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Malenovice

Malenovický biatlon živě na golfu
Děti z Malenovic si užily mráz na olympiádě na ledu

Centrum volného času U Rosničky ve spolupráci s obcí Malenovice, Golf & Ski Resort Ostravice, klubem biatlonu Ostrava Poruba a společností APEOM s.r.o. zahájila provoz mobilní
laserové biatlonové střelnice. Zde si může kdokoliv z dospělých i dětí vyzkoušet na chvíli být
v kůži biatlonistů, třeba Gabky Soukalové.
„Reagujeme na zájem lidí o tento krásný
sport a zakládáme biatlonový a běžkařský
kroužek, na kterém rádi přivítáme všechny nadšence biatlonu, běžek a pohybu vůbec. Kroužek je určen všem bez rozdílu věku či pohlaví,“
prozradila vedoucí centra Miluše Plevová. Pokračovala, že oficiální seznámení s možnostmi kroužku, představení malenovického týmu

a vybavení se bude konat po jarních prázdninách 16. 2. v 17.00 v klubovně rodinného centra v Malenovicích. „Jste všichni srdečně zváni,“

doplnila Miluše Plevová. Pokud potřebujete
bližší informace, ráda vám je poskytne na tel.
čísle 603 420 242.

Rosnička uspořádala oblíbenou burzu
Ani mrazivé počasí neodradilo několik desítek dětí, které dorazily v sobotu 28. ledna
na ledovou plochu u obecního úřadu. Konala se tam Olympiáda na ledě.

Prodat nepotřebné, nakoupit věci potřebné. Tak
takovou možnost mají pravidelně lidé z naší obce, pro
které pořádá Centrum volného času U Rosničky burzy. Ta pod názvem Povánoční burza oblečení,
hraček a sportovních potřeb se konala ve dnech
16. až 20. ledna. Lidé přinesli na prodej zejména
dětské zimní oblečení, boty, lyže, brusle a další
sportovní potřeby.
„Zájem byl jako obvykle velký, a to jak ze
strany prodávajících, tak i ze strany nakupujících.
Je vidět, že si lidé na burzu zvykli a využívají ji,“

podotkly spokojeně pracovnice centra. Jak řekly, burzu určitě uspořádají opět na jaře. Uvítá ji
i jedna z maminek, která si přišla nakoupit: „Je to
skvělé, mám dvě děti a tady vždy pořídím hodně

potřebných věcí. Kupuji zde i boty a dnes jsem
se přišla podívat na brusle. Vzhledem k tomu, že
se u nás v Malenovicích bruslí, je určitě využijeme. Na jaře doufám, že tady najdu kolo.“

Skiareál Malenovice je ideálním místem pro všechny lyžaře

Děti si vyzkoušely několik disciplín. Ukázalo se, že jim to jde na bruslích více než dobře.
Většina si i dobře rozuměla s hokejkou a pukem.

Badmintonový turnaj
přinesl vyrovnané zápasy
Poslední sportovní akcí loňského roku pořádanou sportovní komisí byl turnaj v badmintonu. Konal se tradičně ve sportovní hale ve Frýdlantě nad
Ostravicí v neděli 18. prosince, tentokrát poprvé
od 11 hodin.
Účast šesti hráčů byla spíše podprůměrná, tak-

že se hrálo jednokolově, každý s každým na dva
sety do patnácti bodů. Byly k vidění velmi pěkné,
a hlavně vyrovnané zápasy. V turnaji nakonec zvítězil K. Fiedor před M. Hlístou a remízovým králem
(remizoval se všemi protihráči) A. Golou. Čtvrtý
skončil J. Snášel, pátý M. Šikýř a šestý P. Fiedor.

Platba za odpady zůstává stejná
Občané Malenovic mohou platit 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 2017.
Upozorňujeme všechny, že neoznačené popelnice nebudou od 1. dubna 2017 vyvezeny.

úterý, středa, čtvrtek – 300 Kč/den
pondělí, pátek – 50 Kč/dopoledne, 50 Kč/
odpoledne + možnost zajištění obědu 80 Kč
celý týden 1 200Kč
Program:
Pondělí – volná herna dopol. 8-12 h., odpol. 12-16 h.
Úterý – výlet na zimní Ondřejník + exkurze do výrobny
padáků, sraz v Malenovicích v 9.00 (herna otevřená již od
8.00)
Středa – výlet do Ostravy – Velký svět techniky, sraz FnO
nádraží 9.00
Čtvrtek – zimní Čeladná spojená s výukou na běžkách
(možnost zapůjčení vybavení) a turistikou, sraz FnO nádraží
8:30
Pátek – volná herna dopol. 8-12 h., odpol. 12-16 h.
Cena zahrnuje svačinu, oběd, jízdné, vstupné, program bude
upraven dle počasí, je možné se přihlásit i na jednotlivé dny.
Volná herna bez objednání.
Více info a přihlášky u p. Kulihové tel. 725 080 055

Jen málokterý lyžařský areál v Beskydech
zaznamenal takový rozvoj jako právě Ski Malenovice. Kdo tam přijede po letech, nestačí se
divit. Hlavní sjezdovka, která nyní nese název
Mamut, je znatelně rozšířena. Širší je i svah
Staromák. Přibyla příjemná dětská sjezdovka
Školák s vlekem pro začátečníky Poma.
Lyžaři tak mohou využít hned tři svahy a jednu propojovací, a také nejdelší, sjezdovku pod
názvem Vyhlídka, která měří úctyhodných 1400
metrů. Dobrou zprávou je, že na konci ledna
bylo v celém areálu dostatek sněhu a všechny
tratě byly sjízdné a skvěle připravené na jarní
prázdniny.
K areálu je velice dobrý přístup autem. „Můžete dojet hned pod sjezdovku. Cesta je posypaná a sjízdná. Kdo by si ale přece jen netroufal,
má možnost nechat auto na centrálním parkovišti u hotelu Rajský a využít služeb našeho
skibusu,“ poradila spoluprovozovatelka areálu
Silvie Švrčková. Pokračovala, že další novinkou je možnost ubytování v Chatě pod Lysou.

„Restauraci jsme otevřeli před loňskou sezónou, na podzim jsme zprovoznili ubytovací část
chaty. V penzionu, který je zařízen v moderním
a přírodním stylu, máme k dispozici 26 míst
na přespání, a to hned u sjezdovky,“ pokračovala. Nová je i rozšířená terasa před restaurací,
u které je stánek s občerstvením.
Ve ski areálu si na své přijdou všichni lyžaři.
Od nejmenších až po ty
zkušené. K dispozici je
zde půjčovna lyžařského vybavení i ski servis.
Děti i začátečníci mohou navštívit lyžařskou
školu. „Ať už jste úplný
začátečník nebo chcete
jen dopilovat techniku
lyžování či snowboardingu, jsme tady právě
pro vás. Máme k dispozici mnoholeté zkušenosti, kvalifikovaný

personál a používáme nejmodernější výukové
metody. Výuka probíhá denně od 9 do 16 hodin,
po domluvě i od 17.30 do 20.30 hodin. Poskytujeme individuální nebo skupinovou výuku pro
děti i dospělé,“ uvádí učitelé z Japa sportu.
Na sjezdovku můžete zavítat i večer. Oblíbené večerní lyžování probíhá ve středy, pátky
a soboty od 17.20 do 20.30 hodin.

