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Borovské vyhlídky doplnil
přehled vrcholů
slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
podzim již dorazil v plné parádě, barevné listí vymalovalo krajinu a vítr prohání po obloze
mraky i papírové draky. Idyla, která přímo vybízí k procházkám po okolí a která jako balzám
působí na všechny trable kolem. A učí nás radovat se z přítomného okamžiku. Ze společného
výletu – jako byl třeba ten seniorský na Lysou, ze sousedských setkání – jako je chystané svatomartinské posezení, nebo třeba z divadelního představení ochotníků z nedalekých Metylovic.
Z každodenních drobných radostí…
Na borovských vyhlídkách jsme na zábradlí nově umístili panoramatický přehled okolních vrcholů. Doplňuje ho přání krásného výhledu, širokého rozhledu i životního nadhledu. Připojuji
se k tomuto přání a doufám, že navzdory všem chmurám si letošní podzim užijeme ve zdraví
a poklidu… 
Pavel Kuběna, starosta

CVČ U Rosničky informuje
Milé děti, milí rodiče,
slunečný a větrný říjen máme za námi a s ním
i spoustu rosničkových akcí.
Hned na začátku října se vydařila Drakiáda,
počasí bylo na jedničku, slunce svítilo, vítr foukal, papíroví bubáčci a dýně se dětem povedly
a perníčky chutnaly dětem i dospělým.
V druhém říjnovém týdnu proběhla tolik
očekávaná Podzimní burza oblečení, hraček
a sportovního vybavení. Zájem byl velký a šlo
poznat, že rok a půl burzy nuceně nebyly. Děkuji všem prodejkyním a nakupujícím, výtěžek
z burzy bude použit na nákup překvapení pod
rosničkový stromeček. Bohužel jsem musela
Výšlap na Velký Javorník v rámci turistických
sobot pro velkou nemocnost zrušit. Prosím
zájemce o výlety, aby se vždy hlásili do čtvrtka před výšlapem na tel. číslo 724 144 368.
Poslední týden v Rosničce patřil školním dětem a prázdninovému programu. V pondělí
proběhlo šnečí tvoření, stavba domino drah
a větrná procházka. V úterý děti tvořily barevné muchomůrky, stavěly domino dráhy, hrály
si podle své fantazie, luštily kvízy. Ve středu jsme vyrazili do Ostravy na únikovou hru
Escape Games a do Hop Jump centra. Mohu
říct, že děti byly nadšené, všem se podařilo
tajný kód rozluštit a z místnosti se osvobodit. Odpoledne se vyřádily v trampolínovém
centru a unavené, ale plné zážitků se vracely
domů. V úterý 26. října odpoledne proběhla
také dílnička Podzimní a dušičkové tvoření.
S pomocí floristky Zuzky si zájemkyně i děti
vytvořily nádherné podzimní dekorace. A v sobotu 30. října proběhla dílnička Dýňování, kde
si děti mohly s pomocí dospělých vydlabat
malou dýni nebo vytvořit papírový 3D obrázek
s podzimní tématikou.
V listopadu bude program na Rosničce
taky pořádně „nabitý”:
6. 11. – Třetí Turistická sobota

13. 11. – Posezení k sv. Martinovi (včetně
dílny pro děti)
23. 11. – Předadventní dílnička pro děti
i dospělé
27. 11. – Tradiční adventní dílna s ochutnávkou cukroví
Připomínám maminkám menších dětí, že
v pátky je možno uspořádat v herně dětskou
narozeninovou (nebo jakoukoliv jinou) oslavu v čase cca 15.00–19.00, více info na tel.:
724 144 368.
Malenovickým seniorům připomínám nabídku Procvičování mysli – vždy každý sudý
pátek v čase 9.00–12.00. Již proběhly dvě
lekce, atmosféra je skvělá – smějeme se, povídáme si, vzpomínáme a vždy se přiučíme
něco nového.
Více informací ke všem plánovaným akcím bude vždy zveřejněno na FB, www.
urosnicky.eu nebo si můžete zavolat na tel.:
724 144 368.
Přeji všem dětem a dospělým krásný listopad s prvními vločkami a těším se na viděnou
v Rosničce.
Teta Blanka

Na borovských vyhlídkách nově turisté i místní najdou panoramatický přehled,
který schematicky ukazuje, co za krásu se
to od východu až po západ před člověkem
vlastně rozkládá. Na zadní straně letáčku,
který si mohou návštěvníci odnést na památku, se pak k jednotlivým kopcům a horám nachází zajímavé povídání.

