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Malenovice

Borovský kostel zdobí nová střecha

slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
zářijové číslo Mikroregionu snad ani nelze otevřít jiným tématem, než je začátek školního
roku. Rád bych proto již tradičně popřál všem žákům a studentům hodně úspěchů a spokojenosti ve škole, učitelům dostatek trpělivosti i sil a rodičům, aby jim jejich ratolesti dělaly (nejen)
ve škole samou radost.
Letošní září bude ovšem kromě jiného patřit samozřejmě také komunálním volbám. V pátek
23. a v sobotu 24. 9. se rozhodne o tom, jakým směrem se bude naše obec ubírat v následujících
čtyřech letech. Rozhodnete o tom vy svými hlasy.
Když jsem v roce 2018 psal své první Slovo starosty, zdůrazňoval jsem (pro Malenovice typickou) „vysokou (65%) volební účast, která nejlépe dokládá zájem o veřejné dění a směřování
obce“. A také to, že „ať už jste volili kterékoli sdružení či kohokoli z kandidátů, důležité je, že jste
přišli a pomohli svým hlasem demokraticky rozdat karty.“ To samozřejmě platí i nyní po čtyřech
letech. Věřím, že předvolební boj o hlasy voličů se obejde bez intrik a pomluv a že z férových
voleb vzejde schopné vedení obce se silným mandátem.
Čas babího léta patří k nejkrásnějším ročním obdobím. Přeji vám, ať si jej všichni užijete
ve zdraví a co největší pohodě.

Pavel Kuběna, starosta

CVČ U Rosničky informuje
Milé děti, milí dospělí,
je to až k nevíře, ale léto a prázdniny utekly jako voda a s nástupem do školy pomalu
přichází podzim. Než se rozepíšu o podzimu,
ohlédneme se za létem…
Léto v Rosničce patřilo již tradičně dětským letním příměstským táborům. Letos se
uskutečnilo sedm táborů, kterých se zúčastnilo celkem 146 dětí z Malenovic, ale i blízkého okolí, pod vedením 13 lektorek a 1 lektora.
Velice rádi jsme viděli naše táborové stálice
a přivítali jsme i táborové nováčky.
V červenci proběhly tři tábory – Cesta do pravěku, Předškoláčský tábor a Turisťák s přespáním v hotelu Súkenická. O těchto jsem se rozepisovala v srpnovém vydání Mikroregionu.
V srpnu proběhly čtyři tábory – Výlety
za poznáním, Keramický tábor, Holčičí tvořící
a Klučičí zážitkový tábor. Výletníci za poznáním
navštívili Skalku na Ondřejníku, prozkoumali
Vratimov a Valašské Meziříčí, sbírali borůvky
na Liščích skalách a navštívili kontaktní Minizoo na Horečkách. Kluci lezli na mazáckých
skalách, prozkoumali Vratimov a Landek park,
vyřádili se v Tarzanii a našli poklad na Velkém
Javorníku. Během obou výjezdních táborů
panovalo tropické počasí a já smekám před
všemi, jak se s teplotami a naplánovanými
výlety popasovali. Děti Keramického tábora se
zázemím v Rosničce tvořily nejen z keramické
hlíny, ale také odlévaly z licích hmot, glazovaly,
malovaly a vytvářely. Holčičky v Kreativním tá-

