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Červen 2022

Malenovice

Pouť hasičů a sraz praporů
slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
začíná červen, jeden z nejkrásnějších a nejpříjemnějších měsíců v roce. Před námi je léto, čas
dovolených a odpočinku, ale také nejrůznějších oprav a stavebních prací. Z nich bych aktuálně
zmínil alespoň budování stezek pod kostelem a výměnu první části veřejného osvětlení.
V létě nás čeká také celá řada společenských událostí – červen zahájíme tradičně v sobotu
čtvrtého Dětským dnem, kácením máje a smažením vaječiny, středa osmého bude patřit Akademii CVČ U Rosničky a pak se již budeme pomalu připravovat na borovskou pouť…
Ostatně když je řeč o pouti, rád bych se ještě krátce vrátil k té, která se uskutečnila v kostele
sv. Ignáce v neděli 15. května. Jednalo se o tradiční hasičskou pouť ke sv. Floriánovi. Tentokrát
však spojenou také se srazem hasičských praporů okresu Frýdek-Místek. A protože šlo o první
setkání tohoto druhu vůbec, troufám si říct, že naši hasiči položili organizátorskou laťku opravdu
hodně vysoko.
Podle dlouhodobých předpovědí by nás mělo letos čekat teplotně nadprůměrné, slunečné
léto. Uvidíme, nakolik se meteorologové trefí. Já vám v každém případě přeji krásný a pohodový
červen – a těším se na všechna společná setkání… 
Pavel Kuběna, starosta

Tradiční pouť hasičů ke sv. Floriánovi se
uskutečnila v neděli 15. května v kostele sv.
Ignáce na Borové. Letos šlo o setkání ještě
slavnostnější, neboť jednak se po vynucené kovidové odmlce jednalo o jubilejní desátý ročník,
jednak byla pouť tentokrát spojena s historicky
prvním srazem hasičských praporů okresu Frýdek-Místek.
Prapory čtyř desítek sborů, především dobrovolných hasičů, doplněné o hosty z Polska
a Slovenska a také o zástupce kraje, HZS
MSK, okresu i školy požární ochrany zaplnily
borovský kostel, kde slavnostní mši sloužili
P. Hrubiš a P. Mičan. Po jejím skončení následoval slavnostní průvod přes náves, umocněný
nádherným letním počasím, a celou akci nako-

nec završilo přátelské posezení v restauraci
Pod Borovou.
Velké poděkování patří všem organizátorům za obětavou práci, sponzorům za podporu

a restauraci Pod Borovou za vstřícnost a velmi nadstandardní přístup. A samozřejmě také
všem, kteří si tento hasičský svátek nenechali
ujít a podpořili jej svou účastí.

informace obecního úřadu
• Žádost o dotaci na celkem 115 domovních čistíren odpadních vod byla již podána a nyní tak čekáme na (doufejme kladné)
vyjádření Státního fondu životního prostředí.
O dalším vývoji budeme informovat. Případní
další zájemci se mohou hlásit jako náhradníci.
• Práce na dobudování nedokončených stezek v lesoparku pod kostelem sv.
Ignáce na Borové jsou již v plném proudu.
Dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
představuje 60 %, tedy 177 000 z předpokládaných celkových nákladů 295 000 Kč. Lesní
stezky ohraničené dřevěnou kulatinou budou
(v souladu s původním projektem) napojeny
ve spodní části kopce na stávající chodníky
a doplní tak chybějící úseky.
• Kompletní prohlídky technického stavu
všech mostů na obecních komunikacích naštěstí neodhalily, kromě již minule zmiňovaného mostu pod Hradovou, žádný další kritický
či havarijní stav. U některých mostů budou

potřeba jen drobné opravy. Další postup u havarijního mostu je v řešení.
• Na autobusových zastávkách Božoň, Borová a Rozhraní byly nainstalovány další tři
zásobníky na reflexní samolepky, které obec
zdarma získala díky projektu Sdružení místních
samospráv ČR a České kanceláře pojistitelů.
•Během měsíce června proběhne první
etapa výměny veřejného osvětlení. 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.
• Dětský den v sobotu 4. 6. bude tentokrát
ve znamení princezen a rytířů. Na děti čekají
od 15 hodin zábavné úkoly i obří nafukovací
skluzavka. Pro malé i velké je od cca 16.30

připraveno vystoupení šermířské skupiny Oderberg. Od 17 hodin bude akce pokračovat kácením máje a smažením vaječiny, které hudebně doprovodí country skupina Čeladénka.
Na večer je pak nachystáno „ohnivé překvapení“. Za sponzorskou podporu děkujeme společnostem Pánské obleky BANDI a Vida Print.
• Připomínáme majitelům rekreačních nemovitostí povinnost uhradit do konce června
místní poplatek za odpad. Částku 500 Kč za rekreační objekt a rok je možno uhradit v hotovosti
na obecním úřadu nebo bankovním převodem
na účet: 107-6963890277/0100 – KB, a.s.
Při platbě na účet uveďte, prosím, do zprávy pro příjemce příjmení plátce a popisné/evidenční číslo nemovitosti.
• 20. zasedání zastupitelstva obce Malenovice se koná ve čtvrtek 9. června od 18
hodin v sále Obecního domu.
• Volby do komunálního zastupitelstva se
letos uskuteční ve dnech 23. a 24. září.

