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Leden 2022

Malenovice

slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
stojíme na prahu nového roku 2022 a v našich očekáváních se mísí naděje i obavy. Jistě,
dnešní doba není snadná. Z televize, internetu i dalších médií jsme si zvykli slýchat zprávy o tom,
jak je celý svět pochroumaný, lidé čím dál horší, společnost rozhádaná… A slovo „pozitivní“ známe už skoro jen v souvislosti se špatnými výsledky covidových testů.
Ale třeba ve skutečnosti není tak zle: Když jsme na začátku adventu instalovali v altánu na borovské návsi dřevěnou betlémskou vesničku, objevily se samozřejmě hned jako první obavy, že
ji někdo poničí, rozbije, ukrade figurky, zkrátka, že v tom hrozném světě taková křehká krása
neobstojí. No co už, říkal jsem si, uvidíme. Berme to jako takový experiment, zkoušku, jestli to
s námi je opravdu tak špatné. – A ejhle, advent i svátky jsou už za námi a k žádné apokalypse
v našich jesličkách nedošlo.
Vánoce jsou přece o naději. O tom, co lepšího se v člověku dá najít. O tom, že náš svět může
být lepší, a to nejen o Vánocích.
Přeji Vám úspěšný rok, pevné zdraví a každý den alespoň jednu dobrou zprávu…

Pavel Kuběna, starosta

Senioři vyrazili na Karla

Téměř tři desítky malenovických seniorů
vyrazily v pátek 3. prosince do kina ve frýdlantském Kulturním centru na filmové představení Karel. Působivý dokument o našem
nejslavnějším zpěvákovi populární hudby se

líbil všem. A prakticky ihned se začaly spontánně rodit plány na další podobné akce.
Takže pokud to situace jen trochu dovolí,
čeká nás v novém roce nejen další kino, ale
také výjezd do divadla.

Kolik zaplatíme za popelnice v roce 2022?
Zastupitelstvo obce Malenovice na svém
18. zasedání schválilo mj. dvě obecně závazné vyhlášky, které se týkají problematiky komunálního odpadu. Rychlá odpověď
na otázku z titulku je 500 korun, podrobnější
vysvětlení najdete níže.
V této souvislosti nejprve připomeňme, že
1. 1. 2021 nabyl účinnosti zákon č. 541/2020
Sb., o odpadech, a spolu s ním i související
změnový zákon, na základě kterého musely
všechny obce do konce letošního roku přijmout zmiňované dvě nové obecně závazné
vyhlášky.
První z nich se týká „Systému nakládání
s odpadem“ – ten sice lze hypoteticky nastavit
i jinak, než bylo dosud v Malenovicích zavedeno, ale pro obec našeho typu a velikosti dává
prakticky smysl pouze ponechat stávající nastavení. Proto zastupitelstvo vyšlo ze vzoru
poskytnutého ministerstvem vnitra a nastavení systému ponechalo.
Druhá vyhláška pak stanovuje samotný
„poplatek“, resp. jeho výši – Tady bohužel
nově není možné nijak zvýhodnit (např. jako

dosud slevou 50 Kč) trvale přihlášené občany
proti chatařům. Tedy sazba za jednoho trvale přihlášeného člověka musí být stejná jako
za jeden objekt k individuální rekreaci. Jakýkoli rozdíl vnímá dozorové oddělení ministerstva jako diskriminaci a vyhlášku by zrušilo.
Sazba bude tedy pro všechny 500 korun.
To je mimochodem v rámci okolních obcí,
dá se říct, spodní hranice. Podle rychlé rešerše: 500,- platili a budou platit ve Lhotce nebo
Janovicích, na 500,- zvedají na Krásné, 550,na Pstruží. Kunčice mají a nechávají 600,-.
Na Ostravici, tam už letos platili místní také
600 a chataři 1000 korun, přičemž od Nového roku je také čeká dorovnání na tisícovku.
Baška zůstává na stávajících 650,- a Pržno se
(u svozu 1x za 14 dní) ze současných 640,chystá zvýšit na 840,-.
Zrušení padesátikorunové slevy, tedy prakticky navýšení ze 450 korun na 500, jistě není
nic příjemného. Na druhou stranu je potřeba
zdůraznit, že vybrané poplatky nyní pokrývají
zhruba polovinu celkových nákladů na likvidaci odpadu. Zbytek doplácíme z obecního roz-

počtu – tedy tak jako tak z peněz nás všech.
Na doplnění dodejme, že v novém roce se
také bude měnit tzv. třídicí sleva (podle § 157
zákona o odpadech). Loni (2021) se platila
zvýhodněná cena 500,- za tunu směsného
komunálního odpadu do 200 kg/rok na trvale
přihlášenou osobu, což u nás pokrývá asi tak
polovinu z celkového množství…). Odpad nad
200 kg na osobu za rok se letos platí už 800,za tunu. Nově (2022) to bude 900,- za vše
nad 190 kg na osobu/rok. (V Malenovicích je
cca 800 obyvatel a cca 300 chat k individuální
rekreaci. A bohužel chataři či turisté v rámci
třídicí slevy nejsou vůbec zohledněni.)
Zkrátka a dobře likvidace odpadu (a toho
netříděného zvlášť) je a bude čím dál dražší
záležitostí. A v každém případě platí, a do budoucna bude platit ještě více, že jediná cesta,
jak se vyhnout dalšímu zvyšování poplatku, je
důsledně třídit a přemýšlet o tom, kolik, čeho
a kam vyhazujeme.
(Obě vyhlášky jsou vyvěšeny na úřední
desce a také v přehledu platných vyhlášek:
urad/platne-obecne-zavazne-vyhlasky/ )

