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Malenovice

Netradiční MAL CUP se tradičně vydařil
slovo starosty

Dne 3. října, ještě před zavedením krizových opatření, se pod záštitou dobrovolných hasičů z Malenovic konala jedna
z mála letošních akcí – tradiční soutěž
v netradičních disciplínách „MAL CUP
2020“.

I přes složitou epidemickou situaci se
nakonec akci podařilo uspořádat tak, aby
vše odpovídalo platným vládním nařízením.
Jedenáct týmů všech věkových kategoriích
soutěžilo v sedmi disciplínách, počasí nám
přálo a všichni si tak mohli užít pohodové

Vážení a milí spoluobčané,
přesně před rokem touto dobou probíhal v naší obci ochotnický festival, připravovali jsme
se na svatomartinské posezení, na vítání nových občánků a těžko někdo z nás tušil, jak moc
nám tyto „obyčejné“ radosti budou zanedlouho vzácné. Přesně před rokem touto dobou se
takříkajíc na opačné straně světa, v čínském Wu-chanu, objevily první případy onemocnění
koronavirem SARS-CoV-2 a těžko tomu někdo z nás tehdy přikládal zásadnější význam.
Přišlo jaro a začaly se dít věci, které nečekal nikdo z nás a které náš důvěrně známý svět
v mnohém obrátily vzhůru nohama. Dokázal by si do té doby vůbec někdo představit zavřené
školy, obchody, restaurace i kostely, „zrušené“ Velikonoce, pouť, povinné nošení roušek,
zákaz shromažďování? Sotva…
Ukázalo se však, že v opravdové krizi jsme schopni celkem účinně zareagovat. V mnohém jsme si pomohli sami, zkousli jsme nepříjemná opatření a zvládli jsme to. Vyhráno
však zatím bohužel nemáme – koronavirus nezmizel a v poslední době o sobě dává znovu
nepříjemně vědět.
Přelom října a listopadu tak letos prožíváme ve znamení opětovně zpřísňovaných epidemiologických opatření. Ze všech médií se na nás valí druhá vlna pandemie a všichni jsme
už z toho všeho unavení a mnohdy i znechucení a podráždění. Nepromyšlenost, nesystematičnost a nevěrohodnost mnohých vládních rozhodnutí se potkává s nedůvěrou občanů
a místo pomyslného světla na konci tunelu vnímáme často jen velkou nejistotu. Ukazuje se,
že půjde v každém případě o běh na podstatně delší trať, než jsme si byli na startu ochotni
připustit. Jestliže na počátku, na jaře při šití roušek, nás zachránilo dobrovolnické nadšení
a odhodlání, nyní potřebujeme daleko víc vytrvalost a vůli. A to je samozřejmě těžké. Je to
ostatně podobné jako s jakýmkoli bohulibým předsevzetím – mnohem snazší je se nadchnout
než opravdu vytrvat.
Co bylo přesně před rokem, to si pamatujeme poměrně přesně. Co bude přesně za rok,
nemáme v tuto chvíli nejmenší tušení. Ale každopádně bude hodně záležet na nás, na naší
vůli k vzájemné ohleduplnosti, na schopnosti překonat nepohodlí, zbytečně se nebát, ale
ani zbytečně neriskovat – a vydržet. A já věřím, že to zvládneme a všechno dobře dopadne.
Přeji nám všem hodně zdraví, sil, trpělivosti, ohleduplnosti a naděje.

Pavel Kuběna, starosta

CVČ U Rosničky informuje
Milé děti, rodiče a přátelé Rosničky,
předpokládám, že všichni víte, jaká je v naší republice situace. Každý
se s ní musíme „popasovat“ podle sebe. Ještě než Krajská hygienická stanice v Ostravě svým nařízením č. 26/2020 zavřela všechna volnočasová
centra v MS kraji, stihli jsme úžasnou Drakiádu – na louce za kostelem si
odpoledne s počasím na objednávku užili úplně všichni, děti i rodiče. Děti tvořily krásné pestrobarevné ježečky z papíru, tatínkové pouštěli draky všech velikostí, tvarů i barev, maminky
si popovídaly u kávy nebo čaje. Odměnou dětem byla sladká drobnost, všem pak společně
strávené pohodové odpoledne. Kroužky, které se na Rosničce rozjely, se budeme snažit
nahradit, aby děti o své výtvory a dovednosti nebyly ochuzeny.
My, tety Rosničky, se nevzdáváme a připravujeme pro vás tyto akce:
20. 11. Předadventní dílnička – výroba originálních prostírek a ubrusů
28. 11. Tradiční adventní dílna
5. 12. Mikulášská nadílka
16. 12. do herničky zavítá Ježíšek
18. 12. váNOČNÍ běh Malenovicemi
25. – 30. 1. Povánoční burza oblečení, hraček a sportovních potřeb (rezervační SMS
od 11. 1.)
Nedělám si iluze, že by všechny akce proběhly bez nějakých omezení, ale pevně věřím,
že alespoň v nějaké formě se uvidíme. Sledujte, prosím, web (www.urosnicky.eu) a FB (Rosnička Malenovice).

