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Listopad 2019

Malenovice

Malenovičtí ochotníci oslavili 100 let festivalem Figa Borová

slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
jistě vám neuniklo, že letošní listopad se nese ve znamení významného výročí. Události, které
se odehrály před třiceti lety, nyní znovu připomínají média, muzea, školy i další instituce. Pro
někoho je těchto připomínek možná až příliš. A soudě podle aktuálních průzkumů veřejného mínění dokonce zhruba třetina společnosti raději nostalgicky vzpomíná, jak se tehdy za socialismu
vlastně nežilo špatně. Což je věc, nad kterou bychom asi neměli jen tak mávnout rukou.
Nejde přitom až tak o samotné výročí, o jeho oslavy. Nemělo by jistě žádnou cenu nahrazovat
Vítězný únor či Velký říjen „Ještě větším listopadem“. Třicet let po Sametové revoluci je spíš
na místě vrátit se takříkajíc k podstatě. K hodnotám, které pro onen přelomový podzim roku
1989 byly určující a které dnes někdy bereme jako až příliš samozřejmé. Svoboda, demokracie,
právní stát či občanská společnost přitom ale rozhodně žádnou samozřejmostí nejsou. Jsou to
principy, o které je nutné neustále pečovat. Historie nám totiž už mnohokrát ukázala, jak snadno
o ně můžeme zase přijít.
Ostatně i listopad 1989 začal původně připomínkou událostí o dalších padesát let starších, kdy
jiná totalita, nacistická, popřela veškeré humanistické hodnoty zavíráním českých vysokých škol
a následnými dalšími perzekucemi.
Změna, která před třiceti lety v naší zemi začala, znamenala především velkou příležitost.
A leckdy se této příležitosti bohužel chopili ti, jimž šlo o úplně jiné věci než o pravdu a lásku.
Přesto jsem přesvědčen, že to podstatné z listopadu 1989 bychom si neměli nechat znechutit
ani vzít. Byla by to velká škoda. Dějiny se totiž opakují až zlomyslně často a rády, ale příležitosti
na změnu k lepšímu, ty se vracejí jen zřídka. Přeji vám všem krásný listopad!

Pavel Kuběna, starosta obce

Tři dny bohatě naplněné amatérským divadlem mají za sebou malenovičtí ochotníci
a samozřejmě také všichni ostatní divadelní
příznivci. Od pátku 25. do neděle 27. října totiž
v rámci oslav stého výročí založení ochotnického spolku proběhl v Hospodě pod Borovou
festival Figa Borová. A stálo to za to.
Páteční program patřil hned po slavnostním
zahájení místnímu Ochotnickému spolku malenovickému, který v „obnovené derniéře“ sehrál
autorskou hru Povídačky o zbojnících aneb Ondráš. Právě touto komedií na námět lidových
pověstí soubor obnovil v roce 2010 svou činnost a navázal tak na přerušenou tradici. Proti
původní verzi však čekalo na diváky tentokrát
jedno zásadní „vylepšení“ – o živý hudební doprovod se postarala cimbálová muzika Kotci.
Atmosféra představení pak mohla v některých
chvílích silně připomínat divadlo dob dávno mi-

nulých. A nadšené reakce publika napovídají,
že tato cesta zpátky v čase slavila úspěch.
Další dny festivalu již ovládlo divadlo současné. V sobotu se divákům představil kyjovický divadelní soubor Pod Zámkem s poněkud
náročnější komedií britského autora Torbena
Bettse Kočka v oreganu. Konverzační humor
postavený na střetu mezi městskými intelektuály a venkovskými „balíky“ se ve hře střídal
s momenty až mrazivě tragickými a kyjovičtí
ochotníci dostáli skvělé pověsti, která jejich vystoupení předchází.
Festivalovou neděli otevřela nejmladší divadelní generace – dramatický kroužek při
CVČ U Rosničky. Ten staví pod vedením lektorky Petry Vlčkové svá vystoupení především
na principu tzv. chudého divadla, což v praxi
znamená minimum kulis a rekvizit, ale o to větší důraz na herecký projev. Po zhlédnutí jejich

Bajek můžeme směle říct, že divadlo v Malenovicích se o budoucnost bát nemusí.
Závěrečný večer vyplnil svým představením
metylovický DS Sokol na prknech. Ten vsadil
na osvědčeného autora Antonína Procházku
a jeho situační komedii S tvojí dcerou ne. Byla
to sázka na jistotu a vyšla víc než skvěle.
Na rozdíl od nejrůznějších soutěžních přehlídek Figa Borová neměla za cíl poměřovat
výkony jednotlivých souborů a účinkujících.
Kdo by pátral po hlavní ceně, nechť ji hledá
v samotném názvu festivalu. Odborná porota
– Hana Cisovská a Jan Karaffa z Ostravské
univerzity – plnila čistě roli poradní. Ale vítězství si odnesli nakonec všichni – účinkující
i diváci, kterých dorazily na čtyři stovky – radost ze společně strávených tří dnů a naději
na další stovku let na ochotnických prknech.

OSM

CVČ U Rosničky informuje
Milé děti, milí přátelé,
čas plyne jak voda. Ani jsme se nenadáli,
po krásném slunném říjnu přichází listopad
a s ním tradiční rosničkovské listopadové
akce.
8. listopadu si můžete přijít do herny
naglazovat hrneček nebo vánoční svícen z keramiky, a to dopoledne od 8.00
do 12.00 a odpoledne od 15.00 do 17.00.
Vypálíme a vše nachystáme k vyzvednutí
během Adventní dílny.
16. listopadu od 16. hodiny se můžete

těšit na Svatomartinské
posezení u dobrého vína
a jídla v sále Obecního
domu, děti si v herně vytvoří stylové lucerničky, se
kterými po setmění půjdeme hledat Martina
na bílém koni.
30. listopadu bude od 15. hodiny Adventní dílna. Pro děti i dospělé bude nachystáno
tvoření, cukroví, perníčky a svařák.
Těšíme se na děti i dospělé.

tety Rosničky

Dětský divadelní kroužek při CVČ U Rosničky – Bajky.

