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Možnosti parkování přehledně na stránkách obce
slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
po několika letech prožíváme letos opět zimu, jak se patří, s hromadami sněhu i celodenními
mrazy. Zimu, která dělá radost dětem a přidělává vrásky motoristům. Zimu, která do hor (a tedy
i do naší obce) láká turisty a návštěvníky ze širokého okolí.
To, co jiní znají z televizního zpravodajství, vídáme pak my přímo v reálu: auta odstavená
na zcela nevhodných i nebezpečných místech, davy lidí nedodržujících základní epidemiologická
pravidla a leckdy bohužel i stále agresivnější dožadování se pochybného práva zaparkovat kdekoli a chovat se sobecky, naprosto bez ohledu na ostatní.
S krajským úřadem, okolními obcemi i dalšími institucemi včetně správy CHKO a Policie ČR
jednáme společně o systémových možnostech řešení tohoto problému, v rámci připravované
změny územního plánu hledáme plochy pro záchytná parkoviště a neukázněné návštěvníky se
snažíme usměrňovat i přímo „v terénu“. Nechceme obec zcela uzavírat, proto jsme na obecních stránkách připravili přehled legálních možností parkování. Nechceme prohlubovat pomyslné
zákopy mezi místními a turisty. Na druhou stranu při všech jednáních klademe za obec důraz
na striktní dodržování pravidel, a to i za použití zákonných restrikcí. Apelujeme na policii, aby
aktivně využívala svých kompetencí. Rovněž od Moravskoslezského kraje požadujeme účinnou
pomoc, včetně finančních dotací na budování infrastruktury pro cestovní ruch, protože nedává
smysl, aby tyto náklady nesla obec ze svého rozpočtu.
Ano, všichni toho už máme dost. Omezujících opatření, nejistoty, strachu, frustrace… Všechno to trvá už dlouho, je to únavné, nekonečné… Nenechme se ale otrávit. Po několika letech
prožíváme letos zimu, jak se patří. Zimu, která umí být kouzelná a vrátit nás všechny aspoň
na chvíli zpátky do dětství. Tak si ji, prosím, nenechme nikým a ničím zkazit.
Přeji vám klidný a pohodový únor…

Pavel Kuběna, starosta

Hlídejte si, prosím, hmotnost!
aneb Těžkosti se směsným odpadem
První část titulku by sice klidně mohla odkazovat na dodržování asi nejčastějšího novoročního předsevzetí, nicméně celým článkem
bychom na vaše svědomí chtěli působit ve zcela jiném směru. Nejde o vaši štíhlou linii, ale
o hmotnost vaší popelnice.
S novelou zákona o odpadech začala totiž od ledna letošního roku platit jedna velmi
podstatná změna, spočívající ve dvojí sazbě
skládkovného za tunu směsného odpadu. Každý trvale přihlášený občan tak může ročně vyprodukovat 200 kg směsného odpadu při sazbě
500 Kč/t (což je stejná částka jako v minulém
roce). Vše, co ve směsných popelnicích a kontejnerech skončí navíc, spadá nově už pod sazbu 800 Kč/t.
V loňském roce skončilo na skládce celkem
336 tun směsného odpadu z Malenovic, což

v přepočtu na obyvatele činí zhruba 420 kg.
Roční limit pro nižší sazbu byl tedy překročen
více než dvojnásobně. A to už je poměrně citelný problém.
Zkuste, prosím, více myslet na to, co kam
vyhazujete. Jestli ve vaší popelnici zbytečně
nekončí věci, které lze velmi jednoduše vytřídit. Zvláště sklo, kovový odpad nebo rostlinné zbytky jsou docela těžké, rychle tedy
vyčerpají onen dvousetkilogramový limit,
a přitom není žádný problém je separovat.
Plasty a papír mají sice většinou hmotnost
menší, v celkovém součtu je to ale taky
„tíha“.
Za vytříděný odpad získává obec prostřednictvím sytému EKO-KOM část nákladů zpět.
Směsný, netříděný odpad bude naopak čím dál
dražší. Děkujeme, že třídíte…

