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Srpen 2022

Malenovice

slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
léto se přehouplo do druhé poloviny a po žhavém červenci a tradiční borovské pouti přichází
srpen. V plném proudu pokračují prázdniny, dovolené, ale samozřejmě také nejrůznější „letní“
pracovní aktivity.
V uplynulém měsíci jsme úspěšně dokončili práce na lesních stezkách pod kostelem, které tak
nyní pohodlně propojují severozápadní část lesoparku s původním chodníkem vedoucím od návsi. Nově je tedy možné sejít od kostela směrem k satelitu a také projít spodem až k obecnímu
úřadu. Věřím, že stezky budou dobře sloužit a že je na svých procházkách ocení nejen turisté,
ale i místní občané.
V srpnu nás čeká mimo jiné avizovaná výměna první části veřejného osvětlení. Dodávka lamp
byla sice oproti původnímu termínu mírně opožděna, ale nyní již máme světla dodána a můžeme
začít s jejich instalací.
Nejspíš jste již z médií sami zaznamenali, že delší dodací lhůty bohužel nejsou jediným problémem, s nímž se obce (ostatně jako i všichni ostatní lidé) musejí nyní při realizaci nejrůznějších
svých projektů potýkat. V dnešní složité době je stále více měst či vesnic nuceno některé investice odkládat, nebo dokonce zcela rušit již vysoutěžené zakázky. V tomto ohledu jsem velmi rád,
že náš obecní rozpočet je v opravdu dobré kondici (za uplynulé čtyři roky jsme naspořili přes
dvacet milionů) a všechny plánované velké projekty – ať už jde o chodník mezi zastávkami Božoň
a Rozhraní nebo o projekt decentrální kanalizace – by tedy neměl být problém finančně pokrýt
a dotáhnout je do úspěšného konce. Samozřejmě s využitím vhodných dotačních titulů.
Přeji vám pohodový srpen a krásný zbytek léta…
 Pavel Kuběna, starosta

Lesní chodníky pod kostelem sv. Ignáce již slouží svému účelu. Na jejich vybudování přispěl
Moravskoslezský kraj ze svého rozpočtu 60% dotací, tedy částkou 177 tisíc Kč.

KAM S NÍM A CO S TÍM aneb O ODPADU
Díl sedmý – velký a nebezpečný
Pokud jste pozorně sledovali všech předchozích šest dílů našeho seriálu, měli byste
si už bez problémů poradit s drtivou většinou
běžného domácího odpadu. Vaše popelnice
na směsný odpad je tak i těsně před vyvezením poloprázdná (u nenapravitelných optimistů možná poloplná) a na srdci vás hřeje pocit,
že právě díky superhrdinům, jako jste vy, se
planeta nepropadne do ekologické apokalypsy.
Přesto i na vás nejspíš někde číhá. A možná i právě teď. Velký a nebezpečný. Tedy
přesněji řečeno velkoobjemový a nebezpečný. Takže co s ním? – Jedno si ujasněme
hned na začátku. Rozhodně ne do obecního
kontejneru! Stejně jako do vaší domovní popelnice, nebezpečný a velkoobjemový odpad

prostě nepatří mezi směsný „komunál“.
Dvakrát do roka, vždy na jaře a na podzim, organizuje obec mobilní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Sběrné
místo je před Obecním domem a termín najdete v předstihu na obecním webu nebo také
v těchto novinách. Během roku pak musíte
s tímto druhem odpadu do sběrného dvora
ve Frýdlantě. Občané Malenovic (po předložení občanského průkazu) mají i zde odběr
velkoobjemového odpadu zdarma – tedy
přesněji zaplatí jej obec. Co se týká odpadu nebezpečného či stavebního, ten si musí
ve sběrném dvoře každý uhradit sám.
Každá legrace zkrátka něco stojí, a i když
vyklízení pozůstalosti nebo rekonstrukce koupelny zas taková legrace není, svůj odpad si

