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Prosinec 2020

Malenovice

Parkování co nejblíž Lysé – za každou cenu? Určitě ne!

slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
advent, na jehož počátku právě stojíme, bude letos nepochybně jiný. A i když se přísná hygienická opatření konečně pomalu rozvolňují, ledacos bude zcela jistě jinak, než jsme byli dosud
zvyklí.
Uplynulý rok byl asi pro každého z nás nebývale vyčerpávající nejen po stránce fyzické a psychické, ale i ekonomické či společenské. Všichni jsme toho letos museli oželet víc než dost
a mnozí si sáhli opravdu na dno. Nyní opatrně vyhlížíme rok příští a možná si víc než kdy dřív
(a snad i o něco pokorněji než dřív) uvědomujeme, že vlastně nevíme, co nás čeká.
Předvánoční období v sobě ale ukrývá hlubokou symboliku. Jako je křesťanský advent čekáním na zrození spasitele, tak i naši pohanští předkové vyhlíželi slunovrat jako zrození nové životní
síly. Je to zkrátka období, kdy se rodí nová naděje, že všechno dobře dopadne.
Ve víru aktuálních starostí poněkud zapadla jedna zajímavá a významná událost z obecní
historie. Přesně před 30 lety, na přelomu listopadu a prosince roku 1990, se Malenovice opětovně osamostatnily, přestaly být součástí Frýdlantu, s nímž byly administrativně spojeny od roku
1975. Toto výročí jsme si původně chtěli připomenout v létě při pouťové veselici. Poté jsme plány
přesunuli na podzim a nyní již víme, že ani tento termín nám není souzen. Že je to další z řady
věcí, které si ještě budeme muset odříct. Nebo lépe – na něž si budeme muset ještě počkat. Ale
já pevně věřím, že se dočkáme a v příštím roce si všechno zase vynahradíme.
Přeji vám všem krásný advent, požehnané Vánoce, zdraví a šťastné vykročení do nového,
lepšího roku! 
Pavel Kuběna, starosta

VáNOČNÍ běh Malenovicemi již počtvrté. Snad…
Pokud to epidemiologická situace dovolí,
uskuteční se v pátek 18. prosince již 4. ročník
závodu amatérských běžců VáNOČNÍ běh Malenovicemi.
Trasa bude tradiční, proti minulým ročníkům
nás však každopádně čeká několik změn. Závodníci bohužel s největší pravděpodobností
nebudou moci využít vnitřní zázemí Obecního
domu a akce se bude muset obejít i bez závěrečného posezení – k dispozici budou nejspíš
jen várnice s čajem.
Závod bude rozdělen na dvě části, aby

se na místě neshromažďovalo zbytečně
mnoho lidí. Od 15.00 začne před Obecním
domem prezence dětských kategorií, které
budou vyhlášeny bezprostředně po doběhu.
Junioři a dospělí se pak mohou začít registrovat od 17.30. Startovné: děti 30 Kč, dospělí 50 Kč, platí se na místě při registraci.
Povinná výbava: čelovka. Prosíme závodníky o zodpovědnost a dodržování platných
nařízení!
Podrobnější a aktuální informace sledujte,
prosím, na facebooku a webových stránkách.

Malenovický Kamzík

V posledním listopadovém týdnu se podařil našemu malenovickému sousedovi Dalisovi Pindurovi neskutečně hodnotný sportovní výkon. Dosáhl totiž letošní 300. výstup
na Lysou horu, přičemž za den neabsolvoval
více než jeden výšlap.
Pro někoho méně zasvěceného je to
možná blázen, který „leze“ stále na ten stejný kopec. Ale ti, kteří už s magickou Lysou
horou jakékoliv zkušenosti mají, dokáží zajisté tento počin s otevřenou pusou a úklo-

nem s čepicí pod paží náležitě ocenit. Nikdo z námi
dotázaných
nepamatuje,
že by někdo z Malenovic
v minulosti něco podobného
dokázal.
Přejeme ti tedy hlavně
zdraví a chuť, aby ti to tak
skvěle a s takovým elánem šlapalo i nadále,
Kamzíku!

Lysohorští nedělní O.

CVČ U Rosničky informuje
Milí přátelé Rosničky,
listopad utekl jako voda a blíží se pro nejenom děti nejkrásnější období roku. Než se rozepíšu o plánovaném prosinci, ráda bych se ohlédla
za listopadem. Ač jsme měly v naší Rosničce nuceně zavřeno, tak jsme
nezahálely. Za teplejších dní jsme provedly zkrášlovací práce okolo Obecního domu a obecního úřadu, vysadily nové listnaté i jehličnaté stromečky a keře, namalovaly
kameny a Sylva dodala skalkovou keramiku. On-line proběhl prodej a distribuce keramiky
a sad k předadventnímu tvoření. V půli prosince spustíme prodej keramiky vánoční. Adventní dílnu jsme uskutečnit nemohly, ale pravděpodobně bude letos alespoň jedna akce, a to
Vánoční běh Malenovicemi. Více informací bude aktuálně na FB a webu Rosničky a Obce
Malenovice.
Pro maminky malých dětí do šesti let
mám výbornou zprávu. Pokud se zásadně
nezmění epidemiologická situace, budeme moci otevřít dopolední hernu právě pro
děti do šesti let. Více info na FB Rosnička
Malenovice a webu www.urosnicky.eu .
Ježíšek v herně byl letos plánovaný
na 16. 12. odpoledne, je možné, že jej posunu do dopolední herny. Nechci nic slibovat, sledujte, prosím, FB a web.
Pevně věřím, že se v lednu na Rosničce potkáme i s dětmi v kroužcích, že
proběhne plánovaná burza, že se vše vrátí
do „starých kolejí“.
S přáním poklidně stráveného adventního času, kouzelných vánočních
svátků a úspěšného nového roku 2021
teta Blanka

