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Říjen 2020

Malenovice

„Vyhozené“ peníze? aneb Kolik nás stojí odpad…

slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
říjen je tradičně měsícem babího léta. Dny se citelně zkracují, jsou ale stále dost dlouhé
i na pořádné výšlapy do hor či výlety na kole. Teploty venku sice zvolna klesají a občas se
objeví i ranní mrazík, slunce však ještě pořád dokáže vykouzlit téměř „prázdninovou“ iluzi.
A i když už je někdy pošmourno, pořád to ještě není listopad – šedé mraky nakonec vždy prozáří barevné listí a mlhy rozežene vítr.
Říjen, když se vydaří, je vlastně takovým bonusem k létu, „dárkem zdarma“, než přijdou
plískanice, chlad a celodenní šero. U nás pod horami jsou všechny měsíce krásné, ale říjen
patří nepochybně k těm nejhezčím. Tak si jej užijme. V klidu, pohodě a ve zdraví.
Přeji vám všem prosluněné říjnové dny… 
Pavel Kuběna, starosta

Zastupitelstvo obce se na svém zářijovém
zasedání zabývalo mimo jiné rozborem hospodaření s odpady za rok 2019. Tedy tématem, které se dotýká každého z nás, které
každý z nás přímo ovlivňuje svým chováním
a které všichni společně musíme nakonec
také zaplatit.
Skutečné náklady za rok 2019 na sběr
a svoz netříděného komunálního odpadu činily

CVČ U Rosničky informuje
Milé děti, milí rodiče,
první měsíc nového
školního roku je za námi
a krásný podzim před
námi. Na Rosničce probíhají ve stejný čas stejné kroužky jako vloni
(kromě kung-fu). Míst je dostatek a kdo má
zájem, může se kdykoliv přidat. Přihlášku
můžete vyplnit i na https://www.urosnicky.eu/
kurzy/on-line-prihlaska/

759 858 Kč a byly rozúčtovány takto: Náklady
759 858 děleno 1 219 (tj. 810 počet přihlášených osob na území obce + 409 počet staveb
určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není přihlášena žádná
fyzická osoba) = 623 Kč.
Další náklady pak ovšem obec musí vydávat
na odpad separovaný = 115 582 Kč, bioodpad
= 99 618 Kč, velkoobjemový odpad = 58 571 Kč
a nebezpečný odpad = 11 258 Kč.
Celkem tedy náklady obce za veškerý odpad v roce 2019 představovaly 1 044 887 Kč.
Příjmy na poplatcích od trvale žijících
občanů a chatařů činily v roce 2019 částku
478 968 Kč. Dalších 90 605 Kč dostala obec
za třídění z Ekokomu a 16 000 vybrala za zapojení do systému od podnikatelů. Rozdíl

V říjnu plánujeme na Rosničce dvě akce:
- Drakiádu na louce za borovským kostelem, a to v neděli 4. října nebo v neděli 11.
října od 14 hodin. (Podle počasí se domluvíme a včas dáme vědět na www.urosnicky.eu a na FB Rosnička Malenovice.) Sylva
dětem nachystá podzimní tvoření, já dětem
napeču perníčky a společně si užijeme fajn
odpoledne.
- Podzimní burza oblečení, hraček
a sportovních potřeb v týdnu od 12. od 16.
10., rezervační SMS je možné posílat
od 29. 9. na tel. číslo 724 144 368. Prosím,
pozorně si přečtěte plakát, kvůli organizačním změnám. Pokud plány změní nějaké
nové nařízení vlády, budu nucena jej respektovat. Včas dám vědět.

mezi příjmy a výdaji, tedy doplatek z rozpočtu
obce, byl 459 315 Kč. Jinými slovy skoro půl
milionu jsme my všichni za minulý rok na odpad dopláceli.
Na daný problém lze jistě nahlížet různě.
Jako na svého druhu benefit pro občany nebo
jako na vyhozené peníze. Otázkou pak každopádně je, do jaké míry je tento stav dále
udržitelný. V Malenovicích platíme 450 korun
za trvale přihlášenou osobu, chataři 500 korun
za objekt, ale produkujeme odpad za téměř
dvojnásobek. Navíc lze očekávat, že skládkovné za odpad, především směsný, bude
podle všeho strmě růst. Pokud tedy razantně
nesnížíme celkové množství a zároveň podíl
netříděného odpadu, zdražení se nejspíš dříve
nebo později nevyhneme.