boře si vyzkoušely různé
techniky tvoření a kresby.
Také vytvářely podle své
fantazie a starší holky se
rozhodly napsat a ilustrovat mini knihu.
Děkuji dětem za zodpovědné a bezpečné chování během přesunů a cestování,
za skvělé party, které si vytvořily, za parádní
čtyři týdny, které jsem s nimi mohla prožít.
Děkuji lektorkám a lektorovi za úžasnou práci
a přípravu, za nasazení a obětavost.
V sobotu 20. 8. se rosnička zúčastnila Trhu
lidových řemesel ve Frýdlantě nad Ostravicí.
S Petrou jsme měly dva stánky s tvořením.
Děti byly skvělé, spokojeně si odnášely hladová zvířátka a ruličkové tvoření. Kdo chce vědět
více, podívejte se na fotky na FB Rosnička
Malenovice nebo na www.urosnicky.eu.
A teď organizační záležitosti k nadcházejícímu školnímu roku v Rosničce.
Od 1. 9. se zájemci o kurzy budou moci hlásit pomocí online přihlášky (https://www.urosnicky.eu/rozvrh/on-line-prihlaska/). Ukázkový
týden jednotlivých kurzů bude probíhat od 12.
do 16. 9. 2022 dle rozvrhu (https://www.urosnicky.eu/rozvrh/) a lekce budou zdarma. V září
Rosnička nechystá žádný program navíc, ale
v říjnu to rozjedeme a můžete se těšit na Drakiádu, Dýňování, Tábor podzimních prázdnin
a podzimní tvořící dílničku.
Těším se na děti i dospělé.
Blanka

Barokní kostel svatého Ignáce na Borové je již
více než tři staletí nepřehlédnutelnou dominantou
naší obce. K tomu, aby mohl dál sloužit svému
účelu a zůstal zachován i pro budoucí generace,
přispěla letošní generální oprava střechy.
Práce započaly v měsíci dubnu opravou
krovu a pokračovaly výměnou střešní krytiny.
Původní obyčejný plech nahradila ušlechtilejší
a trvanlivější měď. Hotovo bylo v červenci, tedy
ještě před borovskou poutí.
Opravu provedla firma ARTES – Milan Žák.
Na bezproblémový průběh dohlížel stavební
dozor, pan Stanislav Bužek. Celkové náklady
činily 4 800 000, přičemž dva miliony pokryla
dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
(Program obnovy památek nadregionálního
významu) a ze svého rozpočtu přispěla také
Obec Malenovice. Většinu nákladů pak uhradila farnost z vlastních zdrojů, a to především
díky štědrým dárcům.
Velké poděkování patří všem, kteří se
na opravě střechy jakkoli podíleli: Biskupství
ostravsko-opavskému (jmenovitě Václavu Kotáskovi), pracovníkům firmy, stavebnímu dozoru a obětavým farníkům a dárcům z Malenovic,
Nové Vsi, Lubna a Pržna.

Rekonstrukce střechy probíhala od dubna do července.

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
Starosta obce Malenovice podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje:
1. Volby do Zastupitelstva obce Malenovice se uskuteční:
v pátek dne 23. září 2022 od 14.00 do 22.00 hodin
a v sobotu dne 24. září 2022 od 8.00 do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb do Zastupitelstva obce Malenovice ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost:
Obecní dům Malenovice, č. p. 5.
3. Každému voliči budou nejpozději 3 dny před konáním voleb doručeny hlasovací lístky a informace
o příslušnosti k volebnímu okrsku.
4. Volič, který se ze závažných zdravotních důvodů (úraz nebo dlouhodobá nemoc) nemůže dostavit
do volební místnosti, může Obecní úřad v Malenovicích (tel. 558 677 877), nebo ve dnech voleb volební
komisi (tel. 720 950 353), požádat o volbu do přenosné volební schránky.

