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Březen 2020

Malenovice

Komunální odpad – kam s ním, co za to a co s tím…

slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
březen, první jarní měsíc, se hlásí o slovo a zima, pokud nás ještě v samém závěru nepřekvapí, jako by letos vlastně ani nepřišla. Nebojte se, nemám v úmyslu se zde pouštět do spekulací,
do jaké míry je tato anomálie přirozená či nakolik ji svým chováním způsobilo lidstvo. Ono totiž
lidstvo je samo o sobě pojem velmi sporný, leckdy zavádějící a snadno zneužitelný.
Shodou okolností letošní březen spadá celý do postní doby. Tedy do období, které má člověka
mimo jiné nasměrovat právě k tomu, aby se neschovával za lidstvo, aby šel do sebe. Řada lidí
si proto dává různá postní předsevzetí, která většinou spočívají v odříkání masa, alkoholu, sociálních sítí či jiných požitků.
V tomto čísle Mikroregionu věnujeme poměrně obsáhlý článek nakládání s odpady. Napadá
mě, že by nebylo od věci dát si v této souvislosti letos přesně takovéto předsevzetí. Víc přemýšlet
o tom, kolik odpadu vytvářím a jak s ním nakládám. A jak to můžu zlepšit. Sám za sebe.
Možná je to víc, než být šest týdnů vegetarián či abstinent odstřihnutý od internetu. A možná
nám to pak příroda vrátí tím, že roční období budou zase taková, jaká mají být. Určitě stojí za to
alespoň to zkusit.
Přeji vám krásný březen i celé jaro… 
Pavel Kuběna, starosta

CVČ U Rosničky informuje
Milí rosničkoví přátelé,
nejkratší měsíc v roce utekl jako voda a už
„na dveře klepe“ březen a meteorologické
jaro.
V březnu se můžete v našem centru těšit
na tradiční akce i jednu novinku:
13. 3. navážeme na úspěšnou keramickou
dílničku, tentokrát s názvem Jarní a předvelikonoční dílnička, Sylva již odlévá a vypaluje
ptáčky, kuřátka a zajíčky.
28. 3. proběhne Tradiční velikonoční dílna
pro děti i dospělé, zajistíme materiál, občers-

tvení a dobrou náladu.
30. 3. – 2. 4. proběhne Jarní burza oblečení,
hraček a sportovních potřeb. Pokud máte zájem
o prodej, rezervujte si, prosím, prodejní místo
od 16. 3. na tel. čísle 724 144 368.
Letní příměstské tábory jsou již skoro
všechny obsazeny, poslední volná místa jsou
na Turisťáku II – výlety za poznáním.
Přeji všem malým i velkým slunečné první
jarní dny a dobrou náladu. 
teta Blanka

Tak jako v loňském roce i letos se v březnovém čísle Mikroregionu vracíme k tématu nakládání s odpady. Nastupující jaro přináší s sebou
totiž ideální příležitost zamést si před svým
prahem – a to doslova i v přeneseném smyslu.
A vzhledem k tomu, že do konce března bychom
měli mít zaplaceny poplatky za odpad, neuškodí
jistě připomenout, za co vlastně platíme, jak to
celé funguje a co nás do budoucna čeká.
Pár čísel hned na úvod: Průměrný Čech
vyprodukuje ročně asi půl tuny odpadu. Konkrétně v Malenovicích (při tehdejších necelých
osmi stovkách občanů) se za rok 2018 vyvezlo přibližně 358 tun směsného (netříděného)
komunálního odpadu, další desítky tun pak
představoval bioodpad, velkoobjemový odpad a odpad tříděný, tedy plasty, sklo a papír.
Za likvidaci odpadu zaplatila obec v roce 2018
celkem přes milion korun, z toho za směsný
(netříděný) odpad to bylo téměř 840 tisíc.
Zhruba půl milionu vybrala obec na poplatcích od trvale přihlášených občanů, majitelů
rekreačních chat a podnikatelů. Přes 120 tisíc
získala obec od EKOKOMu, tedy za to, jak třídíme. Téměř půl milionu ovšem musela obec
doplatit z rozpočtu.
Na rozdíl od mnoha jiných obcí nepřistoupily dosud Malenovice k zvyšování poplatků
za odpad. Již řadu let tak platí trvale přihlášení občané 450 korun za osobu a „chataři“ 500
korun za objekt. Otázkou však je, jak dlouho
bude tento stav udržitelný. Připravované změny
v legislativě totiž jednoznačně směřují k výraznému navýšení cen za skládkování netříděného
odpadu. Jednoduše řečeno – čím větší podíl
směsného odpadu, tím dražší likvidace. Každý
další rok se přitom počítá s přísnějšími procentními limity pro tzv. třídící slevu. Pokud bychom
celkové výdaje chtěli udržet na výši srovnatelné
s dneškem, měli bychom už letos vytřídit alespoň 45 % celkového objemu, k čemuž zatím
máme daleko. Pro rok 2022 je dokonce požadováno 60% vytřídění. Velmi reálně tedy hrozí,
že se nám odpad citelně prodraží. Pro konkrétní
představu, může to být až na trojnásobek.

