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Malenovice

Malí tanečníci se na bále pořádně vydováděli

Jestli někdo tradičně zakončuje v Malenovicích plesovou sezónu, tak to jsou děti. Nejinak
tomu bylo i letos, kdy se Maškarní bál konal
v neděli 11. února v sále hospody Pod Borovou. Na parket se vyrojily princezny z mnoha
pohádek, indiáni, piráti, čarodějnice, klauni,
různá zvěř i další pohádkové bytosti. Bylo jich
několik desítek, jedna maska hezčí než druhá.
O zábavu se stejně jako loni starala dvojice
klaunů, která vymýšlela pro všechny účastníky
veselý program. Hrály se různé hry, tančilo se
a dovádělo. Kdo neměl masku, mohl si ji sám
na místě vyrobit. To ale většinou nebylo třeba,
protože děti přišly v opravdu nádherných kostýmech. Akci pořádal obecní úřad.

krátce z obce
Seznamte se s Biblí na přednášce
Lidé z Malenovic jsou zváni ke společnému
poznávání nejčtenější knihy světa – Bible.
Výklad Nového a Starého zákona povede lektor a farář Petr Hrubiš na faře na Borové.
Přednáška se bude konat ve čtvrtek 15. března od 17 hodin. Další termín je možno uskutečnit po vzájemné domluvě.

Platba za odpady se nemění
Občané Malenovic by neměli zapomenout na platbu 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 2018.
Upozorňujeme všechny, že neoznačené popelnice nebudou od 1. dubna 2018 vyvezeny.

Posbíráme nebezpečný odpad

Dětem se do badmintonu moc nechce

Tradiční turnaj v badmintonu pro děti se
konal v sobotu 17. února ve sportovní hale
ve Frýdlantě nad Ostravicí. Turnaje se zúčastnilo celkem pět hráčů, z toho tři chlapci a dvě
děvčata. Děti mezi sebou hráli trojkolově do 11
bodů na dva hrané sety. Byla radost pozorovat
jejich nasazení a zlepšující se kvalitu hry. Mezi
děvčaty zvítězila A. Telaříková a druhé místo

obsadila K. Polachová. Z chlapců vyhrál P. Dudek, druhý byl V. Pyško a na třetím místě se
umístil A. Fedorčík.
„Podle informace z obecního úřadu žije v naší
obci přes 140 chlapců a děvčat ve věku do patnácti let. Takto malá účast nahrává myšlence
příští rok tento turnaj nepořádat. Nebo něco udělat pro větší účast, ale co?“ ptají se pořadatelé.

Kdo se chce zbavit nebezpečného odpadu,
bude mít příležitost. Jeho sběr proběhne
v Malenovicích 19. května. Kontejner bude
přistaven na dvou místech – na parkovišti
Konečná v čase od 8 do 8.30 hodin a na parkovišti před Obecním domem od 8.40 do 8.55
hodin.

Nechte si naočkovat svého psa

V sobotu 17. března 2018 od 14.30 hodin
Zveme celou rodinu, přijďte si vyrobit
pěkné velikonoční, tradiční i netradiční,
dekorace. Zajištěn je materiál, pomůcky,
malé občerstvení. Pro děti jsme připravili
dětskou dílničku ☺

Letní tábory se rychle plní
Pokud chcete poslat své dítě na některý z táborů, které v létě pořádá centrum volného času
U Rosničky, měli byste zrychlit. Většina míst je
totiž již obsazena. V době uzávěrky novin zbyla
místa například na Golfovém táboře, který děti

tráví na Čeladné na golfovém hřišti. Dále je
volno na táboře pro předškolní děti, Turistický,
Keramický tábor i tábor plný tvoření pro dívky.
Navíc se lze přihlásit i jako náhradník. Více informací najdete na stránkách www.urosnicky.eu.

Rosnička připravila nádherný týden prázdnin
Centrum volného času U Rosničky uspořádalo dětem program na celé prázdniny. Ty se
konaly ve dnech 12. až 16 února. Příměstský
tábor byl plný tvoření, her i výletů a sportu. Kdo
chtěl, mohl být na táboře po celý týden, jiní si
vybrali jednotlivý den či dny.
Děti se hned v pondělí pustily do vaření. Pekly
bublaninu, vařily špagety, a dokonce si vyrobily
i marcipánové bonbóny. K tomu tvořily různé věci
z papíru. V úterý se jelo na výlet do Štramberku.
Krom procházky vedly kroky výletníků i do muzea Zdeňka Buriana. Po obědě všichni navštívili
solnou jeskyni. Ve středu se jelo do Frenštátu
pod Radhoštěm. Nejdříve se ale všichni zastavili
v Kunčicích pod Ondřejníkem ve firmě, ve které
se šijí stany. Pak pokračovala cesta do Frenštátu do Muzea Novojičínska, které mělo připraven
animační program. Čtvrtek a pátek patřil opět tvoření, tentokrát táborníci pracovali s keramickou

