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Malenovice

Hasiči opět na pouti děkovali sv. Floriánovi

Z badmintonového turnaje

Patron hasičů svatý Florián je zpodobňován
jako římský voják s přilbou, mečem a korouhví,
vylévající z vědra vodu na hořící dům. Byl usmrcen vodou, která je protikladem ohně a používá
se k hašení. Již ve středověku lidé považovali
tohoto světce za ochránce před nebezpečím
ohně. Slavnostní bohoslužbou v neděli 14. května v kostele na Borové jsme chtěli poděkovat nebeskému ochránci svatému Florianovi a vyprosit
si boží požehnání do další práce. Traduje se, že
modlitby směřované ke sv. Floriánovi již zachránily nejeden život a nemalý majetek. Lidé věří
také v jeho ochranu před bouří, velkou vodou či
suchem. Floriánovo „hasičství“ je také možné vyložit jako hašení požáru lidské zloby a nenávisti.
Jsme velmi rádi, že naše pozvání na tuto slavnostní akci přijali hasiči z okolních SDH. Hosté
z Nové Vsi, Pstruží, Metylovic, Janovic a Bystrého přijeli i s prapory svých sborů, a nechyběli ani
naší mladí hasiči.
Po bohoslužbě šel průvod uniformovaných
hasičů a hostů do Obecního domu. Do kroku
hrála dechovka. Přátelské posezení v Obecním
domě bylo velmi příjemné. Všichni jsme si dali
něco dobrého k jídlu i pití. Děkujeme za napečené koláče a jiné dobroty. Děkujeme i otci Petru
Hrubišovi. Touto cestou děkujeme také hostům
a všem lidem, kteří hasiče podpořili svou účastí
na Hasičské pouti. Malenovičtí hasiči

krátce z obce
Přijďte si s námi
zahrát volejbal

Ve Sportovní hale ve Frýdlantě nad Ostravicí se konal v neděli 30. dubna tradiční jarní turnaj
v badmintonu pro dospělé. Turnaj proběhl za celkem slušné účasti 10 hráčů. Byli rozděleni
do dvou skupin po pěti hráčích. Ve skupinách hráli každý s každým na dva sety do 11 bodů.
Ze skupiny postupovali čtyři nejlepší hráči, pak následovalo čtvrtfinále, semifinále a finále.
Na pomyslných stupních vítězů byli: 1. Tomáš Bradna, 2. Alexandr Gola a 3. Michal Šikýř.

Naši borci uspěli na Borovském kopci

Již 13. ročník soutěže Borovský kopec se
konal v sobotu 20. května. Letos jsme po mnoha letech neměli soutěž zařazenou v žádné
okolní lize a také díky tomu bylo k vidění pouhých 33 útoků v kategoriích mužů, žen, mužů
nad 35 let a po delší odmlce i mužů nad 50 let.
Soutěž odstartovali domácí borci nad 50 let
a s časem 20,286 s nejen že vyhráli ve své
kategorii, ale také dosáhli nejlepšího času ze
všech malenovických družstev! „Pětatřicátníci“

skončili po problémech na sání na pátém místě (čas 21,800 s). Malenovickým mužům se
na domácí soutěži tradičně nedaří. B-tým složený převážně z žáků s časem 20,791 s do bojů
o medaile nezasáhl a A-týmu se po uklouznutí
béčkaře a nezapojení spoje nepovedlo svůj
útok dokončit. Děkujeme divákům, kteří přišli
podpořit své favority a všem, kteří se podíleli
na přípravě a hladkém průběhu soutěže.
SDH Malenovice

V Obecním domě oslavily matky svátek

Máte rádi volejbal? Tak to neváhejte a přijďte si zahrát. Hraje se každé pondělí od 18
hodin na hřišti pod obecním úřadem, jste
všichni srdečně zváni.

Potřebujete kominíka?
Přihlaste se na úřadě

Do Malenovic přijede 1. a 3. září kominík.
Pokud máte zájem o jeho služby, nahlaste
to na našem obecním úřadě.

Veterinář přijede
očkovat vaše psy

Veterinář Zbyněk Konvička bude ordinovat
16. června v 15 hodin u Obecního domu
v Malenovicích. Přijede naočkovat vaše psy.
V případě, že potřebujete pro svého čtyřnohého parťáka nějakou vakcínu, nahlaste to
na obecní úřad, o co konkrétně máte zájem,
a to do 15. června.

