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Malenovice

Přivítali jsme nové občánky

V neděli 18. listopadu odpoledne se
na Obecní dům v Malenovicích snesly první
sněhové vločky letošní zimy a umocnily tak
slavnostní atmosféru vítání nově narozených
občánků. Za uplynulý rok jich v Malenovicích
přibylo celkem osm, z toho jedna dvojčátka.
Ve výrazné převaze jsou tentokrát kluci –
šest ku dvěma malým slečnám.
Slavnostního přivítání se za obec tradičně zhostil člen zastupitelstva Miroslav Sajdl,
jemuž za kulturní a sociální komisi sekundovala Daniela Zlá. Rodičům malých Malenovičanů společně předali pamětní listy, drobné
dárky a popřáli vše dobré do dalšího života.
I my se tak připojujeme k přání, ať se jim
u nás v Malenovicích spokojeně žije.

slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
opět je tu advent a já jsem upřímně rád, že vás mohu na tomto místě poprvé pozdravit právě
v tomto čase, který patří bezpochyby k nejkrásnějším obdobím v roce.
Máme za sebou další z takzvaných osmičkových roků. Připomněli jsme si sté výročí založení
samostatného státu i řadu jiných přelomových okamžiků národních dějin. Na obecní úrovni jsme
pak absolvovali volby a v návaznosti na jejich výsledek rovněž ustavující schůzi nového zastupitelstva. I to je svým způsobem výrazná změna.
V této souvislosti bych chtěl poděkovat vám všem za vysokou (65%) volební účast, která
nejlépe dokládá zájem o veřejné dění a směřování obce. Ať už jste volili kterékoli sdružení či
kohokoli z kandidátů, důležité je, že jste přišli a pomohli svým hlasem demokraticky „rozdat
karty“. Vážím si toho.
Poděkování patří rovněž předchozímu vedení obce v čele s Vladimírem Malarzem za všechno dobré, co se mu v uplynulém období (respektive obdobích) podařilo vybudovat. Myslím, že
i největší kritikové musejí uznat, že těch pozitivních věcí, které se v Malenovicích v minulosti
realizovaly, rozhodně nebylo málo. Věřím, že na ledacos budeme moci navázat, jak ostatně stojí
i v našem společném programovém prohlášení.
V neposlední řadě děkuji všem vám, kteří jste letos kandidovali. A opět mám na mysli opravdu
všechny, tedy ze všech tří kandidátních listin a na všech, i takříkajíc „nezvolitelných“, pozicích.
Děkuji, že jste do toho šli, děkuji za energii, kterou jste volbám věnovali. A doufám, že zůstanete
i nadále občansky aktivní – prostor se jistě najde.
V souvislosti s mým zvolením do funkce starosty děkuji za podporu, vstřícnost a také za toleranci. Budu dělat všechno proto, abych své příznivce nezklamal a své odpůrce pokud možno
příjemně překvapil.
Ale zpátky k adventu a Vánocům – Přeji vám všem, abyste úspěšně zvládli předvánoční shon,
všechno to nakupování, uklízení, pečení… Přeji vám, abyste si našli čas na své blízké a na to,
co je na vánočních svátcích podstatné. Přeji vám všem požehnané Vánoce, šťastné vykročení
do nového roku a POKOJ LIDEM DOBRÉ VŮLE! 
Pavel Kuběna

Sbor dobrovolných hasičů Malenovice

P O Z V Á N K A
na VÝROČNÍ VALNOU HROMADU,
která se koná v sobotu 15. prosince 2018
od 16.00 hodin v Obecním domě v Malenovicích
Alois Ramík, starosta SDH

Zasedání
zastupitelstva
Zveme všechny občany na 2. zasedání
zastupitelstva obce Malenovice, které se
uskuteční ve čtvrtek 20. prosince od 18 hodin v sále Obecního domu.

Provoz obecního
úřadu o svátcích
Upozorňujeme občany, že během vánočních svátků bude obecní úřad uzavřen. V nutných případech volejte tel. číslo
724 176 522 – starosta obce. Ve středu 2.
ledna bude již běžný úřední den.

