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Červen 2021

Malenovice

Dopravní nápor pod Lysou odlehčí
v létě turistický Shuttle-Bus
slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
po chladném a deštivém jaru přichází první letní měsíc – červen. Ochota dodržovat
pandemická opatření je mezi lidmi stále menší a jen málokdo se v nich navíc dokáže
přesně vyznat. Přesto nad námi stále visí a není možné je oficiálně ignorovat.
Proto jsme se dětské odpoledne a smažení vaječiny rozhodli přesunout z prvního
na poslední červnový víkend. S nadějí, že za měsíc nám situace již umožní užít si tuto
akci naplno. Platná omezení bohužel stále komplikují i organizaci dalších akcí, například
tolik potřebného a již od února odkládaného veřejného setkání občanů k řešení odpadních vod v obci. To je zrovna typ akce, kterou nemá smysl pořádat bez možnosti co
nejširší, a přitom bezpečné účasti občanů.
Snad se tedy konečně dočkáme nejen letních teplot, ale i plnohodnotného obnovení
obecního, společenského a občanského života. Obojí totiž už všichni opravdu potřebujeme.
Přeji vám všem krásný červen…

Pavel Kuběna, starosta

Po nepříjemných zkušenostech se zimními
nekontrolovatelnými nájezdy turistů do hor se
pro letošní letní sezónu podařilo díky spolupráci s Moravskoslezským krajem a ostatními obcemi pod Lysou horou zajistit provoz
víkendových autobusů (nejen) pro turisty, tzv.
shuttle-busů.
Ty budou od července do září zařazeny
v časech mezi běžnými linkovými spoji a při
plánování jízdního řádu se počítalo i s návazností na spojení vlakové. Shuttle-Bus spojí
Malenovice nejen s Frýdlantem, ale bude

dále pokračovat až na Ostravici. Návštěvník
Beskyd tak bude moci přijet vlakem nebo nechat svůj automobil ve Frýdlantě, či na jiném
záchytném parkovišti, a po túře se k němu
nechat pohodlně dovézt zpět autobusem.
Svůj výlet si tak bude moci naplánovat zajímavěji a svobodněji, bez nutnosti vracet
se znovu na stejné místo. Vedle malenovicko-ostravické linky bude jezdit také spoj ze
Starých Hamer na Grúň. Ukázkové turistické trasy, postavené na využití Shuttle-Busu,
nabídne mj. web pomedvedichtlapkach.cz,

informační kampaň k projektu připravuje také
kraj.
Provoz, dotovaný z prostředků Moravskoslezského kraje, samozřejmě není určen
pouze turistům. Poslouží stejně dobře také
stálým obyvatelům. Pokud se novinka osvědčí, bude možné nabídku dále rozšířit, navýšit
kapacitu a přidat třeba i spoje večerní nebo
ve všední dny. Shuttle-Bus je příležitostí
uvědomit si, že auto nemusí být v turisticky
atraktivní oblasti ani dnes jediným či nejvýhodnějším dopravním prostředkem.

Informace obecního úřadu
• 16. zasedání zastupitelstva obce
Malenovice se uskuteční v pondělí 28. 6.
v 18.00 v sále Obecního domu.

(prostřednictvím MAS Frýdlantsko-Beskydy) novou elektronickou úřední desku
s úhlopříčkou 55“ v hodnotě 180 tisíc korun.

• Dětské odpoledne a smažení vaječiny – Pokud to umožní aktuální epidemiologická opatření, proběhne v sobotu
26. června dětské odpoledne a smažení
vaječiny. Podrobnosti budou upřesněny
na webu, facebooku, plakátech a zaslány
SMS systémem. Sledujte, prosím, aktuální
informace.

• Poplatky za odvoz a likvidaci odpadů – Upozorňujeme majitele rekreačních
objektů, kteří v naší obci nemají trvalé bydliště, na splatnost poplatku 500 Kč za objekt na rok. Termín úhrady je vyhláškou
stanoven do konce června. Zaplatit můžete osobně na obecním úřadě nebo elektronicky na účet: 107-6963890277/0100.
Do poznámky pro příjemce uveďte, prosím,
příjmení majitele chaty a evidenční číslo
objektu.

• Obecní úřad získal v rámci dotace Státního zemědělského intervenčního fondu

CVČ U Rosničky informuje
Milé děti, milí rodiče a přátelé Rosničky,
květen utekl jako voda a máme před sebou poslední měsíc netradičního školního
roku.
V květnu CVČ U Rosničky spolu s OÚ Malenovice připravilo dárečky pro malenovické
maminky. Jsem velice ráda, že spoustě maminek udělal keramický andělíček a kytička
velikou radost, a pevně doufám, že příští rok
si Den matek vynahradíme při společném posezení v sále Obecního domu.
Od poloviny do konce května připravilo
pro děti CVČ U Rosničky spolu s obecním
úřadem Malenovickou poznávačku s Ondrášem. Na atraktivních místech naší krásné
obce jsem rozmístila otázky s poznávačkou

a spoustou zajímavostí.
Děkuji rodičům za zaslání fotek svých ratolestí
při plnění úkolů, velice
mě potěšily. Od začátku
června si děti mohou přijít (po tel. domluvě
na 724 144 368) vyzvednout odměnu.
5. 6. se měl uskutečnit Den dětí, je však
aktuálně posunut na sobotu 26. 6. (tak snad
už to vyjde!). Více informací bude na stránkách Rosničky a Obce Malenovice, na FB
a na nástěnce vedle Auto-moto Přikryl.
Všechny tábory jsou již obsazeny, náhradníci se mohou hlásit už jen na Keramický tábor a Turisťák s přespáním.
Přeji všem snad už teplý červen, pevné
zdraví a krásné dny. 
Teta Blanka

Do beskydských kopců lze vyrazit různým způsobem. A přibude další, který by mohl horám odlehčit od automobilů. 

Není slimák jako slimák…
Málokdy a málokomu z nás asi udělá radost, když mu cestu zkříží slimák. Většinou
s nimi bojujeme (a popravdě spíš prohráváme) v nerovném souboji o zahradu. Jedna
výjimka však přesto existuje.
Jmenuje se Modranka karpatská (Bielzia
coerulans) a jde o velmi vzácný druh plže,
který se vyskytuje prakticky pouze v Beskydech, Bílých Karpatech, případně Jeseníkách. Jinde v České republice na něj nenarazíte a ani ve světě není nijak běžný. Typická
je jeho barva, která mu dala jméno a která se
může pohybovat od fialové přes sytě modrou
až k azurové či tyrkysové. Dospělý jedinec
dorůstá délky až 16 cm.
Na obrázku si můžete prohlédnout exemplář vyfocený na počátku května u Medvědí
skály, ale když budete mít štěstí, můžete podobný potkat třeba u Korýtka nebo po cestě
na Lysou. Ideální je pro něj deštivé počasí,
takže letošní jaro mu zřejmě svědčí.

Nová elektronická úřední deska získaná díky dotaci SZIF (prostřednictvím MAS Frýdlantsko-Beskydy)
přispěje k lepší a pohodlnější informovanosti občanů.
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