A tady se dostáváme k tomu zásadnímu:
Množství odpadu a jeho strukturu může ovlivnit každý z nás. Svým postojem a konkrétním
chováním tak ovlivňujeme i skutečné náklady
na jeho likvidaci. A tyto náklady pak tak jako tak
musíme zaplatit – buď formou poplatků, nebo ze
společného obecního rozpočtu. Co tedy s tím?
V úvodu zmiňovaný průměrný Čech se
za poslední tři desítky let naučil velice dobře
třídit. Dokonce tak dobře, že bývá ostatním dáván za příklad. Také u nás v Malenovicích se
na první pohled vytřídí hodně. Má to však háček.
Ve srovnání s ostatními obcemi (nejen) Mikroregionu produkujeme stále obrovské množství
odpadu směsného. V rámci Moravskoslezského
kraje a obcí do 2500 obyvatel skončily Malenovice v roce 2018 na 96. místě, zatímco např. Pržno bylo dvacáté, Metylovice čtvrté a Morávka
dokonce v poměru vytříděného odpadu zvítězila.
Jak to změnit? Odpověď není až tak složitá:
Až tři čtvrtiny odpadu končí ve směsné popelnici či kontejneru zcela zbytečně. A za tyto tři
čtvrtiny pak také zbytečně moc platíme. A jak již
bylo řečeno, budeme platit ještě víc.
Kompostovatelný bioodpad – představuje
až třetinu celkového obsahu domovní popelnice.
Dle zákona přitom obec od loňského roku již celoročně umožňuje ukládání biologicky rozložitelného odpadu. V zimním období jsou k dispozici
dva kontejnery, na separačním hnízdě u Šikýřů
a u mostku pod satelitem, v sezóně k nim opět přibydou další dva – u Obecního domu a u Borové.
Řada domácností také využila možnosti pořízení
zahradních kompostérů z dotačního programu.
Papír, plasty, sklo – modrá, žlutá, zelená.
Takhle jednoduché to je. Tyto tři položky tvoří další třetinu obsahu běžné popelnice. A opět zbytečně, protože barevných kontejnerů je po Malenovicích dost. U plastů a papíru jsme navíc od nového
roku zvýšili frekvenci svozu, takže by nemělo docházet k tomu, že by v nich nebylo místo. Přesto
je vhodné plasty i papír před vyhozením sešlápnout či složit a „nevyhazovat vzduch“.
Jedlé tuky a oleje – Novinka z přelomu
roku, černé kontejnery s oranžovým víkem,

slouží k odkládání olejů a tuků z kuchyně, které
nepatří do dřezu, ale ani do popelnice. Pořízení
těchto kontejnerů nám nově ukládá zákon, ale
rozumný člověk jistě nebude pochybovat o jejich užitečnosti. Proč si ničit domovní čističku,
nebo zvyšovat množství směsného odpadu,
když použité jedlé tuky lze dále zpracovat jako
surovinu pro výrobu paliv.
Kovy – jsou rovněž významnou surovinou,
kterou lze velmi dobře, prakticky stoprocentně, recyklovat. V naší obci dosud samostatné
kontejnery na kovy nejsou, ale s EKOKOMem
již jednáme o jejich dodání. Zatím lze hliníkové plechovky od nápojů vhazovat do žlutých
kontejnerů na plasty – Frýdecká skládka si je
dotřídí. Zhruba od května by pak na separačních hnízdech v obci měly přibýt kontejnery,
do nichž bude možné vhazovat i ostatní (nejen
hliníkové) konzervy a kovový odpad.
Ve směsném odpadu by neměly končit
ani baterie, které můžete odevzdat na obecním úřadu. Nebezpečný odpad, stavební suť,
elektrospotřebiče, pneumatiky a další pak
patří do sběrného dvora. Dvakrát ročně svoz
nebezpečného (a objemného) odpadu probíhá
i v obci (aktuálně v sobotu 25. dubna).
Samostatnou kapitolu tradičně představují
velkoobjemové kontejnery na směsný odpad. Ty
mají sloužit k odkládání běžného směsného domovního odpadu, především těm, kteří u domu či
chaty nemají vlastní popelnici. Otázkou je, zda bychom neměli následovat příkladu některých obcí,
jež v současnosti tyto kontejnery nahrazují menšími, které tolik nelákají k zneužití. Kontejnery totiž
rozhodně nejsou určeny na odkládání objemného
odpadu, starého nábytku a podobně – uložení
velkoobjemového odpadu mají občané Malenovic (po předložení občanského průkazu) ve frýdlantském sběrném dvoře zdarma. Do velkých
směsných kontejnerů stejně tak nepatří ani jiný
výše zmíněný odpad biologický (tráva, větve…),
stavební (suť, cihly, desky) nebo nebezpečný.
Není to až tak komplikované. Ale je to důležité. A je to opravdu na každém z nás. Díky, že
o tom přemýšlíte. Díky, že třídíte.

