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Květen 2022

Malenovice

slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
stojíme na prahu května – měsíce, v němž jaro nakonec vždy spolehlivě zažene i poslední tři
zmrzlé svaté a kvapem pak uhání k létu. Před námi je období, v němž nejen po zimě, ale hlavně
po všech úmorných epidemických opatřeních konečně znovu ožívá také společenský a kulturní
život v obci.
Stavění (i kácení) máje, Svátek matek, seniorský výlet na Lysou, Pouť hasičů, Den dětí a Smažení vaječiny, Rosničkovská akademie, to vše nás čeká ještě do prázdnin. A v létě pak samozřejmě Borovská pouť. Tedy možná ne tak úplně „samozřejmě“, v té dnešní nejisté době, ale věřme,
že přece. Že navzdory všem krizím a problémům se svět vrátí co nejdříve zase do normálu, tak
abychom se mohli společně potkávat a bavit bez respirátorů, beze strachu a v míru.
A abychom také mohli i v naší obci pokračovat v započatých a připravovaných projektech.
Ať už jde o decentrální kanalizaci, kde momentálně probíhá vyřizování a zpracovávání všech
potřebných podkladů k dotační žádosti, či o dobudování nedokončených stezek pod kostelem,
na něž jsme dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje již získali, stejně jako se to podařilo
u pořízení projektové dokumentace na chodník, kde nyní čekáme jen na vydání stavebního povolení, abychom mohli dále požádat o dotaci na samotnou výstavbu.
Za uplynulé tři roky se nám i v nelehké době podařilo navýšit stav obecních účtů z necelých
pěti milionů na více než 22 milionů. Zlepšili jsme příjmy, pohlídali výdaje a obecní rozpočet je nyní
v nebývale dobré kondici. Tyto prostředky chceme nyní prostřednictvím připravených projektů
účelně a smysluplně využít ku prospěchu všech občanů Malenovic. Nikoli na efekt a populisticky,
ale efektivně a pro lidi.
Přeji vám všem krásný květen a těším se na všechna společná setkání.

Pavel Kuběna, starosta

Apríl! Vá-NOČNÍ běh Malenovicemi
Pod tímto názvem uspořádali 1. dubna organizátoři z Canicross Beskydy a Obce Malenovice odložený běžecký závod z prosince, který
byli tehdy kvůli hygienickým opatřením nuceni
zrušit.
Pro závodníky i diváky byl připraven pravý, nefalšovaný „vánoční“ závod. Kdo šel
kolem, mohl tuto atmosféru cítit po celé obci.
Vůně svařeného vína, závodníci ve vánočních
oblečcích a sněhové vločky poletující všude
kolem zajistily dokonalou atmosféru tohoto
přátelského závodu. V odpoledních hodinách
své síly změřily děti na zkrácených trasách
v okolí Obecního domu. Děti statečně bojovaly o spoustu dárečků a dobrůtek od sponzorů
a přátel závodu. K večeru pak vyběhli dospělí
a junioři. Na hlavní trati, která měřila bezmála
4 km, zvítězil v kategorii mužů Daniel Filip s ča-

sem 15:16:03. Mezi ženami ostatním utekla, jak
se říká o parník, neskutečná Petra Ševčíková
s časem 15:58:02. Na stejné trati bojovali také
junioři a juniorky. Své kategorie ovládli Anežka
Štihlová (20:15:50) a Jan Kubiczek (16:00:01).
V nabitém podvečeru následoval ještě vložený závod Běhu do vrchu na Borovský kopec,
který závodníky na závěr slušně prověřil. Tomáš Král z Malenovic se pro letošní rok stal
i králem Borovského kopce a mezi ženami jako
první finišovala juniorka Petra Sedláková.
Následoval už jen zasloužený relax a vyhlášení vítězů v teple Obecního domu, kterého se ujal pan starosta Pavel Kuběna. Vítězům a všem závodníkům gratulujeme nejen
za umístění, ale hlavně za odvahu postavit se
v tomto počasí na start.
 Barbora Kabátová, Canicross Beskydy

KAM S NÍM A CO S TÍM aneb O ODPADU:
Díl čtvrtý – SKLO MÁ ZELENOU!

