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Září 2020

Malenovice

krátce z obce
Svoz odpadů

slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
prázdniny jsou za námi a září pomalu otevírá dveře podzimu. Ten je letos mimo jiné spjatý
s volbami, které se uskuteční již za necelý měsíc, a to hned do dvou institucí – do krajského
zastupitelstva a do Senátu. Malenovice patří co do volební účasti tradičně k velmi odpovědným obcím, na což můžeme být náležitě hrdí. Je přitom jistě dobré mít i po více než třiceti
letech svobody na paměti, že život v demokratické občanské společnosti není samozřejmost
ani definitiva. I pouhý letmý pohled pár stovek kilometrů severovýchodně od našich hranic
postačí, abychom si uvědomili, o jak křehké hodnoty se jedná a jak snadno lze o ně přijít.
Vlastně k tomu stačí jen jediné – nedělat nic a spokojit se s výmluvou, že ten jeden hlas
stejně nic neovlivní...
Na druhou stranu jsou věci, se kterými asi opravdu nic nenaděláme, ani kdybychom se
postavili na hlavu. Mám na mysli protipandemická opatření, která nás v průběhu podzimu
nejspíš opět čekají. Po všech těch často krkolomných, nesrozumitelných, narychlo vydávaných a zase odvolávaných nařízeních už zbývá snad jen přát si, abychom nepřišli o posled-

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.)

Zasedání zastupitelstva

12. zasedání zastupitelstva obce Malenovice se uskuteční ve čtvrtek 17. září od 18.00
v sále Obecního domu.

Příprava chodníku

Informujeme občany, že byla zahájena projektová příprava chodníku Božoň-Rozhraní,
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.

Volby do Senátu

Volby do Senátu a zastupitelstva kraje se
uskuteční ve dnech 2. a 3. října, případné II.
kolo senátních voleb pak 9. a 10. října 2020.
Volební místnost bude tradičně v sále obecního domu. Podrobnější informace v samostatném článku.

ní zbytky zdravého rozumu, nepodléhali hysterii, ale zároveň se k sobě navzájem chovali

Rozvoz obědů

ohleduplně a s respektem. Podobně jako u výše zmiňovaných voleb je totiž i toto především

V reakci na dotazy občanů informujeme
o možnosti rozvozu obědů z hotelu Beskyd
ve Frýdlantě nad Ostravicí. Cena obědu včetně dopravy je 89 Kč. Bližší informace na tel.:
604 450 344.

otázkou osobní odpovědnosti.
Přeji vám všem prosluněné babí léto a zdravé tělo i mysl…
Pavel Kuběna, starosta



Informace k volbám 2020
Volby do zastupitelstva Moravskoslezského kraje se konají ve dvou dnech, v pátek 2. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00
hodin a v sobotu 3. října 2020 od 8.00
hodin do 14.00 hodin. Volby do Senátu
Parlamentu České republiky se konají
souběžně, případné druhé kolo pak o týden
později, tedy 9. a 10. října. V Malenovicích
bude tradičně jeden volební okrsek, volební místnost bude v sále Obecního domu,
Malenovice č. p. 5.
Voličem je občan České republiky, který
nejpozději 3. října 2020 dovrší věku 18 let,
ve druhém kole pak i občan České republiky, který nejpozději 10. října 2020 dovrší
věku 18 let. (Překážkami ve výkonu volebního práva je zákonem stanovené omezení
osobní svobody z důvodu ochrany zdraví
lidu /karanténa – viz podrobnější informace na konci článku/, omezení svéprávnosti
k výkonu volebního práva /musí být uvedeno
ve výroku rozhodnutí soudu/ a zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu
výkonu trestu odnětí svobody.)
Volič může hlasovat pouze v tom volebním okrsku, kde je přihlášen k trvalému pobytu.
Výjimkou jsou voliči hlasující na voličský
průkaz, který si mohou vyřídit na příslušném
obecním úřadu v místě voličova trvalého bydliště. Žádost o voličský průkaz lze podat
v písemné nebo elektronické podobě s doručením úřadu do 25. září 2020 nebo osobně
do 30. září 2020 do 16.00 hodin. (Požádat
o voličský průkaz v době mezi prvním a druhým kolem senátních voleb lze pouze osobně. Úřad pak může vydávat voličské průkazy
do 7. října 2020 do 16.00 hodin.)
Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději tři dny přede dnem voleb (29. září 2020).
Vzorové hlasovací lístky a informace o případných tiskových chybách na hlasovacím
lístku jsou zveřejněny ve volební místnosti.
Úřední obálky a hlasovací lístky pro jednotlivé volby jsou od sebe barevně odlišeny.
Hlasovací lístky a úřední obálka pro volby
do zastupitelstev krajů jsou šedé, hlasovací lístky a úřední obálka pro volby do Senátu jsou žluté.
Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstev krajů jsou vytištěny pro každou politickou stranu, politické hnutí nebo koalici
samostatně. Na každém hlasovacím lístku
je mimo jiné uvedeno vylosované číslo kandidujícího subjektu. Dodané hlasovací lístky
nemusí tvořit úplnou číselnou řadu, neboť
některé z kandidujících politických stran, politických hnutí a koalic nekandidují ve všech
krajích, nebo pokud kandidátní listina kandidujícího subjektu nebyla zaregistrována.
Hlasovací lístky pro volby do Senátu jsou
vytištěny pro každého kandidáta samostatně. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo kandidáta. Hlasovací lístky nemusí
tvořit úplnou číselnou řadu, pokud přihláška
některého kandidáta nebyla zaregistrována.
Volič musí ve volební místnosti prokázat
svou totožnost a státní občanství České

