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Malenovice

Rosnička uspořádala osm táborů
slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
doba prázdnin a dovolených pomalu (ale jistě) končí, děti se vracejí do školních lavic a dospělí
zpátky ke každodenní práci. Babí léto sice slibuje ještě řadu prosluněných odpolední, ranní chlad
už ovšem dává tušit nástup podzimu. Čas zkrátka neúprosně běží dál a máme tu září.
Rád bych se ovšem na tomto místě přeci jen ještě ohlédl za uplynulým srpnem. Přesněji
za jeho začátkem, který jako každoročně patřil borovské pouti. Tradičně, a přesto letos trošku
jinak. Věřím, že inovace v podobě obecního jarmarku, zaměřeného na regionální a řemeslné
výrobky, i večerní zábava s živou hudební produkcí u Obecního domu, byly vítaným zpestřením
pouťového veselí. Podle vesměs pozitivních ohlasů soudím, že by tak mohla být založena (či
spíše obnovena) pěkná tradice. Příští rok se rozhodně pokusíme akci ještě rozšířit a zdokonalit.
S koncem léta ale jistě nekončí život v obci. Naopak – nadcházející podzim s pošmournými
a čím dál delšími večery je ideálním obdobím pro sousedská setkávání. První z nich – Posvícení
aneb sousedské posezení, spojené s kláním o nejchutnější pečený a nejlahodnější tekutý výrobek z podzimních plodů, je plánováno hned na sobotu 14. září. V říjnu nás pak čeká ochotnický
festival Figa borová, v listopadu Svatomartinské posezení a následovat budou další obecní akce,
na kterých se, doufám, společně sejdeme v co nejhojnějším počtu.
Přeji vám všem krásný a pestrý podzim a dětem úspěšné vykročení do nového školního
roku… 
Pavel Kuběna, starosta

Milé děti, milí rodiče, milí přátelé Rosničky,
s koncem srpna končí nejen letní prázdniny, ale
také příměstské tábory v Rosničce. Během léta
pořádala Rosnička celkem osm různých táborů,
na kterých jsme přivítali okolo 150 dětí. Některé
děti s námi trávily již několikátý tábor, jiné byly
na táboře poprvé, ale všechny, nám lektorům,
hodnotily tábory „na desítku z deseti“. (Dobře,
přiznávám, pár dětí nám dalo známku 9,5).
V červenci proběhl Zážitkový tábor s výukou
golfu, Tábor pro předškoláčky, Výlety s přespáním
na hotelu Súkenická a Sportovní tábor na tajné
téma. V srpnu děti statečně ušlapaly celkem 50 km
za pět dní během Výletů za poznáním II, poté se
celý týden sochalo na Keramickém táboře a jako
poslední proběhlo tradičně Tvoření pro dívky, kdy
holčičky a slečny šily, vyráběly krásné lucerny, odlévaly svíčky, vyráběly květinové brože, aj.
Tímto bych velice ráda poděkovala všem lektorům, pomocníkům a dětem za krásné léto bez
úrazů a rozepří, které jsme si všichni užili. Děti
byly skvělé a už teď se těšíme na další léto (chystáme novinky, budeme s předstihem informovat).
Společně s koncem prázdnin začíná nový
školní rok. Ten rosničkový začne 16. 9., ale už

Malenovický pamětník

Střípky z kroniky a historie obce – IV.
Tož nám zase začala škola. Dva prázdninové měsíce se překulily jako nic a je to zase tu.
No, i když „tu“… To vlastně tak úplně ne. V Malenovicích je sice spousta žáků a studentů, dokonce i nějaké ty učitelky a učitelé, ale se školou
už je to slabší. Nebylo tomu tak ovšem vždycky.
Hned v úvodu obecní kroniky se o počátcích
vzdělávání v Malenovicích dočteme: „Kdy byla
založena první škola, nám není rovněž známo,
avšak možno předpokládat, že stojí jistě tak
dlouho jako kostel a patří k nejstarším školám
okresu. – Stará dřevěná škola měla podle ústního podání stát v oněch místech, kde jest nyní
zařízena farská zahrada. V r. 1810 byla škola
na nynějším místě z cihel a kamení nově vystavěna a v r. 1856 o 4 m rozšířena, jelikož se jevil
nedostatek místa. Do této farní školy chodily děti
z Malenovic, St. Hamer, N. Vsi, Pržna a Lubna.“
Na sklonku 19. století se pak škola přemístila
od kostela dolů. Tam, kde dnes najdete obecní úřad: „Teprve v r. 1899 přikročeno ke stavbě nové školní budovy pod Borovou na nátlak
vyšších úřadů. Jelikož bylo asi 240 dítek školou
povinných, tu byla nutná stavba trojtřídní školy,
jak také se strany školních úřadů nařízeno bylo.“
Nezůstalo však jen u školy národní. „Počátkem ledna r. 1920 byla ve zdejší obci zřízena
pokračovací škola hospodářská, která v r. 1921
dostala název Lidová škola hospodářská. Účelem této školy jest, aby jednak po ukončení
všeobecné povinnosti školní prohloubeno bylo
všeobecné vzdělání mládeže venkovské nabyté
na školách národních, jednak připravovati k příštímu praktickému životu tím, že doplňují její vědomosti nejdůležitějšími částmi zemědělské nauky
a jest přípravou k návštěvě nižších škol zemědělských. Vyučuje se 3krát týdně pravidelně od 4–7