Informace obecního úřadu
• Úřední hodiny pro přímý kontakt s veřejností zůstávají dle vládního nařízení omezeny na pondělí a středu 10.00–12.00
a 13.00–16.00. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci využívejte, prosím, pro
komunikaci s úřadem přednostně formu
telefonickou či mailovou (lze pochopitelně
i mimo výše vymezené hodiny, v běžné pracovní době úřadu).
• Stejně jako v předchozích covidových
vlnách mohou senioři a lidé v karanténě
kontaktovat úřad, pokud potřebují pomoci s nákupem potravin, léků, zajištěním
roušek a dezinfekce, případně vyřízením
dalších záležitostí. Pomoc s registrací k očkování nabízí Charita Frýdek-Místek i Moravskoslezský kraj.
• Poplatky za odvoz a likvidaci odpadů – Částka za odvoz a likvidaci odpadů činí
pro občany trvale žijící v obci (stejně jako
v loňském roce) 450 Kč za osobu na rok.
Termín zaplacení poplatku je do konce
března. Majitelé rekreačních objektů, kte-

ří v naší obci nemají trvalé bydliště, zaplatí
500 Kč za objekt na rok. Zde je termín úhrady stanoven do konce června. Vzhledem
k epidemiologické situaci využívejte, prosím,
přednostně platbu elektronicky na účet: 1076963890277/0100, kde můžete uhradit 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.
• Tříkrálová sbírka 2021 – Také v letošním roce můžete přispět do charitní Tříkrálové sbírky. Koledníci letos sice do ulic nevyrazili, pokladnička je však umístěna mimo jiné
na obecním úřadu. Další možnosti jak přispět
pak najdete i na webových stránkách obce.
• Ve spolupráci se stavebním úřadem pokračují přípravy návrhu zadání Změny územního plánu č. 3, který bude v únoru zveřejněn na úřední desce a webových stránkách
obce.

V souvislosti s aktuálním náporem turistů
přijíždějících do naší obce jsme na obecním
webu v sekci Pro turisty spustili od ledna speciální stránku k možnostem parkování v Malenovicích a okolí. Řidiči zde na jednom místě
najdou kompletní přehled, kde mohou legálně
a pohodlně zaparkovat, nechybí fotografie,
mapa, informace o napojení na turistické trasy
i GPS souřadnice.
https://www.malenovice.eu/obec/pro-turisty/
moznosti-parkovani/
Rádi bychom touto cestou pomohli slušným
návštěvníkům hor, respektujícím pravidla silničního provozu i obyčejné ohleduplnosti, kteří si
tak cestu k nám mohou naplánovat z pohodlí
domova, případně si náhradní místo k zaparkování najít i operativně třeba v mobilu.
Věříme, že nová stránka může alespoň
částečně zmírnit kritickou situaci v nejvíce
dotčených oblastech, především v Hutích
a Satině, kde se kvůli neukázněným motoristům momentálně bohužel neobejdeme bez
represí a spolupráce s Policií ČR, správou
CHKO a Lesy ČR.

CVČ U Rosničky informuje
Milé děti, milí rodiče
a přátelé Rosničky,
první měsíc nového
roku je za námi a aspoň
trochu byl tento měsíc oblečen do zimního kabátu.
Na začátku měsíce jste se mohli začít
hlásit na letní rosničkové tábory. Děkuji
všem za zaslané přihlášky, k dispozici je
ještě pár míst volných.
Aktuální stav obsazenosti táborů najdete na webu www.urosnicky.eu a na FB
Rosnička Malenovice. Pevně věřím, že se
situace okolo Covidu uklidní a my si užijeme parádní léto. Pro inspiraci přidávám pár
fotek z loňského léta, které jsme si patřičně
užili – nejen tábory se zázemím na Rosničce, kde se „vědátorovalo“, hrálo, tvořilo
a sochalo, ale také v terénu, kdy děti zvyšovaly svou kondičku, trénovaly rovnováhu, zkoušely nové dovednosti a poznávaly
krásy Beskyd.
Prozatím musí být však Rosnička zavřená, byla jsem nucena zrušit Povánoční
burzu. Nepředpokládám, že bude Maškarní
dílnička v herně, tudíž jsem pro děti nachystala obálky s maškarním tvořením. Budete
potřebovat jen lepidlo a nůžky a můžete si
s dětmi užít tvořivé odpoledne. Cena obálky je 20 Kč a vyzvednutí je po tel. domluvě
na čísle 724 144 368. Sylva chystá jarní keramiku, stejně jako minule bude k dispozici
na FB Rosnička Malenovice.
Vzhledem k nejasné situaci okolo Covidu
nejsem schopna říct, zda bude tábor Jarních prázdnin, které letos připadají na 1.–5.
března. Pokud situace dovolí, ke konci února bych dala vědět na FB a webu.
Přeji všem pevné zdraví, teta Blanka

