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Duben 2021

Malenovice

slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
po dlouhé zimě, nekonečných covidových opatřeních a dalších „netradičních“ Velikonocích
vyhlížíme konečně jaro. V kalendáři jsme už tak nějak rezignovaně škrtli další zrušené akce
a říkanka „duben – ještě tam budem“ nabývá po roce pandemie až poněkud děsivý nádech.
Nenechme se ale, prosím, úplně otrávit. Jaro je přece samo o sobě každoročním důkazem
naděje a nového života. Toho, že všechen sníh nakonec vždycky roztaje, stromy vyraší a vykvetou a život to nakonec stejně vyhraje. A to i život obecní, společenský. Nedokážeme sice
nyní říct, jestli se budeme moci společně potkat už při stavění či kácení máje, na pouti nebo
snad až na ochotnickém festivalu, ale aspoň se budeme určitě o to víc těšit. A co jsme dřív
brali jako samozřejmost, nám bude o to vzácnější a víc si to užijeme.
Do té doby (a pevně doufám, že to nebude dlouho trvat) vám všem přeji hodně zdraví,
pevné nervy a krásné jaro…

Pavel Kuběna, starosta

František Forman devadesátiletý – gratulujeme!
Významné životní jubileum, krásné devadesáté narozeniny, oslavil dne 22. března
čestný občan Malenovic, grafik, výtvarník
a pedagog, pan František Forman.
Při této příležitosti se jistě sluší připomenout jeho zásluhy na tvorbě obecní symboliky
při osamostatnění Malenovic v devadesátých
letech minulého století, kdy navrhl nejen heraldický znak obce, ale také prapor, a vykonal pro obec i spoustu další, nejen grafické
práce.
Ze srdce mu přejeme zdraví, pohodu, a ať
se mu v Malenovicích ještě dlouho spokojeně
žije…

CVČ U Rosničky informuje
Milé děti a přátelé Rosničky,
březen utekl jako voda a Velikonoce
„klepou na dveře“. Rosnička musí být stále zavřená, ale i tak jsme pro vás v březnu připravily jarní tvoření. Nejprve byly pro
děti k dispozici tvořivé obálky. Děti si mohly vytvořit papírová velikonoční přání nebo
košíčky na vajíčka a barvičkami namalovat
připravenou keramiku. Následně pro dospělé Sylva připravila k prodeji jarní glazovanou
keramiku. Pro potěšení a zkrášlení jsme
kraslicemi ozdobily sakury na malenovické
návsi.
Pro zájemce o letní rosničkové tábory
mám dobrou zprávu, ještě jsou k dispozici
čtyři volná místa na turisťáku a po jednom

místě na keramickém táboře a na tvoření pro
dívky. Stále doufáme, že v létě bude již možné, aby tábory proběhly.
Přeji všem dětem i dospělým pevné zdraví, slunečný duben a veselé a mokré Velikonoce.
Teta Blanka

Velikonoční výzdoba přivolala i do Malenovic konečně jaro.

Jak to bude se školkami?

Jaro je tradičně obdobím zápisů do škol, a to
i do těch mateřských. Vzhledem k tomu, že Malenovice vlastní školku nemají, vyvstává každý
rok stejná otázka – jak to letos bude s našimi
dětmi ve Frýdlantě. A protože mateřské školy
zřizované městem jsou na hraně svých kapacit, problém je rok od roku spíše horší.
Vedení obce situaci již třetím rokem aktivně řeší, možnosti jsou však popravdě značně
omezené. Město Frýdlant bohužel momentálně
není ochotné souhlasit s vytvořením společného obvodu pro mateřské školky, jako se nám to
podařilo domluvit u škol základních. A tak zatímco k malenovickým prvňáčkům se Frýdlant
nově zavázal přistupovat stejně jako k svým
vlastním, u školkových dětí tuto povinnost
nemá. Je přitom velká škoda, že se o zřízení
společného obvodu neusilovalo v době, kdy
k tomu byly okolnosti příznivější. V současné
situaci se vedení Frýdlantu vlastně ani nelze
příliš divit. Ale pozdě brečet nad rozlitým mlékem…
Varianta případné výstavby vlastní školky troskotá hned na prvním problému, a sice
„kde“. Obec nedisponuje žádným pozemkem,
kde by bylo možné školku postavit. A nejen že
obec takové pozemky nevlastní, teprve připravovaná změna územního plánu počítá vůbec
s vymezením nové plochy využitelné pro občanskou vybavenost. Přebudování obecního
domu by zase znamenalo vzdát se dobře zavedeného centra volného času. Obojí se do jedné
budovy zkrátka nevejde, takže malé děti by
sice mohly mít školku, ale ty větší i jejich rodiče