Senioři pojedou
na zájezd do Kunína
Celodenní zájezd pro malenovické seniory
do Vodního mlýna Wesselsky a zámku Kunín se bude konat ve čtvrtek 13. 7. Odjezd
od Obecního domu je v 7.30 hodin. Přihlášky podávejte na obec do 30. června.

Pozvánka na další
zasedání zastupitelů
Pravidelní zasedání zastupitelů Malenovic
se bude konat ve středu 14. června od 18
hodin v sále Obecního domu. Na programu
jednání jsou mimo jiné informace o činnosti
obecního úřadu, závěrečný účet hospodaření za rok 2016, účetní závěrka za rok 2016,
úprava rozpočtu č. 1/2017, žádosti o poskytnutí dotace nebo projednání investiční akce
– chodník směr Rajská bouda.

Kroužek biatlonistů vyvolává nadšení

Centrum volného času U Rosničky vyslal
své zástupce, kteří vedou kroužek biatlonu, aby se představili i frýdlantským dětem.
Ve dnech 15.–16. května byly jejich hodiny tělesné výchovy obohaceny o ukázku biatlonové
střelnice.
„Během pondělí a úterý se nám vystřídal
celý druhý stupeň plus čtvrtá třída žaků, kteří se
na chvíli změnili v mladé biatlonisty. Nechybělo
zapálení jak u dívek, tak u kluků, bez rozdílu
věku. Děti si mohly na bezpečné laserové střelnici vyzkoušet, že tento sport vyžaduje soustředění, klid, ale také zdravé sportovní zapálení.
Děkujeme vedení ZŠ Komenského, že nám
umožnili tento sport dětem přiblížit a ukázat
jeho krásu,“ podotkla vedoucí Rosničky Miluše
Plevová.
Kroužek biatlonu se podařilo u nás v Malenovicích otevřít na jaře tohoto roku. „V tuto
chvíli máme cca 15 dětí, z nichž čtyři aktivně
reprezentují náš oddíl na závodech v letním
i zimním biatlonu. Naše nejlepší zástupkyně Martina Plevová se pohybuje na žebříčku
ve své kategorii Žákyně B na 10. místě v rámci
ČR. Oddíl se snažíme vybudovat jako sportovní
přípravu mladých biatlonistů a počítáme s tím,
že ti nejlepší budou reprezentovat na závodech

v letním i zimním biatlonu. Prozatím jednáme
se sponzory a dárci, aby děti mohly mít vhodné zbraně pro závodní účel,“ upřesnila Miluše
Plevová.
Náš největší sponzor firma APEOM zapůjčil
oddílu laserovou střelnici, na které děti můžou
trénovat. Jedná se o bezpečnou formu, kdy
děti mohou zdokonalovat střelbu jak vzduchovkou, tak i malorážkou. „Náš hlavní trenér
Jaroslav Lichtenberg je trenér běžeckého lyžování a střelby se zkušenostmi z oddílu biatlonu
v Novém Městě na Moravě. Druhý trenér Šárka
Vojtková je členka běžeckého klubu SILVINI
MADSHUS Team. „Uvítáme každého, kdo má
radost z pohybu a chce se tomuto náročnému, ale krásnému sportu věnovat. Biatlonový
kroužek v našem centru je otevřen pro všechny
zájemce. Scházíme se každé úterý a čtvrtek
od 16.30 do 18.30 na hřišti. Vítáme všechny
nové nadšené zájemce. Těší se na vás trenér
Jára Lichtenberg st., asistenti Jára Lichtenberg
ml. a David Pleva, trenérka Šárka Vojtková
a další tým. Můžete se na nás přijít podívat,
nezávazně si vyzkoušet trénink a postupně
se do oddílu zapojit. Trénujeme na hřišti pod
obecním úřadem, v případě nepříznivého počasí v tělocvičně,“ doplnila Miluše Plevová.

