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Červenec 2022

Malenovice

Poslední květnový víkend patřil
hasičskému sportu
slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
červenec je tradičně měsícem prázdnin, dovolených a odpočinku. V posledních dvou letech
jsme si během prázdninových měsíců mohli vždy oddechnout také od pandemických opatření
a omezení. Doufejme, že letos už je toto uvolnění definitivní, protože doba, v níž žijeme, je dost
náročná i bez respirátorů a covidpasů.
Řada záměrů, plánů a investic se (jistě nejen v naší obci) vlivem nepříznivých okolností zkomplikovala a opozdila. O to větší radost mám z toho, co se již přece jen podařilo a nadále daří
dohnat. Není toho málo, některé věci ale zkrátka vyžadují čas.
Od samého počátku volebního období jsme se například věnovali otázce odkanalizování
obce. Pro řešení tohoto dlouho opomíjeného problému jsme nejprve nechali zpracovat studii
centrální kanalizace, a když se ukázalo, že tato cesta je pro Malenovice bohužel finančně nereálná, nevzdali jsme to. Nyní tak máme podánu na SFŽP žádost o dotaci, která by měla díky
systému decentrálních domovních čistíren zajistit kvalitní likvidaci odpadních vod pro přibližně
40 % domů v obci. Výsledné řešení navíc není omezeno jen na centrum obce, což by nepochybně bylo dalším úskalím kanalizace centrální. O novou decentrální čističku se mohl přihlásit každý,
kdo si chtěl dát tuto záležitost do pořádku – ať už bydlí v centru nebo v některé z odlehlejších
částí Malenovic.
Rovněž projekt chodníku mezi zastávkami Božoň – Rozhraní již získal stavební povolení,
a nyní tak čekáme jen na vypsání vhodné dotace na realizaci. Pracujeme i na dalších záměrech,
jako je například výměna veřejného osvětlení či mateřská školka. A to samozřejmě i v letních,
dovolenkových měsících.
Hlavní společenskou událostí léta v Malenovicích bude jako vždy borovská pouť. Letos již
potřetí se na hřišti a v prostorách kolem Obecního domu uskuteční Obecní jarmark s pouťovou
zábavou. Věřím, že se zde opět sejdeme v hojném počtu a dobré náladě.
Přeji vám všem krásné léto, pohodovou dovolenou, bezpečné cestování i šťastné návraty
domů… 
Pavel Kuběna, starosta

Díky krajské dotaci mají Malenovice
projekt chodníku připravený k realizaci
Stavební povolení na chodník Božoň – Rozhraní nabylo již v průběhu června právní moci.
Na pořízení projektové dokumentace získala
obec 70% dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje, tedy 166 800 Kč.
Rovněž na samotnou realizaci stavby chce-

me využít vhodný dotační titul. Jakmile bude vyhlášen, podáme žádost, aby stavba mohla začít
co nejdříve. Věříme, že nejen samotný chodník,
ale i s ním související přechody pro chodce přispějí k větší bezpečnosti
dopravy v obci.

Letní soutěž o voucher v hodnotě 2 500 Kč

Všichni malenovičtí občané, kteří se zaregistrují do aplikace Munipolis Mobilní Rozhlas, přihlásí se k odběru malenovických zpráv a stáhnou si tuto aplikaci do svého mobilu, budou
zařazeni do slosování o Voucher v hodnotě
2 500 Kč, který věnovala Chata Emil Zátopek
– Maraton na Lysé hoře.
Pokud ještě nejste zaregistrováni, neváhejte
a zaregistrujte se co nejdříve, ať vám neuniknou žádné zprávy z obce. Pokud už jste registraci provedli, zkontrolujte, prosím, zda máte
stáhnutou aplikaci a řádně vyplněny všechny

údaje, ať nám zbytečně nevypadnete ze slosování.
Výherce vylosujeme na Obecním pouťovém
jarmarku 30. července.
Návod k registraci a další informace najdete
na webu obce „malenovice.eu“.