by přišli o kroužky, kurzy, tábory a další volnočasové aktivity.
Již v loňském roce zastupitelstvo odsouhlasilo navázání spolupráce se soukromou školkou Happy Day ve Frýdlantě. Samozřejmě jde
o řešení spíše nouzové, dočasné a poměrně
nákladné, na druhou stranu je to však zároveň
řešení v rámci možností systémové a transparentní, které předškolní péči o malenovické
děti zajišťuje velmi kvalitně. V porovnání s náklady, které vydávají obce na provoz vlastních
školních a předškolních zařízení, se navíc pohybujeme stále jen v nesrovnatelně nižších
částkách.
Vedení města Frýdlant nad Ostravicí i vedení městských mateřských škol deklarovalo, že
volné kapacity po umístění frýdlantských dětí
budou „přednostně“ poskytnuty Malenovicím.
Přesto je velmi pravděpodobné, že ani v letošním roce se nedostane na všechny malenovické děti. Na březnovém zasedání zastupitelstva
byly proto představeny následující podmínky
pro poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce Malenovice v souvislosti se zajištěním
umístění dítěte v mateřské škole Happy Day
ve Frýdlantě nad Ostravicí.
1. Rodiče (zákonní zástupci) musejí pro
každé nově zapisované dítě nejprve podat přihlášku k zápisu do mateřské školy zřizované
Městem Frýdlant nad Ostravicí.
2. V případě neúspěšného zápisu požádají
rodiče obec o poskytování finančního příspěvku na umístění dítěte v MŠ Happy Day, s níž
Obec Malenovice uzavřela v této souvislosti

dohodu.
3. Obec sjednala v podmínkách dohody
výši příspěvku tak, aby rodiče (zákonní zástupci) hradili částku zhruba ve výši odpovídající
platbě v městské školce, a to i v předškolním
ročníku. Konkrétně tak jsou rodiče (zákonní
zástupci) povinni zaplatit v MŠ Happy Day zálohově za jedno dítě měsíční částku 1500 Kč,
z níž 600 Kč je měsíční školné a 900 Kč záloha
na stravné, jež bude vyúčtováno dle skutečnosti.
4. Dětem, které již navštěvují městskou MŠ
ve Frýdlantě nad Ostravicí, obec v případě jejich přestupu na jakoukoliv jinou školku z jejich
vlastního rozhodnutí školné dotovat nebude
(nejedná se o nezbytné řešení zajištění školky).
5. Dětem, které jsou již přihlášeny v MŠ Happy Day, bude obec přispívat i v dalším školním
roce, neboť z psychologicko-pedagogického
hlediska je pro tak malé děti přestup nevhodný.
6. Podmínkou pro poskytování finančního
příspěvku je dosažení minimálně 3 let věku dítěte a trvalý pobyt dítěte v obci.
7. Možnost umístění v MŠ Happy Day je limitována kapacitou volných míst.
Jak bylo řečeno již výše, nadále jednáme
i s Městem Frýdlant nad Ostravicí, které má
v plánu navýšit kapacity svých školek a předběžně pak souhlasí i s následným vytvořením
společného obvodu mateřských škol. Do té
doby budeme v každém případě hledat a prosazovat takové řešení, aby o malenovické děti
bylo postaráno. Bližší informace rodičům rádi
poskytneme na obecním úřadu.

Informace obecního úřadu
• Senioři a lidé v karanténě mohou i nadále kontaktovat úřad, pokud potřebují
pomoci s nákupem potravin, léků, zajištěním
respirátorů a dezinfekce, dopravou k očkování, případně vyřízením dalších záležitostí.
Pomoc s registrací k očkování nabízí Charita
Frýdek-Místek i Moravskoslezský kraj.
• Vzhledem k aktuální epidemiologické
situaci využívejte, prosím, pro komunikaci
s úřadem přednostně formu telefonickou
či mailovou (podatelna@malenovice.eu;
obec@malenovice.eu; 558 677 877).
• Poplatky za odvoz a likvidaci odpadů
– Upozorňujeme všechny občany, že neo-

značené popelnice nebudou od 19. dubna
2021 vyvezeny. Připomínáme, že částka
za odvoz a likvidaci odpadů činí pro občany trvale žijící v obci (stejně jako v loňském
roce) 450 Kč za osobu na rok. 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.
Vzhledem k epidemiologické situaci využívejte prosím přednostně platbu elektronicky
na účet: 107-6963890277/0100, kde můžete uhradit i stokorunový poplatek za psa.
Do poznámky pro příjemce uveďte, prosím,
příjmení a počet osob, za něž platíte. Nálep-

ky na popelnice si následně můžete vyzvednout na úřadě.
• Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu a zpětný odběr elektrozařízení proběhne v sobotu 24. dubna od 8.30
do 9.10 na parkovišti před Obecním domem.
• Díky 80% dotaci ze Státního zemědělského intervenčního fondu, získané prostřednictvím MAS Frýdlantsko-Beskydy,
obdržela malenovická výjezdová jednotka
požární ochrany 13 ohnivzdorných zásahových obleků v celkové hodnotě cca
197 tisíc.

Výjezdová jednotka malenovických hasičů má díky dotaci ze Státního zemědělského intervenčního fondu
(a MAS Frýdlantsko-Beskydy) nové zásahové obleky.