republiky platným občanským průkazem,
platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič svou
totožnost a státní občanství České republiky
potřebným dokladem, nebude mu hlasování
umožněno.
Volič, který hlasuje na voličský průkaz,
musí průkaz odevzdat okrskové volební komisi. Komise mu poté vydá prázdnou úřední
obálku a sadu hlasovacích lístků. Pokud se
volič, kterému byl vydán voličský průkaz,
rozhodne hlasovat ve „svém“ volebním okrsku, musí voličský průkaz rovněž odevzdat
okrskové volební komisi. Jinak mu komise
hlasování neumožní.
Průběh hlasování: Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku
opatřenou úředním razítkem. Na požádání
mu komise vydá i náhradní sadu hlasovacích lístků. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S úřední obálkou
a hlasovacími lístky se musí volič odebrat
do prostoru určeného k úpravě hlasovacích
lístků. Jinak mu nebude hlasování umožněno.
V rámci voleb do zastupitelstva kraje
volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací
lístek pro politickou stranu, politické hnutí
nebo koalici, pro kterou se rozhodl hlasovat.
Na hlasovacím lístku, který vkládá do prázdné úřední obálky, může zakroužkováním
pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů
uvedených na témže hlasovacím lístku
vyznačit, kterému z nich dává přednost
(udělení preferenčního hlasu).
V rámci senátních voleb volič vloží
do úřední obálky jeden hlasovací lístek pro
kandidáta, pro kterého se rozhodl hlasovat.
Hlasovací lístek se nijak neupravuje. Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky vložil pouze jeden hlasovací lístek, jinak je hlas
voliče neplatný. Při souběhu voleb musí být
hlasovací lístek vložen do úřední obálky téže
barvy, jinak je hlas voliče také neplatný. Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací
lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky.
Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.
S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu
vybrat zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru
určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové
volební komise, a hlasovací lístek za něho
vybrat a vložit do úřední obálky, a popřípadě
i úřední obálku vložit do volební schránky.
Hlasování do přenosné volební
schránky: Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní
úřad a ve dnech voleb okrskovou volební
komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky.
Okrsková volební komise však může vysílat
své členy s přenosnou volební schránkou

