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Duben 2022

Malenovice

KAM S NÍM A CO S TÍM aneb O ODPADU
Díl třetí – MODRÁ JE DOBRÁ
slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
před měsícem jsem na tomto místě poprvé psal o do té doby v podstatě nepředstavitelném
tématu, které nečekaně, ale o to intenzivněji zasáhlo do našich životů. O válce. Uplynulých pět
týdnů tragicky a bolestivě poznamenalo osudy milionů lidí na okupované Ukrajině. Zbytek světa
byl pak konfrontován se smutným faktem, že ani vyspělá společnost 21. století není sama o sobě
jistou a samozřejmou zárukou chránící před barbarskou agresí.
Humanitární krize ale ukázala i to dobré, co v nás lidech je. A já bych na tomto místě chtěl upřímně
poděkovat všem, kteří se v rámci svých (byť i skromných) možností rozhodli pomoci zmírnit následky onoho obrovského zla. Našim dobrovolným hasičům, kteří bez váhání vyrazili pomáhat přímo
na slovensko-ukrajinské hranice. Pracovníkům malenovické pobočky Křesťanské akademie mládeže
za perfektně zorganizovanou materiální sbírku i další praktickou pomoc utečencům. Všem dárcům
a dobrovolníkům, kteří se zapojili do sbírky probíhající na obecním úřadu. Moc si toho všeho vážím.
Krizová doba je vždy zároveň jakousi zkouškou charakteru a skutečných hodnot. Nenechme
se, prosím, otrávit hloupými řečmi o tom, že ukrajinští uprchlíci, kteří ze dne na den přišli doslova
o všechno, o svůj domov a často i o své nejbližší, jsou vlastně možná jen „výletníci“, kteří využili
možnosti vyrazit na západ. Tady opravdu není co závidět…
Jsem rád, že naše společnost aktuálně vychází z této zkoušky se ctí. A velice mě těší, že to
měrou vrchovatou platí i pro Malenovice.
Přeji vám krásný a pokud možno poklidný duben. 
Pavel Kuběna, starosta

CVČ U Rosničky informuje
Milé děti, milí dospělí,
jaro máme v plném proudu a rosničkové
akce také. Březen byl nabitý, v dubnu si trochu odpočineme.
V březnu jsme v rámci turistické soboty přivítali jaro společným krásným alegorickým výšlapem na Ondřejník. I s kočárky a s květinami
ve vlasech, na sukních i na kočárech jsme byli
ozdobou dne a všichni jsme si den náramně užili. Během jarních prázdnin probíhala
v Rosničce výstava malovaných pověstí
a legend Beskyd. Pro děti byly k této významné události nachystány tematické dílničky
a mrzí mě i Zuzku, že bohužel nikdo nepřišel.
Během jarních prázdnin jsme toho stihli opravdu hodně – únikovku Škola kouzel a lezeckou
stěnu v Ostravě, celodenní výšlap na Medvědí
skálu s hrami a kvízy, přespávačku a jarní tvoření. V úterý 29.března proběhla pod vedením floristky Zuzky prodejní Jarně-velikonoční dílnička
pro malé i velké. Všem děkuji za účast, věnečky,
kraslice a další výrobky byly opravdu nádherné.
V dubnu jsou plánovány dvě akce:

- 9. 4. Jarní samoprodejní burza oblečení,
hraček a sportovních potřeb
- 23. 4. Den Země trochu jinak
Burza bude probíhat v čase 8.00–12.00, je
potřeba si rezervovat prodejní místo (velký stůl
150 Kč, malý stůl 75 Kč, plácek v horním sále 50
Kč). Během konání burzy bude zajištěna otevřená herna s dozorem. Burza se uskuteční pouze
při naplnění alespoň 50 % prodejních míst.
Den Země trochu jinak je akce, která
proběhne za podpory MAS Frýdlantsko-Beskydy a je zaměřena na osvětu
třídění bioodpadu a kompostování. Děti i dospělí si zasoutěží, rozšíří své znalosti a společně pomalují staré malenovické biokontejnery
veselými přírodními obrázky, aby každý věděl,
že do těchto kontejnerů patří jen „to zelené“.
Sraz budeme mít v 9.00 před Rosničkou.
S sebou si vezměte dobrou náladu, starší
oblečení a nápad, co budete kreslit. Barvy,
štětce a zástěrky pro malé děti jsou zajištěny.
Přeji krásné jaro plné slunce a energie.

