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Malenovice

KAM S NÍM A CO S TÍM aneb O ODPADU
Díl první – LID POPELNICOVÝCH POLÍ?
slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
únor, jehož první dny se právě začínají odvíjet, je měsícem, v němž zima zpravidla vrcholí, měsícem nejtužších mrazů, po nichž už pomalu – ale jistě – přichází jaro. Dobrá zpráva je, že podle
predikcí epidemiologů by také covidová pandemie mohla následovat tento vývoj, naposledy se
vybouřit, zamávat statistikami a zmizet. Po všech těch zrušených plesech a dalších odřeknutých
akcích bychom si jistě nepřáli nic jiného.
S opatrnou nadějí doufám, že první vlaštovkou v rámci opětovného probuzení obecního života
bude sousedské masopustní posezení, plánované na sobotu 26. února. Jistě se ještě zcela neobejdeme bez určitých omezení a opatření, přesto věřím, že se už budeme moci sejít v hojném
počtu, podobně jako tomu naposled bylo na posezení svatomartinském. A že půst, který pak
bude následovat po popeleční středě, bude souviset už jen s očekáváním Velikonoc, a nikoli
další vlny pandemie.
Přeji vám, ať nejkratší měsíc v roce prožijete ve zdraví a dobré náladě.

Pavel Kuběna, starosta

Možná i vám někde hluboko v paměti utkvělo z hodin dějepisu na základní škole spojení
„lid popelnicových polí“. Možná si dokonce vybavíte, že se toto označení používá pro dávné
kultury doby bronzové a že tento název nesouvisí s odpady, nýbrž s pohřebními rituály.
Přitom je docela možné, že až se třeba
za další tři tisíce let budou archeologové přehrabovat pro změnu v naší minulosti, bude se
jim stejné označení dobře hodit i na nás. Ale
nebude to právě lichotivá vizitka, protože v našem případě to bude spíše kvůli obrovským
skládkám a zaneřáděné přírodě. A popravdě
dnes vlastně nemáme daleko ani k tomu, aby
nás ty haldy odpadků také doslova pohřbily –
vždyť jen v České republice se v roce 2020 vyprodukovalo bezmála 38,5 milionu tun odpadu.
Každý „lid“ je tvořen jednotlivými „člověky“,
kteří mají svoji odpovědnost a také možnost
sami za sebe přispět k lepšímu celku. Řečeno jednodušeji, a ne tak vzletně: Každý z nás

může ovlivnit, jak velké množství odpadu vyprodukuje a jak s ním naloží. V tomto „článku
na pokračování“ bychom se právě na tyto otázky chtěli podívat podrobněji a konkrétně.
Odpad z domácností (a odpad jemu podobný) je souhrnně označován jako odpad komunální. V roce 2020 jej průměrný Čech vyprodukoval téměř půl tuny. Jen necelou čtvrtinu se
přitom podařilo recyklovat a téměř polovina
skončila zcela bez užitku na skládce. Konkrétně z Malenovic pak skončilo na skládce v roce
2020 přes 300 tun netříděného komunálního
odpadu. Každý z nás k tomu tedy v průměru
„přispěl“ téměř čtyřmi metráky směsného odpadu bez dalšího využití. Za jediný rok…
Vcelku snadno by se přitom dalo dosáhnout
čísel třetinových, nebo alespoň polovičních.
Statistiky uvádějí, že jen asi 35–40 % obsahu
běžné domovní popelnice představuje odpad,
který nelze jednoduše vytřídit. Minimálně stejné množství v ní tvoří papír, plasty a sklo, které

