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Srpen 2020

Malenovice

Zákazové značky ke Korýtku
slovo starosty

Po připomínkách ze strany občanů se
vlastník komunikace ke Korýtku Lesy ČR
rozhodl posunout původní umístění spodní
zákazové značky (B11) od chaty Rosa až
nad horní odbočku k chatovišti (nad betonovou zdí). Druhá značka bude umístěna tak,

jak bylo avizováno, tedy za odbočku k chatě
POMA. Osazení značkami proběhne ve druhé polovině srpna.
Občané, kteří mají své nemovitosti za těmito značkami, mohou vyřídit bezplatně výjimky z tohoto zákazu na Lesní správě Frý-

dek-Místek. Bližší informace o možnostech
podání žádosti najdete na webové adrese
https://lsfrydekmistek.lesycr.cz pod odkazem
„Informace k výjimkám vjezdu“, nebo u pana
Radima Stanovského na tel.: 956 110 107
(v pracovních dnech, 6.00–15.00).

Vážení a milí spoluobčané,
je to opravdu podivný rok. Když jsem na tomto místě v červnu psal, že snad máme to
nejhorší za sebou a prázdniny i borovskou pouť že už si snad budeme moci užít naprosto normálně, vše se zdálo nasvědčovat tomu, že již vidíme pomyslné světlo na konci „kovidového
tunelu“. Teď, o pouhé dva měsíce později, je opět všechno jinak. Jako by nás naopak stále
hlouběji vtahovala jakási černá díra, která pohlcuje vše, co jsme dříve považovali za naprosto samozřejmé, vše, na čem stál bohatý společenský a kulturní život v obci, který nám mnozí
z okolí tak záviděli.
Vezměme si jen, kolik už jsme toho od března museli oželet. Velikonoce striktně omezené
na úzký rodinný kruh, Pouť řemesel i Hasičskou mši. Dětský den i zájezd seniorů. Stavění
a kácení máje ( – díky hasičům sice májka u Obecního domu nakonec po celý květen stála,
ale museli jsme se při tom obejít bez společného posezení). Výrazně omezena byla činnost
CVČ U Rosničky – a já jsem rád, že alespoň příměstské tábory mohou (jak vidíte i na fotografiích) úspěšně probíhat.
Nejnověji jsme se museli obejít i bez pouťových atrakcí. Poté, co jsme více než půl roku
připravovali obecní jarmark a veselici s Českým rozhlasem, přišla nakonec veškerá tato práce vniveč. Bohužel ale v situaci, kdy je jen těžko odhadnutelný další vývoj a kdy vůbec není
jisté, jaká pravidla a omezení budou platit za pár dní, v takové situaci musí člověk upřednostnit opatrnost před nerozvážností a osobní odpovědnost před maximální povolenou kapacitou.
Riziko by bylo příliš velké a cena příliš vysoká.
Prázdniny se překulily do druhé půlky a rodiče, děti i učitelé pomalu se smíšenými pocity
vyhlížejí září. Začne školní rok normálně? Těžko říct. Tak jako je těžko odhadnout, jaké
další podivnosti nám ještě letošek přichystá. Jediné, čím to můžeme aspoň trochu ovlivnit,
je přitom vlastní odpovědný přístup. Vydržme to. Nepodléhejme přehnanému strachu, ale
ani falešné lehkovážnosti. A hlavně neztrácejme naději, že si všechna ta omezení budeme
moci vynahradit.
Přeji vám všem krásný srpen.
Pavel Kuběna, starosta

krátce z obce
Účet obce
Ke konci června zrušila obec účet u České
spořitelny. Veškeré platby, prosím, směřujte
nyní na účet: 107-6963890277/0100 – Komerční banka, a.s. pobočka Frýdlant nad
Ostravicí.

Kominické práce
Kominické práce je možné objednat
na obecním úřadu. Termín je domluven
na 21. a 23. srpna, v případě velkého zájmu
bude přidán termín další.

Očkování psů
Dle sdělení MVDr. Konvičky dosud platí
hygienické opatření zakazující organizaci
hromadného očkování psů. Dojde-li k uvolnění situace a podaří-li se nám domluvit termín
na září, budeme občany informovat v příštím
Mikroregionu a formou SMS.