Dotační titul na decentrální systém domovních čistíren
Jak jsme vás informovali již v minulých týdnech a měsících, decentrální systém odkanalizování se pro Malenovice jeví jako technicky i finančně dostupné řešení. Ministerstvo životního
prostředí již vyhlásilo očekávaný nový dotační
titul, v němž budou obce moci opět čerpat až
80% finanční podporu na realizaci sítě domovních čistíren. Na jednu ČOV při tom připadá dotace až 150 tisíc. Podrobné informace najdete
přímo na stránkách: https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=97
V návaznosti na proběhlou schůzi, diskuse
s občany a v souvislosti se zjišťováním zájmu o zapojení do tohoto řešení přinášíme souhrn odpovědí
na nejčastější otázky kladené ze strany občanů:
Budou se při budování decentrální kanalizace „rozkopávat“ cesty?
Ne. Jednotlivé ČOV nejsou propojeny žádným
společným potrubím. Přečištěná odpadní voda je
svedena podle konkrétních možností do vodoteče (potoka) nebo do vsakovacího objektu. Individuálně se tedy bude pouze realizovat protlak pod
komunikací od ČOV do vodoteče.
Je toto řešení vhodné opravdu pro
všechny?
Nespornou výhodou decentrálního řešení
je možnost zapojení i odlehlých oblastí a samot. Odborný projektant posoudí každou nemovitost individuálně, a pokud bude technicky
možné vody odvést do vodoteče či vsaku, jiná
překážka by nastat neměla.
Jak to bude se stočným?
Vzhledem k tomu, že se při tomto řešení
nebuduje stoková síť, která by odpadní vody
centrálně odváděla, žádné stočné se neplatí.
Počítá se s nějakou spoluúčastí ze strany občanů?
Ano. Předběžný předpoklad je někde kolem
10 % celkových pořizovacích nákladů, tedy přibližně 20 tisíc na jednu DČOV.
Jaké další poplatky budou občané platit?

Podle zkušeností z obcí, ve kterých tento
systém již funguje, je třeba počítat s provozním
poplatkem v řádu 3–5 tisíc korun ročně (servis,
monitoring, vývoz kalu…) a připočíst náklady
na elektrickou energii pro dmychadlo (v řádu
přibližně tisíc korun ročně).
Kdo bude vlastníkem domovní čistírny?
Dle podmínek dotace je žadatelem obec. Ta
bude také vlastníkem všech čističek po dobu
deseti let udržitelnosti projektu a bude se starat
o jejich provoz a údržbu. S občany bude sepsána
smlouva o užívání, kde budou specifikovány podmínky a pravidla. Po skončení udržitelnosti bude
buď provozování systému prodlouženo nebo
budou čistírny převedeny jednotlivým občanům.
Musím se domlouvat se sousedy v okolí
na provozu společné ČOV?
Ne. Systém umožňuje vybudování jednotlivých DČOV pro každý dům zvlášť. Možnost
domluvit se s dalšími vlastníky nemovitostí
na vybudování společné čistírny s větší kapacitou je zcela dobrovolná (a má jistě své klady,
ale i potenciální rizika).
Kolik domů nebo lidí se musí zapojit, abychom jako obec mohli požádat o dotaci?
Podle podmínek dotačního programu je potřeba zapojit alespoň 30 % ekvivalentních obyvatel,
tedy trvale žijících občanů. To konkrétně představuje asi 240 obyvatel, resp. cca 100 domů.
Jak to bude se stávajícími domovními
čističkami? Je možné je do systému zapojit také?
Je na zvážení každého občana, zda jeho
stávající řešení splňuje všechny potřebné (stále
přísnější) zákonné normy a náležitosti. Pokud
ano, pak vlastně nemusí řešit nic. Co se týká
zapojení do systému, zde záleží vždy na konkrétním případu a posouzení odborného projektanta. U některých funkčních čističek je teoreticky možné doplnění pouze monitorovacích
čidel, jinde může být rozdíl v technologii natolik

