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Malenovice

Pouťová veselice s Českým rozhlasem
se vydařila opravdu parádně
slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
prázdniny se pomalu, ale jistě přehouply do druhé poloviny, srpen je tu a děti už začínají nervózně vyhlížet letáky s nabídkou školních potřeb. Alespoň že tu pouť si letos mohly zase pořádně
užít. A nejen ony. My všichni jsme se po té nekonečné době zákazů a omezení mohli konečně
zase potkat na první velké obecní akci – veselici s Českým rozhlasem Ostrava. A troufám si říct,
že to byla každopádně akce více než vydařená.
I během léta však vedle odpočinku a zábavy pokračovala také práce na důležitých obecních
projektech. Do finále míří příprava projektové dokumentace k chodníku Božoň-Rozhraní, na niž
jsme získali dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Zpracovává se také studie k decentrální
kanalizaci, jejíž výsledky budou prezentovány na veřejné schůzi v září. Rovněž plány na vybudování kulturnějšího separačního místa u kapličky a zřízení WC na parkovišti u Rajské boudy
dostávají již konkrétnější obrysy a posouvají se dál v (mnohdy bohužel velmi zdlouhavém) byrokratickém procesu. Pokračujeme také ve zpracování změny územního plánu, pasportu komunikací a plánu zimní údržby. Nadále hledáme vhodný dotační titul na výměnu veřejného osvětlení
i na další investiční záměry.
Léto ještě nekončí a já vám všem přeji, ať jeho druhou polovinu strávíte co nejkrásněji,
ve zdraví a celkové pohodě.
Pavel Kuběna, starosta

Informace obecního úřadu
• Kominické práce je možné objednat
na obecním úřadu. Termín je domluven na 9.
a 10. srpna, v případě velkého zájmu bude
přidán termín další.

• Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu se uskuteční v sobotu 25. 9.
v 10.35–11.15 na parkovišti před Obecním
domem.

• Ve čtvrtek 9. září od 18.00 proběhne v Obecním domě prezentace studie Decentrální kanalizace, na níž se budou občané moci odborného
projektanta zeptat na veškeré technické a provozní otázky k této variantě odkanalizování obce.

• Podle statistik ministerstva zdravotnictví
je v Malenovicích alespoň jednou dávkou
naočkováno proti onemocnění covid-19 již
více než 60 % občanů, což zhruba odpovídá
republikovému průměru.

Po loňské vynucené přestávce, kdy obec
z důvodu covidových opatření musela takříkajíc na poslední chvíli zrušit světskou část
malenovické pouti, jsme se konečně dočkali
a pouť si užili naplno.
Ve spolupráci s Českým rozhlasem Ostrava připravil obecní úřad na hřišti před
Obecním domem program pro malé i velké
na celé sobotní odpoledne a večer. Veselice
moderovaná Pavlem Janošcem začala v 15
hodin. Hudební produkci zahájila pořádně
zostra místní punková Luxusní Garáž, kterou
následně vystřídala oblíbená písničkářka Kaczi. Jako třetí pak zahrála pop-rocková Oáza.
Na své si tak přišli příznivci všech stylů. Český rozhlas zajistil i soutěže pro děti, tombolu
o upomínkové předměty a k dispozici bylo
také malování na obličej.
Veselici v prostorách před Obecním domem doplnil (podobně jako již před dvěma
lety) jarmark řemeslných a regionálních produktů. No a nechyběly samozřejmě ani kolotoče a další atrakce a stánky, soustředěné
tradičně směrem k zastávce Borová.
Počasí nás sice od rána trochu napínalo,
ale patron borovského kostela svatý Ignác
nad námi nakonec podržel ochrannou ruku,
takže na pověstný první sněžný mrak nakonec nedošlo – a vyhnul se nám i déšť. Pouť se
tedy celkově vydařila a velký dík patří všem,
kteří se o to zasloužili. Mimo jiné i Obci Ostra-

vice, která nám ochotně zapůjčila svůj velký
stan. No a nyní se už můžeme těšit na další

obecní akce, které nás ještě do konce roku
čekají. A za rok samozřejmě zase na pouti…

CVČ U Rosničky informuje
Milé děti, rodiče a přátelé
Rosničky,
léto je tady a na Rosničce
je konečně pořádně rušno :)!
V červenci proběhly čtyři příměstské tábory.
Nejprve tři dny „sochaly“ dospělé ženy, následoval tábor Blázniví vědci se vracejí a další
týden se z herny stala šmoulí vesnička. Ve stejném týdnu mladí turisti poznávali okolí Malenovic a ve středu odjeli na Morávku Bebek.
Blázniví vědci čtyři dny „pokusovali
a vědátorovali“ a ve středu si udělali výlet
do Štramberku a okolí, navštívili Bílou horu,
Aqua Terra, jeskyni Šipku a botanickou zahradu.
Mladí turisti zdolali Lysou horu, hráli si
u Chladné vody, spali na půdě na Bebku,
viděli a slyšeli povídání o experimentálních
sklenících na Bílém Kříži, hráli hry, zvládli
noční bojovku, pojedli malin a borůvek a přijeli unavení a spokojení.
Malí šmoulové vykouzlili v okolí Rosničky
šmoulí vesničku, plnili celotýdenní program,
hledali nástrahy Gargamela, šmoulí týmy
sportovaly, tvořily a v pátek hledaly poklad.

V srpnu proběhnou také čtyři tábory, a to
Keramický tábor a Výlety za poznáním, Tvoření pro dívky a Klučíčí tábor. V dalším čísle
Mikroregionu se dozvíte více.
Přeji všem krásnou druhou polovinu
prázdnin, spoustu sluníčka a zážitků.

Teta Blanka

Shuttle-bus jezdí každou sobotu a neděli
Víkendový shuttle-bus propojující nad
rámec standardní linky Malenovice s Frýdlantem a Ostravicí má již za sebou první
měsíc provozu. Jeho přínos nespočívá jen
v častější frekvenci autobusu, velkou výhodou je možnost nechat se bez přestupu
dovézt z Malenovic až na Ostravici, nebo
naopak.
A právě tato varianta je také podle
informací dopravce tou nejvyužívanější. Umožňuje totiž pohodlně zaparkovat
na záchytném parkovišti na jedné straně
Lysé hory, přes vrchol přejít na druhou
stranu a k autu se pak vrátit shuttle-busem.
Linku však samozřejmě mohou využít

i místní občané nebo ti, kteří do Frýdlantu či
na Ostravici dorazí vlakem. A to je to, oč tu

běží především. Větší pohodlí pro cestující,
a přitom méně aut na horách.

