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Duben 2020

Malenovice

slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
předvelikonoční období, označované tradičně jako postní doba, zasáhlo letos do našich životů citelněji, než kdokoli z nás čekal, a vše nasvědčuje tomu, že tento půst nebude tentokrát
jen čtyřicetidenní, nebude jen symbolický a neskončí ani s Velikonocemi. I ony samotné budou
nejspíš úplně jiné, než jsme byli zvyklí. S mírnou nadsázkou lze říct, že jiné bude teď skoro vše.
Letošní březen nás opravdu donutil zalézt „za kamna“. Nikoli však kvůli zimě. Vládou nařízený
stav nouze striktně omezil na minimum náš veřejný život – pracovní i společenský. Zavřené
školy, obchody, restaurace, prázdné ulice, zrušené koncerty, bohoslužby, divadla, obnovené
hranice, omezení volného pohybu…
Na druhou stranu těžká doba dokáže v lidech leckdy odkrýt i nečekaně dobré stránky. Ochotu nezištně a nesobecky pomáhat. Semknout se i na dálku. Rád bych zde vyzdvihl právě tuto okolnost současné koronavirové epidemie a poděkoval všem, kteří v těchto nelehkých časech pomáhají. Lékařům,
zdravotním sestrám, všem složkám záchranného systému, ale i „obyčejným“ lidem v mnoha ostatních
profesích. Dobrovolníkům, šijícím pro ostatní roušky, obstarávajícím nákupy, dodávajícím naději.
Duben – ještě tam budem? Uvidíme. Čeká nás zřejmě ještě dlouhá řada náročných dní a týdnů. Věřím však, že když se budeme soustředit na to lepší v nás, když budeme ohleduplně a nesobecky přistupovat i ke všem nařízeným omezením, všechno dobře dopadne.
Přeji vám krásný duben, pevné zdraví a pozitivní mysl! Zvládneme to…

Pavel Kuběna, starosta

Ještě jednou k odpadům v kontejnerech
V minulém čísle Mikroregionu jsme se obšírně věnovali tématu nakládání s odpady. Dnes se
ke stejnému tématu vracíme ještě jednou. Krátce,
ale důrazně:Kontejnery na směsný komunální
odpad nejsou v žádném případě určeny k odkládání stavební suti, odpadu objemného ani nebezpečného. A nepatří do nich ani odpad biologicky
rozložitelný. Porušení tohoto zákazu (stejně jako
vytváření černých skládek) je přestupek podle Zákona o odpadech a obecní úřad za něj může uložit
pokutu až 50 000 Kč. U podnikatelů se pak pokuty
mohou vyšplhat až ke stovkám tisíc korun. Svoz
nebezpečného odpadu je v obci zajišťován dvakrát
ročně (aktuálně v sobotu 25. dubna). Objemný odpad mohou občané Malenovic bezplatně odkládat
na Sběrném dvoře ve Frýdlantě nad Ostravicí.

Není však myslitelné, aby obec (tzn. v důsledku my všichni) doplácela na to, že se někdo snaží ušetřit na poplatcích ve sběrném dvoře nebo
za přistavení soukromého kontejneru na stavební
suť, případně je mu zatěžko svůj objemný odpad
odvézt do sběrného dvora. Nikdo z nás si jistě nepřeje, abychom pro nezodpovědné spoluobčany
a „odpadové turisty“ z okolí fungovali jako jakási
podhorská popelnice. V posledních týdnech, zřejmě i v souvislosti s dočasným uzavřením frýdlantského sběrného dvora, se v kontejnerech objevuje skutečně kdeco. To ale není řešení. Důrazně
proto žádáme občany, aby respektovali pravidla
nakládání s odpady. Kontejnery opravdu nesuplují
sběrný dvůr. V opačném případě bude nutné přistoupit ke zmiňovaným represivním krokům.