Malenovice spouštějí MOBILNÍ ROZHLAS MUNIPOLIS

CVČ U Rosničky informuje
Milé děti, milí dospělí,
poslední měsíc školního roku je před námi
a s ním i závěrečné akce před začátkem táborů.
V květnu se uskutečnily všechny plánované akce, kromě keramického workshopu, ten
má posunutý termín z organizačních důvodů
na 11. 6. a 2. 7. – více v plakátu.
Jako první v květnu proběhla Dílnička ke Dni matek. Té se zúčastnilo osm
dětí a vytvořily maminkám krásné a netradiční přáníčko (kolotoč pozitivních
vlastností jejich maminky). O víkendu 7. a 8.
5. probíhala výstava akvarelů Ludvíka Kunce
v neděli osobně s paní Kuncovou. Zároveň
v neděli 8. 5. proběhlo posezení ke Dni matek
s nádherným pěveckým vystoupením Verči
Pospíšilové, s dárečky a občerstvením. Při původním termínu turistické soboty pršelo, takže
jsme Výšlap na Lysou s malými dětmi zvládli
v neděli 22. 5., počasí bylo ukázkové, děkuji

všem odvážlivcům, kteří se přidali :)
V sobotu 21. 5. proběhla burza oblečení a hraček. Prodejní účast byla sice nízká,
zato nákupní účast byla parádní. Další burza
je plánována na 22. 10. Níže jsou rozepsány
plánované akce, více informací je v plakátcích
na FB a webu a na nástěnce.
V červnu se můžete těšit na následující akce:
- 4. 6. Den dětí na téma rytíři a princezny – děti nemusí (pokud chtějí, tak
samozřejmě mohou) přijít v kostýmu
- 8. 6. Akademie kroužků CVČ U Rosničky
- 1. a 2. 7. Rosničkovská přespávačka a vítání prázdnin
V červenci a srpnu je Rosnička veřejnosti
uzavřena z důvodů probíhajících příměstských
táborů. Děkuji za pochopení.
Přeji všem dětem úspěšné zakončení školního roku a s mnohými se těším na viděnou
na táborech.
Teta Blanka

Pro efektivnější komunikaci a lepší informovanost občanů zavádí obec Malenovice,
podobně jako většina ostatních obcí (nejen)
v okolí, nový komunikační nástroj – MOBILNÍ
ROZHLAS MUNIPOLIS. Jakkoli by se to z názvu mohlo mylně zdát, rozhodně se nejedná
o návrat k ampliónům v ulicích. Jde vlastně
o obecní rozhlas v mobilu. Nejsou to ale jen
esemesky, na něž jsme již zvyklí, je to mnohem
víc. Víc informací, sdílení plakátů, obrázků, anket, možnost přihlásit se k více obcím… A přitom
to není nic těžkého. Aplikace je uživatelsky velmi
přátelská a intuitivní. Na úřadě vám navíc rádi se
vším pomůžeme – s instalací i nastavením.
Proč?
Současný systém rozesílání obecních esemesek bohužel není příliš spolehlivý a důležitá
informace se leckdy nedostane ke všem adresátům. Za léta provozu nám také zůstalo v databázi mnoho čísel, která již patří někomu jinému,
případně nejsou aktivní vůbec, ale nikdo je nezrušil – takže bychom databázi museli tak jako
tak aktualizovat. Mobilní Rozhlas navíc umožňuje v aplikaci posílat nejen strohé textové zprávy,
ale také plakáty, pozvánky, ankety…
Jak to funguje?
Služba v sobě spojuje tři komunikační kanály. Vedle klasických esemesek je to infor-

mování mailem, a především vlastní aplikace,
která umožňuje využít službu naplno. Například
posílat obci vlastní podněty, účastnit se anket
a používat další doplňky. Odebírat přitom můžete nejen novinky z Malenovic, můžete si přidat i sledování jiných obcí a měst, ať už v okolí
nebo třeba tam, kam vyrazíte na dovolenou.
Co budu muset udělat?
Při registraci občan na stránce https://malenovice.munipolis.cz/registrace zadá své telefonní číslo, mailovou adresu a vytvoří si profil.
Ideální pak je stáhnout si aplikaci MUNIPOLIS /
Mobilní Rozhlas rovnou i do svého mobilu. Jak
už bylo výše zmíněno, rádi vám se vším poradíme, vysvětlíme a pomůžeme. Stačí se zastavit
na obecním úřadu.
Co když mám jen tlačítkový telefon?
Pokud nepoužíváte tzv. chytrý telefon,
můžete si zaregistrovat pouze telefonní číslo
a zprávy vám budou chodit jako doposud pouze formou SMS. Vlastně se tak pro vás nic nezmění. Jen je škoda, že potenciál nové aplikace zůstane nevyužitý. Pokud používáte e-mail,
zaregistrujte si prosím i adresu své schránky.
Do systému se ale samozřejmě můžete přidat
i kdykoli dodatečně.
Bude mě to něco stát?
Ne, pro uživatele je služba zcela zdarma. Tak

