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Malenovice

Obecní dům Malenovice
má novou krytou terasu
Milí spoluobčané,

nejkrásnější svátky roku jsou na dveřmi.
My vám přejeme, aby byly pro všechny
plné radosti, příjemných zážitků a rodinné pohody.
Šťastné Vánoce a veselý Silvestr
vám přejí zaměstnanci obecního úřadu
a starosta Vladimír Malarz.

Pozvánka na zastupitelstvo obce

Zveme vás na 10. zasedání zastupitelů obce
Malenovice. Bude se konat ve středu 14. prosince
od 18 hodin v sále Obecního domu Malenovice.
Navržený program:
Informace o činnosti obecního úřadu.
Žádosti na poskytnutí dotací z rozpočtu obce Malenovice – kotlíkové dotace.
Úprava rozpočtu č.4/2016.
Zpráva kontrolního a finančního výboru.
Finanční dary členům výborů a komisí.

Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotací z rozpočtu obce Malenovice na rok 2017.
Dar občanům obce na rok 2017 (výsadba zeleně).
Rozpočet obce na rok 2017.
Pověření starosty obce k rozpočtovým úpravám
do konce roku 2016 v plném rozsahu.
Převod hmotné nemovité věci – pozemků
na LESY ČR, s.p. – regulace vodního toku Satina.
Organizační a různé.
Vladimír Malarz, starosta Malenovic

Až půjdete na nějakou akci do Obecního domu Malenovice, určitě se podívejte
i na novou krytou terasu. Objekt díky ní
získal nové a slunné prostory.
Práce na nové terase začaly letos na začátku letních prázdnin. Stavby se na základě výběrového řízení ujala firma DIK stavby
s.r.o.. Termín dokončení byl konec listopadu,
což se nakonec stihlo. „Přístavbou se rozšíří
prostory restaurace. Díky tomu se tam bude
moci i tančit. Navíc krytá terasa přijde vhod
v létě při nepřízni počasí,“ vysvětlil starosta
Vladimír Malarz.
Obecní dům v Malenovicích navštěvuje
pravidelně velké množství obyvatel naší obce.
Krom toho, že v něm má zázemí Centrum volného času U Rosničky, se tam koná spousta

pravidelných akcí, včetně zasedání zastupitelů obce. Navíc si tamní sál mohou lidé i pro-

najmout ke svým rodinným oslavám a dalším
účelům.

Centrum volného času U Rosničky
pořádalo v listopadu řadu akcí

Obec podporuje kotlíkové dotace

Zájemci, kteří využijí dotaci z programu Moravskoslezského kraje, tzv. Kotlíkové dotace,
si mohou zažádat o příspěvek také na naší
obci. Zastupitelé na své poslední říjnové schůzi
schválili dotaci ve výši pěti procent z částky,
kterou poskytl žadatelům krajský úřad.
Starosta obce Vladimír Malarz ale upozorňuje občany ještě na jednu věc týkající se kotlů.
Majitelé většiny kotlů na tuhá paliva napojených
na teplovodní soustavu ústředního vytápění
domu mají podle platného zákona o ochraně
ovzduší od roku 2012 novou povinnost, kterou
musí splnit do konce letošního roku. Do konce
roku musí každý spalovací zdroj na tuhá paliva
o příkonu 10–300 kW napojený na radiátory
projít kontrolou technického stavu a provozu
(revizí). Od 1. ledna 2017 si totiž může úřad
vaší obce s rozšířenou působností vyžádat
potvrzení o revizi. V případě nedodržení povinnosti čeká domácnosti postih až do výše
20 tisíc korun. Nejpozději za dva roky je nutné

krátce z obce
Platba za odpady zůstává stejná
Občané Malenovic mohou již od ledna
platit za odvoz a likvidaci odpadů. Částka pro
trvale žijící občany je stejná jako v loňském
roce, a to 450 Kč za osobu na rok. Pro majitele rekreačních objektů, kteří v naší obci nemají
trvalé bydliště, se částka rovněž nemění a zůstává ve výši 500 Kč za objekt na rok. Současně s platbou budou vydány nálepky na popelnice platné pro rok 2017. Upozorňujeme
všechny, že neoznačené popelnice nebudou
od 1. dubna 2017 vyvezeny.

revizi kotle pravidelně zopakovat. „Jde o obdobu pravidelných technických kontrol u aut.
Rozdíl je v tom, že s kotlem nejdete na STK,
ale technik přijde za vámi domů. Dobrá technická kondice kotlů je pro nás základem vedoucím k minimalizaci dopadů vytápění na životní
prostředí a k jejich efektivnímu i bezpečnému
provozu. Kotel má být dle zákona o ochraně
ovzduší instalován, provozován a udržován
v souladu s pokyny výrobce a tímto zákonem
a spalovat palivo určené výrobcem kotle. To se
mnohdy neděje a důsledkem jsou zakouřené
obce v zimním období. Řada zodpovědných
lidí si tyto kontroly již běžně provádí, zákon
tak zakotvil takzvanou dobrou praxi. Pravidelnými revizemi chceme zajistit dobrý technický
stav zdrojů vytápění a přispět tím ke snížení vlivu lokálních topenišť na ovzduší po celé
ČR,“ vysvětluje ředitel odboru ochrany ovzduší ministerstva životního prostředí Kurt Dědič.
Pokud jste letos instalovali nebo ještě budete
instalovat zcela nový kotel, mějte na paměti, že
protokol o revizi musí mít všechny, tedy i nové
kotle. Protože ne každý montážní technik má
oprávnění ke kontrolám technického stavu,
máte možnost si situaci zjednodušit tím, že si
vyberete takového dodavatele, který v rámci
instalace nového kotle zajistí i revizi zdarma.