Střechu borovského kostela ozdobí nová věžička.

Informace obecního úřadu
• Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci využívejte, prosím, pro
komunikaci s úřadem přednostně formu telefonickou či mailovou.
Děkujeme za pochopení.

říme, že vložená investice se brzy vrátí a Obci se podaří získat touto cestou prostředky potřebné na řešení problémů s parkováním a vybudování
dalších záchytných parkovišť.

• V pondělí 14. 9. proběhl dílčí audit MSK, přesněji přezkoumání
hospodaření obce. Auditoři při kontrole neshledali žádné zásadní
závady.

• Projekt chodník Božoň – Rozhraní – projektová příprava pokračuje tak, aby bylo možné počátkem příštího roku podat žádost o dotaci
ze Státního fondu dopravní infrastruktury (ve výši 85 %) na realizaci této
akce, která by měla významně přispět ke zvýšení dopravní bezpečnosti
v obci. Součástí by měly být i dva přechody pro chodce, u zastávek
Borová a Rozhraní, což by rovněž mělo dopravu poněkud zkultivovat.

• Po schválení na 12. zasedání zastupitelstva Obec uzavřela smlouvu s frýdlantskou školkou Happy Day o umístění dětí, minimálně tříletých, které měly v době zápisu trvalé bydliště v Malenovicích a nebyly
z kapacitních důvodů přijaty ve školce zřizované Městem Frýdlant nad
Ostravicí. Nadále jednáme i s Městem Frýdlant nad Ostravicí a usilujeme o zasmluvnění míst na městských školkách.
• Na jednání s vedením města Frýdlantu a vedoucí tamního odboru
školství se podařilo dohodnout od příštího školního roku vytvoření společného školského obvodu pro základní školy. To by mělo transparentně zaručit umístění malenovických dětí ve škole. De facto budou
na tom v případě vytvoření společného obvodu stejně jako děti frýdlantské nebo jako bychom měli školu vlastní.
• Probíhají jednání se zařízeními pro seniory v Raškovicích –
Adámkova vila, Frýdlantě – SSSFnO a Ostravici – Medela. Cílem je
navázat dlouhodobou smluvní spolupráci, tedy „zasmluvnit“ si místa pro
naše občany, abychom i v tomto ohledu kompenzovali absenci takového zařízení přímo v obci.
• Na parkovišti Na Konečné byl zahájen provoz platební brány. Vě-

• Veřejné osvětlení – Obec zadala zpracování technické dokumentace, energetického auditu a žádosti o dotaci z Národního programu
Ministerstva životního prostředí (Státního fondu životního prostředí)
na rekonstrukci veřejného osvětlení. Je šance na získání dotace ve výši
50 % na výměnu svítidel za úspornější a efektivnější.
• Separační hnízdo u Tkáčů – Na počátku října začne realizace stavebních úprav na ploše separačního hnízda pod satelitem. Omlouváme
se za případné dočasné komplikace.
• Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu a zpětný odběr elektrospotřebičů proběhne v sobotu 3. října na parkovišti před
Obecním domem od 8.30 do 9.10. (Na parkovišti Na Konečné svoz
nebude.)
• Hromadné očkování psů se letos s ohledem na ekonomickou nevýhodnost pro veterináře neuskuteční.

V neděli 4. 10. nebo v neděli 11. 10. 2020
od 14 hodin
(Rozhodneme se dle počasí, info bude na webu a FB)

Srdečně zveme všechny děti i dospělé na tradiční
Drakiádu na louku za kostelem sv. Ignáce.
Kromě počasí (to fakt neovlivníme ☺) dětem
nachystáme příjemné odpoledne s tvořením, perníčky
a medailemi.

Ve farnosti Borová v kostele sv. Ignáce z Loyoly proběhlo po 8 letech udílení
svátosti biřmování. Svátost z rukou apoštolského administrátora Mons.
Martina Davida přijalo dvanáct mladých biřmovanců.

Mini občerstvení bude zajištěno nejen pro děti, ale
i pro dospělé.