Sokol na prknech, Metylovice – S tvojí dcerou ne.

DS Pod Zámkem, Kyjovice – Kočka v Oreganu.

Ochotnický spolek malejovický – Povídačky o zbojnících aneb Ondráš.

Ochotnický spolek malejovický – Povídačky o zbojnících aneb Ondráš.

Ochotnický spolek malejovický – Povídačky o zbojnících aneb Ondráš.

Malenovice na golfu

Poslední zářijovou sobotu se sešli golfisté
z Malenovic s hosty a doprovodem na skvěle
připraveném hřišti v Ostravici, aby svedli, v přátelském, ale soutěžním duchu, klání o nejlepšího golfistu. Stejně jako v loňském roce se stal
vítězem pan Karel Trčka a získal tak do svého

držení na následující rok putovní pohár. Vítěz
v kategorii hostů má také kořeny v Malenovicích, a to v osobě slečny Lenky Výmolové.
Děkujeme rezortu Ostravice a všem zúčastněným za krásně strávený den.

Golfisté z Malenovic

Naše úspěchy na blátivém Mistrovství Evropy v canicrossu – Belgie
Druhý říjnový víkend vyrazila čtveřice beskydských závodnic se svými čtyřnohými parťáky na západ do belgické oblasti Chevetogne,
kde se konalo letošní mistrovství Evropy v individuálních mushingových disciplínách „off snow
– na suchu“.

Bez sněhu to sice bylo, ovšem na suchu
opravdu ne. V Belgii už týden před závodem
intenzivně pršelo. Pořadatelé měli nachystanou opravdu technickou krosovou trasu se
spoustou kopečků, zatáček a seběhů, která se
po čtvrtečních a pátečních trénincích proměnila
v blátivý tunel. Beskydské holky bojovaly hned
ve třech kategoriích. V kategorii starších žaček
11–14 let bojovala Rozárka Štihlová z Malenovic s Marschem a frýdlantská Peťka Sedláková s Nesquickem na trati 2,9 km. Malenovická
Anežka Štihlová s Farrem mezi juniorkami
15–18 let už běžela na hlavní trati, která měla
téměř 5,5 km a vzhledem k terénu si dovolím
tvrdit, že byla nejtěžší za poslední čtyři roky
na evropských šampionátech. Poslední závodní
tým spadal do kategorie žen 19–39 let a nebyl
jím nikdo jiný než Barča Mikušová s Forbeem
z Lubna. Všichni čtyřnozí parťáci jsou plemene
border collie, a přestože to není úplně typické
plemeno v tomto sportu, tak se holky určitě
ve výsledcích neztratily. Závod se běžel dvoukolově (sobota, neděle) a výsledky se řadily
součtem časů z obou dnů. Pro Barču s Forbeem to byl první společný start na mezinárodní
akci a vyběhli si v silné konkurenci necelých
90 závodnic v kategorii 27. místo. Anežka
s Farrem už jsou zkušení závodníci a v kategorii juniorek se vyšplhali na 5. příčku (ME 2016
Nové město na Moravě – 4. místo, ME 2017

Itálie – 3. místo, MS 2018 Polsko – 6. místo).
První start na velké akci to byl i pro Peťku, která
má mlaďoučkého psa, a hlavním cílem bylo nasbírat zkušenosti pro další společné závodění.
I přes minimum zkušeností makali jako profíci
a v součtech se umístili v TOP 10 a obsadili 9.
místo. Poslední bojovnicí byla Rozárka, která
už je také pravidelným účastníkem těchto akcí
(ME 2016 NMNM – 2. místo, ME 2017 Itálie – 3.
místo, MS 2018 Polsko – 5. místo). Tentokrát
ale startovala se svým mladým psem a všichni
jsme napjatě očekávali, jak obstojí v evropské
konkurenci. A můžu říci, že obstáli na jedničku
s hvězdičkou. Ve velmi náročném terénu a silné
konkurenci vybojovali úžasné 2. místo a stali se
tak vicemistry Evropy v canicrossu dětí 11–14
let pro rok 2019! Rozárce a Marschem a samozřejmě i dalším třem holkám patří obrovská gratulace, protože tentokrát bylo vítezstvím už jen
to, že doběhli v pořádku do cíle, a umístění byl
jen bonus. I přes nepřízeň počasí byl tento závod parádní, v krásném prostředí a s perfektní
organizací a my jsme velmi rádi, že jsme se ho
mohli zúčastnit. Jak se říká – zážitek nemusí být
nutně pozitivní, hlavně když je intenzivní!
Zveme všechny občany na 7. zasedání
zastupitelstva obce Malenovice,
které se koná v úterý 26. listopadu
od 18 hodin v sále Obecního domu.

Myslivecké posezení

Dne 19. 10. proběhlo v sále Obecního domu
posezení pro členy Honebního společenstva,
které pořádalo MS Malenovice – Borová. Myslivci
zajistili výborné jídlo – pečeného jelena se zelím

a knedlíkem, uzené, tlačenky, koláčky, pivko. Akce
se zúčastnilo kolem 80 lidí, všichni se dobře bavili.
Spoluobčanům děkují za účast a těší se
na další setkání členové MS Malenovice.

