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Červen 2020

Malenovice

PANKRÁC NA SNĚHU: Tři „zmrzlí“ květnoví světci dostáli letos svému označení více než doslova. Zatímco ještě v pondělí 11. května ukazoval teploměr přes dvacet stupňů, svatý Pankrác na druhý den přinesl do rozkvetlých Malenovic sníh.
O celý týden tak překonal i loňský sněžný „rekord“ z 5. května.

Upozornění k zaplacení místního poplatku za odpady

slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
samozřejmě nechci nic zakřiknout, ale po téměř čtvrt roce nejistoty a omezení si snad
nyní, na počátku prvního letního měsíce, můžeme říct, že to nejhorší máme úspěšně za sebou. Že jsme koronavirovou krizi zvládli a opět můžeme o něco svobodněji dýchat. Doslova.
Roušky sice stále (a nejspíš na dlouho) zůstanou nedílnou součástí našeho šatníku, ale
povinnost jejich nošení i další restrikce se přece jen víc a víc uvolňují.
Pokud vše půjde dobře, a já věřím, že ano, pak se i obecní společenský, kulturní a sportovní život brzy vrátí do běžných kolejí. Od 11. května se již rozjely alespoň některé aktivity
CVČ U Rosničky, a i když vládní omezení kapacity akcí neumožnilo ještě ani konání Dětského dne a Vaječiny, snad už to bylo naposled. Blížící se prázdniny a především borovskou
pouť už si snad budeme moci užít společně a naplno.
Děkuji vám všem, že jste to tak skvěle zvládli, a přeji vám krásný červen.


Pavel Kuběna, starosta

Obecní úřad Malenovice, jako správce
místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů, příslušný
k jejich vyměření, vybírání a případnému vymáhání v obci Malenovice, touto cestou upozorňuje na splatnost poplatku, která byla pro
občany s trvalým pobytem v obci 31. 3. 2020.
Dle zákona upravujícího správu daní a poplatků č.280/2009 Sb., daňový řád, už není povinností správce poplatku posílat neplatícímu
poplatníkovi výzvu k zaplacení v náhradním
termínu. Řádné a včasné placení poplatků si
proto musí každý z poplatníků hlídat sám.
V případě prodlení může obecní úřad dle
platné vyhlášky zvýšit poplatek platebním výměrem až na trojnásobek. K případné exekuci
postačí zaslání platebního výměru.
Roční sazba poplatku u fyzických osob,
které mají v obci trvalý pobyt, činí 450 Kč
za osobu. Ti, kteří tak dosud neučinili, mohou poplatek uhradit bezhotovostně na číslo
účtu 107-6963890277/0100 (do poznámky
je třeba uvést číslo popisné) nebo osobně

na obecním úřadu.
Dále upozorňujeme, že termín úhrady poplatku za odpady pro majitele rekreačních objektů je do 30. 6. 2020, přičemž sazba tohoto
poplatku činí 500 Kč za objekt.
Důrazně také znovu vyzýváme k třídění
a respektování pravidel a podmínek pro odkládání odpadu. Kontejnery na směsný od-

pad nenahrazují sběrný dvůr a nejsou určeny
pro objemný odpad, stavební suť či odpad
nebezpečný. Není přípustné ani odkládání jakéhokoli odpadu vedle sběrných nádob, což
platí i pro odpad tříděný. Veškeré takovéto
nezodpovědné jednání představuje pro obec
nemalé náklady navíc a ve výsledku je tak
zaplatíme všichni.

informace obecního úřadu
Svoz nebezpečného
a objemného odpadu
Termín svozu nebezpečného a objemného
odpadu byl přesunut na sobotu 27. června
2020. Kontejnery budou přistaveny v 8.30–
8.45 hodin na Konečné a 8.55–9.10 na parkovišti před Obecním domem.

Žádost o dotaci

Obec Malenovice podala žádost o dotaci
přes MAS z Programu rozvoje venkova
na pořízení 13 zásahových obleků pro
JPO-V a na elektronickou úřední desku
(Celková hodnota požadované dotace,
kterou může obec získat, se blíží 400 000,
spoluúčast je 20 %). První kolo hodnocení
v MAS dopadlo úspěšně, o dalším budeme
informovat.

Změna územního plánu č. 3
Zastupitelstvo obce na svém 10. zasedání dne 21. 5. rozhodovalo o požadovaných
návrzích občanů v rámci pořizování změny
územního plánu, které bylo možno podávat
do konce května minulého roku. V návaznosti na odborné stanovisko odboru územního rozvoje stavebního úřadu a po zvážení
jednotlivých návrhů bylo k dalšímu prověření
schváleno 18 z celkem 28 podaných žádostí.
Z toho 10 v omezeném rozsahu. Zastupitelstvo rovněž rozhodlo, že změna územního
plánu bude pořizována s prvky regulačního
plánu, platnými pro celé území obce.

Zasedání zastupitelstva

11. zasedání Zastupitelstva obce Malenovice se uskuteční ve čtvrtek 25. června od 18
hodin v sále Obecního domu.

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.

CVČ U Rosničky informuje

Centrum Rosnička už se rozběhlo
Milé děti, rodiče, přátelé Rosničky,
od pondělí 11. května nám bylo vládou dovoleno opět částečně znovuotevřít naše centrum a hned jsme toho využili. Probíhají výuky
keramiky, šití, výtvarky a jazyků, jóga a zdravotní cvičení. Prozatím nemohly být otevřeny
tanečky pro děti a volná herna. Po dohodě
s lektorem se do konce tohoto školního roku
ruší kurz kytary. Abychom nahradili co nejvíce odpadlých lekcí, bude výuka na Rosničce

VSTAVAČ MUŽSKÝ: (Orchis mascula) – další botanický klenot z Malenovic. Tato
orchidej kvete zhruba o měsíc později než její „bledý“ příbuzný. Stejně jako ostatní
vstavačovité rostliny je tzv. mykotrofní, ke své výživě totiž potřebuje symbiózu s mikroskopickými houbami žijícími na jejích kořenech. Proto je nejen přísně zakázané,
ale prakticky i nemožné je přesazovat. O to více jsou cenná a nenahraditelná jejich
přirozená stanoviště.

probíhat až do konce června.
Jarně-letní burzu musím, bohužel, zrušit,
v plánu je burza podzimní, v termínu 12.–16.
října. Rezervovaná prodejní místa prodejců
z jarně-letní burzy přesunu na podzim. Včas
dám vědět podrobnější informace.
Vzhledem k nepředvídatelnosti vývoje situace ohledně nákazy koronavirem definitivně platí, že všechny rosničkovské tábory budou letos pouze příměstské s každodenním

návratem dětí domů.
Všechny rodiče dětí,
jichž se týkají změny
ve výuce a organizaci táborů, budu kontaktovat mailem.
Tímto bych chtěla poděkovat dětem a jejich rodičům, kurzistům a lektorům za dodržování hygienických nařízení.
Přeji všem slunečný červen plný vůní třešní a jahod. 
teta Blanka

