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Květen 2021

Malenovice

Zóna zákazu stání mimo vyhrazené
parkovací plochy v Hutích a Satině
slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
při psaní těchto řádků se dívám na fotografii v obecním kalendáři, pořízenou někdy před
dvaceti lety na louce u Zbuja. Fotografii, která není nijak zvlášť umělecká a vlastně ani ničím
jiným výjimečná. Zachycuje obyčejné lidi, bezstarostně si užívající první májový den na horách. V kontextu dneška se ale tento běžný výjev zdá jako by pocházel z jiného světa.
Letošní duben byl opravdu mrazivě aprílový. Počasí připomínalo leckdy spíš leden a zima
si svou neústupností nijak nezadala s nekonečnými pandemickými opatřeními. Nic, co by
člověku zvedlo náladu. Přitom bychom, myslím, všichni tolik potřebovali zažívat zase ty obyčejné, normální chvíle. Konečně si oddechnout. Společně a bez omezení.
Přeji nám všem, aby uvolňování pandemických zákazů postupovalo co nejrychleji a aby
stejně rychle přišlo i skutečné jaro. A abychom se co nejdříve mohli všichni potkávat nejen
u horských hospůdek, ale i na obecních společenských, kulturních či sportovních akcích.
Snad se již brzy dočkáme.	
Přeji vám všem krásný a uvolněný květen…

Pavel Kuběna, starosta

Zima se letos nechce a nechce vzdát

Upozorňujeme řidiče, že v oblasti Hutí
a na Satině je od konce dubna nově v platnosti zóna zákazu stání mimo vyhrazené
parkovací plochy. Smyslem tohoto opatření je
jednoznačně a bez výjimky omezit parkování
po krajích cest, na obratišti autobusu či na lesních pozemcích.

Věříme, že všichni slušní sportovci, turisté
i návštěvníci hor tento krok pochopí a budou
napříště parkovat pouze na legálních parkovištích. Využít mohou placená parkoviště
u Rajské boudy či hotelu Petr Bezruč nebo
bezplatně zaparkovat níže v obci – na návsi,
u obecního domu či u hřbitova.

Informace obecního úřadu
• Vzhledem k epidemické situaci zatím není
možné uspořádat ke Svátku matek obecní
posezení. Abychom tento svátek alespoň částečně oslavili a našim maminkám poděkovali,
připravilo pro ně CVČ U Rosničky dárečky,
které budou k vyzvednutí od 3. května po telefonické domluvě na č. 724 144 368.

či nefunkčních svítidel v obci za nová, efektivnější.

s registrací k očkování nabízí Charita Frýdek-Místek i Moravskoslezský kraj.

• Pokračují projektové přípravné práce
a jednání k chodníku Božoň–Rozhraní
a k vybudování veřejného sociálního zařízení na parkovišti Na Konečné.

• Obecní úřad podal na Moravskoslezském
kraji žádost o individuální dotaci na modernizaci veřejného osvětlení. Pokud bude
žádost (v průběhu května) vyřízena kladně,
dojde následně k výměně všech zastaralých

• Senioři a lidé v karanténě mohou i nadále kontaktovat úřad, pokud potřebují pomoci s nákupem potravin, léků, zajištěním respirátorů a desinfekce, dopravou k očkování,
případně vyřízením dalších záležitostí. Pomoc

• Poplatky za odvoz a likvidaci odpadů – Upozorňujeme majitele rekreačních
objektů, kteří v naší obci nemají trvalé bydliště, na splatnost poplatku 500 Kč za objekt
na rok. Termín úhrady je vyhláškou stanoven
do konce června. Zaplatit můžete osobně
na obecním úřadu nebo elektronicky na účet:
107-6963890277/0100. Do poznámky pro příjemce uveďte, prosím, příjmení majitele chaty
a evidenční číslo objektu.

CVČ U Rosničky informuje
Milé děti, milí rodiče,
další měsíc utekl jako voda. Velikonoce jsou
za námi, po (snad) poslední vydatné sněhové
nadílce přichází jaro a s ním se probouzí, pučí
a rodí vše živé. Sluníčko vybízí k procházkám,
a abyste si procházky trošku zpestřili, připravila
jsem pro vás a vaše rodiče Malenovickou poznávačku s Ondrášem. Od 15. května budou
na vybraných zajímavých místech naší krásné
obce rozmístěny obrázky s otázkami. Na FB
Rosnička Malenovice, na www.urosnicky.eu
nebo na lavičce před obecním úřadem si bude-

Zima nás letos vydatně potrápila sněhem i ve druhé půlce dubna.

te moci vyzvednout seznam míst a odpovědní
kartičku, do které si budete moci zaznamenat
vaše odpovědi. V pondělí 31. května zveřejním na webu a FB správné odpovědi a děti si
budou moci vyzvednout odměnu (po domluvě
na 724 144 368) – drobná pozornost je připravena pro všechny dětské účastníky a všichni
budou navíc zařazeni do slosování o ceny.
V neděli 9. května je plánována oslava Dne
matek. Epidemiologická situace ještě s největší pravděpodobností nedovolí hromadné akce,
tudíž jsme pro malenovické maminky se Syl-

vou připravily dárečky, které
si budou moci vyzvednout
od 3. května po tel. domluvě
na 724 144 368.
Rodičům děkuji za zaplacení záloh na letní rosničkové tábory. Postupně vám budu psát maily. Pro zájemce jsou
poslední tři volná místa na turisťáku. Prosím
rodiče, aby již neposílali přihlášky, náhradníků
je již dost.
Přeji všem krásné, slunné a teplé jaro.

Teta Blanka