hodin večer od 1. listopadu do konce března.“
Význam Malenovic v okresním měřítku školství
dokládá zápis z roku 1924: „V pondělí 30. června
konána v budově zdejší obecné školy slavnostní
členská schůze učitelské jednoty frýdecké, která
zde oslavovala 30leté jubileum trvání učitelské
jednoty na Frýdecku. – Jelikož učitelský spolek
založen v r. 1894 na Borové, proto jubilejní schůze pořádána v Malenovicích. Schůze se zúčastnilo asi 60 členů (mezi nimi 5 hostů). Po schůzi byl
společný oběd u Drabiny a odpoledne přátelská
zábava, která trvala až do večera.“
V témže roce rozhodla místní školní rada o potřebě rozšíření školní budovy. Ovšem ani za první
republiky nešlo vždy všechno úplně hladce a idylicky. Z přístavby sešlo, respektive projekt byl odložen
a teprve na počátku školního roku 1928/29 proběhlo slavnostní otevření a „slavnost zahájena mužským sborem pozvaných učitelů z okolních škol“.
V nově rozšířené budově našlo se místo
i na mléčnou jídelnu, která tak mohla být otevřena hned 1. prosince 1928: „Vaří se denně pro 50
chudých a nemajetných dětí mléko, kakao a různé polévky. Na kuchyni přispívá ministerstvo
soc. péče a okresní péče o mládež ve Frýdku.“
Těžké časy přišly (nejen pro malenovickou
školu) s nástupem protektorátu: „Českému školství věnovali Němci zvláště bdělou pozornost.
Omezili vyučování v češtině, zavedena od 1. září
1940 povinná němčina (i v 1. post. roč.), vyučování
dějepisu a literatuře zastavili vůbec a v zeměpisu
připustili jen vyučování o Říši. Školství a učitelstvo
postavili pod ostrý dozor, nepohodlné odstraňovali
a zavírali. (…) Učitelé byli nuceni učiti se německy
a choditi do kursů, jež pro ně byly pořádány. Např.
učitelé z Malenovic museli chodit 2x týdně do kursů
němčiny v Pržně. Běda učiteli, který by se opovážil

promluviti česky na místeckého hejtmana Beera.“
Poválečný vývoj politický, jak jej zachycuje
obecní kronika, promítá se právě do oblasti školství velmi zřetelně. V padesátých letech se tak
dočteme o založení pionýrské organizace, SRPŠ,
ale také třeba o družbě místního žactva s ostravskými havíři: „Po celý rok (1958) byla vzájemně
utužována družba mezi horníky dolu Hlubina
v Ostravě a místními žáky. Horníci věnovali zdejší
škole kromě uhlí i gramorádio v hodnotě 3.000 Kč.
Na oplátku jim žáci zdejší školy sehráli divadlo.“
Historie školy v Malenovicích končí v polovině sedmdesátých let minulého století. Posledním dnem, kdy žáci zasedli do jejích lavic, byl
27. červen 1975. I po více než 40 letech žije
však mezi námi řada těch, kteří (jak už to bývá)
na malenovickou školu rádi vzpomínají. Například prvňáci z roku 1959 se takto sešli letos
16. května po úctyhodných 60 letech. A jen tak
na okraj – k jejich ročníku kronika uvádí: „Chování žáků bylo dobré. Jak ve škole, tak i mimo
školu nebylo u žáků žádných těžkých přestupků. S prospěchem musíme býti spokojeni.“
No když musíme, tak musíme. A příště něco
o divadle, když bude to výročí…

Den
Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Čas
08.00 – 12.00
15.30 – 18.30
16.00 – 17.00
16.00 – 17.00
17.15 – 18.45
19.00 – 21.00

Lekce
volná herna
dramatický kroužek (sudé týdny)
zobcová flétna (dvě skupinky dětí)
keramika mladší děti (možno i děti s rodiči)
keramika starší děti
keramika pro dospělé

