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Březen 2022

Malenovice

KAM S NÍM A CO S TÍM aneb O ODPADU

slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
přesně před dvěma lety, v březnu roku 2020, jsme byli poprvé konfrontováni s koronavirovou
epidemií a začali jsme na vlastní kůži zažívat situace, které jsme do té doby znali v podstatě
pouze z učebnic či vyprávění. Stav nouze, zákaz vycházení, zavřené školy, obchody, hranice…
a řada jiných věcí, které jsme si nedokázali dost dobře spojit s naší vyspělou a komfortní současností.
Po dvou letech, když už to začalo konečně vypadat, že to nehorší máme za sebou a svět
se vrací k normálu, přichází bohužel další rána, která jako by veškeré naše civilizační hodnoty
chtěla převrátit vzhůru nohama. Válka. Slovo, které pro posledních několik generací Evropanů
patřilo pouze do historie, se najednou vrací jako nebývale reálná hrozba. A my nyní můžeme jen
odhadovat, jak moc se budou opakovat bolestivé scénáře známé z historie. Ve chvíli, kdy píšu
tyto řádky zní z televize zprávy o ostřelování Kyjeva a mrtvých civilistech…
Popeleční středou začíná postní čas. Doba odříkání, která je ale završena velikonočním zmrtvýchvstáním. Lze v tom spatřovat naději, že žádné zlo nikdy nevyhraje a nakonec je vždy poraženo. Pravděpodobně nás čeká náročná a nesnadná doba. Je těžké odhadnout, jak dlouhá bude
a co vše nám přinese. Věřme však, že tak jako po zimě přichází jaro a promrzlý vzduch prohřejí
sluneční paprsky, dočkáme se i my co nejdříve lepších časů.
Přeji vám pokud možno klidný, sluncem prohřátý březen.

Pavel Kuběna, starosta

CVČ U Rosničky informuje
Milé děti, rodiče a přátelé
Rosničky,
nejkratší měsíc v roce
utekl jako voda a jaro klepe
na dveře. I když byl únor krátký, stihli jsme
toho v Rosničce dost – Holčičí přespávačka,
Karnevalová dílnička, Karnevalový čtyřboj
a Masopustní posezení. Kvůli hlášené vichřici jsem z bezpečnostních důvodů zrušila
Turistickou sobotu a Výšlap na Martiňák.
Nevadí, posunujeme o měsíc :) A z důvodu
nemoci se přesunulo také Focení rodin, a to
na 1. března.
Holčičí přespávačka byla skvělá akce
s popcornem, zmrzlinou, pizzou, cupcaky,
koblížky, tvořením, večerním promítáním pohádek na strop, povídáním a diskotékou. Pro
velký ohlas se bude přespávačka opakovat
ze čtvrtku na pátek během jarních prázdnin
(a mohou se zúčastnit i kluci).
Karneval a následné Masopustní posezení se setkaly s velkým ohlasem a hojnou
účastí dětí i dospělých. Karnevalový čtyřboj
probíhal na louce za kostelem sv. Ignáce
a skládal se ze slalomu, překážkové dráhy, hopsání na míči a hodu kroužkem. Trať
zvládli malí i velcí a všichni vyhráli balíček

dobrot. Mezi dětmi chodil králíček s košíčkem perníčků a vesele nabízel perníčková
prasátka, zajíce, žabky a jiná zvířátka. Posléze se průvod masek vydal od kostela
k Obecnímu domu, kde již bylo nachystáno
Masopustní posezení s občerstvením – koblížky, jitrnicemi a jelítky, tlačenkou a pivkem.
Úžasné bylo, že v masce jsem nebyla jen
já, ale také další maminky a jeden tatínek.
Děkuji všem, kteří se zúčastnili, a doufám,
že se také patřičně bavili.
V březnu se v Rosničce
můžete těšit na tyto akce:
- 12. 3. Turistická sobota Vítání jara
na Ondřejníku
- 16.–18. 3. program Jarní prázdniny
s přespáním v Rosničce
- 19. 3. Náhradní termín turistické soboty
a Výšlap na Marťiňák
- 29. 3. Jarně-velikonoční dílnička pro
malé i velké s floristkou Zuzkou
- 10.-24. 3. Putovní výstava obrázků
žáků ZŠ Frýdlantska a města Bielsko-Biala
na téma Pověsti a legendy z Beskyd.
Přeji všem krásné jarní dny, spoustu sluníčka a dobré nálady.

