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Listopad 2022

Malenovice

MALCUP 2022 s netradičními disciplínami

slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
nové zastupitelstvo začalo po ustavujícím zasedání pracovat a před námi jsou nyní čtyři
roky, během nichž se budeme soustředit na to, abychom do zdárného cíle dovedli projekty
připravené a rozpracované v předchozím období.
Jsme malá obec a já chci věřit, že se napříč „politickým spektrem“ dokážeme na důležitých a pro obec užitečných věcech dohodnout. Nemusíme se pochopitelně shodnout vždy
na všem, to ani neočekávám, ale snad se nám podaří jednat spolu slušně a férově.
Jsem rád, že navzdory všem těžkostem dnešní doby se společenský život v obci pomalu
vrací do „předkovidových“ kolejí. V nadcházejícím měsíci nás tak čeká hned několik kulturních a společenských akcí. První listopadový víkend bude patřit přehlídce ochotnického
divadla Figa Borová. V sobotu 12. listopadu oslavíme sv. Martina posezením v Obecním
domě a na počátku prosince pak tradičně přivítáme na návsi advent mikulášskou nadílkou,
doplněnou letos navíc o jarmark u Obecního domu, na němž nebude chybět ani hudební
program.
Dlouhé podzimní večery jsou zkrátka ideální příležitostí k sousedským setkáním. Těším
se, že se spolu potkáme. Přeji vám příjemný listopad…
Pavel Kuběna, starosta

Přivítali jsme nové občánky

Opět po roce, letos již počtvrté v řadě, se
uskutečnil na hřišti pod obecním úřadem 1. října MALCUP. Jedná se o soutěž s netradičními
disciplínami pro širokou veřejnost. Soutěžilo
se v běhu s nosítky přes překážky, v trakařích,
natahování bungee lana, hodu pivní bečkou
do dálky a štafetě.
Štafeta byla složena z překonání 2m bariéry,
hammer boxu, motání hadice „B“ a zatloukání
hřebíku. Nově se objevily dvě disciplíny. První
novou disciplínou byl balancovník a tou druhou
tzv. cyklocirkulárka. Cílem bylo předním „kolem“ rozřezat hranol dřeva.

Týmy byly složeny ze čtyř členů a v tomto
roce se jich sešlo celkem čtrnáct, což je nejvíce
za poslední čtyři ročníky.
Stupně vítězů vypadaly následovně:
1. místo: Mazlíci (hasiči a hasičky z Trojanovic)
2. místo: Kamčovy holky (hasiči a hasičky
z Brušperku)
3. místo: Sourozenci na druhou (sourozenci
Milatovi a Kozlovi)
Děkujeme všem závodníkům, divákům,
organizátorům i sponzorům a těšíme se zase
za rok.
SDH

CVČ U Rosničky informuje
kvapem se blíží předposlední měsíc tohoto roku. Tradičně bude ve znamení tvoření
a dobrot. Ještě než se budu věnovat listopadu, dovolte mi ohlédnout se za říjnem.
Letošní říjen byl příjemně teplý a slunečný. Krásné počasí nás provázelo na Drakiádě i během táboru Podzimní prázdniny
s přespávačkou. Obě akce si děti náramně
užily. Během prázdnin jsme s dětmi
vesele pomalovali druhý kontejner
na BIO odpad, stavěli lesní domečky,
vyráběli lucerničky, večer byla světelná diskoška, upekli jsme si svačinu
a užili si skvělou partu. V říjnu také proběhla
dvě tvořivá odpoledne, a to Podzimní dílna
a Dýňování. Obě akce byly skvělé, s nádhernými výtvory a pohodovou atmosférou.
Poslední víkend také proběhla Samoprodejní
burza. Děkuji všem za účast a budu se s kolegyněmi těšit na další akce v Rosničce.
V listopadu se můžete i vy těšit na:
- V sobotu 12. 11. – tradiční SVATOMAR-

TINSKÉ POSEZENÍ v sále Obecního domu.
Od 15.30 si budou moci děti vyrobit originální
papírovou lucerničku (LED světýlko si vezměte s sebou), v 17 hodin vyjdeme průvodem
pozdravit sv. Martina na louku za kostelem
sv. Ignáce a od 17. hodiny bude posezení
u výborného vína, domácích šlehačkových
rohlíčků a kvalitních paštik.
- V úterý 22. 11. srdečně zveme děti
i rodiče na PŘEDADVENTNÍ DÍLNIČKU v herně Rosničky. V čase 16.00–
18.00 bude probíhat výroba originálních dárků a ozdob. Vstupné 70 Kč.
- V sobotu 26. 11. od 14 hodin se bude
konat tradiční ADVENTNÍ DÍLNA. Letos poprvé bude nachystáno vše v herně, maminky
tak budou mít své děti pod dohledem (s plnou
pusou perníčků) a budou moci tvořit. Zeleň,
korpusy, svíčky a další ozdoby budou k zakoupení. Vstupné 50 Kč.
Přeji krásné pozdně podzimní dny.
Teta Blanka

ze sportu
Ženatí a svobodní
se utkali ve fotbalu
Každoroční fotbalové utkání mezi ženatými a svobodnými letos připadlo na neděli 2.
října. Po deštivém září poctilo krásné počasí
a mezi pozitivní stránky celého odpoledne
patřila větší účast diváků.
Obě mužstva měla k dispozici osm hráčů
– čtyři v poli, jednoho brankáře a tři náhradníky. Po domluvě obou týmů se hrálo 3x20
minut. Byly k vidění pěkné fotbalové momenty a hodně gólů. Tým svobodných nakonec
udolal ženaté 8:6.