Zastupitelstvo
12. zasedání zastupitelstva obce je plánováno na čtvrtek 17. září od 18 hodin v sále
Obecního domu.

Kam s plechovkami
Plechovky od nápojů je po domluvě s Frý-

deckou skládkou možno odkládat i do žlutých
nádob na plasty. Ostatní kovový odpad (konzervy, hřebíky apod.) patří do šedých kontejnerů. Objemnější kovový odpad, tedy trubky,
konstrukce nábytku atp. neodkládejte vedle
kontejnerů, ale zavezte jej, prosím, do sběrného dvora.

Obecní kalendář
V souvislosti s přípravou Obecního kalendáře ke 30. výročí samostatnosti obce se
opětovně obracíme na občany s výzvou, či
spíše prosbou, o poskytnutí fotografií nebo
dalších dobových materiálů, dokládajících
třicet posledních let života v obci. Obecní kalendář pro příští rok totiž plánujeme věnovat
právě 30. výročí opětovného osamostatnění
obce. Děkujeme za vaši ochotu a spolupráci.

Zprávy e-mailem
V rámci zefektivňování komunikace s občany plánuje obecní úřad rozšířit rozesílání
zpráv i na e mailovou formu. Zájemce o tento
způsob informování žádáme, aby na adresu
obec@malenovice.eu poslali zprávu ve znění: Souhlasím, aby na mou e-mailovou adresu byly zasílány informace obecního úřadu
v Malenovicích.

Hranostajník vrbový
(Cerura vinula)

Při letních toulkách Beskydami můžete
narazit i na takovouto krasavici. Zhruba
osm centimetrů dlouhá housenka HRANOSTAJNÍKA VRBOVÉHO (Cerura vinula), kterou se nám takto podařilo vyfotografovat na malenovické sjezdovce, patří
k našim nejbarevnějším a nejzajímavějším

housenkám. Důmyslné mimikry spolu s teleskopickými zadními výrůstky a schopností bránit se i vystříknutím kyseliny mravenčí
slouží k zastrašení predátorů. Než se zakuklí, celá ztmavne a z kukly se nakonec
vyklube sice dosti velká, ale jinak vcelku
nenápadná šedivá můra.

Turistické odpočívadlo U Korýtka – uprostřed přírody nebo uprostřed parkoviště?

CVČ U Rosničky informuje
Milé děti, milí rodiče,
ani jsme se nenadáli a půlka prázdnin je
za námi. Nevím jak u vás, ale u nás na Rosničce bylo (konečně) veselo. Během července
proběhly dle plánu čtyři tábory – tři pro děti
a jeden pro ženy.
Jako první na Rosničce „úřadovali“ Blázniví
vědci, kteří byli velice šikovní nejen v laboratoři, ale také na hřišti. Následovalo třídenní,
ale velice intenzivní, sochání žen a měsíc
ukončili nejmenší účastnící, předškoláčci, kteří
celý týden plnili úkoly lesního skřítka. Předpo-

slední červencový týden rosničkoví turisti našlapali 65 km za 5 dní – přešli přes Ivančenou
na Kykulku, z Čeladné na Ostravici, navštívili
Záchrannou stanici ohrožených zvířat v Bartošovicích, prošli naučnou stezku Javořinku
a vyšlapali všechny schody ke skokanskému
můstku ve Frenštátě.
V srpnu vám napíšu, jak jsme si užili další čtyři
rosničkové tábory – Keramický a Tvoření pro
dívky s tetou Sylvou a Turisťák II a Klučičí tábor s tetou Blankou.

Připomínám, že rozvrh
hodin bude v novém
školním roce stejný
jako tom letošním. Kdo
má zájem o rosničkové kroužky, můžete se
již hlásit. Přihlášky najdete na https://www.
urosnicky.eu/kurzy/on-line-prihlaska/ a rozvrh
na https://www.urosnicky.eu/rozvrh/.
Přeji všem krásný srpen se snad již stálejším
počasím. 
teta Blanka