lze nejen dobře vytřídit, ale také recyklovat.
A ke 20 % celkového objemu popelnice se pak
blíží množství odpadu, který by mohl skončit
na kompostu nebo v biokontejneru.
Aby nedošlo k mýlce – třídění a rozumné nakládání s odpady, to v žádném případě není jen
záležitost nějakého ekologického aktivismu. Je
to – jak jinak – také věc peněz. Odpad je totiž
čím dál dražší špás. Je to vidět nejen na skutečnosti, že obec každoročně musí odpadové
hospodářství oproti vybraným poplatkům dotovat částkou blížící se půl milionu korun, ale
také na tom, že takzvaný skládkovací bonus,
tedy zvýhodněná sazba dle zákona, pokrývá
v Malenovicích ani ne polovinu skutečného
množství odpadu. Za zbytek (více než polovinu) tedy aktuálně platíme nikoli 500, ale 900
korun za tunu. A bude hůř…
Nebo možná nebude. Když začneme u odpadkového koše trochu více přemýšlet.

Pokračování příště…

Informace obecního úřadu
• Informujeme občany, že Katastrální
úřad 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. (Podrobnější informace
najdete i v samostatném článku na této
straně.)

níci v naší obci 18 953 Kč. Charita Česká
republika děkuje všem dárcům.
• Pojeďte s námi do divadla! Obecní
úřad pořádá (pro malenovické občany, nejen seniory) dne 21. dubna autobusový zájezd do ostravského Divadla Jiřího Myrona
na představení Edith a Marlene – strhující
muzikál o životech dvou velkých osobností
20. století – Edith Piaf a Marlene Dietrich.
Bližší informace a objednávky vstupenek
na obecním úřadu.

• 19. zasedání zastupitelstva obce se
uskuteční ve čtvrtek 10. března od 18.00
v sále Obecního domu.

• CVČ U Rosničky připomíná pravidelný
Kurz procvičování paměti pro seniory,
každý sudý pátek od 9.00 do 12.00 hodin.

• V Tříkrálové sbírce vybrali letos koled-

• Poplatky za odvoz a likvidaci odpa-

dů – 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.

Katastrální mapa Malenovic projde
revizí a novým mapováním

Informace starosty SDH Malenovice
k platbě členských příspěvků 2022
Prosím členy našeho SDH, aby do 28. února 2022 zaplatili členské příspěvky za rok 2021
a rok 2022 (tzn. 200 Kč + 200 Kč).
Peníze zašlete na účet číslo:
5216046369/0800.

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno člena,
za kterého příspěvky platíte.
Platit členské příspěvky patří mezi základní
povinnosti člena SDH a jejich neplacení je důvod
k ukončení členství. 
Děkuji, Alois Ramík

CVČ U Rosničky informuje
Milé děti a přátelé Rosničky,
první měsíc nového roku
je za námi. Leden je pro
mnohé oddechovým časem po vánočním
shonu a v Rosničce tomu nebylo jinak. V sobotu 8. 1. se konala Povánoční burza. Byla
to burza v tomto režimu zkušební, na jarní
burzu doladím detaily. Obecně mohu říci, že
byla úspěšná.
V sobotu 22. 1. jsme si v rámci turistické
soboty vyšlápli na Smrk. Túra to byla nádherná, zima jak má být, počasí přálo, nálada
skvělá, šlo se „na pohodu“. Ve středu 26. 1.
proběhlo losování tomboly Vánoční soutěže.
Hlavní ceny mají své majitele a každé dítě dostalo pytlíček s dárečkem.
V únoru se můžete v Rosničce těšit
na následující akce:
-víkend 12.–13. 2. – holčičí přespávačka
-15. 2. – focení rodin se dvěma tematickými
pozadími, profesionální fotografkou
-19. 2. – turistická sobota – Martiňák
-22. 2. – tematická dílnička – karnevalové
masky
- 26. 2. – karneval na sněhu

Bližší informace k akcím jsou uvedeny
na plakátech na www.urosnicky.eu, FB Rosnička Malenovice, IG rosnickamalenovice
nebo na tel čísle 724 144 368.
Přeji všem vypečený masopustní únor
a budu se těšit na viděnou. 
teta Blanka