teta Blanka

Papír. Jeden z největších vynálezů lidstva.
No vážně. Bez papíru by totiž do lidské historie nezasáhl knihtisk, alespoň určitě ne v takové míře. Gramotnost a vzdělanost by se
bez papíru, coby levné alternativy k drahému
pergamenu, jen stěží rozšířily tak mohutně,
aby dokázaly zahnat temný středověk. A co
teprve byrokracie – ta by bez papíru byla úplně nahraná…
Nejstarší zmínky o papíru sahají až do třetího tisíciletí před naším letopočtem, kdy
s jeho výrobou začali v Číně. Nejprve z konopí, později z hedvábných a lněných hadrů. V Evropě začaly první papírny vznikat
ve 12.–14. století. A například ve Velkých
Losinách můžete dodnes navštívit funkční
„ruční“ papírnu, založenou před koncem 16.
století. Sběr starého papíru má u nás rovněž dlouhou tradici, sbírá se systematicky
už od 50. let minulého století, a na modré
kontejnery jsme také dávno zvyklí. Víte ale
přesně, co do nich patří a co ne?
Začněme tím, co ano: Noviny, časopisy, krabice, kartónová lepenka, obálky,
klidně i s průhledným plastovým okénkem,
a bez váhání také obaly od vajíček či ruličky
od toaletního papíru. A co nápojový kartón
od mléka, džusu a tak podobně? No jasně,

Vodník v originálním
podání Lysáků

Ve čtvrtek 24. března sehrál malenovický
turistický oddíl Lysáci v horním sále Obecního domu své v pořadí již dvanácté divadelní
představení. Tentokrát se jednalo o adaptaci
Erbenovy balady Vodník. Známé téma přitom
Lysáci pojali originálně jako stínohru. Vystoupení, doplněné v závěru ještě dvěma písněmi,
sklidilo zasloužený divácký úspěch.

informace obecního úřadu
• Materiální sbírka pro ukrajinské utečence ve spolupráci s Křesťanskou akademií
mladých pokračuje. Konkrétní potřeby se
snažíme průběžně aktualizovat na facebooku
a webu obce, abychom mohli pomáhat co
nejúčinněji. Chcete-li pomoci, sledujte, prosím, aktuální informace nebo zavolejte na tel.
724 176 522. Děkujeme.
• Dne 28. 2. proběhlo přezkoumání hospodaření obce za rok 2021. Auditoři krajského úřadu shledali vše v pořádku, bez chyb
a nedostatků.
• První výraznější úspěchy již přináší důsledná kontrola řádného odvádění místních poplatků z pobytu, na niž se obecní
úřad zaměřil. Vybrané poplatky za rok 2021
představovaly celkem 500 617 Kč. V letošním

roce, tedy zatím za dva uzavřené měsíce, jde
již o částku 355 tisíc. Pro srovnání v předkovidových letech 2017, 2018 to bylo 239 180 Kč,
resp. 278 970 Kč za celý rok.
• Obec uzavřela smlouvu se společností
STILT na vyřízení dotace MŽP k domovním čistírnám v rámci decentrální kanalizace.
O konkrétním průběhu budeme informovat.
Případné další zájemce o zařazení do projektu
přijímáme jako náhradníky.
• Rozbor nakládání s odpadem za rok
2021: Je potěšitelné, že jsou to čísla opět o něco
málo příznivější. Náklady na odpady obce
Malenovice v roce 2021 představovaly celkem
1 190 644,55 Kč (2020 to bylo 1 262 086,98
Kč.) Příjmy z místního poplatku za odpad, ze
smluv s podnikateli a z Eko-komu byly celkem

JARNÍ SAMOPRODEJNÍ
BURZA OBLEČENÍ, HRAČEK
A SPORTOVNÍCH POTŘEB

V SOBOTU 9. 4. 2022 v čase 8.00 – 12.00
Jaro je tady a s ním je potřeba dětem i sobě doplnit šatník. Přijďte jako prodejci nebo
jako kupující na Jarní samoprodejní burzu.
O malé děti se bát nemusíte, po dobu konání burzy bude v herně zajištěn dozor.
K prodeji je potřeba si rezervovat prodejní místo:
-

817 723 Kč (2020 to bylo 803 949 Kč.) Rozdíl (=doplatek z rozpočtu obce) vychází
na 372 922 Kč, tj. přibližně 31 % (V roce 2020
to bylo 458 137,98 Kč, tj. přibližně 36 %). Podíl
na tomto příznivém skóre mají všichni, kterým třídění není lhostejné. Na druhou stranu je ale nutno počítat s tím, že letos opět máme ze zákona
menší tzv. skládkovací bonus a tlak na snižování
množství směsného odpadu je čím dál větší.
• Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu a zpětný odběr elektrozařízení se uskuteční v sobotu 30. dubna 2022
od 8.30 do 9.10 hodin na parkovišti před
Obecním domem.
• CVČ U Rosničky připomíná pravidelný
Kurz procvičování paměti pro seniory, každý sudý pátek od 9.00 do 12.00 hodin.

