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slovo starosty
Vážení občané,
rok 2018 sotva začal a já jsem moc rád, že hned z jeho kraje mám pro vás dobrou zprávu. Respektive je to dobrá zpráva pro všechny, kterým záleží na životním prostředí, na naší
přírodě a ostatně i na obsahu své peněženky. Podařilo se nám totiž získat dotaci na nákup
domácích kompostérů. Schválila ji výběrová komise řídícího orgánu operačního programu
životní prostředí na svém 27. jednání dne 15. ledna 2018. Celková výše poskytnuté dotace je
649 281,76 korun. Z naší obecní kasy půjde na tuto záležitost 114 579,14 korun. Na základě
schválené žádosti bude provedeno výběrové řízení na dodavatele kompostérů a předpokládáme, že na jaře letošního roku obec s občany, kteří o kompostér(y) požádali, podepíše
smlouvu a dostanou kompostéry k užívání. Vzhledem k tomu, že už jsme o tuto dotaci žádali
jednou a nebyli jsme úspěšní, mě tento úspěch těší o to více.
Co pořízením kompostérů obec získá? Především by se měl snížit objem biologicky rozložitelného komunálního odpadu a tím i nákladů, které za svoz obec vynakládá. Splníme zákonnou povinnost zajistit třídění biologického odpadu. Naše obec tím také získá lepší jméno
a prestiž a neposledně, jak již jsem zmínil, uděláme něco pro životní prostředí.
Vladimír Malarz, starosta Malenovic

Malenovice

Rosnička připravuje
řadu jarních akcí
I v druhém pololetí připravuje Centrum
Volného času U Rosničky řadu akcí.
„Od začátku února nám začíná nové pololetí. Kurzy poběží dále podle rozvrhu, pokud se chcete do některého z nich přihlásit,
můžete si vybrat a přijít. Nově plánujeme
tematické úterky v dopolední i odpolední
herně. Přijďte, určitě se vám budou líbit,“ podotkla vedoucí centra Miluše Plevová.
6. 2. Karnevalové tvoření – přijďte si udělat papírové doplňky k maskám.
6. 3. Ženy sobě – přijďte si vyrobit bylinkové mýdlo nebo koupelovou sůl.
20. 3. Zdobení perníčkových kraslic.
20. 4. Den země.
V novém pololetí pro vás dále Rosnička
plánuje mnoho dalších oblíbených aktivit
jako například Velikonoční dílnu, divadélko,
Akademii kroužků či oblíbený Dětský den.

Burza přilákala prodejce i zákazníky
jubilea
Blahopřání k jubileu
V měsíci únoru oslaví své životní
jubileum náš malenovický občan:
pan Miroslav Pyško – 70 let.
Oslavenci přejeme všechno nejlepší,
hodně štěstí, elánu, optimismu, splnění
všech přání a do dalších let pevné zdraví,
klid a rodinnou pohodu.

Lidé byli ke Třem králům
letos nebývale štědří
Velké díky patří letos všem našim občanům,
kteří přispěli do tradiční Tříkrálové sbírky. Podařilo se totiž vybrat rekordní částku, a to 30 035
korun. Pro srovnání, minulý rok to bylo pouze
14 092 korun. „Děkuji proto všem, kteří přispěli,
a samozřejmě i samotným koledníkům. Jsem
rád, že lidé z naší obce mají sociální cítění a umí
pomoct,“ chválil starosta Malenovic Vladimír
Malarz.
Tříkrálová sbírka je sbírkou veřejnou a jako
taková se řídí zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, podle něhož musí mít předem definovaný účel. V souladu s Osvědčením o oznámení konání sbírky je možné vykoledované
prostředky použít na podporu výstavby, rekonstrukcí, vybavení a zajištění provozních nákladů
středisek charitní ošetřovatelské a pečovatelské

Jak jsme volili svého prezidenta?

Centrum volného času U Rosničky uspořádalo v lednu Povánoční burzu oblečení, hraček
a sportovních potřeb. Své věci nabídlo na 65 prodejců. Během týdne se sál Obecního domu
proměnil v obchod plný rozmanitého zboží. K mání byla spousta oblečení, ale i třeba lyže či
brusle. „Výtěžek burzy použijeme na nákup sportovní vybavení našeho centra. Jarní burzu
plánujeme v týdnu od 9. do 13. dubna,“ slíbila vedoucí Rosničky Miluše Plevová.