Nejvíce se dařilo našim nejmenším hasičům

První víkendovou sobotu jsme přivítali na hasičské dráze kluky a holky z celého Moravskoslezského kraje, které baví požární sport. Byl
to již 3. ročník soutěže a zároveň druhé kolo
Moravskoslezské ligy mladých hasičů, jejímiž
účastníky jsme již pátý rok.
Měli jsme možnost vidět celkem 49 družstev,
z toho 22 družstev mladších, 22 družstev starších žáků, tři družstva mini žáků a dvě družstva
dorostu, která běžela mimo soutěž. Malenovice
měly zastoupení
ve všech zmíněných kategoriích.
U starších žáků
domácí A-tým dosáhl i přes drobné
problémy
času
14,97 s a umístil se
na skvělém 4. místě, B-tým po větších problémech
dosáhl času 25,10
s (přitom první terč
byl sražen v nád-

herném čase 13,39 s). Mladší žáci se s časem
33,33 s umístili v druhé polovině výsledkové listiny. V kategorii mini do 6 let obsadili žáčci krásné
druhé místo v čase 34,33 s. Na samotném závěru jsme měli možnost vidět útoky již odrostlých
žáků mimo soutěž, kdy tým Lubna zvítězil před
Malenovicemi. Věříme, že se soutěž všem dětem a divákům líbila, a budeme se na vás těšit
zase za rok.
SDH Malenovice

Svátek matek oslavily malenovické ženy v sobotu 13. května v Obecním domě.
Na akci, kterou pro ně připravila Obec, vystoupila hudební folk country kapela Čeladenka.
Nechybělo občerstvení a dobrá nálada.

V obci už máme opět obchod

Potraviny Pod Borovou, tak se jmenuje obchůdek, který je opět otevřen v naší obci hned
vedle obecního úřadu.
„Nabízíme čerstvé pečivo z pekařství Boček
z Krmelína. Jinak máme základní potraviny,
mléčné výrobky, nanuky, pivo nebo uzeniny.
Nabízíme i kávu s sebou,“ usmála se proda-

jubilea
V měsíci červnu oslaví své životní
jubileum tito malenovičtí občané:
paní Alena Chlopčíková – 80 let
pan Zdeněk Martínek – 70 let
Oslavencům přejeme všechno nejlepší,
hodně štěstí, elánu, optimismu,
splnění všech přání a do dalších let
pevné zdraví, klid a rodinnou pohodu.

vačka Leona Šigutová. Jak řekla, lidé začali
chodit hned po znovuotevření prodejny. „Tak
doufáme, že to bude lepší a lepší,“ podotkla.
Malý obchůdek je otevřený každý den kromě neděle. V pondělí až pátek je to od 6.30
do 11 a od 14 do 17 hodin a v sobotu od 7
do 11 hodin.

poděkování

Poděkování od Rosničky

Školní rok se chýlí ke konci a spolu s ním
končí i kurzy a kroužky v Centru volného
času U Rosničky. „Chtěla bych proto moc
poděkovat všem, kteří se na jeho chodu podílí. Mým kolegyním i kolegům a také dětem,
které jako každý rok udělaly spoustu práce
a naučily se mnoha novým věcem. Ostatně
to předvedou na naší závěrečné akademii,
na kterou vás všechny srdečně zvu,“ řekla
vedoucí centra Miluše Plevová.

v týdnu od 12. 6. do 16. 6. 2017
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pondělí 12. 6.
výkup
8.00 – 12.00
pondělí 12. 6.
výkup a prodej
14.00 – 18.00
úterý 13. 6.
výkup a prodej
8.00 – 12.00, 16.00 – 18.00
středa 14. 6.
prodej
8.00 – 12.00, 16.00 – 18.00
čtvrtek 15. 6.
prodej
8.00 – 12.00, 16.00 – 18.00
pátek 16. 6.
prodej
8.00 – 11.00
výdej neprodaného zboží a výplata peněz
v pondělí 19. 6. 8.00-12.00 a 16.00-18.00
Prosíme hlavně o letní věci ☺
Prosíme prodávající, aby viditelně označili věci cedulkou s cenou a značkou tak,
aby pevně držela, a předali nám kompletní seznam prodávaných věcí,
akceptujeme pouze náš seznam, který bude k dispozici na webu a v centru!!
Maximální počet nabízených věcí limitujeme u jednoho prodejce na 50 ks!!!
Centrum volného času U Rosničky si z prodaného zboží odečte manipulační
poplatek 10 %, ze kterého pořídíme nové vybavení do našeho centra. Po
vyúčtování burzy zveřejníme na našich webových stránkách, co konkrétního
bylo z výtěžku pořízeno.