teta Blanka

Informace obecního úřadu
• 19. zasedání zastupitelstva obce se
uskuteční ve čtvrtek 10. března od 18.00
v sále Obecního domu.
• Poplatky za odvoz a likvidaci odpadů – Částka za odvoz a likvidaci odpadů
činí pro občany trvale žijící v obci 500 Kč
za osobu na rok. Termín zaplacení poplatku je do konce března. Majitelé rekreačních objektů, kteří v naší obci nemají trvalé
bydliště, zaplatí 500 Kč za objekt na rok.
Zde je termín úhrady stanoven do konce
června. Částku můžete uhradit buď osobně na obecním úřadě, nebo elektronicky
na účet: 107-6963890277/0100, kde můžete zaplatit i stokorunový poplatek za psa.
Do poznámky pro příjemce uveďte, prosím,
příjmení a počet osob, za něž platíte. Nálepky na popelnice si následně můžete vyzvednout na úřadě. Upozorňujeme všechny, že
neoznačené popelnice nebudou od 1. dub-

Díl druhý – DOBA PLASTOVÁ
Všechno to začalo docela nenápadně,
před více než 160 lety. Ve stejné době,
kdy Božena Němcová dopisovala svou Babičku, tedy v roce 1855, vynalezl Angličan
Alexander Parkes úplně první plast. Jednalo
se o tzv. umělou slonovinu neboli parkesin.
Postupně pak přibývaly další.
Polyethylen se poprvé objevuje také
ještě v devatenáctém století (1891), v roce
1909 vzniká bakelit, po I. světové válce pak
vinyl, PVC, polystyren, ve třicátých letech
nylon a v těsném závěsu i ostatní, dodnes
používané plasty. Zmiňovaný bakelit byl
především v Německu populární již v meziválečném období, ale k masivnímu rozmachu umělých hmot dochází až po II. světové
válce. Jakožto levná a trvanlivá náhrada
tradičních materiálů vtrhly plasty do každodenního života moderního člověka druhé poloviny dvacátého století. Zpočátku to
nutně muselo vypadat jako naprosto skvělá
záležitost. Jenže pak se ukázalo, že nejen
oni přísloveční soudruzi z NDR udělali někde chybu. A že zdánlivě levné řešení člověk
leckdy v konečném důsledku mnohonásobně přeplatí…
V současnosti se na celé zeměkouli ročně vyrobí téměř 400 milionů tun plastů. Velká část z nich je přitom určena na spotřební
výrobky s velmi krátkou životností, obaly
a podobně. Plasty obecně jsou však velmi
odolné a v přírodě se jen pomalu rozkládají. Pozorný čtenář tak správně tuší problém.
Plastový odpad od mikročástic po větší
předměty znečišťuje ve velkém půdu, světové oceány, nacházíme jej v tělech mořských
ryb, ptáků i dalších živočichů a působí pochopitelně negativně i na lidský organismus

– ať už změnami hormonálních mechanismů
nebo třeba karcinogenními účinky. Z dobrého sluhy se stal špatný pán…
Na druhou stranu, přiznejme si, že bez
plastů se dnes zkrátka jen tak neobejdeme. Nebo aspoň málokdo z nás. Jediným
reálným způsobem, jak negativní dopady
jejich používání zmírnit, je proto jejich třídění
a další využití.
V Malenovicích samozřejmě plasty třídíme už řadu let. Každý rok u nás vyseparujeme kolem 23 tun plastů, což vychází v průměru téměř na 30 kg plastů na osobu a rok.
Ponecháme-li stranou otázku, k čemu vlastně takové kvantum plastů potřebujeme, pak
bychom se ve srovnání s pomyslným průměrným Čechem dokonce mohli poplácat
po zádech. V plastech jsme skoro dvakrát
lepší. A promítá se to zásadním způsobem
(více než z poloviny) i do odměn za třídění,
které získáváme od EKO-KOMu. Ročně tak
Malenovice jen za vytříděné plasty získají
přes sto tisíc.
Už minule jsme ale hovořili o tom, že
spousta plastů přes to všechno zbytečně
končí ve směsném odpadu. Podle statistik
se jedná přibližně o 13 % obsahu běžné
popelnice. Sešlápnuté PET-lahve, sáčky,
fólie a další obaly, polystyren, kelímky (které
rozhodně není nutné dočista vymývat), krabičky, a nejrůznější plastové výrobky – to
vše patří do žlutého kontejneru. Pokud tedy
nejsou znečištěné nebezpečnými chemikáliemi, oleji nebo barvami.
Do kontejneru na plasty můžete u nás
vhazovat také nápojové hliníkové plechovky, o něž se postará dotřiďovací linka. Ostatně právě dotřiďování je pak zásadní pro další zpracování a využití plastového odpadu.

