jednou z prvních vesnic, kde systém decentrální kanalizace před lety zavedli.

jarmark tradičních řemeslných a regionálních výrobků u Obecního domu. Přijet by
jako obvykle měly i kolotoče a další atrakce.
Poutní mše svaté v kostele sv. Ignáce na Borové se konají v neděli v 8.30
a v 10.00 hodin.

• Na víkend 31. 7. a 1. 8. je plánována
Borovská pouť. Ve spolupráci s Českým
rozhlasem Ostrava připravujeme Lidovou
veselici na obecním hřišti a chystáme také

• Kominické práce je možné objednat
na obecním úřadu. Termín je domluven
na 9. a 10. srpna, v případě velkého zájmu
bude přidán termín další.

• Obec uspěla s žádostí o dotaci na pořízení projektové dokumentace k projektu chodníku Božoň – Rozhraní a získá tak
z rozpočtu Moravskoslezského kraje částku
166.800 Kč.

CVČ U Rosničky informuje
Milé děti, milí rodiče a přátelé Rosničky,
poslední měsíc školního roku utekl jako
voda a prázdniny klepou na dveře.
Na začátku června byla rozvolněna protiepidemiologická opatření a Rosnička mohla
konečně otevřít. Z kroužků se však vrátily
pouze Tvořivé šikulky a výuka jazyků. Lektorka keramiky a šití měla dlouhodobou nemocenskou, lektorky Tanečků a Dramaťáku
neměly na co navázat a Cvičení si během
covidu našlo náhradní prostory.
Z důvodu nejistých a často se měnících
podmínek uvolňování covidových opatření
nebyla v červnu Burza hraček a oblečení.
Pevně věřím, že na podzim už bude situace stabilní a Podzimní burza, plánovaná
na 11.–15. 10., proběhne dle plánu.
Na podzim také plánujeme (kromě již
tradičních akcí, jako je Drakiáda, Tábor
podzimních prázdnin, Posvícení aj.) jednou měsíčně společné sobotní výlety dětí
s rodiči na zajímavá místa v našem kraji,
Dílničku podzimního tvoření a keramiky,
dlabání dýní aj.
Zájemci o konání Dětských oslav v herně si již mohou rezervovat termíny na tel.

čísle 724 144 368. Připomínám, že k dispozici je každá středa vždy
od 15.30 do 18.00, a to
od 15. září.
Přeji všem dětem krásné léto plné slunce, vůní, koupání, pohybu a zážitků.

Teta Blanka

Kuriózní odchyt leguána
Leguán jistě nepatří mezi nejtypičtější
zvířecí obyvatele beskydského podhůří.
Proto když se na obecní úřad obrátili občané s informací, že jim po zahradě pobíhá
obří ještěr, bylo prvotní reakcí především
překvapení. Zaběhnuté psy řeší obec docela často, ale takovýto „jurský park“ jsme tu

ještě neměli.
Vše ale nakonec dobře dopadlo. Zhruba
třičtvrtě metru dlouhého leguána se podařilo bezpečně odchytit a poté, co strávil jeden
úřední den v kanceláři starosty, vyzvedli si
jej (díky mohutnému sdílení na sociálních
sítích) majitelé.

Poslední červnová sobota patřila na hřišti
pod obecním úřadem dětem – ale nejen jim.
Po nucené covidové přestávce se totiž konečně mohla uskutečnit první obecní akce
„Dětské odpoledne a smažení vaječiny“.
Od tří do pěti hodin odpoledne tak nejprve proběhl „odložený“ dětský den. Na děti
čekalo celkem sedm stanovišť, připravených Centrem volného času U Rosničky,
na kterých plnily sportovní i tvořivé úkoly
a za každý úkol dostaly odměnu. Všichni
– od nejmenších až po ty trochu odrostlejší – si mohli například vyzkoušet balancování na slackline, discgolf, nebo třeba hod
nerf-raketou. S pomocí tety Sylvy vyráběli
větrníky. Zajímavostí byl obří bublifuk a tradičním lákadlem pak byla střelba ze vzduchovky, kterou přichystali myslivci z MS
Borová. Veškeré odměny pro děti byly pořízeny z Dotačního programu „V Beskydech
to žije“ zprostředkovaného MAS Frýdlantsko-Beskydy z. s.
Po skončení dětského programu následovalo smažení vaječiny – opět náhrada
za kácení (a vlastně i stavení) máje i další
zrušené akce. Malenovičtí hasiči připravili
na ohni skvělou vaječinu z dvou set sedmdesáti vajec, k zakousnutí byly také klobásy
a další občerstvení.
Lehce aprílové počasí se nakonec
umoudřilo a společná akce obecního úřadu,
CVČ U Rosničky, MS Borová a SDH Malenovice se rozhodně vydařila a připomněla
časy před pandemií, kdy obecní společenský život fungoval na plné obrátky. Věřme,
že na tuto první vlaštovku brzy navážou další – třeba hned o pouti…

Hasičský víkend po dlouhé covidové pauze
Po dlouhé covidové pauze proběhly během víkendu 12. a 13. června v Malenovicích konečně první hasičské soutěže. V sobotu to bylo 1. kolo Moravskoslezské ligy,
kterého se za krásného letního počasí zúčastnilo celkem 49 družstev.
Viděli jsme zde i velmi vydařené časy,
např. 13,6 s, s nímž družstvo z Prchalova sestřelilo oba terče a vyhrálo v kategorii Muži.
Naši borci měli bohužel neplatný pokus (neboť se netrefili s košem do kádě). Soutěže

se zúčastnila i tři družstva „veteránů“ nad 50
let. Malenovice, Nová Ves a Pstruží. Všechna tři družstva dosáhla velice pěkných časů
s rozmezím 1,5 s, přičemž ten nejlepší měli
malenovičtí padesátníci.
V neděli pak proběhla dětská soutěž, které se zúčastnilo 29 družstev v celkem čtyřech kategoriích. Zde bodovali nejlépe naši
nejmenší – družstvo MINI, které vyhrálo
před MINI z Oprechtic a Lubna.
Mladší hasiči z Malenovic skončili na 5.

místě a naši starší žáci sice sestřelili oba
terče, ale měli neplatný pokus z důvodu nenašroubovaného koše na savici. V kategorii
Dorost jsme neměli zástupce.
Nedělní dětská soutěž byla poznamenaná chladnějším počasím a hlavně bylo větrno, což mnohým družstvům působilo nemalé
potíže při sestříkávání terčů. Ani počasí však
nepřekazilo radost z toho, že se soutěže konečně mohly uskutečnit.

sdh