O co jde?
Dost možná jste na to při nahlížení do katastru nemovitostí už sami narazili – hledáte
něco v katastrální mapě, pro lepší přehlednost
si zapnete i vrstvu s ortofoto snímkem a nestačíte se divit. Nesedí hranice pozemků, nemovitosti jsou posunuty, špatně zakresleny, nebo
chybí úplně, komunikace vedou v terénu úplně
jinudy, neodpovídá způsob využití pozemků či
typ staveb… Řada těchto nesrovnalostí má původ hluboko v minulosti, v nepřesném zákresu
v historických mapách, které byly při pozdější
digitalizaci pouze naskenovány. Jiné mohou
souviset s nesplněním povinnosti vlastníka
ohlašovat změny, k níž navíc také mohlo dojít
už před mnoha lety.
Katastr nemovitostí je přitom ze zákona
základním zdrojem informací, které slouží vedle ochrany práv k nemovitostem i k celé řadě
dalších účelů. Proto je pochopitelně více než
žádoucí, aby tyto evidované údaje co nejpřesněji odpovídaly skutečnosti. A právě tomuto
účelu slouží revize katastru (katastrální mapy)
a obnova operátu novým mapováním. Revizí je
porovnáván stav evidovaný v katastru se skutečností v terénu. Při novém mapování dochází
jak k revizi, tak k prošetřování hranic pozemků
a jejich následnému zaměření.
Koho se to týká?
Katastrální úřad revizi provádí za součinnosti obce, a pokud u vámi vlastněných nemovitostí nejsou zjištěny žádné nesoulady, pak ji
v podstatě nemusíte ani zaznamenat. Oproti
tomu při novém mapování jsou jednotlivým
vlastníkům zasílány pozvánky ke zjišťování
průběhu hranic v terénu a je v zájmu každého
vlastníka se tohoto jednání zúčastnit. Může to
pomoci k lepšímu vysvětlení a k rychlejšímu vyřešení zjištěných nesouladů. Samozřejmě ale
také platí, že kdo se nezajímá a nestará, může
být nakonec nemile překvapen. Lze tím také
předejít celé řadě případných komplikací souvisejících s nedodržením daňových, stavebních,
katastrálních a dalších předpisů.
A jak to tedy bude probíhat?
Revize katastru i nové mapování je časově
poměrně náročný proces, jehož finální výsledek bude hotov v řádu několika let, nejspíše
až v roce 2026. Nyní jsme teprve na jeho
počátku. Prvním krokem bude informativní
setkání pracovníků katastrálního úřadu s občany. To je plánováno na čtvrtek 24. února, od 17 hodin v sále Obecního domu.

Na této schůzce bude vše podrobně vysvětleno, občané se budou moci ptát na veškeré
související otázky a představeny budou jednotlivé další kroky.
Na jaře pak zástupci katastrálního úřadu vyrazí do terénu, kde budou postupně (po dobu
2–3 let) porovnávat skutečný stav se zakreslenými a evidovanými údaji. Případné zjištěné nedostatky budou projednávat s vlastníky
a bude jim navržen patřičný způsob řešení
– buď přímo při práci v terénu při zjišťování

průběhu hranic nebo písemnou výzvou k projednání a součinnosti, zaslanou na adresu trvalého pobytu vlastníka. Vše pak bude završeno
takzvaným vyhlášením platnosti (zplatňovacím
řízením).
Jakkoli to teď může vypadat, že je na všechno dost času, věnujte prosím této problematice
svou pozornost již nyní. Pomůžete tak hladkému a úspěšnému průběhu obnovení katastrálního operátu a revize a možná tím ušetříte
pozdější nervy a starosti i sami sobě.

KARNEVAL
NA SNĚHU

SOBOTA 26. 2. 2022
od 14 do 16 hodin
Srdečně zveme všechny děti
na první malenovický karneval na sněhu.
Nachystáno bude barvičkové tvoření, slalom hada
z masek a odměny. Povoleny jsou všechny
bezpečné zimní dopravní prostředky. Akce se bude
konat za vhodného počasí (dostatek sněhu, bez
deště a prudkého větru).

Vstup pouze v maskách.
Bližší info na 724144368