Co bude dál s budovou „Obecní váhy“
Nedořešené vlastnictví tzv. Obecní váhy,
tedy budovy vedle obecního úřadu, v níž se
v minulosti vystřídala obecní knihovna, pošta, prodejna potravin a obec ji léta využívá
i jako dílnu pro pracovníky údržby, je jednou
z řady dříve opomíjených záležitostí, které si
současné vedení obce vytklo dát do pořádku.
Prakticky hned na počátku volebního období
jsme proto hledali řešení ve spolupráci s právníky a oslovili také Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových.
Poslední šetření ÚZSVM v této věci trvalo
více než rok a půl. A jeho pátrání, leckdy až
téměř detektivní, přineslo nakonec výsledky spíše rozpačité. Vzhledem k množícím se
dotazům občanů bude jistě smysluplné uvést
na tomto místě alespoň to hlavní, co se podařilo zjistit, a nastínit, jak se věci mají.
Předně je třeba říct, že nepříjemná situace,
do níž se obec ve vztahu k této nemovitosti
dostala, vlastně vůbec nemusela nastat. Hlavní problém vznikl před 9 lety. Jak současnému starostovi obce sdělil při jednání ředitel
místecké pobočky ÚZSVM Mgr. Žídek, totiž
obec dle zákona č. 172/1991 Sb., O přechodu některých věcí z majetku České republiky
do vlastnictví obcí, mohla (a tedy měla) do 31.
března 2013 na Katastrálním úřadu ohlásit
k dané nemovitosti vlastnictví. Vzhledem
ke skutečnosti, že obec využívala daný objekt
desítky let, pečovala o něj a udržovala ho,
by byl tento krok naprosto logický a obec by
budovu vcelku jistě získala. Bohužel tehdejší
vedení obce této možnosti nevyužilo. Nyní
již zákon tento postup neumožňuje a reálně
hrozí, že obec tak o možnost užívat či vlastnit budovu definitivně přijde. Navíc teď obec
nemůže objekt ani pronajmout k provozování
obchodu či jiných služeb.
A jak se vlastně stalo, že nemovitost
nemá jasného vlastníka? Zde se kuriózně
sešly hned dvě příčiny. Původní budovu sa-

motnou vystavělo (na parcele č. 124) v době
mezi světovými válkami jako mostní váhu
Hospodářské družstvo Malenovice. To však
bylo někdy na počátku padesátých let zrušeno, majetkoprávními dopady si tehdy nikdo
moc hlavu nelámal a následně zřejmě MNV
na místě váhy postavil budovu, kterou postupně využíval jako knihovnu, poštu či obchod.
U dvou dalších dotčených parcel (27/4 a 27/6)
jsou na katastru historicky zapsáni manželé
Maškovi, kteří však již pravděpodobně dávno
zemřeli bez dědiců.
Budova i parcely tak nyní figurují na seznamu nemovitých věcí s nedostatečně identifikovanými vlastníky, který ÚZSVM pravidelně
aktualizuje. Pokud se nepodaří skutečné
vlastníky dohledat (což je nyní již opravdu
velmi nepravděpodobné), připadnou tyto
nemovitosti od 1. 1. 2024 státu. Bohužel se

v této souvislosti nelze upínat k myšlence, že
by pak stát obratem a bezúplatně převedl vše
obci. Na přímý dotaz se starosta dozvěděl,
že nemovitosti by pravděpodobně směřovaly
do elektronické dražby, případně byly obci nabídnuty k odkoupení za tržní cenu.
Při dalších jednáních se starostovi podařilo
zjistit, že určitá šance by byla, pokud by se
podařilo budovu Obecní váhy následně zahrnout do majetkového vyrovnání mezi státem
a Moravskoslezským krajem. Zde by pak
v ideálním případě snad bylo možné nakonec
vyjednat i bezúplatný převod z kraje na obec.
To už ale opravdu velmi předbíháme.
V každém případě bude nutno ve věci dále
jednat a udělat vše proto, aby obec o objekt
nepřišla a aby nemusela ani zbytečně platit za budovu, kterou léta v dobré víře řádně
spravuje.

informace obecního úřadu
• 21. zasedání zastupitelstva obce Malenovice se koná ve čtvrtek 8. září od 18
hodin v sále Obecního domu.
• Zastupitelstvo bude mimo jiné
schvalovat:
- Poskytnutí bezúročné půjčky občanům na zvládnutí energetické krize, kon-

krétně 10 000 na uhrazení nedoplatku při
vyúčtování.
- Proplácení jízdného na lince 345 mezi
Malenovicemi a Frýdlantem nad Ostravicí žákům, studentům a seniorům.
- Přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci „Programu
na podporu přípravy projektové doku-

mentace 2022“ na projekt „Kompletní
projektová dokumentace k vybudování mateřské školy Malenovice“ ve výši
400.000 Kč.
• Svoz objemného a nebezpečného odpadu se uskuteční v sobotu 1. října od 8.30
do 9.10 na parkovišti u Obecního domu.

