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Červen 2020

Malenovice

Od srpna ke Korýtku jen pěšky nebo na kole
slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
jeden z nejčastěji opakovaných citátů na světě pochází z Exupéryho knížky Malý princ
a zní: „Co je důležité, je očím neviditelné.“ Je to jistě myšlenka krásná, hluboká a narazit
na ni můžete opravdu leckde. Mně osobně se naposledy vybavila, možná trochu překvapivě,
při poslední schůzi zastupitelstva. Zazněla zde totiž výtka, že se současné vedení obce málo
zaměřuje na věci, které jsou vidět, a místo toho řeší to, co příliš vidět není. No, kus pravdy
na tom jistě bude. Podstatný je však důvod, proč tomu tak je.
Abychom totiž mohli vůbec požádat o dotace, dejme tomu na nový chodník, je potřeba
splnit nejprve dotační podmínky. Mimo jiné mít například schválený tzv. Strategický plán.
Dokument, pro běžného občana možná nezajímavý až „neviditelný“, pro žádost o dotaci však
bohužel nezbytný. A ten se sám nevytvoří. Stejně jako se sama nepodá a nezadministruje ani
ona žádost – v případě, že už je vyhlášena nějaká vhodná výzva.
Abychom měli kde vybudovat nová záchytná parkoviště, je potřeba nejprve zařadit tyto
plochy do územního plánu, domluvit se s vlastníky na výkupu, protože obec v současnosti
vhodnými pozemky nedisponuje, zpracovat projekt a vyřídit všechna potřebná povolení.
Aby obec mohla řádně fungovat, měla by mít také v pořádku všechny administrativní záležitosti – všechny ty nudné směrnice, vyhlášky, pasporty a další dokumenty, u nichž je
potřeba, aby byly aktuální a odpovídaly realitě i platné legislativě.
To všechno jsou věci, které nejsou příliš vidět, bez nichž to však nejde. Dobrou zprávou
však je, že tyto „neviditelné“ aktivity nás již nyní posouvají kupředu:
Díky konečně zpracovanému a schválenému Strategickému plánu jsme mohli podat žádost o dotaci na pořízení elektronické úřední desky a 13 zásahových obleků pro jednotku
hasičů. Náš projekt úspěšně prošel hodnocením v MAS Frýdlantsko-Beskydy a postupuje
dále na Státní zemědělský intervenční fond. V letních měsících již také začnou fyzické práce
na zpoplatnění parkoviště na Konečné a na kultivaci separačního hnízda u Tkáčů. Pokračujeme také v práci na Změně územního plánu č. 3, dokončuje se prodloužení studie odkanalizování obce do Frýdlantu a připravujeme další projekty.
I já bych si samozřejmě přál, aby všechny tyto věci běžely rychleji a jednodušeji, bez složité byrokracie. Na druhou stranu smyslem naší práce není dělat věci na efekt, tak aby byly
především vidět, ale dělat je pořádně. A o to se snažíme.
Přeji vám všem prosluněné a pohodové léto.
Pavel Kuběna, starosta

Na základě jednání s Lesy ČR a správou
CHKO bude od srpna letošního roku cesta
ke Korýtku osazena značkou typu B11 (zákaz
vjezdu všem motorovým vozidlům). Zespoda
u chaty Rosa, shora za odbočkou k pomě (viz
mapka).
Občané, kteří mají své nemovitosti za těmito značkami, mohou vyřídit bezplatně výjimky

z tohoto zákazu na Lesní správě Frýdek-Místek. Bližší informace o možnostech podání žádosti najdete na webové adrese https://lsfrydekmistek.lesycr.cz pod odkazem „Informace
k výjimkám vjezdu“ nebo u pana Radima Stanovského na tel. 956 110 107 (v pracovních
dnech, 6.00–15.00).
Věříme, že tímto opatřením dojde nejen

ke zvýšení bezpečnosti – zvlášť v zimních měsících, kdy tam často musí nerozvážné řidiče
tahat traktor, ale zamezí se také parkování
u Korýtka, což je jedno z nejhezčích turistických odpočívadel u nás, z nějž je však nyní
spíše nevzhledné parkoviště. Příroda, pěší
turistika a cykloturistika by v této lokalitě jistě
měly mít přednost před pohodlností motoristů.