Máte doma psa? Nenechejte tedy nic náhodě
a myslete na jeho zdraví. Očkování čtyřnohých mazlíčků se bude opět konat v Malenovicích, a to v pátek 18. května 2018 v 15 hodin
u Obecního domu. Majitelé psů, kteří mají
o očkování zájem, by měli nejpozději do 15.
května nahlásit na obecním úřadě, o jaký druh
vakcíny mají zájem a kolik psů chtějí naočkovat. Vakcinuje veterinář Zbyněk Konvička.

Přijďte na lyžařské závody
Obec Malenovice zve srdečně všechny lyžaře bez rozdílu věku a pohlaví, aby přišli poměřit své síly a lyžařský um. Závody se budou
konat v neděli 18. března od 13 hodin na svazích SKI Malenovice. Srdečně zveme všechny
nadšence!
OÚ Malenovice

Obec svolává
zasedání zastupitelů

Pravidelné zasedání zastupitelů obce Malenovice se bude konat ve středu 14. března
od 18 hodin v sále Obecního domu. Schůze
je veřejnosti přístupná.

Zima konečně umožnila Olympiádu na ledě

Ani mrazivé počasí a občasné husté sněžení
neodradilo malé i velké sportovce, aby v sobotu
24. února navštívili olympiádu pro děti do 15 let
na ledem pokrytém hřišti pod obecním úřadem.
Této olympiády se zúčastnilo celkem 17 dětí,
které soutěžily ve čtyřech skupinách rozdělených dle věku a pohlaví. Kluci i holky si navzájem konkurovali v rychlobruslení, slalomu (starší
kluci museli slalom absolvovat i s hokejkou a pukem), střelbě na bránu, ale i curlingu. U všech
zúčastněných bylo k vidění velké nasazení a fair
povzbuzování.
K závěru akce soutěžili i rodiče v curlingu,

aby se sami vžili do rolí svých ratolestí a vyzkoušeli si, že to není až tak snadné. Po sečtení výsledků vzniklo toto pořadí:
mladší kluci: 1.V. Kováč, 2. D. Gola, 3. D. Vdoleček, 4. P. Gola.
Starší kluci: 1. J. Bradna, 2. P. Dudek, 3. G. Pecha, 4. R. Kováč.
Mladší dívky: 1. E. Bradnová, 2. M. Žídková, 3.
B. Chromčáková, 4. S. Pechová, 5. A. Buzková,
6. V. Vdolečková.
Starší dívky: 1. H. Ningerová, 2. E. Sližová, 3.
B. Ningerová.
Všichni účastníci byli na závěr sladce odměněni.

hlínou a vytvořili nádherné předměty. Hráli i různé
hry a chodili na hřiště sportovat. „Uspořádali jsme
také velkou soutěž nazvanou Fištroniáda, která
všechny hodně bavila,“ uvedla vedoucí tábora.
A jak se líbil tábor přibližně dvanácti účastníkům? „Hodně moc,“ volali jeden přes druhého.
„Mi se určitě nejvíce líbil výlet do Štramberku,
Muzeum Zdeňka Buriana a pak i ta solná jeskyně. A bylo skvělé taky tvoření a vlastně úplně
všechno,“ shrnula pocity dětí Anastázie.

V úterý 6. 3. od 8.30 a od 16.00 h.

ve čtvrtek 8. 3. od 16 hodin

Přijďte si vyzkoušet vyrobit ruční mýdlo nebo
namíchat koupelovou sůl. K dispozici jsou oleje,
vůně, gelové barvy, lístky květin a bylin, kamínky a
mušličky. Děti si v herně pohrají a maminky si pro
sebe udělají něco pěkného.

Přijďte si poslechnout povídání o léčivých účincích
hub, o možnostech a zkušenostech pěstování hub
na substrátech, o správném zpracování a
uskladnění hub. Dozvíte se něco nového a možná
Vám i některá rada pomůže.

Těší se na Vás Blanka

Těší se na Vás, Mgr. Blanka Dužíková