Víte, co má společného prázdná láhev
od vína a vltavín? Několik stejných písmen?
Chemický vzorec? Barvu? No, vlastně tohle
všechno. Sklo je zkrátka a dobře také svým
způsobem klenot, drahokam, který byste přece
do popelnice jen tak nevyhodili. Nebo alespoň
ne mezi směsný odpad…
Sklo nás provází takřka na každém kroku
a jeho hodnotu si mnozí z nás nejspíš poprvé
uvědomili už v dětství. V pozitivním smyslu tehdy, když jsme si vracením lahví vydělávali své
první vlastní koruny, v tom méně pozitivním,
když jsme pak jimi museli zaplatit rozbité okno.
Zmíněné vratné lahve, tedy opětovné využívání skleněných obalů, jsou přitom z hlediska
ekologie tím úplně nejlepším způsobem, jak
z obalů zbytečně nevyrábět odpady. Bohužel
ale logisticky poněkud náročnějším a také nikoli nejlevnějším. Proto se v praxi častěji setkáme s recyklací skla jako druhotné suroviny

pro opětovnou výrobu skla nového. Přičemž
tento proces lze naštěstí opakovat v podstatě
do nekonečna.
Sklo představuje v rámci odpadu jednu z jeho
nejtěžších složek. O to větší smysl má proto jeho
vytřídění pro snížení celkové hmotnosti směsného odpadu a zlepšení podílu třídění. Doslova
každá sklenice od zavařeniny má svou váhu!
Dobrou zprávou je, že v roce 2021 jsme u nás
v Malenovicích vytřídili celkem 27,262 t skla,
tedy přibližně 34 kg na osobu, což je asi dvojnásobek republikového průměru. Jen tak dál…
Také kolem třídění skla ovšem panují různé mýty či pochyby. Udělejme si v tom tedy
pořádek. V naší obci nejsou rozlišeny nádoby
na čiré a barevné sklo, takže si vystačíme jen
s kontejnery zelenými. A do nich samozřejmě
patří: Tabulové sklo, sklenice, láhve – a to i nevymyté a s uzávěry či víčky. Opravdu. O ty je
pak postaráno v procesu ručního i strojového

dotřídění.
Funguje to tak, že sklo z kontejnerů putuje
nejprve na tzv. střepiště a pak na linku, kde
probíhá ruční předčištění. Tady pracovníci
skládky nahrubo odstraní zbytky komunálního
odpadu. Následně je sklo nadrceno a ke slovu
přicházejí magnety a lasery, které ze střepové drti odstraní kovy, kamení, netavitelné sklo
a další nežádoucí složky. Vyseparované střepy
se potom rozdělí na čiré a barevné a nakonec
se ještě roztřídí na hnědé a zelené. Ve formě
skleněného granulátu pak vytříděné sklo míří
do sklářských hutí, kde jako bájný Fénix opět
povstane v plné kráse. Třeba jako pivní půllitr…
Na závěr ještě připomeňme, co by v kontejneru na sklo nemělo skončit nikdy: porcelán,
žárovky, keramika, zrcadla, varné a laboratorní
sklo, autosklo nebo sklokeramika.

Děkujeme, že třídíte.

Pokračování příště…

informace obecního úřadu

Aprílové počasí vykouzlilo i uprostřed jara pravou vánoční atmosféru.

CVČ U Rosničky informuje
Milé děti, milí rodiče a přátelé Rosničky,
duben byl měsícem odpočinkovým. Původně byla
na sobotu 9. dubna plánována samoprodejní burza. Ta však nakonec byla zrušena pro
velkou nemocnost prodejkyň. Další burza by
měla proběhnout v květnu, tak snad už to vyjde.
Jediná akce, která proběhla, byl Den Země
trochu jinak. Akci podpořila MAS Frýdlantsko-Beskydy, díky níž jsem mohla nakoupit barvy,
štětce, krásné odměny a připravit povídání
a úkoly k teoretické části. Počasí bylo ráno
chladné, pak se oteplilo a příjemně hřálo sluníčko. Děti byly šikovné, reagovaly na dotazy,
hravě si poradily s úkoly. V praktické části se
vyřádily s barvami na malenovickém kontejneru na biologický odpad, kterému namalovaly
novou „tvář“. Děkuji MAS Frýdlantsko-Beskydy
za finanční podporu a dětem za krásnou práci.
Velikonoce nás překvapily svým aprílovým
počasí, ale tak to přeci v dubnu bývá. Jaro je
v plném proudu a rosničkové akce také. Níže
je uveden seznam plánovaných akcí, podrobnosti budou uvedeny na samostatných plakátech a v Rosničkovém zpravodaji.
V květnu se můžete těšit na:
- 3. 5. dílnička ke Dni matek

- 7. 5. turistická sobota a Výšlap na Lysou
i s malými prcky v nosítkách
- 8. 5. Den matek
- 7. a 8. 5. prodejní výstava akvarelů
p. Kunce
- 21. 5. Samoprodejní burza oblečení, hraček a sportovních potřeb
- 28. 5. první část Keramického workshopu