Poslední rozloučení s Alešem Buksou
Ve čtvrtek 11. června proběhlo v kostele svatého Ignáce na Borové v úzkém kruhu rodiny a přátel poslední rozloučení s panem Alešem Buksou, který pro obec
Malenovice vykonal mnoho dobrého a zůstane v historii obce natrvalo zapsán nejen
jako čestný občan, ale především jako dobrý člověk.
Obecní úřad, zastupitelstvo a starosta obce Malenovice vyjadřují i touto cestou
hlubokou upřímnou soustrast.
Paní Zdenka Buksová s rodinou děkuje za všechny projevy soustrasti, množství
květin, kondolencí i osobních vzpomínek, které ji v této těžké životní situaci velmi
dojaly a přispěly k důstojnému rozloučení v soukromí a klidu.

CVČ U Rosničky informuje

CVČ U Rosničky připomíná:
- letní rosničkové tábory poběží dle plánu.
- ještě jsou k dispozici dvě volná místa na Turisťáku II a jedno volné místo
na Klučičím táboře (pokud máte zájem, můžete se ještě přihlásit, on-line
přihláška je na www.urosnicky.eu).
- v novém školním roce 2020/2021 budou kroužky na Rosničce probíhat ve stejných dnech
a časech jako letos. Pokud máte zájem, můžete se již hlásit (on-line přihláška je na www.
urosnicky.eu).

Přestože soutěžní sezóna začala letos se značným zpožděním, podařilo se mladým hasičům z Malenovic dosáhnout
hned několika medailových umístění. Na snímku útok družstva Mladší B na soutěži ve Vyšních Lhotách.

informace obecního úřadu
Pouť v Malenovicích – proběhne letos 1. a 2. srpna. Ve spolupráci
s ČRo Ostrava připravujeme na sobotní odpoledne pouťovou veselici
na hřišti u Obecního domu a také
pouťový jarmark, kde bychom chtěli
opět jako loni (tentokrát na oba dny)
soustředit prodejce typu farmářských
trhů a regionálních a řemeslných výrobků.

intervenční fond a máme velkou
šanci získat touto cestou dotaci až
376 000 Kč.

Zastupitelstvo na svém 11. zasedání schválilo Závěrečný účet obce
Malenovice za rok 2019. Dle účetní
závěrky hospodařila obec v loňském
roce s kladným výsledkem, podařilo
se ušetřit celkem 5 732 184,22 Kč,
čímž se více než zdvojnásobil stav rezerv na obecním účtu.

Probíhá kontrola řádného odvádění rekreačních a ubytovacích poplatků za roky 2018 a 2019, místního
poplatku z pobytu za letošní rok a také
zpětná kontrola poplatků za odpad.

Žádost o dotaci ve výši 80 %
prostřednictvím MAS Frýdlantsko-Beskydy – na pořízení elektronické
úřední desky a 13 ks hasičských obleků – byla výběrovou radou a výkonnou radou doporučena k podpoře. Náš projekt tedy postupuje dále,
rozhodovat bude Státní zemědělský

Pokračují přípravné práce na zpoplatnění parkoviště u Rajské boudy a kultivaci separačního hnízda
u Tkáčů. Samotná realizace by se
měla uskutečnit v průběhu července
a srpna.

Očkování psů – přesunuto po domluvě s MVDr. Konvičkou na září.
O přesném termínu budeme informovat.
Ke konci června zrušila obec účet
u České spořitelny. Veškeré případné platby, prosím, směřujte na účet:
107-6963890277/0100 – Komerční
banka, a.s. pobočka Frýdlant nad Ostravicí.

Kominické práce je možné objednat na obecním úřadu. Termín je
domluven na 21. a 23. srpna, v případě velkého zájmu bude přidán termín
další.
Obecní kalendář ke 30. výročí
samostatnosti obce – Opětovně
se obracíme na občany s výzvou, či
spíše prosbou o poskytnutí fotografií nebo dalších dobových materiálů,
dokládajících třicet posledních let života v obci. Obecní kalendář pro příští rok totiž plánujeme věnovat právě
30. výročí opětovného osamostatnění obce. Děkujeme za vaši ochotu
a spolupráci.
E-mailová komunikace s občany
– V rámci zefektivňování komunikace
s občany plánuje obecní úřad rozšířit
rozesílání zpráv i na e mailovou formu.
Zájemce o tento způsob informování
žádáme, aby na adresu obec@malenovice.eu poslali zprávu ve znění:
Souhlasím, aby na mou e-mailovou
adresu byly zasílány informace obecního úřadu v Malenovicích.