O jarních prázdninách vyrazily děti z Rosničky na horolezeckou stěnu do Ostravy.

informace obecního úřadu
Poplatky za odvoz
a likvidaci odpadů
Připomínáme občanům, že termín zaplacení
poplatků za odvoz a likvidaci odpadu je i letos
do konce března. Částka zůstává i dle nové
obecně závazné vyhlášky stejná a činí pro občany trvale žijící v obci 450 Kč za osobu a rok.
Majitelé rekreačních objektů, kteří v naší obci
nemají trvalé bydliště, zaplatí 500 Kč za objekt
na rok, přičemž termín úhrady je u nich stanoven do konce června. Současně s platbou budou vydány nálepky na popelnice platné pro rok
2020. Upozorňujeme všechny, že neoznačené
popelnice nebudou od 1. dubna 2020 vyvezeny.

Zasedání zastupitelstva
Zveme všechny občany na 9. zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční ve středu 25.
března od 18 hodin v sále Obecního domu.

Jízdní řád autobusu
S platností od 1. března vydala společnost
3ČSAD nový jízdní řád linky 345 z Frýdlantu

nad Ostravicí do Malenovic. Veškeré časy zůstávají stejné jako v prosincové verzi.

Lyžařské závody
Pokud to počasí dovolí, proběhnou v neděli 8. března v areálu SKI Malenovice obecní
lyžařské závody. Sledujte, prosím, aktuální
informace.

Posezení seniorů
Kulturní komise zve všechny seniory na tradiční posezení v neděli 15. března od 15 hodin
v sále Obecního domu.

Pouť řemesel
Svatojosefská pouť řemesel se uskuteční v sobotu 21. března od 14 hodin v kostele sv. Ignáce na Borové. Po skončení mše svaté jsou
všichni zváni na posezení v Obecním domě.

Rychlostní výstup
dvojic na Lysou
SDH Malenovice pořádá v neděli 22. března
Rychlostní výstup dvojic na Lysou horu. Bližší
informace na facebookovém profilu.

v týdnu od 30. 3. do 2. 4. 2020
•
•
•
•
•

V sobotu 28. 3. od 14 hodin
Zveme všechny na tradiční Velikonoční dílnu.
Přijďte si vyrobit krásné jarní dekorace,
pro děti bude nachystána tvořivá dílnička.
Veškerý materiál bude k dispozici.
K občerstvení bude káva, čaj a perníčky.
Těšíme se.

tety Rosničky

pondělí 30. 3. pouze výkup 8.00 – 12.00, 16.00 – 18.00
úterý 31. 3.
prodej
8.00 – 12.00, 16.00 – 18.00
středa 1. 4.
prodej
8.00 – 12.00, 16.00 – 18.00
čtvrtek 2. 4.
prodej
8.00 – 12.00, 16.00 – 18.00
výdej neprodaného zboží a výplata peněz: v pondělí 5. 4.
v čase 8.00 – 12.00 a 16.00 – 18.00 (jindy po tel. domluvě)

Prodávající si prodejní místa rezervují pomocí SMS od 16. 3.
od 8.00 na tel. čísle: 724 144 368.
K prodeji přijímáme pouze čisté a jen mírně obnošené oblečení,
obuv.
Maximální limit pro prodejce je 50 kusů!
Žádáme prodávající, aby dostatečně pevné cedulky na zboží
důkladně připevnili.
Na cennější kousky (nad 500 Kč) obuvi nebo sport. náčiní
doporučujeme napsat inzerát, prodávající budou mít k dispozici
nástěnku k vyvěšení.