Největší politickou událostí letošního ledna
byly volby prezidenta České republiky. A jak
volili lidé v Malenovicích?
K urnám jich v prvním kole došlo krásných
73,74 %, tedy opět vysoko nadprůměrně
v porovnání se zbytkem České republiky.
V prvním kole získal nejvíce hlasů Miloš Zeman, a to 141 (33,25 %). V těsném závěsu
za ním byl Jiří Drahoš se 134 hlasy (31,60
%). Za nimi pak skončili Pavel Fischer (12,97

16. - 20. 7. Golfový tábor na Golfovém hřišti Čeladná – výuka
golfu, možnost noclehu po celou dobu tábora v Malenovicích
cena 2.000 Kč/ 2.300 Kč s noclehem
23. - 27. 7.

Tábor pro předškolní děti

cena 1.500 Kč
(nebo 300 Kč/den)

23. - 27. 7. Výlety za poznáním – spojené s třemi dny pobytu na
turisticky zajímavém místě – HRAD STARÝ JIČÍN
cena 2.000 Kč
(nebo 250Kč/den pondělí a pátek)
30. 7. - 3. 8. Asterix a Obelix olympijské hry

cena 1. 600 Kč

6. 8. - 10. 8. Výlety za poznáním

cena 1.600 Kč

6. 8. - 10. 8. Keramické tvoření

cena 1.400 Kč

20. - 24. 8. Tvoření pro dívky

cena 1.400Kč

Online přihlášky na www.urosnicky.eu.

Přihlášky online na našem webu www.urosnicky.eu. Zde
naleznete také více informací o táborech. Těšíme se na všechny
táborníky!!!!!

%), Michal Horáček (8,02 %), Marek Hilšer
(6,84 %), Mirek Topolánek (6,37 %), Jiří Hynek (0,47 %) a Vratislav Kulhánek (0,47 %).
Do druhého kola prezidentských voleb
postoupili Miloš Zeman a Jiří Drahoš. K volebním urnám tentokrát přišlo fantastických
81,39 %. Na rozdíl od většiny měst a obcí
v ČR zde vyhrál Jiří Drahoš, kterého volilo
263 lidí (56,32 %). Miloš Zeman získal 204
hlasů (43,68 %).

služby, na podporu domovů pokojného stáří, domovů pro matky s dětmi v tísni, azylových domů,
středisek pro pomoc lidem se zdravotním postižením, zařízení pro těžce nemocné, charitního
poradenství, středisek pomoci cizincům a uprchlíkům, středisek dobrovolnických činností, podpory provozování nestátních zdravotnických
zařízení, sociálního poradenství, služeb sociální péče a služeb sociální prevence, které jsou
poskytovány jako služby pobytové, ambulantní
nebo terénní, dále na přímou finanční či materiální pomoc osobám v sociální nouzi a fond krizové a humanitární pomoci do zahraničí a pomoc
zemím, které se ocitly v nouzi vlivem přírodních
katastrof a válečných konfliktů.
Tříkrálová sbírka je celostátní sbírkovou
akcí s výrazným regionálním dopadem. Podle
rozhodnutí rady Sekretariátu Charity Česká
republika a odsouhlasení Českou biskupskou
konferencí se celkový výnos Tříkrálové sbírky dělí podle následujícího klíče: 65 % výnosu
sbírky připadá organizátorům skupinek (tj. farní,
či oblastní charity) a vrací se tak do míst, kde
byly peníze vykoledovány, 15 % výnosu sbírky
připadá na projekty diecézních charit, 10 % výnosu sbírky je věnováno na humanitární pomoc
do zahraničí, 5 % výnosu sbírky připadá na podporu projektů Charity Česká republika a 5%
výnosu sbírky je v souladu se zákonem určeno
na režie sbírky.

Cena: 1 200 Kč, možnost přihlásit se na jednotlivé
dny za 300 Kč/den
Program:
Pondělí – Pátek Volná herna, tvoření z keramiky,
výtvarné tvoření, soutěže, hry, sportovní vyžití dle
počasí venku nebo v tělocvičně
V případě příznivého počasí souběžně plánujeme
v úterý, ve středu a ve čtvrtek výlety, kterých se
děti můžou zúčastnit. Vše budeme upravovat dle
počasí. Plánujeme výlet do Štramberku, Frenštátu
p. R., Frýdku-Místku…, kde máme pro děti
přichystán zábavný program přizpůsobený dle
počasí.
Cena zahrnuje svačinu, oběd, jízdné, vstupné, program
bude upraven dle počasí, je možné se přihlásit i na
jednotlivé dny nejpozději do středy 7. 2. 2018.

Více info a přihlášky u p. Plevové tel. 603 420 242.
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