Kombinace krásného podzimního počasí,
atraktivních turistických tras a protiepidemických opatření výrazně omezujících ostatní
možnosti společenského vyžití bohužel znovu
a opakovaně vyhrotila problém s parkováním
v naší obci.
Situace jistě není kritická jen u nás v Malenovicích, obdobné komplikace hlásí i ostatní
obce v Beskydech a obrázky ucpaných, auty
obležených cest vídáme v televizním zpravodajství prakticky ze všech koutů republiky.
Lidé nemohou do nákupních center, posiloven
a sportovišť, divadel, restaurací ani na návštěvy
– a tak o to více vyrážejí do přírody. Jednotlivé
obce pak dle svých možností hledají řešení, ale
ta bohužel nejsou tak jednoduchá, jak bychom
si nejspíš všichni přáli. Obce jsou svázány legislativou, mají omezené finanční možnosti a zároveň nejsou „nafukovací“ – ostatně vzpomeňme
na jarní vlnu epidemie, kdy některé samosprávy
vysloveně zakazovaly turistům nejen parkování, ale i vjezd do obce. To je už hodně extrémní
a vlastně i zoufalé řešení, jenže lze to vůbec
jinak? Lze, ale jako vždy – je to především „o lidech“. A pravidla jsou dána jasně.
Předně je třeba říci, že samotný nedostatek
legálních parkovacích míst nikoho v žádném
případě neopravňuje k parkování nepovolenému. V této souvislosti asi stojí za to připomenout, že ani v úsecích, které nejsou přímo
osazeny zákazovými značkami, není možné
automaticky parkovat kdekoli a jakkoli. Některé
zákazy vyplývají přímo ze zákona č. 361/2000
Sb. o pozemních komunikacích. Ten v § 25,
odst. 3 výslovně stanoví, že „při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy“. Jinými slovy
– pokud obousměrná komunikace nezůstane

vedle zaparkovaného vozidla široká alespoň 6
metrů, dostává se řidič do rozporu se zákonem.
Tento zákaz rozhodně není nějakým samoúčelným nástrojem ke zbytečné perzekuci řidičů.
I cesty v odlehlejších částech obce totiž vedou
k chatám a trvale obydleným objektům. A kdyby
nedejbože hořelo, mohli by hasiči leckdy přes
barikádu zaparkovaných aut jen zpovzdáli přihlížet katastrofě. Obdobný problém by pak měla
i sanitka či horská služba.
O nic „správnější“ není ani parkování vedle lesních cest, na manipulačních lesáckých
plochách, na obratišti autobusu v Hutích
a v podstatě kdekoli „mimo asfalt“. Zde se totiž k výše zmíněnému přidává porušení zákona
č. 289/1995 Sb., o lesích, který v § 53 odst. 1
písm. g), stanoví, že „přestupku se dopustí ten,
kdo v rámci obecného užívání lesa v lese bez
povolení poruší zákaz vjezdu a stání motorovým vozidlem. Za tento přestupek může uložit
orgán státní správy lesů pokutu až do výše
5.000 Kč“. A pokud by záležitost byla řešena

jako správní delikt, může se pokuta vyšplhat až
k částce 100 tisíc korun.
Návštěvníci hor mohou v Malenovicích využít
placené obecní parkoviště „Na Konečné“ nebo
soukromé u hotelu Petr Bezruč. Pokud jsou tato
místa obsazena, nezbývá než zaparkovat níže,
tedy na parkovišti u hospody Pod Borovou či
u Obecního domu. Nebo využít hromadnou dopravu – nechat auto dole ve Frýdlantě a do Malenovic přijet autobusem. Záměrem obce je
kapacitu parkovacích míst postupně rozšiřovat,
i ona je však při tom limitována územním plánem, jednáním s vlastníky pozemků i svými finančními možnostmi.
Zákony zkrátka platí pro všechny. Pro rodiny
na výletě i pro ty, kteří potřebují po práci trhat
tréninkové rekordy a nahánět počty výstupů.
Parkování co nejblíž Lysé rozhodně nelze pokládat za něco, na co má kdokoli automatické
právo či nárok za každou cenu. Zvlášť tehdy,
pokud jsou tím omezováni, obtěžováni a ohrožováni trvale žijící obyvatelé.