Pořad pouťových bohoslužeb
v kostele sv. Ignáce na Borové:
Neděle 31. 7. v 8.30 a v 10.00

CVČ U Rosničky informuje
Milé děti, milí dospělí,
je to tady – prázdniny a s nimi spousta
zážitků, ovoce, zmrzliny, koupání a radosti!
Léto v Rosničce budeme mít pořádně nabité – čeká nás jedna přespávačka a sedm
týdnů táborů.
Ale ještě než se oddáme prázdninám,
připomeneme si, co se v Rosničce událo
v červnu.
Jako první se v červnu konal Den dětí
s tématem rytíři a princezny. Akce to byla
vydařená, dětí přišla spousta, během tematických disciplín sbíraly razítka, za které
získaly tašku odměn. Tímto děkuji firmám
Pánské obleky BANDI a Vida print za zakoupení odměn pro děti. Počasí vyšlo, rytíři
svým vystoupením nadchli malé i velké, obří

nafukovací skluzavka „přežila“ nápor
dětí, po nanucích se
zaprášilo...
Následovala Akademie kroužků CVČ
U Rosničky. Po dvou covidových letech
mohly děti předvést své dovednosti z kytary, tanečků a šití. Ač měly děti trému, všem
se vystoupení podařilo a rodiče a prarodiče
mohou být na své ratolesti hrdí. Děkuji všem
lektorům a lektorkám za celoroční práci a těším se na spolupráci v dalším školním roce.
Během prázdnin je herna veřejnosti uzavřená a opět se uvidíme 12. 9. 2022.
Přeji všem krásné léto plné slunce, vůní,
pohody a odpočinku.

Teta Blanka

O víkendu 28. a 29. května proběhly na malenovickém hřišti hned dvě hasičské soutěže.
V sobotu změřili své síly dospělí – muži i ženy
– v tradičním klání „Borovský kopec“ (1. kolo
MSL). Domácí tým mužů svůj útok dokončil
s časem 15,40 s, na lepším pravém terči 14,81
s, což stačilo na 10. místo a zisk 12 bodů
do MSL.
V neděli pak následovala dětská soutěž –
O pohár SDH Malenovice 2022 (6. kolo Hyundai MSL-MH). Domácí tým mladších žáků „A“
se umístil na prvním místě se skvělým časem
15,10 s, na lepším pravém terči 15,07. Mladší
žáci „B“ se s časem 21,06 s, na lepším levém
terči 15,62 s, umístili na 12. místě. Starší žáci
se s časem 14,31 s, na lepším levém terči
13,84 s, umístili na krásném druhém místě.
Obou soutěží se zúčastnilo celkem 118
družstev (tj. přibližně 830 závodníků). S trenéry, doprovodem a diváky tedy kolem tisícovky
lidí, o které se staralo zhruba 20 pořadatelů.
A pro zajímavost: Snědlo se 50 kg brambor
na placky, 130 kg hranolek, 420 párků v rohlíku, 40 litrů gulášovky, 25 kg klobás, 450 ks
zákusků a vypilo se 200 l kofoly a 250 l piva…

KAM S NÍM A CO S TÍM aneb O ODPADU
Díl šestý – JEDLÉ TUKY A OLEJE

Smažíte právě řízky na dovolenou? Poletíte
letadlem? A víte, jak spolu tyhle dvě věci souvisejí?
V dnešním dílu našeho odpadového seriálu
se zaměříme na jedlé tuky a oleje. Jejich třídění
je vlastně relativně novou záležitostí, aktuálně
už ale dokonce povinnou ze zákona. V Malenovicích máme na separačních místech speciální popelnice na jejich odkládání teprve asi
dva roky. Vypadají docela nenápadně, skoro
jako běžná domácí popelnice, jen s oranžovým
či růžovým víkem. O to důležitější však jsou.
Řada lidí bohužel i dnes vysmažený olej
a další tuky bezmyšlenkovitě vylévá do dřezu
či záchodu. To je ovšem to nejhorší, co v tomto

ohledu můžete udělat. Spláchnutím totiž tuk či
olej nezmizí. Naopak – začne v potrubí a čističce
dělat pěknou paseku. Tuk v odpadu postupně
ztuhne, nabaluje se a ucpává vše, co mu přijde
do cesty. Následky jsou pak doslova „mastné“…
Takže jak správně na to? Po smažení nechejte olej vychladnout a slejte jej jednoduše
do plastové lahve (skleněná by se při transportu mohla rozbít a zbytečně třídění zkomplikovat). Kromě slunečnicového, řepkového,
olivového a dalších jedlých olejů můžete přidat
i máslo, sádlo nebo margarín. Plnou „petku“
pak vhoďte do patřičné popelnice. Pozor, rozhodně ne mezi plasty. Tím byste nadělali víc
škody než užitku…