Malenovice zvou
všechny na ples

Tradiční Obecní ples se bude konat v pátek
13. ledna 2017 od 19 hodin v sále Hospody
Pod Borovou. Na hosty čeká dobrá zábava
i tombola. Jste všichni srdečně zváni.

Slavnostní mše na Borové
Obecního úřad
o vánočních svátcích
Pokud si budete chtít něco vyřídit na obecním úřadě před Vánoci, musíte to stihnout
do středy 21. prosince, kdy bude poslední
úřední den. Otevřeno je do 16.30 hodin. Běžný provoz pak začne až po svátcích v pondělí
2. ledna 2017. V případě nutnosti volejte starostovi – tel. 724 161 989.

Nakrmte o Vánocích
lesní zvířata

Také tyto Vánoce můžete vzít děti na Štědrý den do lesa. Miroslav Sajdl pořádá tradiční
vánoční krmení zvířátek. Sraz je, jako každoročně, v 10 hodin u jízdárny. Pojďte se provětrat a udělat dobrý skutek.

Vodovodní řad
na Satině je hotov

Obec Malenovice má zkolaudovaný nový
vodovodní řad Malenovice Satina. Nyní je řada
na občanech, kteří se chtějí na řad napojit, aby
si vyřídili příslušnou dokumentaci a povolení
k přípojkám. Více informací se mohou dozvědět na obci u starosty Vladimíra Malarze.

Vyřiďte si potřebné
na obecním úřadě

Občané mají možnost využít služeb pracoviště CZECH POINT na Obecním úřadě v Malenovicích. Mohou si například pořídit ověřené
výpisy z živnostenského a obchodního rejstříku, katastru nemovitostí a rejstříku trestů.

24. 12 – 21.00 Slavnostní půlnoční mše
25. 12. – 8.30 Slavnostní mše
26. 12. – 8.30 Mše Svatého Štěpána
31. 12. – 18.00 Poděkování za uplynulý rok
1. 1. 2017 – 8.30 Novoroční mše

Děti z dramatického kroužku
pod vedením Petry Vlčkové vystoupily
na Svatomartinském posezení.

Vánoční dílničky bavily malé i velké
návštěvníky. Pod rukama účastníků
vznikaly nádherné dekorace.

Patchworková sobota patřila tvůrčím
osobnostem. Vyráběly panenky – elfy,
soby i další vánoční dekorace.

Lanovka na Lysou horu? Ať rozhodnou naši občané

O nás bez nás. I tak by se dala nazvat debata
o výstavbě lanovky na Lysou horu. „Se zájmem
sleduji v médiích čím dál častější debaty o výstavbě lanovky na Lysou horu, která by mohla vést
i z Malenovic, z Ostravice nebo z Krásné. O to
více mne udivuje, že se ještě nikdo neobtěžoval
zeptat se na názor nás, lidí z naší obce,“ podotkl
starosta Malenovic Vladimír Malarz. Zdůraznil, že
ne všem by se tato situace líbila. Vždyť spousta
nových obyvatel do Malenovic přišla právě proto,
že je obec pod horami, je tichá a má čisté ovzduší. „Navíc je třeba si uvědomit, že pro výstavbu lanovky je nejdříve nutná změna v územním plánu
obce. Při každé změně dostávají vždy slovo lidé.
Zastupitelé mají povinnost při svém rozhodování
vycházet z jejich názorů a přání,“ pokračoval starosta. Pokud by tedy tlaky na výstavbu lanovky
zesílily, nevylučuje místní referendum.
Vladimír Malarz má na stole dvě plné krabice
zajímavých dokumentů. Co v nich je? „Jsou plné
studií, výkresů a posudků. Není to totiž poprvé,
kdy někdo přišel s tímto nápadem. Spodní stanice
lanovky měla podle posledních návrhů stát u hotelu Bezruč. Návrh počítal i s tím, že k hotelu vede
sjezdovka z Lysé hory. Takže pokud chce někdo
něco vymýšlet, nemusí, stačí se stavit a podívat
se,“ říká s nadsázkou starosta. Na otázku, jak
vnímá tuto citlivou záležitost on sám, odvětil:
„Pokud by se měla někdy v budoucnu postavit
lanovka na Lysou horu, tak jedině s tím, že by se
na ní udělaly i lyžařské sjezdovky s komplexním
zázemím. Že by tam vznikl moderní lyžařský areál. Stavět ji ale jen proto, že se někomu nechce