DEN ZEMĚ TROCHU JINAK

V SOBOTU 23. 4. 2022 v čase 9.00 – 13.00
Srdečně zveme děti i dospělé z Malenovic i okolí na akci Den Země trochu jinak.
Společně si zasoutěžíme, rozšíříme své znalosti přírody a hlavně zkrášlíme naše staré
kontejnery na BIO odpad – aby každý poznal, že do něj patří jen „zelené“ :) K dispozici budou
ekologické barvy, štětce, zástěrky pro malé děti.
S sebou dobrou náladu, starší oblečení a nápad, co budete kreslit.

velký stůl 150 Kč
malý stůl 75 Kč
plácek v horním sále 50 Kč

Těším se, Blanka…
Bližší info na 724 144 368

Burza proběhne pouze při naplnění 50% kapacity prodejních míst.
Akce je podpořena prostředky MAS Frýdlantsko - Beskydy.

Těším se, Blanka…

Bližší info na 724 144 368

ten v Malenovicích také házíme do modrého,
mezi papír. Dotřiďovací linka si s nimi poradí.
Ale pozor! Do „papíru“ naopak rozhodně
nepatří: fotografie, kuchyňské utěrky, papírové kapesníky, voskový papír, termopapír (tzn.
účtenky, autobusové jízdenky apod.), pečicí
papír, ani papír mastný či jinak znečištěný.
Papír je poměrně dobře recyklovatelný materiál, ostatně první zmínky o jeho recyklaci
pocházejí podle historiků již ze starověkého
Japonska. Na druhou stranu i u papíru platí,
že úplně nejlepší je snížit přímo jeho zbytečné nadužívání a rozumně přemýšlet o celkové spotřebě. Vyrábět ze starého papíru opět
nový totiž bohužel také nelze donekonečna.
Po zhruba čtyřech až pěti cyklech se i papír
stává v zásadě nezpracovatelným odpadem.
Z recyklovaného papíru se nejčastěji vyrábějí lepenkové krabice nebo toaletní papír.
Část recyklátu se používá i při výrobě papíru
nového. Z vláken, která již k výrobě papíru znovu použít nelze, se vyrábějí izolační výplně, plata na vejce, ruličky a podobné výrobky, u nichž
kvalita samotného papíru není tolik důležitá.
Někdy třeba i takové podivnosti, jako je umělý

filmařský sníh.
Příliš dobrým nápadem rozhodně není pálení papíru v kamnech či kotli. K zatápění jsou
jistě staré noviny výborné, ale nedokonalým
spalováním balíku reklamních letáků uvolníte
do ovzduší spoustu jedů a navíc si pořádně
zanesete komín.
Na závěr ještě trocha statistiky. Průměrný
Čech ročně vytřídí něco málo přes 20 kg papíru.
Průměrný občan Malenovic je na tom prakticky stejně. To není špatné. Uvážíme-li však, že
skutečná roční spotřeba papíru na osobu je přitom odhadována na přibližně 150 kg, je jasné,
že pořád je ještě co zlepšovat…
Děkujeme, že třídíte.

Pokračování příště…

POŘAD BOHOSLUŽEB
O VELIKONOČNÍM TŘÍDENÍ
v kostele sv. Ignáce na Borové
Zelený čtvrtek – 18.00
Velký pátek – 18.00
Bílá sobota – 20.00

krátce z obce

Obecní závody na lyžích
V neděli 20. března se na sjezdovce SKI
Malenovice konaly obecní závody na lyžích.
Stalo se tak po tříleté odmlce způsobené buď
nedostatkem sněhu nebo covidovým omezením. Letos nás přivítalo krásné počasí a výborně upravená trať.
Za těchto podmínek by se dal očekávat velký zájem o závody. Nakonec se ho zúčastnilo
pouze dvacet čtyři jezdců, kteří byli rozdělení
do desíti kategorií.
Závěrem je třeba poděkovat vedení SKI
Malenovice za umožnění závodu a zaměstnancům společnosti JAPA za postavení trati.
Konečné výsledky:
Kategorie mladší dívky: 1. A. Šwiderová, 2. R.

Ramíková, 3. E. Valošková
Kategorie mladší hoši: 1. M. Žydel
Kategorie starší dívky: 1. N. Šindlerová
Kategorie starší hoši: 1. V. Žydel, 2. F. Fucimanová, 3. O. Šwider, 4. R. Ramík
Kategorie ženy: 1. V. Gajdošová
Kategorie muži: 1. J. Výmola, 2. J. Bakota, 3.
M. Valošek, 4. T. Tomis, 5. T. Ramík, 6. T. Janek, 7. M. Hlísta
Kategorie muži nad 40 let: 1. S. Žydel, 2. T.
Výmola
Kategorie muži nad 50 let: 1. P. Koribanič, 2.
R. Velička
Kategorie muži nad 60 let: 1. Z. Cigler
Kategorie snowboard: 1. V. Klus, 2. M. Sajdl