Nohejbalový turnaj dvojic
Letošní nohejbalový turnaj dvojic se uskutečnil v neděli 16. října za účasti pěti týmů.
Hrálo se systémem každý s každým, na dva
vítězné sety, do desíti bodů.
Diváci i hráči viděli pěknou hru a vyrovnané zápasy. První místo nakonec obsadila
dvojice J. Bakota / J. Ramík, na druhém místě
byli J. Václavek / V. Klus, na třetí příčce L.
Novák / P. Fiedor, čtvrtí S. Žydel / V. Žydel
a pátí L. Adamovský / D. Ramík.
Sportovní komise
V neděli 23. října proběhlo v sále Obecního domu tradiční vítání občánků.
Těch se za uplynulý rok narodilo v Malenovicích celkem sedm – dvě holčičky a pět chlapců.
Přejeme jim do života štěstí, zdraví a spoustu radosti.

informace obecního úřadu
• Dne 20. října proběhla ustavující
schůze zastupitelstva, které bude v nadcházejícím čtyřletém volebním období
pracovat ve složení: Mgr. Pavel Kuběna
(starosta), Ing. Zdeněk Chlopčík (místostarosta), Ing. Zuzana Dostálová, Mgr. Jana
Ramíková, MUDr. Lubomír Blaha, Ing. Miroslav Sajdl a JUDr. Vladimír Malarz.
Zastupitelé jmenovali také povinné výbory i stálé komise:
Finanční výbor – MUDr. Lubomír Blaha
(předseda), Ing. Martin Ninger, Ing. Miroslav Sajdl, Ing. Miluše Plevová a Ing. Jiří
Kaiser.
Kontrolní výbor – Mgr. Jana Ramíková (předsedkyně), Ing. Martin Hanskut,
Ing. Zuzana Dostálová, René Havrlant
a Ing. Veronika Orságová.
Kulturní a občansko-sociální komise
– Emílie Koribaničová (předsedkyně), Andrea Štihlová, Daniela Zlá, Mgr. Barbora
Kuběnová, Lukáš Adamovský.
Sportovní komise – Karel Fiedor (předseda), Miluše Míčková, Ing. Miroslav Sajdl,
Ing. Antonín Plucnara, Patrik Fiedor.
Komise životního prostředí –
Mgr. Martin Smutný (předseda), Mgr. Blanka Dužíková, Ing. Jaromír Šindler.

• 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 nebo nemají registrovánu konkrétní
obec. 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 abychom mohli opustit zastaralý systém SMS.

ADVENTNÍ
DÍLNA

PŘEDADVENTNÍ
DÍLNIČKA

SOBOTA 26. 11. 2022 od 14 hodin

ÚTERÝ 22. 11. 2022 v čase 16.00 – 18.00

Srdečně zveme všechny zájemce o výrobu adventních věnců nebo svícnů
na tradiční ADVENTNÍ DÍLNU.

Srdečně zveme všechny děti a rodiče
na PŘEDADVENTNÍ DÍLNIČKU v herně Rosničky.
Můžete se těšit na výrobu originálních dárků a ozdob.

Letos se bude konat vše v herně, tedy maminky budou mít své děti pod
dohledem (s plnou pusou perníčků) a budou moci tvořit.

• Festival ochotnického divadla Figa
Borová se uskuteční v pátek 4. a sobotu 5. listopadu v hospodě Pod Borovou. Těšit se můžete nejen na autorskou
detektivní komedii „Vraždy v hotelu Pine
Hill Inn“ v podání Ochotnického spolku
malenovického a komedii G. Sibleyrase
a P. Haudecoeura „Pozor natáčíme!“,
kterou sehraje metylovický Sokol na prknech. Připraveno je také sobotní odpolední
představení malenovických Lysáků: „Vodník“. Bližší informace o programu najdete
na www.spolekosm.cz, facebooku a plakátech. Předprodej na tel. 773 98 22 28.

• Svatomartinské posezení s kvalitním
vínem, domácími šlehačkovými rohlíčky
i výbornou paštikou se uskuteční v sobotu
12. listopadu od 17 hodin v sále Obecního
domu. Tvořivý program pro děti začíná již
v 15.30.

• Mikulášská nadílka a adventní jarmark – V sobotu 3. prosince přivítáme
v Malenovicích předvánoční čas. Nejprve
proběhne v 16 hodin na návsi rozsvícení
vánočního stromu a mikulášská nadílka. Od 17 hodin pak u Obecního domu
začne adventní jarmark s živou hudbou.

Zeleň, korpusy, svíčky, stuhy a další ozdoby budou k zakoupení.
Samozřejmě si můžete donést své vlastní ozdoby, světýlka atd.
Vstupné 50 Kč.

Těšíme se, Blanka a Zuzka.

S sebou dobrou náladu a 70 Kč.
Těšíme se, Blanka a Zuzka