pouze v rámci svého volebního okrsku.
Případné požadavky na návštěvu s přenosnou volební schránkou můžete zasílat
na e-mail: obec@malenovice.eu, popř. hlásit
na tel.: 558 677 877 (jméno, příjmení voliče,
adresa trvalého pobytu, tel. kontakt na voliče).
Druhé kolo voleb do Senátu: Pokud
žádný z kandidátů nezíská v prvním kole
voleb nadpoloviční většinu hlasů, bude se
konat druhé kolo voleb. Ve druhém kole
kandidují pouze dva nejúspěšnější kandidáti
z prvního kola.
Druhé kolo se bude konat v pátek 9. října
2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 10. října 2020 od 8.00 hodin do 14.00
hodin. Jestliže se před druhým kolem voleb kandidát své kandidatury vzdá, pozbude práva být volen nebo zemře, postupuje
do druhého kola voleb kandidát, který se
v prvním kole voleb umístil na třetím místě; v takovém případě se druhé kolo může
uskutečnit v pátek 16. října 2020 od 14.00
hodin do 22.00 hodin a v sobotu 17. října
2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Hlasovací lístky (barvy šedé) pro druhé kolo voleb již voliči nebudou dodány předem, ale
volič je obdrží přímo ve volební místnosti
ve dnech druhého kola voleb. Zde také obdrží úřední obálku (barvy šedé).
Tři možnosti zvláštního způsobu hlasování pro voliče v karanténě / izolaci
z důvodu onemocnění covid 19:
1. Hlasování z motorového vozidla u volebního stanoviště (tzv. drive-in hlasování)
- tato volební stanoviště budou zřízena pro
každý okres, bude jich tedy 78. Stanoviště
budou uzpůsobena pro průjezd motorového
vozidla, jejich vybavení zajistí armáda. Takto může volič hlasovat ve středu ve volebním týdnu od 7 do 15 hodin.
2. Hlasování v pobytovém zařízení sociálních služeb, které bylo uzavřeno - pokud
krajská hygienická stanice nahlásí uzavřená
zařízení na svém území krajskému úřadu,
ten do nich vyšle speciální komisi pro hlasování. Takto hlasovat bude možné od čtvrtka
volebního týdne od 7 hodin do pátku volebního týdne do 18 hodin.
3. Hlasování do zvláštní přenosné volební
schránky - pokud občan v nařízené karanténě či izolaci nemůže využít drive-in hlasování, může do čtvrtka volebního týdne do 20
hodin oznámit krajskému úřadu, že žádá příjezd speciální volební komise. Tuto komisi
budou tvořit členové drive-in týmu a přijedou
s přenosnou volební schránkou za občanem
domů. Toto hlasování bude probíhat od pátku volebního týdne od 7 hodin do soboty volebního týdne do 14 hodin.
Zvláštní způsoby hlasování budou zajišťovat speciální hlasovací komise složené
ze tří vojáků a zapisovatele jmenovaného
krajským úřadem; také sčítání těchto hlasů
provede zvláštní sčítací komise u krajského
úřadu.

CVČ U Rosničky informuje
Milé děti, milí rodiče,
prázdniny jsou jako mávnutím kouzelného proutku za námi a nový školní rok je před
námi. Dovolím si jedno ohlédnutí a připomenutí rosničkových prázdnin a pak představím
informace k novému školnímu roku.
Po nuceném jarním útlumu bylo v létě
na Rosničce konečně pořádně živo. V červenci Rosnička hostila Bláznivé vědce, Tábor pro předškoláčky, Turisťák a Keramiku
pro ženy. V srpnu sochaly děti na Keramickém táboře, na táboře Tvoření pro
dívky se šily velryby, tvořily sádrové masky a obrazy, dělaly záložky
do knihy a spousta jiného. Terénním
táborům počasí přálo tak na půl, ale
nic se nedělo, děti byly šikovné,
zvládly bouřku pod Smrkem i opéct buřty
v pláštěnce na Butořance. Kluci na Klučičím
táboře se vyřádili na lezecké stěně, v Hopjump centru, na Tarzánii a na cvičné skále
na Butořance.
Chci poděkovat všem lektorkám i jednomu
lektorovi za kvalitní práci, děti byly spokojené
a to je to nejdůležitější. Také děkuji rodičům
za kladné ohlasy a slova chvály. Mnoho rodičů
se mě ptalo, kdy budou moci podat přihlášky
na příští letní tábory. Na začátku ledna vyvě-

sím plakát, ale vše ještě v dostatečném předstihu připomenu.
A teď k nadcházejícímu školnímu roku:
- 14. 9. začne na Rosničce ukázkový týden,
vstup na úvodní hodiny veškerých kroužků
bude zdarma
- Díky zmírnění proticovidových opatření
bude opět zpřístupněna volná herna pro děti
- Rozvrh hodin se oproti loňskému roku
nijak výrazně měnit nebude – od 2. 9. bude
k dispozici na webu www.urosnicky.eu, na FB
Rosnička Malenovice, na nástěnce
v našem centru a 8. 9. na Veletrhu
kroužků v Kulturním domě ve Frýdlantě nad Ostravicí
- Kdo má zájem, můžete již posílat přihlášky na rosničkové kurzy
- Kromě kytary zůstávají ceny kurzovného
stejné jako minulý školní rok
- Předpokládám, že v týdnu 12.–16. 10.
proběhne Podzimní burza oblečení, hraček
a sportovních potřeb. Prodávající, kteří měli
rezervaci na Jarní burzu, mají rezervaci automaticky prodlouženou, kdo má navíc zájem
o prodej, pište, prosím, rezervační sms na tel.
724 144 368, od 29. 9.
Přeji všem krásné babí léto a budu se
těšit v novém školním roce.  teta Blanka

