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Březen 2019

Malenovice

informace obecního úřadu

slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
nadcházející měsíc, březen, nás podle dlouhodobé předpovědi meteorologů letos nejspíš nezažene za kamna, ale spíše vytáhne na sluníčko. Vypadá to, že zima už je opravdu na odchodu. V zahradách kvetou první sněženky, ptáci odhodlaně ladí na jarní koncert a na vrcholcích kopců se pomalu
ale jistě tenčí sněhová pokrývka. A i když plesovou sezónu právě střídá doba postní přípravy na Velikonoce, tedy místo bujarého veselí bychom měli dát přednost střídmosti, ve vzduchu je nezadržitelně
cítit naděje na delší a lepší prosluněné dny.
Dost možná sice ještě znovu nasněží, je to dokonce více než pravděpodobné. Možná nakonec
ještě i za ta kamna zalezeme – třeba s nějakou dobrou knihou, když je ten březen. Ale jaro už stejně
nic a nikdo nezastaví. Tak si ho užijte ve zdraví a naplno…
Pavel Kuběna, starosta obce

• V souvislosti se záměrem pořízení Změny č. 3 územního plánu vyzýváme občany,
aby své požadavky a podněty adresovali písemně na obecní úřad do 31. května 2019.
Tyto budou následně prodiskutovány jakožto
součást podkladů a dle možností zohledněny.
• V rámci optimalizace osvětlení obce
proběhly v únoru avizované úpravy – pouliční
lampy jsou nyní mezi 23. a 4. hodinou zhasnuty a některá světla jsou pokusně odpojena.
Do konce března bude obecní úřad přijímat
reakce a náměty občanů. Poté budou opatření vyhodnocena a bude rozhodnuto o dalším
postupu.
• Zveme všechny občany na 3. zasedání
zastupitelstva obce, které se koná ve čtvrtek 7. března od 18 hodin v sále Obecního
domu.
• Pro připravovaný festival ochotnického
divadla, který v říjnu připomene sté výročí
založení divadelního spolku v Malenovicích,
hledáme dobové fotografie, scénáře či
další archiválie. Bližší informace vám rádi
poskytneme na obecním úřadu.

Knihovna v CVČ U Rosničky

Březen je již tradičně „Měsícem knihy“
a k této příležitosti jsme pro vás v našem
rodinném centru od 1. 3. 2019 nachystali novinku – knihovnu. Již nyní máme k dispozici
krásné knihy pro všechny věkové kategorie,
na své si přijdou děti i dospělí, máme dostatek prvního čtení i romány pro dívky. Výpůjční doba bude každé pracovní dopoledne
a ve středu i odpoledne během volné herny.
Půjčení bude zdarma a výpůjční doba dle domluvy. Lidé, čtěte… :-)

Není odpad jako odpad (a kontejnery nejsou černá díra)
Počínající jaro motivuje tradičně mnohé
z nás k radikálnímu úklidu. Se stejným odhodláním jako odhazujeme přebytečné vrstvy
oblečení, chystáme se pak zahodit i spoustu
jiných věcí, které nám najednou v domácnosti
překážejí. A náhle stojíme před stejnou otázkou,
kterou si v jednom ze svých nejznámějších fejetonů kladl už Jan Neruda: Kam s ním? Tedy
kam se vším tím odpadem? Správná odpověď
přitom vlastně není až tak složitá. Ale vezměme
to přehledně:
Komunální odpad
Každý občan Malenovic platí za odvoz a likvidaci komunálního odpadu roční poplatek 450
korun za osobu. Tato částka zůstává již řadu
let stejná a v současné době pokrývá zhruba
polovinu reálných nákladů. Zbytek dle skutečně
odvezeného množství (vykázaných tun) doplácí
ze svého rozpočtu obec. (Tedy my všichni.)
Většina obyvatel má u domu vlastní popelnici, kterou jedenkrát za dva týdny, v den svozu,
vystrčí za vrata, aby ji popeláři mohli vyvézt.
Občané z odlehlejších míst, kam popeláři nevyjedou, platí stejný poplatek, ale odpad vynášejí
do velkoobjemových kontejnerů. Ty využívají
také chataři, platící poplatek 500 korun za objekt. Pokud některý z malenovických občanů
vyprodukuje nárazově víc běžného odpadu,
než pojme jeho popelnice, může případně kontejner rovněž využít. Ale pozor, mluvíme zde
o běžném domácím směsném odpadu. Kontejnery v žádném případě neslouží k odkládání
nábytku, elektroniky, stavební suti, pneumatik