S přáním pevného zdraví a krásného podzimu teta Blanka

sportovní odpoledne. Doufáme, že se příští
rok uvidíme zase!
Za finanční podporu poskytnutou prostřednictvím projektu „V Beskydech to
žije“ děkujeme MAS Frýdlantsko-Beskydy a Mikroregionu.
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Sportovní komise ani letos nezahálela
Nohejbalový turnaj
Nedělní odpoledne 23. srpna strávili nohejbaloví příznivci na multifunkčním hřišti pod
obecním úřadem. Letos se turnaje zúčastnily
pouze čtyři týmy, tudíž se hrálo systémem
každý s každým, do deseti bodů a na dvě
kola.
K vidění byly krásné výměny, především
ke konci turnaje, kdy si někteří hráči osvojili
už téměř zapomenutou techniku zpracování
a kopů do míče (po roční či delší nohejbalové
neaktivitě). Po několikahodinovém boji vzešlo toto pořadí:
1. J. Ramík, D. Ramík, L. Novák
2. J. Bakota, P. Fiedor, V. Kijonka
3. A. Gola, M. Vitásek, D. Ramík, D. Tomai
4. M. Smutný, T. Velička, R. Velička
Po odehrání všech zápasů následovalo
menší občerstvení a přátelské zápasy až
do pozdních hodin. Děkujeme všem zúčastněným a doufáme, že vzroste již upadající
zájem o turnaje/závody z řad hráčů, závodníků či diváků.
Ženatí vs. Svobodní
Dne 20. září se uskutečnilo za krásného
počasí tradiční fotbalové klání mezi ženatými a svobodnými. Zápas začal ve 14 hodin
na fotbalovém hřišti v Malenovicích. Na každé straně hráli čtyři hráči + brankář a oba
týmy měly jednoho hráče na střídání. Hrálo
se 2x 30 minut. Po první polovině odehraného zápasu si hráči udělali pauzu k občerstvení a načerpání sil do druhé poloviny utkání.
Zápas nakonec skončil těsným výsledkem
5:4 ve prospěch ženatých, především zásluhou „kapitána“ ženatých Davida Tomaie,
který nádherně vedl svůj tým.
Nohejbalový turnaj – singl
27. září se od 13 hodin konal na místním
multifunkčním hřišti nohejbalový turnaj jednotlivců, tzv. singl. Turnaje se zúčastnilo pět

hráčů a hrálo se systémem každý s každým
do 11 bodů na dva hrané sety. Hráči po odehrání všech zápasů dospěli k tomuto pořadí:
1. P. Fiedor

2. J. Ramík
3. J. Bakota
4. D. Ramík
5. A. Gola

Informace obecního úřadu
• Úřední hodiny pro přímý kontakt s veřejností byly dle vládního nařízení omezeny na pondělí a středu 10.00 – 12.00 a 13.00
– 16.00. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci využívejte,
prosím, pro komunikaci s úřadem přednostně formu telefonickou či mailovou (lze pochopitelně i mimo výše vymezené hodiny,
v běžné pracovní době úřadu). Děkujeme za pochopení.
• 13. zasedání zastupitelstva obce Malenovice je plánováno
na čtvrtek 5. listopadu od 18.00 v sále Obecního domu.
• Volební účast v Malenovicích byla v obou říjnových termínech
tradičně nadprůměrná. Ve volbách do krajského zastupitelstva
odevzdalo 2. a 3. 10. své hlasy 314 ze 601 oprávněných voličů,
tj. 52,33 %. Největší volební úspěch zaznamenala v obci koalice
ODS a TOP09 (28,43 %), druhé bylo ANO (20,58 %) a třetí shodně
KDU ČSL a Piráti (obojí 11,76 %). V prvním kole senátních voleb, konaném souběžně s krajskými volbami, zvítězila přesvědčivě
RNDr. Helena Pešatová za STAN (39,80 %) nad druhým postupujícím kandidátem ing. Jiřím Carbolem z KDU ČSL (20,72 %). O týden

později se k druhému kolu voleb dostavilo již voličů méně, celkem
186 (tj. 30,90 %). S převahou 55,37 % pak i tentokrát zvítězila
RNDr. Pešatová.
• Státní zemědělský intervenční fond schválil žádost Obce
Malenovice o poskytnutí 80 % dotace z Programu rozvoje venkova ČR na pořízení 13 ks ochranných obleků pro výjezdovou jednotku hasičů JPO-V a na elektronickou úřední desku. Celková výše
přiznané dotace je 376 000 Kč.
• V polovině října byly spuštěny nové webové stránky obce.
Postupně a operativně ladíme poslední detaily, tak aby stránky byly
co nejdříve plně funkční a sloužily občanům i návštěvníkům obce.
• Informujeme občany, že z rozhodnutí dopravce 3ČSAD a společnosti KODIS bude autobusová linka č. 345 od 1. 11. končit
na zastávce u Rajské boudy a nebude zajíždět dále na Hutě.
O opětovném prodloužení trasy od jarní sezóny budeme dále jednat.