Milí rodiče a přátelé Rosničky, opatření ohledně pandemie koronaviru dolehla i na naši obec
a Rosničku. Od 13. 3. až do odvolání je Rosnička uzavřena pro veškeré veřejné aktivity. Bohužel
jsme byly nuceny zrušit jarní keramickou dílničku, velikonoční dílnu, jarní burzu oblečení, veškeré
kroužky. Rezervace prodejních míst proběhla. Ještě je několik míst, zájemci si ještě mohou rezervovat místo na tel 724 144 368. Pokud se situace v České republice uklidní a avizované otevření
škol proběhne na začátku června, rozjede se znovu také Rosnička. Burza bude mít náhradní termín
pravděpodobně v termínu 15.–18. 6. Co se týče rosničkových letních táborů, tak pevně doufám,
že se všechny uskuteční dle plánu. Ještě jsou volná místa na Keramickém táboře a Turisťáku II.
Prosím, pro aktuality sledujte www.urosnicky.eu a FB Rosnička Malenovice.
Přeji všem pevné zdraví, rodičům pevné nervy a provoněné jaro. 
teta Blanka

informace obecního úřadu
Poděkování

Úřední hodiny v době epidemie

OÚ Malenovice děkuje touto cestou dobrovolnicím, které se zapojily do šití ochranných
roušek: Paní Sylvě Holáňové, Karin Lednické, Lucii Pyškové, Janě Plucnarové, Báře
Mikušové, Bohunce Kmošťákové a Janě
Lerachové. Díky jejich nezištné ochotě
a obětavosti bylo již mezi malenovické občany distribuováno zdarma přes 500 roušek.
Děkujeme!

Obecní úřad v době vyhlášeného nouzového stavu zrušil úřední hodiny. Pro kontakt
s úřadem využívejte, prosím, telefonické
či e-mailové spojení: referentka OÚ (558
677 877, 725 787 337, obec@malenovice.
eu), starosta (558 678 533, 724 176 522,
starosta.kubena@malenovice.eu), účetní
(558 677 877, 773 982 228, ucetni@malenovice.eu). Sledujte, prosím, aktuální informace na www.malenovice.eu a fb profilu
obce.

Svoz nebezpečného odpadu
Svoz nebezpečného odpadu se uskuteční
v sobotu 25. dubna. Kontejnery budou přistaveny v 8.30 – 8.45 hodin na Konečné a 8.55 –
9.10 na parkovišti před Obecním domem.

za osobu přihlášenou k trvalému pobytu
a 500 Kč za rekreační objekt. Jako variabilní symbol uveďte číslo popisné, do zprávy
pro příjemce pak jméno poplatníka. Nálepky
na popelnice lze po telefonické domluvě vyzvednout na OÚ.

E-mailová komunikace s občany
V rámci zefektivňování komunikace s občany
plánuje obecní úřad rozšířit rozesílání zpráv
i na e mailovou formu. Zájemce o tento způsob informování žádáme, aby na adresu
obec@malenovice.eu poslali zprávu ve znění:
Souhlasím, aby na mou e-mailovou adresu
byly zasílány informace obecního úřadu v Malenovicích.

Zrušené obecní akce

Poplatky za odvoz
a likvidaci odpadů

U všech obecních akcí zrušených v důsledku
koronavirové epidemie se budeme snažit najít
náhradní termín. Děkujeme za pochopení.

Občané, kteří dosud neuhradili poplatky
za odvoz a likvidaci odpadů (termín pro
osoby s trvalým pobytem v obci vypršel
ke konci března), mohou takto učinit převodem na účet 107-6963890277/0100 – KB.
Částka je vyhláškou stanovena na 450 Kč

Sběrný dvůr ve Frýdlantě nad Ostravicí je dočasně uzavřen. Upozorňujeme občany, že jeho
úlohu v žádném případě nenahrazují obecní
kontejnery na směsný komunální odpad.

Uzavření sběrného dvora