jako je tomu i nyní, náklady na provoz bude hradit obec – a zde je další potenciální výhoda aplikace, tentokrát pro obecní rozpočet. Rozesílání
zpráv prostřednictvím aplikace a e-mailem je
totiž už součástí paušálních nákladů. Zpoplatněné jsou dále pouze SMS, které si účtují telefonní
operátoři. Čím více lidí se nám tedy z klasických
esemesek podaří přivést k aplikaci, tím nižší náklady to bude pro obec znamenat.
Každá nová věc s sebou přináší určitá úskalí
či „dětské nemoci“. Věříme ale, že se nám i vám
podaří vše zvládnout a spuštění Mobilního Rozhlasu v Malenovicích nakonec ocení všichni.

KAM S NÍM A CO S TÍM aneb O ODPADU (Díl pátý – KOVY)
V našem odpadovém seriálu jsme zatím svou
pozornost zaměřili na tři druhy odpadu: plast,
papír a sklo. Na jejich třídění jsme již dobře zvyklí – žluté, modré a zelené kontejnery používat
umíme a poměrně svědomitě to také děláme.
Kovový odpad je proti tomu stále tak trochu
v pozici nováčka, ačkoli třeba sběr starého železa samozřejmě ničím novým pod sluncem není.
Kontejnery na kovy mají šedou barvu
a v Malenovicích jsou na sběrných místech
k dispozici již třetím rokem. V jejich využívání
však bohužel popravdě máme ještě značné
rezervy. Zatímco průměrný Čech ročně vytřídí
kolem 13 kg kovového odpadu, v Malenovicích
je to jen asi jeden kilogram. Logicky z toho
vyplývá, že tento rozdíl pak putuje do odpadu
směsného a zcela zbytečně nám navyšuje jeho
množství a prodražuje celkové náklady.
Takže, pojďme to zlepšit! Do šedého kontejneru patří: Prázdné konzervy, nápojové plechovky,
kovové uzávěry a víčka, hliníkové folie (alobal),
celokovové předměty jako hřebíky, sponky, trub-

Farnost Borová se v souvislosti
s probíhající OPRAVOU STŘECHY
NA KOSTELE SV. IGNÁCE obrací
na všechny laskavé dárce
s prosbou o finanční příspěvek
na účet farnosti: 168 355 8349/0800.
Mnohokrát děkujeme.

ky, příbory, hrnce apod. Objemnější předměty,
jako jsou např. vany, můžete odvézt do sběrného
dvora, případně využít svozu, který je v obci organizován vždy dvakrát do roka – na jaře a na podzim. Nápojové plechovky můžete třídit také společně s plasty a odkládat je do kontejnerů žlutých.
Pozor, mezi tříděný kovový odpad ale rozhodně nepatří: Kombinované obaly, tedy různý
pokovený papír a plast (jedinou výjimkou jsou
nápojové kartony, které patří do modrého kontejneru na papír), plechovky od barev a laků
nebo jinak znečištěné, obaly od nebezpečných
látek, těžké nebo toxické kovy jako olovo a rtuť

a dále především elektroodpad a baterie.
Třídění a recyklace kovů rozhodně stojí za to.
A nejde pouze o značný finanční efekt. Obrovský
je zde vliv na životní prostředí. Recyklací železného šrotu šetříme proti výrobě „nového“ železa až
75 % energie, 90 % primárních zdrojů a 40 % vody.
Nebo ještě konkrétněji: Recyklací 1 kg hliníkového
odpadu se ušetří cca 8 kg bauxitu, 4 kg pomocných chemických produktů a 14 kWh elektřiny.
Šedé kontejnery na kovy jsou možná proti jiným barvám trochu nenápadné, ale věříme, že
teď už je nepřehlédnete. Děkujeme, že třídíte.

Pokračování příště…

Malenovičtí senioři opět vyrazili na Lysou
V úterý 24. května se po zhruba třičtvrtě roce malenovičtí senioři opět vydali zdolat vrchol Lysé hory.
Atmosféra byla pohodová již od nástupu do autobusu a navzdory strašidelným předpovědím vyšlo na-

konec i počasí. A že bylo přece jen trochu chladno,
příjemně jsme poseděli v Bezručově chatě.
Tak zase příště, na plánovaném zářijovém
zájezdu na Bouzov a do Loštic...