Krmení zvířátek k Vánocům prostě patří

Informace obecního úřadu
• Informujeme občany, že Katastrální
úřad se připravuje v letošním roce zahájit
mapování skutečného stavu území a revizi katastrální mapy. Tímto procesem
by měly být napraveny nesrovnalosti a nepřesnosti vzniklé při digitalizaci, případně
jiných historických úpravách. V této souvislosti je na čtvrtek 24. února od 17 hodin
plánována veřejná schůze v sále obecního domu.
• Pokud některá z domácností neobdržela
Obecní kalendář, může si jej vyzvednout
na obecním úřadě.
• V sobotu 29. a neděli 30. ledna bude
projektant obcházet všechny, kteří vyplnili
(nebo ještě vyplní) dotazník zájmu o zapojení do systému decentrálních čistíren
odpadních vod, a bude na místě řešit konkrétní možnosti technického řešení. Pokud
dosud váháte, a přitom nemáte odkanalizování své nemovitosti vyřešeno v souladu
s platnou legislativou, vezměte, prosím,
v úvahu, že orgány ochrany životního prostředí mohou již nyní případné porušování
zákonných povinností (např. nepředložení
dokladů o pravidelném vývozu žumpy) po-

kutovat částkou ve výši několika desítek
tisíc korun. Zapojení do systému decentrální kanalizace přitom představuje relativně
jednoduchou a pohodlnou cestu, jak si tyto
záležitosti dát do pořádku. Jde o příležitost,
která se již nejspíš nebude opakovat.
• Poplatky za odvoz a likvidaci odpadů – Částka za odvoz a likvidaci odpadů
činí pro občany trvale žijící v obci 500 Kč
za osobu na rok. Termín zaplacení poplatku je do konce března. Majitelé rekreačních objektů, kteří v naší obci nemají trvalé
bydliště, zaplatí 500 Kč za objekt na rok.
Zde je termín úhrady stanoven do konce
června. Částku můžete uhradit buď osobně na obecním úřadě nebo elektronicky
na účet: 107-6963890277/0100, kde můžete zaplatit i stokorunový poplatek za psa.
Do poznámky pro příjemce uveďte, prosím,
příjmení a počet osob, za něž platíte. Nálepky na popelnice si následně můžete vyzvednout na úřadě. Upozorňujeme všechny, že
neoznačené popelnice nebudou od 1. dubna
2020 vyvezeny.
• Obecní ples byl vzhledem k epidemiologické nejistotě zrušen.

CVČ U Rosničky informuje
Milé děti, milí dospělí,
s lednem přichází nový
rok a já pevně věřím, že tento bude méně covidový a my
si společně užijeme spoustu rosničkových
i obecních akcí. Než se rozepíšu o novinkách, dovolte mi krátké ohlédnutí za prosincem loňského roku.
V prosinci se podařilo v Rosničce zorganizovat tři krásné akce. První byla turistická
sobota Obrázkovou cestou na Javořinku,
druhá byla Ježíškovská dílna a nadílka hraček do herničky a třetí bylo příjemné Vánoční posezení seniorů. Všechny akce se vydařily a já děkuji všem, kteří se zúčastnili. Dále
byla v prosinci dětem e-mailem rozeslána
soutěž Vánoční soutěž s tombolou. Děti,
které mi donesou nebo pošlou vyplněné
pracovní listy, budou zařazeny do slosování
tomboly.
Od ledna se v Rosničce můžete těšit

na tři novinky: kroužky Výtvarka pro předškoláčky a Malý kuchtík, a na odpolední doučování dětí prvního stupně.
V sobotu 8. 1. proběhne v Obecním domě
Samoprodejní povánoční burza oblečení,
hraček a sportovních potřeb v čase 9.00 –
16.00 (více na plakátu).
V sobotu 22. 1. vyrazíme v rámci Turistické soboty na Smrk z Ostravice, více informací na plakátu.
Z důvodu obsazeného Obecního domu
v lednu bude plánovaná tajemná přespávačka posunuta na březen a přespávačka jen
pro holky je plánována v únoru.
Veškeré informace naleznete na www.
urosnicky.eu, na FB Rosnička Malenovice, IG rosnickamalenovice a na tel.čísle
724 144 368.
Přeji šťastné vykročení do nového
roku, zdraví a pohodu.

Teta Blanka

O štědrodenním dopoledni se také tyto
Vánoce sešlo několik desítek lidí od nejmenších po nejstarší, aby u krmelce nad Jízdár-

nou přilepšilo lesním zvířatům, zazpívalo si
koledy a poslechlo si, jak je to s těmi pruhy
na stromech…

Některé historky se zkrátka neomrzí a tradiční krmení zvířátek k malenovickým Vánocům
patří už neodmyslitelně.