každý musí zaplatit. Zbavit se ho vysypáním
ke kontejnerům nebo někam k lesu, to opravdu slušný člověk neudělá…
Častou otázkou je, kam s ojetými pneumatikami? Ty jsou už od roku 2016 součástí
zpětného odběru podle zákona o odpadech
(185/2001 Sb.) a od počátku roku 2021 se tento zpětný odběr řídí zákonem č. 542/2020 Sb.
o výrobcích s ukončenou životností. Zkrátka
a dobře platí, že výrobci a prodejci je od vás
musí bezplatně převzít, a to bez ohledu na to,
kde jste předtím pneumatiky koupili. Na rozdíl
od sběrného dvora, který je odebrat nemusí,
respektive může za jejich odběr chtít zaplatit.
Místa bezplatného zpětného odběru najdete
například na stránkách www.eltma.cz.
Děkujeme, že i o prázdninách třídíte.

informace obecního úřadu
Obecní pouťová veselice se i přes nepřízeň počasí vydařila.

• Provoz obecního úřadu bude i v měsíci srpnu z důvodu čerpání dovolených omezen. Úředním
dnem zůstane pondělí, kdy bude otevřeno klasicky
od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.30. V neúřední
dny (úterý–pátek) pak od 8.00 do 12.00.
• Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje
na svém zasedání dne 16. 6. 2022 usnesením
č. 8/777 rozhodlo o poskytnutí dotace v rámci „Programu na podporu přípravy projektové
dokumentace 2022“ na projekt „Kompletní

projektová dokumentace k vybudování mateřské školy Malenovice“ ve výši 400.000 Kč.
• Kominické práce je možné objednat
na obecním úřadu. Termín je domluven na 23.
a 25. srpna, v případě velkého zájmu bude
přidán termín další.
• Srdečně zveme malenovické seniory
na autobusový zájezd na Hrad Bouzov,
do Muzea olomouckých tvarůžků a Arbo-

reta v Bílé Lhotě. Bližší informace v samostatném plakátu. Přihlásit se můžete telefonicky, mailem nebo osobně na obecním úřadu
(obec@malenovice.eu / 558 677 877).
• 21. zasedání zastupitelstva obce Malenovice se koná ve čtvrtek 8. září od 18 hodin
v sále Obecního domu.
• Volby do obecního zastupitelstva proběhnou ve dnech 23. a 24. září.

CVČ U Rosničky informuje
Milé děti, milí dospělí,
ani jsme se nenadáli a půlka prázdnin je
za námi. V Rosničce jsme už stihli tři příměstské tábory: Cesta do pravěku, Tábor pro předškoláčky a Turisťák s přespáním.
Během cesty do pravěku jsme prošli
obdobími od prvohor s trilobitím závodem,
přes dinosaury všech druhů a barev v Rosničce i Dinoparku, člověka pravěkého s křesáním ohně až po moderní dobu s x-boxem,
virtuální realitou a hledáním pokladu pomo-

cí GPS souřadnic.
Předškoláčky celým týdnem provázela zvířátka známá i méně známá. Hry, procházky,
tvoření a koupání v bazénku je samozřejmost
a hledání pokladu si všichni užili.
Turisťák s přespáním na horském hotelu Súkenická se také vydařil se vším všudy.
Spali jsme v zasedací místnosti „ve sklepě“,
děti stavěly lesní i vodní stavby, vyšlápli jsme
na Vysokou, zkontrolovali „suché“ prameny
obou Bečev, vypuštěný Maxův klauz, děti

zvládly noční stezku strašidel u rozhledny Čarták,
koupání v Satině i medvědí
a krkavčí stezku.
V srpnu je se zázemím
v Rosničce plánován Keramický tábor a Tvoření pro dívky. Výjezdními tábory jsou Výlety
za poznáním a Klučičí zážitkový tábor.
Přeji všem odpočinkovou druhou polovinu
prázdnin, bezpečné cestování a spoustu zážitků.
Teta Blanka