apod. Ty patří do sběrného dvora!
Všichni občané Malenovic mohou bezplatně
využít služeb sběrného dvora ve Frýdlantu nad
Ostravicí. Stačí se pouze prokázat občanským
průkazem. Náklady pak hradí obec.
Tříděný odpad
Zatímco směsný odpad představuje pro
obec v podstatě zátěž a náklady, třídění se naopak vyplatí. A rozhodně nejen pro dobrý pocit.
Tříděný odpad je surovina, za kterou dostává
obec zaplaceno. Čím víc plastů, papíru a skla
tedy vytřídíme, tím více prostředků obec získá –
třeba na dorovnání částky za odpad netříděný.
Toto je mimochodem cesta, jak výši poplatků
za odpad i nadále udržet na stejné úrovni.
Biologický odpad
Likvidace biologického odpadu probíhá
v obci ve dvou rovinách. Každá domácnost se

jednak mohla v loňském roce přihlásit o kompostér pořízený z evropských dotací a řešit tak
likvidaci bioodpadu svépomocí. Vedle toho jsou
během vegetační sezóny rozmístěny v obci
kontejnery, kam je možno odkládat větve, trávu, listí a další rostlinné zbytky. Pro úplnost dodejme, že za odvoz těchto kontejnerů musí pak
obec opět platit.
Likvidace odpadu každopádně není levná
záležitost a je potřeba, abychom se k ní každý
jednotlivě stavěli zodpovědně. Abychom nebyli lhostejní ke svému okolí a přemýšleli, kolik
odpadu musíme opravdu vyprodukovat a kam
je vyhodíme. Ideálně tedy co nejvíce třiďme
a doma kompostujme, abychom toho co nejméně museli vyhodit do odpadu směsného. Máme
to ve svých rukou (a ve svých odpadkových
koších). Díky…

Hasiči Malenovice si vás dovolují pozvat
na Rychlostní výstup dvojic na Lysou horu
Kdy: V neděli 31. 3. 2019, zápis závodníků 9.30–9.55, start 10.00
Kde: Obecní dům Malenovice
Kudy: Přes hradovou, Ivančenu, Malchor, zpět přes Staškov a do cíle na O.D.
Kategorie: muži, ženy, smíšené páry, páry v součtu 90 a více let.
Podmínky účasti: Jeden z dvojice musí mít min. 18 let, trvalý pobyt v obci Malenovice
(výjimky po tel. dohodě), v každé dvojici alespoň 1 funkční telefon.
Startovné: 99 Kč na osobu, v cíli zdarma polévka + pivo / limo
Předběžné nahlášení do závodu a bližší info na: 734 159 551, Tomáš Ramík.
Závodníci startují na vlastní nebezpečí.
Dobrou náladu, hodně sil při výstupu i sestupu přejí hasiči z Malenovic!!!

v týdnu od 1. 4. do 5. 4. 2019
•
•
•
•
•

V sobotu 30. března 2019
od 14.30 hodin
Zveme celou rodinu, přijďte si vyrobit
pěkné velikonoční, tradiční i netradiční
dekorace. Zajištěn je materiál, pomůcky,
malé občerstvení. Pro děti jsme připravili
dětskou dílničku ☺

pondělí 1. 4. pouze výkup
8.00 – 12.00, 14.00 - 18.00
úterý 2. 4.
pouze prodej
8.00 – 12.00, 16.00 – 18.00
středa 3. 4.
prodej
8.00 – 12.00, 16.00 – 18.00
čtvrtek 4. 4. prodej
8.00 – 12.00, 16.00 – 18.00
výdej neprodaného zboží a výplata peněz:
pouze v pondělí 8. 4. 2019 8.00-12.00 a 16.00-18.00

Přijímat budeme pouze věci čisté, vyprané, moderní a vhodné na
jaro. Věci nad 300 Kč prosíme ukázat při výkupu. Maximální
počet prodejců omezujeme na 70, poté již bude výkup zastaven.
•

Prosíme prodávající, aby viditelně označili věci cedulkou s cenou a značkou
tak, aby pevně držela, a předali nám kompletní seznam prodávaných věcí.
CVČ U Rosničky nebere zodpovědnost za věci, kterým odpadnou cedulky.
Akceptujeme pouze náš seznam, který bude k dispozici na webu
a v centru!!! Maximální počet nabízených věcí limitujeme u jednoho
prodejce na 50 ks!!! Z prodaného zboží si odečteme manipulační poplatek
10 %, ze kterého pořídíme nové vybavení do našeho centra.

Po obecním a hasičském plesu se svého maškarního večírku dočkaly i malenovické děti.