šlapat nahoru, je podle mne nepřijatelné. Já sám
bych ji sice využíval pro cestu dolů, protože při
sestupu trpí kolena, ale k životu ji rozhodně nepotřebuji. Hlavně však zdůrazňuji, rozhodnout by
měli naši občané. Jim by totiž tato vymoženost
změnila podmínky pro život. Na druhou stranu by
zde vznikla nová pracovní místa, což také není
zanedbatelný fakt. Jsem tedy na vážkách. Obě
varianty mají svá pro i proti.“
Jak již bylo zmíněno, není to zdaleka poprvé, kdy někdo zatoužil postavit lanovou dráhu
na náš nejvyšší vrchol Moravskoslezských Beskyd. Poprvé se myšlenka objevila na začátku
padesátých let minulého století. Malenovice se
měly stát hlavním střediskem rekreace pracujících. V roce 1953 byla vypracována předběžná
projektová dokumentace. Následující rok ji doplnila i expertíza vodohospodářského rozvojového
střediska v Brně. Už to vypadalo, že se začne
stavět. Nakonec ale chybělo to hlavní – peníze.
Záměr postavit lanovku opět vyplaval na povrch
v roce 1956. Stalo se tak v souvislosti s přípravou
výstavby zotavovny ROH v Malenovicích – Satině. Na místo se tenkrát sjeli odborníci s mnoha

komisí či odborů. Dali hlavy dohromady, takže
v roce 1961 byla na světě již konkrétní projektová
dokumentace. Lanovka měla mít kabinky pro čtyři
dospělé stojící osoby. Počítalo se s vybudováním
nástupní haly s čekárnou a sociálním zařízením
na tzv. Karáskově louce. Výstupní stanice měla
být na vrcholu Lysé hory. Lanové dráze měl
ustoupit 15 metrů široký pás lesa, a to v celé
její délce 1800 metrů. Provoz mělo zajišťovat
deset zaměstnanců. O tom, že stavba lanovky
byla tehdy opravdu na spadnutí, svědčí fakt, že
byla začleněna do konce třetí pětiletky. A to mělo
tenkrát svou váhu. V roce 1962 bylo ke stavbě
vydáno hygienické povolení, probíhala jednání
o změně územního plánu, zajišťovalo se elektrické napájení. Termín zahájení prací byl rok 1963.
Lanovka měla být za dva roky hotová. Náklady
činily téměř třináct milionů korun. I tentokrát ale
stopku všem plánům vystavil nedostatek financí.
O stavbě lanovky se pak hovořilo v roce 1967, ale
ani tentokrát k zahájení prací nedošlo. Naposledy
se plán pokusilo oživit vedení Malenovic začátkem devadesátých let minulého století. Rovněž
bez úspěchu.

Pokud se chystáte na kastraci své kočky, můžete si přijít na obecní úřad pro kupon na dvousetkorunovou slevu. Ten pak uplatníte u veterináře. Sleva
se vztahuje i na více koček jednoho majitele. U každé kočky získáte slevu 200 korun, a to i kdybyste
měli pouze jeden výstřižek.
Co vám kastrace kočky přinese? Pokud myši

lovila, bude je lovit i nadále a nebude ztrácet čas
mrouskáním. Pokud nelovila, asi je lovit nebude.
Pokud značkovala (i kočky značkují), pravděpodobně značkovat přestane. Nebudete mít starosti s koťaty. Pro kočku není tento zákrok výraznou zátěží.
Objednat se můžete u veterinářů paní Domesové:
776 792 394 nebo pana Konvičky: 558 675 064.

Přijďte si pro slevu na kastraci kočky

Rosnička před Vánoci
Centrum volného času U Rosničky
bude mít letošní poslední hlídání a volnou
hernu ve středu 21.12. Provoz pak zahájíme v úterý 3. ledna. Přejeme všem krásné a pohodové Vánoce, veselý a rozdováděný Silvestr a do nového roku hodně
štěstí, zdraví a spokojených společných
chvil u nás v centru.
Centrum volného času U Rosničky

jubilea
V měsíci prosinci oslaví jubileum:
paní Věra Malaníková – 82 let,
pan František Drabina – 70 let.
Oslavencům přejeme všechno nejlepší,
mnoho štěstí, životního elánu, optimismu, splnění všech přání a do dalších let
pevné zdraví, klid a rodinnou pohodu.

Zveme všechny děti a dospělé na betlémské pásmo.
Čeká vás výroba lucerniček a poté půjdeme pro betlémské světlo
do kostela sv. Ignáce.

v úterý 20. 12. od 9.00 hodin
Zazpíváme si společně koledy, ochutnáme cukroví a
možná přinese Ježíšek i nějaký dárek do herny.
Zveme všechny rodiče a malé děti na besídku u
vánočního stromečku.

Můžete se také přidat a společně s oddílem Tom Lysáci pro
betlémské světlo zajet. Odjíždí se vlakem z Frýdlantu n. O., s sebou
bezpečnou lucernu, peníze na vlak a malou svačinu.
Více info u p. Žídkové, tel. 608 239 096.
Těšíme se na všechny!!!