Věk
děti s rodiči
7 – 15 let
6 – 15 let
6 – 9 let
9 – 15 let
dospělí

Lektor
Blanka Dužíková
Petra Vlčková
Jana Janečková

Telefon
724 144 368
737 238 306
724 144 368

Sylva Holáňová

720 950 349

Sylva Holáňová

720 950 349

18.30 – 19.30
08.00 – 12.00
13.00 – 13.45

zdravotní cvičení
dospělí
volná herna
děti s rodiči
kytara trampská – začátečníci (sudé týdny) 7 -15 let

Monika Žídková
Blanka Dužíková

608 239 096
720 950 353

13.55 – 14.40
14.45 – 15.30
15.30 – 17.00
16.00 – 18.00
16.00 – 18.00

kytara trampská – pokročilí (sudé týdny)
kytara trampská - dospělí (sudé týdny)
španělština pokročilí
tvořivé šikulky (lichý týden)
kurz šití a patchworku pro děti (sudý týden)

7 -15 let
dospělí
dospělí
7 – 15 let
7 – 15 let

Vít Šošolík

602 823 826

Petra Páleníková
Sylva, Blanka
Sylva Holáňová

728 253 110
724 144 368
720 950 349

17.00 – 18.30
18.30 – 20.00
16.00 – 16.45
17.00 – 17.45
15.30 – 18.30
08.00 – 12.00
16.00 – 19.30
15.30 – 16.30
15.00 – 15.40
15.00 – 16.30
15.00 – 17.30
16.30 – 18.00
18.00 – 19.30
15.00 – 16.00
18.30 – 20.00
08.00 – 12.00
10.00 – 11.30
16.00 – 17.30
17.30 – 19.00
16.00 – 17.00
17.00 – 18.30
18.00 – 19.00
13.00 – 15.45
08.00 – 12.00
13.00 – 14.30

angličtina mírně pokročilí
španělština
tanečky 1. skupina
tanečky 2. skupina
volná herna
volná herna
patchworkové kurzy
atletický trénink - nutno tel.domluvu!
zpěv 1. skupina
zpěv 2. skupina
volná herna
angličtina pokročilí
angličtina pro věčné začátečníky
Kung Fu - mladší děti
Sebeobrana pro dospělé
volná herna
angličtina s možností hlídání dětí
angličtina mírně pokročilí
angličtina středně pokročilí
výtvarka 1
keramika s volnou hernou
břišní tance s možnosti hlídání dětí
kytara trampská (sudé týdny)
volná herna
kytara trampská – začátečníci (sudé týdny)

dospělí
dospělí
4 – 6 let
6 – 10 let
děti s rodiči
děti s rodiči
dospělí
10-99 let
3 - 6 let
7 - 15 let
3-15 let
dospělí
dospělí
6 - 10 let
dospělí
děti s rodiči
dospělí
dospělí
dospělí
5-9 let
9-15 let
dospělí
7-15 let
děti s rodiči
7-15 let

Petra Páleníková
Petra Páleníková

728 253 110
728 253 110

Jana Ramíková

602 709 145

Blanka Dužíková
Blanka Dužíková
Sylva Holáňová
Barbora Mikušová

724 144 368
724 144 368
720 950 349
739 420 189
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Fyzioterapie Mgr. Monika Žídková

Divokým Kurdistánem

Informace obecního úřadu

Pátek 06.09.2019 18:30
Obecní dům Malenovice

• Zveme všechny občany na 6. zasedání zastupitelstva obce Malenovice, které se uskuteční
ve čtvrtek 12. září od 18.00 v sále Obecního domu.
• Dne 20. srpna byla podepsána smlouva
se společností Aquecon na zpracování Studie
odkanalizování obce Malenovice. Termín vyhotovení studie je 4 měsíce, náklady na pořízení
pokryje ze 75 % dotace krajského úřadu. Studie bude důležitým podkladem pro další rozhodování v otázce řešení odpadních vod v obci.
• Potraviny pod Borovou budou od září
otevřeny pouze dopoledne, tedy po–pá 6.30–
11.00, so 7.00–11.00.
• Sběr nebezpečného odpadu se uskuteční dne 19. 10. od 8.00 do 8.30 na parkovišti
u Rajské boudy a od 8.40 do 8.55 na parkovišti
u Obecního domu.