A ještě jedno doplnění. Mezi potravinové
tuky nepatří oleje motorové a technické. S těmi
budete muset do sběrného dvora či na jiné
místo zpětného odběru. Anebo můžete počkat
na pravidelný svoz nebezpečného odpadu,
který v obci probíhá dvakrát do roka.
Na závěr slíbená odpověď na otázku, jak
spolu souvisí řízek a letadlo: Vytříděné jedlé
tuky a oleje se po recyklaci stávají surovinou
pro výrobu biopaliv 2. generace a letadlového
paliva. Takže s trochou nadsázky na letošní dovolenou možná poletíte na stejný olej,
na němž jste na Vánoce smažili kapra. Tak
šťastnou cestu!
Děkujeme, že třídíte.

Pokračování příště…

informace obecního úřadu
• Administrace žádosti o dotaci na celkem 115 domovních čistíren odpadních
vod aktuálně probíhá na Státním fondu životního prostředí. O dalším vývoji budeme
informovat. Případní další zájemci se mohou
nadále hlásit jako náhradníci.
• Zastupitelstvo obce na svém 20. zasedání schválilo přijetí 60% dotace (177 tisíc Kč)
z rozpočtu Moravskoslezského kraje na dobudování lesních stezek v lesoparku pod
kostelem sv. Ignáce.
• Zastupitelstvo schválilo také závěrečný
účet hospodaření, účetní závěrku a zprávu
o přezkoumání hospodaření obce za minulý
rok. V této souvislosti je možno konstatovat, že
nebyly shledány žádné nedostatky či pochybení a rozpočet obce je ve velmi dobré kondici. Stav obecních účtů k červnu letošního roku
představuje cca 23,5 milionu korun.
• První etapa výměny veřejného osvětlení proběhne z důvodu prodloužení dodacích
lhůt až v druhé polovině července, případně

v srpnu. Konkrétně půjde o 34 lamp o příkonu 20 W, jež budou mít proti stávajícím starým
sodíkovým výbojkám 3,5krát nižší spotřebu,
a přitom se díky svým 2700 K řadí k tzv. teplejším zdrojům světla a poskytují dostatečný
světelný komfort. Obec plánuje postupně
vyměnit všechny staré lampy a rozšířit síť
veřejného osvětlení i do dalších míst.
• Obecní pouťový jarmark s večerní zábavou se uskuteční v prostoru u Obecního
domu v sobotu 30. července od 15 hodin.
Připraveny budou stánky s řemeslnými a regionálními produkty, mistr kovář a bohaté občerstvení. Večer vystoupí skupina YOU TOO,
kterou následně vystřídá k tanci a poslechu
kapela RELIDA.
• Srdečně zveme malenovické seniory
na autobusový zájezd na Hrad Bouzov,
do Muzea olomouckých tvarůžků a Arboreta v Bílé Lhotě. Bližší informace v samostatném plakátu. Přihlásit se můžete telefonicky, mailem nebo osobně na obecním úřadu

(obec@malenovice.eu / 558 677 877).
• Kominické práce je možné objednat
na obecním úřadu. Termín je domluven na 23.
a 25. srpna, v případě velkého zájmu bude
přidán termín další.
• Provoz obecního úřadu bude po dobu
letních prázdnin omezen z důvodu čerpání
dovolených. Úředním dnem zůstane pondělí,
kdy bude otevřeno klasicky od 8.00 do 12.00
a od 13.00 do 16.30. V neúřední dny (úterý–
pátek) pak od 8.00 do 12.00.
• Volby do obecního zastupitelstva se letos
uskuteční ve dnech 23. a 24. září. Počet členů
zastupitelstva zůstává i pro následující volební
období stejný, tedy sedm členů. Malenovice
mají pouze jeden volební obvod a pro petice
podporující nezávislého kandidáta či sdružení
nezávislých kandidátů byly Registračním úřadem (tj. MěÚ Frýdlant n. O.) stanoveny minimální počty 31 podpisů pro nezávislého kandidáta a 55 podpisů pro sdružení nezávislých
kandidátů.