Už rok třídíme jedlé tuky a oleje
Vánoční období je neodmyslitelně spojeno
s výborným jídlem. Ať už na štědrovečerní tabuli smažíte rybu, kuře nebo bílé klobásky,
jistě při tom spotřebujete nemalé množství
oleje či tuku. Ve fritéze nebo na pánvi ho každoročně použijeme několik litrů a pak přemýšlíme, co s ním.
Do odpadkového koše? Do toalety? Správná odpověď je za c). Do kontejneru na sběr
oleje! I v obci Malenovice se nachází popelnice určené po sběr použitých jedlých olejů
a tuků. Ať už tedy použijete olej nebo sádlo,
odneste tuk do popelnice. Je to skutečně jednoduché, olej slijete do plastové lahve a až
půjdete vyhodit balicí papíry od dárečků,
vezměte plnou láhev s sebou. Kde najdete
svou nejbližší popelnici, se dozvíte na webu
tridimolej.cz.
Proč je vlastně užitečné olej třídit? Zabráníte ucpání odpadů v domácnosti, stejně jako
ucpání celých kanalizačních sítí. Vánoce jsou
pro čističky odpadních vod náročné období,
protože kromě vody přitéká také obrovské
množství olejů a tuků, které ztěžují správné
přečištění vody. Náklady na čištění odpad-

ních sítí by se mohly lépe využít jinde. Jedlé
tuky a oleje se recyklací také stávají hodnot-

nou surovinou pro výrobu biopaliv druhé generace a letadlového paliva.

Mladí hasiči z Malenovic 2020

Zjara tohoto roku proběhl nábor mladých
hasičů. Po roztřídění dětí do jednotlivých kategorií probíhaly tréninky již tradičně v pátky.
Naše řady vedoucích doplnily dvě odchovankyně starších žáků, které obohatily tréninky
rozcvičkami a zábavou pro děti. Za což Gabce
a Rozárce děkujeme. Letos jsme měli jedno
mini a dvě družstva mladších žáků.
Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace se Moravskoslezská liga mladých hasičů
letos nekonala. Ale i tak jsme se zúčastnili
osmi pohárových soutěží, a to v těchto lokalitách: Vyšní Lhoty, Rychaltice, Nýdek, Lučina,
Oprechtice, Brušperk, Petřvaldík, Trojanovice. V kategorii mini jsme téměř všude brali 1.
místo, jen výjimečně jsme tu radost přenechali
jinému mini týmu. V kategorii mladší žáci jsme
z osmi navštívených soutěží byli vždy na stup-

ních vítězů a většinou tam skončila obě naše
družstva.
Družstvo starších žáků se letos nepodařilo
poskládat z důvodu věkové mezery mladých

hasičů v našem sboru. Příštím rokem je v plánu
i družstvo v této kategorii, kde z důvodu věku
přejde téměř celé naše družstvo „A“ z kategorie
mladší žáci.

Informace obecního úřadu
• Úřední hodiny pro přímý kontakt s veřejností zůstávají dle vládního
nařízení omezeny na pondělí a středu 10.00–12.00 a 13.00–16.00.
Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci využívejte, prosím, pro komunikaci s úřadem přednostně formu telefonickou či mailovou
(lze pochopitelně i mimo výše vymezené hodiny, v běžné pracovní době
úřadu).
• Letošní mikulášská nadílka a slavnostní rozsvěcení vánočního
stromu kvůli platným omezením nebudou moci proběhnout obvyklým
způsobem. Pro malenovické děti do deseti let však svatý Mikuláš
ve spolupráci s obecním úřadem a CVČ U Rosničky připraví alespoň
balíčky, které budou k vyzvednutí v CVČ U Rosničky od středy 2.
12. do pátku 4. 12. v čase 8–12 a 16–18 hodin.
• 14. zasedání zastupitelstva obce Malenovice je plánováno
na čtvrtek 17. prosince od 18.00 v sále Obecního domu.

• Svoz odpadu podle pravidelného harmonogramu se uskuteční 21.
prosince a v novém roce pak poprvé 11. 1. (sudé pondělí). Mimořádný
svoz je domluven na sobotu 26. prosince.
• Obecní kalendáře budou do schránek distribuovány ve druhé půli
prosince.
• Obecní úřad bude se závěrem roku provádět zpětnou kontrolu místních poplatků za roky 2018, 2019 a 2020. Vyzýváme v této souvislosti
občany a majitele rekreačních chat, kteří dosud neuhradili místní poplatky
za odpad, aby tak bezodkladně učinili a vyhnuli se tak případným sankcím.
• Vzhledem k nepříznivým a nejistým prognózám vývoje epidemiologických opatření byl obecní úřad nucen zrušit konání Obecního plesu,
který se měl uskutečnit 15. ledna příštího roku.
• Obecní úřad Malenovice přeje Vám všem krásný advent, požehnané vánoční svátky a hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce.