JARNĚ-VELIKONOČNÍ DÍLNIČKA
PRO MALÉ I VELKÉ

Rozhodně nevěřte báchorkám o tom, že
nakonec vše skončí na jedné hromadě. To
by opravdu nedávalo žádný smysl.
Jedním z opovrhovaných symbolů plastového odpadu je polyethylenová lahev, lidově
„petka“. Popravdě trochu neprávem, protože zrovna PET-lahve jsou příkladem plastu,
který lze velmi dobře nejen třídit, ale co je
ještě důležitější, také recyklovat. Dají se tak
z nich, respektive z tzv. regranulátu, znovu
vyrábět jednak zase PET-lahve, obecně
známé je ale také jejich využití na výrobu
fleecových bund nebo nejrůznějších autosoučástek, koberců či izolačního materiálu.
Obyčejná petka tak dobře ilustruje, že má
smysl třídit a dát tak (nejen) plastům další
šanci.
Také ostatní umělé hmoty, které místo
na skládce skončí ve žlutém kontejneru,
mají své další využití. Z pevných jednodruhových plastů se vyrábějí třeba květináče,
přepravky nebo kompostéry, z fólií například
nové pytle na odpad a ze směsných plastů
různé stavební prvky či protihlukové stěny.
V neposlední řadě pak mohou být zbylé
vytříděné plasty využity jako zdroj energie
– pochopitelně nikoli v domácím kotli, ale
v ekologické spalovně.
Děkujeme, že třídíte.

(Pokračování příště…)

Obecní úřad
zve srdečně všechny seniory
na přátelské posezení
v neděli 6. března od 15 hodin
v sále Obecního domu.

turistická sobota
MARTIŇÁK
(náhradní termín)

na 2022 vyvezeny.
• Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu a zpětný odběr elektrozařízení se uskuteční v sobotu 30. dubna 2022
od 8.30 do 9.10 hodin na parkovišti před
Obecním domem.
• Pojeďte s námi do divadla! Obecní
úřad pořádá (pro malenovické občany, nejen seniory) dne 21. dubna autobusový zájezd do ostravského Divadla Jiřího Myrona
na představení Edith a Marlene – strhující
muzikál o životech dvou velkých osobností
20. století – Edith Piaf a Marlene Dietrich.
Bližší informace a objednávky vstupenek
na obecním úřadu.
• CVČ U Rosničky připomíná pravidelný
Kurz procvičování paměti pro seniory, každý sudý pátek od 9.00 do 12.00 hodin.

ÚTERÝ 29. 3. v čase 16.00–18.00
Srdečně zveme děti i dospělé na jarně-velikonoční dílničku,
vedenou zkušenou floristkou Zuzkou.

SOBOTA 19. 3. 2022

Zelený materiál bude zajištěn. K prodeji tematické drobnosti
a ozdoby ze dřeva, slámy, keramiky, pentle a umělé kvítí.

sraz v 10.00 na vlakovém nádraží ve FnO

Bližší info na: 724 144 368

…těší se Blanka a Zuzka

návrat v 17.41 tamtéž
Srdečně zvu přátele turistiky na jarní výšlap na Martiňák.
S sebou: oblečení dle počasí, svačinu a teplý čaj, nesmeky,
čelovku, děti kapesné…
Polévku si dáme v hotelu Martiňák.
Bližší info na 724 144 368

…těším se, Blanka