Závěr Mariáš tour
v Malenovicích

V neděli 25. listopadu se v Obecním domě
v Malenovicích sešli hráči mariáše z okolních
vesnic, aby letos naposledy poměřili své síly
a štěstí v této ušlechtilé hře. V příjemném
prostředí se tak sešlo 30 hráčů, kteří se celé
odpoledne oddávali tomuto sportu.
Vítězem se stal Milan Tuček z Frýdku,
na druhém místě skončil Richard Musil z Karviné a na třetím Teodor Reinhold z Čeladné.
Na závěr byl vyhodnocen celý letošní ročník
Mariáš tour 2018. Letos se ho zúčastnilo
celkem 41 hráčů. Celkovým vítězem se stal
Richard Musil, jako druhý se umístil Theodor Reinhold a třetí Rudolf Schindler z Nové
Vsi. Děkujeme pořadateli Miroslavu Sajdlovi
za dobrou organizaci celé akce a výtečný srnčí guláš. Další ročník bude zahájen turnajem
na Bystrém v restauraci U Toflů 27. ledna
2019 ve 14 hodin a pokračovat bude v Janovicích U Ondráše 24. února. Ale ještě předtím
se sejdeme na přátelském vánočním turnaji
v neděli 30. prosince v restauraci Na nábřeží
na Nové Vsi tradičně ve 14 hodin. Vy, kdož
holdujete této hře, přijďte se pobavit mezi nás.
Miroslav Šálek

Svatý Martin
na bílém koni
(ne)přijel
V sobotu 10. listopadu, tedy v předvečer
svátku svatého Martina, se v Obecním domě
uskutečnilo tradiční svatomartinské posezení.
V hojném počtu se zde opět sešli malenovičtí
občané všech generací.
Ti menší si nejprve pod vedením lektorek
z centra volného času U Rosničky vyrobili lucerničky, aby s nimi potom v průvodu vystoupali směrem ke kostelu, kde už na ně čekal
Martin na bílém koni. Sníh s sebou sice tentokrát nepřivezl, ale atmosféra byla i tak velmi
působivá.
Dospělí pak ještě poseděli u sklenky vína
a ochutnali výtečné svatomartinské rohlíčky či
husí nebo kachní paštiku. A opravdová zima
se sněhem? Ta se nakonec zpozdila jen o týden…

Tradiční adventní dílna přilákala do CVČ U Rosničky několik desítek lidí z Malenovic
i okolí, kteří si tak v sobotu 24. 11. vedle klasických adventních věnců vyzkoušeli
také výrobu originální vánoční výzdoby.

Přehled svátečních mší
v kostele sv. Ignáce na Borové
24. 12. – „Půlnoční“ – 21.00
25. 12. – Narození Páně – 8.30
26. 12. – Sv. Štěpán – 8.30
31. 12. – Silvestr – 17.00
1. 1. – Nový rok – 8.30

Krmení zvířátek

Srdečně zveme všechny malenovické
děti i dospělé na tradiční krmení zvířátek.
Sraz 24. prosince v 10.00 u jízdárny. S sebou můžete vzít seno, suchý chléb, jablka,
mrkev… Těší se na vás Miroslav Sajdl.

CVČ U Rosničky informuje

Akce pořádané CVČ U Rosničky v prosinci a lednu:
• 14. 12. zveme všechny na VÁnoční BĚH
Malenovicemi.
• 19. 12. odpoledne Nadílka u stromečku.
Dárečky pro děti jsou pořízeny z výtěžku burzy
pořádané naším centrem. Děti i rodiče se mohou těšit na předvánoční atmosféru, vánoční
dobrůtky a nové hračky do herny.
• Hlídání a volná herna budou ukončeny
ve čtvrtek 20. 12., opět se na vás budeme
těšit 3. ledna 2019. Pravidelné kurzy pro děti
a dospělé budou probíhat individuálně dle do-

mluvy s lektorem.
• V týdnu od 21. do 25. ledna 2019 připravujeme povánoční burzu oblečení, hraček
a sportovních potřeb. Chystáme změny v podmínkách prodeje, sledujte prosím informace
v lednovém Mikroregionu.
Celý kolektiv CVČ U Rosničky vám přeje krásné a pohodové Vánoce, úspěšný
vstup do nového roku 2019 a budeme se
na vás všechny těšit na akcích pořádaných naším centrem v roce 2019 :-)