Přeji všem pevné zdraví

a teplé slunečné dny, teta Blanka

• Projekt chodníku Božoň–Rozhraní
čeká na Stavebním úřadě ve Frýdlantě n. O.
na vyřízení posledních formalit. Na zpracování
projektové dokumentace získala již obec dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje
ve výši 69,97 %, tj. 166 800 Kč. Rovněž samotné vybudování chodníku bude obec následně
financovat s využitím dotačních zdrojů.
• Začaly práce na dobudování nedokončených stezek v lesoparku pod kostelem
sv. Ignáce na Borové. Obci se na tuto akci
podařilo získat 60% dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje, 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. Obec chce při
jejich budování v maximální míře využít svépomocných prací – pokud by měl někdo zájem o placenou brigádu, může se informovat
na obecním úřadě nebo kontaktovat místostarostu Zdeňka Chlopčíka na tel. č. 603 484 362.
• Vedení obce řeší postupně všechny dříve
opomíjené problémy. Ve vazbě na probíhající
zpracování Pasportu komunikací, který se
v obci neaktualizoval od roku 2004, nechala
obec odborně zkontrolovat také technický

stav všech mostů na obecních komunikacích. Z prohlídek mimo jiné vyplynula nutnost
omezit s okamžitou platností provoz na mostě
přes Sibudov pod Hradovou. Další postup je
v řešení.
• Po dokončení pasportu a řádné kategorizaci komunikací bude vytvořen také chybějící
Plán zimní údržby.
• Obec získala zapůjčeny na vyzkoušení
4 ks LED svítidel veřejného osvětlení, které
byly v polovině dubna osazeny na komunikaci
od návsi k zastávce Borová. Jedná se o světla
20W/2700 K. Proti stávajícím starým sodíkovým výbojkám mají tedy 3,5 krát nižší spotřebu, a přitom se 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.
• Krátce k aktuální situaci kolem projektu decentrální kanalizace – ve spolupráci
s dotační firmou probíhá kompletace všech
potřebných podpisů ze strany zájemců a další
přípravy nezbytné k podání žádosti na ministerstvu životního prostředí. Případní dodateční
zájemci o zapojení se nyní mohou nadále hlásit jako náhradníci.
• Ve čtvrtek 5. května, tedy v den, kdy si při-

Prodejní výstava
akvarelů Ludvíka Kunce

pomeneme 77. výročí osvobození Malenovic,
uctíme v 17 hodin společně památku obětí
války u pomníku padlých.
• V neděli 8. května zveme malenovické
maminky a babičky k oslavě Svátku matek –
od 15 hodin v sále Obecního domu.
• Srdečně zveme všechny malenovické seniory na autobusový výlet na Lysou horu.
V úterý 24. května v 8.00 bude autobus přistaven na parkovišti u Obecního domu. Přihlásit se můžete telefonicky (558 677 877),
mailem (obec@malenovice.eu) nebo osobně
na obecním úřadě.
• 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“.
• 20. zasedání zastupitelstva obce Malenovice se koná ve čtvrtek 9. června od 18 hodin v sále Obecního domu.
• Prezident republiky vyhlásil termín voleb
do komunálních zastupitelstev. Ty se letos
uskuteční ve dnech 23. a 24. září.

DEN MATEK

VÍKEND 7. – 8. 5. 2022 / 14.00 – 18.00
Srdečně zveme umělecky založené osoby a přátele přírody na prodejní
výstavu akvarelů Ludvíka Kunce. Prodej bude probíhat v přístavku
obecního sálu ve výše uvedeném čase.
Ludvík Kunc byl zoolog, publicista a výtvarník. Byl aktivním ochranářem
velkých šelem v Beskydech, za což získal cenu Josefa Vavrouška. Také
inicioval založení dobrovolnických Vlčích a Rysích hlídek ve spolupráci
s hnutím DUHA. Jeho kresby jsou typické svým rukopisem, kdy šelmy
zasazuje do jejich přirozeného prostředí. Je autorem popisných cedulí
v ZOO Ostrava, malba kotěte rysa je symbolem Projektu Lynx, rysí hlava
byla několik let symbolem ZOO Ostrava.
Více info na 724 144 368

Těší se p. Kuncová

NEDĚLE 8. 5. 2022 od 15.00
Obec Malenovice a CVČ U Rosničky srdečně zvou
malenovické maminky na tradiční Den matek do sálu
Obecního domu. Pro maminky bude připraveno
pohoštění, kulturní program a dáreček.
Více info na 724 144 368

Těšíme se, holky z obce