zásadní, že zapojení takto možné nebude.
Je možné novou čistírnu umístit místo
stávající žumpy?
Opět záleží na konkrétní situaci. Teoreticky
je možné prostor žumpy využít, nabízí se také
možnost využití staré žumpy jako akumulační
nádrže na přečištěnou vodu, používanou dále
například na zalévání.
Je možné přečištěnou vodu odvádět
do dešťové kanalizace?
Vyvedení přečištěné vody na dešťovou kanalizaci, která je dále vedena do vodoteče (potoka), je jednou z možných variant.
Jak moc choulostivá na provoz je domácí biologická čistírna odpadních vod?
Při provozování biologické čistírny je samozřejmě potřeba zodpovědně dodržovat některá
základní pravidla. Především opatrně zacházet
s chlorem a podobnými látkami, které by mohly
vyhubit bakterie. Dále do odpadu není možno vylévat oleje a tuky, odhazovat vlhčené ubrousky
apod., ale to platí i u všech ostatních typů kanalizace. S běžným provozem si moderní čistička
poradí bez problémů. A když už problém nastane
a bakterie třeba i vyhynou, lze poměrně snadno
z některé z fungujících čistíren odebrat aktivní kal
a živé bakterie doplnit a tím znovu čistírnu „oživit“. V tom je jedna z výhod, když jsou individuální
čistírny spravovány v rámci společného systému.
Co když chci zůstat u stávajícího řešení,
které mám na pozemku, jako např. jímka
na vyvážení (žumpa)?
V tomto případě je potřeba realizovat vývoz
těchto uzavřených jímek a archivovat si potvrzení o vyvážení. V případě, že tyto doklady
nebude možné předložit příslušnému orgánu
ochrany životního prostředí, je pravděpodobné,
že při případné kontrole tento orgán vyměří majiteli nemovitosti pokutu.
Pokud budete mít jakékoli další dotazy,
neváhejte se prosím obrátit na obecní úřad…

V sobotu 9. října se na hřišti v Malenovicích
uskutečnila již tradiční soutěž s netradičními
disciplínami zvaná MalCup.
Její podstata spočívá v překonávání různých
disciplín v družstvu po čtyřech osobách. Letos
se zúčastnilo celkem dvanáct týmů. Týmy byly
tvořeny převážně „přespolními“, ale některé
z družstev byly poskládány i z místních obyvatel obce Malenovice. Letošní ročník MalCupu
se bojovalo v šesti disciplínách – natahování bungee lana, překážková dráha s nosítky,
trakař s menším občerstvením v polovině trati
v podobě piva (pro zletilé). Štafeta byla složena z hammer boxu, zatloukání hřebíku, motání
hadice „B“ a překonání bariéry. Nechyběl ani
hod bečkou a řezání ruční pilou, ale poslední
zmíněná disciplína musela být anulována z důvodu urputné síly soutěžících a nedostatku

ručních pil.
Pomyslná bedna vypadala následovně: 3.
místo Petřvaldík, 2. místo BabRaci a 1. místo
SDH Malenovice. Po vyhlášení výsledků následovalo posezení spojené s hudbou. Do příští-

ho ročníku se budeme snažit zařadit novou
disciplínu – máte se na co těšit! Na závěr bychom chtěli poděkovat sponzorům, jako byli
Prosecco a ty, KimiCar, Freshonly, Beskydská
likérka a další.

Čtyři desítky malenovických seniorů strávily
první říjnové dopoledne společným autobusovým výletem na Lysou horu. A byl to výlet
po všech stránkách vydařený.
Počasí nám přálo, nahoře sice pofukoval
docela čerstvý vítr, ale obloha byla slunečná
a nabízela výhledy nejen po okolních beskydských kopcích, ale až na Jeseníky, Fatru či Tatry. Celkový dojem navíc umocňovaly podzimní
barevné tóny, do nichž se krajina již začínala
ladit. Po obchůzce vrcholu přišla všem vhod

teplá polévka (a případně i vychlazené pivo)
i domácí štrúdl v obnovené Bezručově chatě.
Pro některé byla jízda autobusem až na vrchol jistě jen příjemným zpestřením, jiní by se
však již na nejvýše položený bod Malenovic
nejspíše jinak podívali jen stěží. Vzhledem
k velkému zájmu (autobus byl obsazen prakticky za dva dny) plánujeme výlet uskutečnit ještě
v dalším termínu, o němž budeme včas informovat. A samozřejmě na příští rok plánujeme
i výjezdy další (a delší)…

Netradiční disciplíny na MalCupu

Malenovičtí senioři na Lysé