Fyzioterapeutka Monika Žídková
povídá o její práci
v utečeneckém táboře v Kurdistánu,
o místní přírodě, památkách,
Jezídech a jejich životě 5 let po masakru

www.monikazidkova.eu

Posvícení v Obecním domě – přijďte
posedět, ochutnat a třeba i vyhrát…
Obecní úřad ve spolupráci s CVČ U Rosničky pro vás na sobotu 14. září přichystal
v Obecním domě sousedské posezení spojené
s kláním o nejchutnější pečený a nejlahodnější tekutý výrobek z podzimních plodů. Příjem
soutěžních vzorků začne ve 14 hodin, ochutnávka od 15.00 a vyhlášení vítězů očekáváme
kolem 18. hodiny. Pro děti bude otevřena herna s tvořením. Občerstvení zajištěno.
A proč právě posvícení? Termín pouti,
kterou máme letos již úspěšně za sebou, si

pamatuje alespoň přibližně asi každý. Málokdo už ale ví, že dalším podobně významným
datem v životě naší obce je 14. září. Na tento
den totiž připadá již od roku 1673 výročí posvěcení kostela, tedy tzv. posvícení. V mnoha
vesnicích a městech dodnes slaví posvícení
(nebo také krmáš či hody) jako významný
obecní svátek, spojený s hodováním a společnou zábavou. U nás tato tradice tak silná
není. Proč ale nevyužít sympatickou příležitost k příjemnému setkání?

1. pololetí

Verze rozvrhu 3.04.2013

Začátek od
16. 9.
16. 9.
16. 9.
16. 9.
16. 9.
16. 9.
16. 9.
17. 9.
17. 9.
17. 9.
17. 9.
17. 9.
24. 9.
17. 9.
17. 9.
17. 9.
17. 9.
17. 9.
17. 9.
18. 9.
18. 9.
18. 9.

Cena/pololetí
50 Kč/rodina
1200 Kč
1 000 Kč
1 500 Kč
1 500 Kč
150 Kč/lekci
100 Kč/lekci
50 Kč/rodina
1 200 Kč
1 800 Kč
1 000 Kč

v týdnu od 30. 9. do 3. 10. 2019

1 000 Kč
1 800 Kč
1 800 Kč
800 Kč

•

50 Kč/rodina
50 Kč/rodina
150 Kč/lekce
atletický ovál v ZŠ TGM

•

Daniela Krulikovská 724 122 192

18. 9.

1 000 Kč

Blanka Dužíková
Petra Páleníková
Petra Páleníková
Martin Cholevík
Petr Šik
Blanka Dužíková
Daniela Búryová
Daniela Búryová
Daniela Búryová
Sylva Holáňová
Sylva Holáňová
Gabka Hamerská
Vít Šošolík
Blanka Dužíková

18. 9.
18. 9.
18. 9.
18. 9.
18. 9.
19. 9.
19. 9.
19. 9.
19. 9.
19. 9.
19. 9.
19. 9.
19. 9.
20. 9.
20. 9.

50 Kč/rodina
1 800 Kč
1 800 Kč
1 500 Kč
800 Kč
50 Kč/rodina
1 600 Kč
1800 Kč
1800 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč

720 950 353
728 253 110
728 253 110
603 168 681
602 429 605
724 144 368
608 444 828
608 444 828
608 444 828
720 950 349
720 950 349
731 037 900
602 823 826
724 144 368

soudím, že v tomto můžeme pokračovat, tedy
od 16. 9. můžete posílat své rezervační SMS
na tel. 724 144 368. K dispozici je 60 prodejních míst. Burza bude probíhat v týdnu od 30.
9. (více info viz plakát).
S přáním krásného babího léta a úspěšného startu nového školního roku teta Blanka.

Prvňáci z roku 1959 se sešli letos 16. května.

Centrum volného času U Rosničky, Malenovice - předběžný rozvrh

Aktuální informace na www.urosnicky.eu

teď můžete posílat přihlášky do kurzů. Předběžný rozvrh je k dispozici na www.urosnicky.eu,
na FB Rosnička Malenovice, v našem centru.
Připravili jsme s lektory několik novinek (např.
zpěv pro děti, flétničku, Kung Fu, břišní tance),
samozřejmě pokračujeme v již tradičních kurzech (např. tanečky, keramika, jazyky).
S příchodem podzimu proběhne v sále
Obecního domu oblíbená Podzimní burza dětského oblečení, hraček a sportovních potřeb.
Dle pozitivních ohlasů na rezervační systém

info u lektorky
50 Kč/rodina

Vít Šošolík
602 823 826
1 200 Kč
14.30 – 16.00 kytara trampská – pokročilí (sudé týdny)
7-15 let
20. 9.
16.00 – 18.00 kytara trampská - dospělí (sudé týdny)
dospělí
20. 9.
15.00 – 16.00 Kung Fu - starší děti
10 - 15 let
Martin Cholevík
603 168 681
20. 9.
1 500 Kč
Informace k obsahu kurzů: obraťte se telefonicky přímo na lektory nebo na tel. 724 144 368
Platba kurzů na: účet: 107-6963890277/0100, spec. symbol 0005
Ke kurzům se můžete připojit i v průběhu, pokud ještě není zaplněna kapacita
Přihlášky na: www.urosnicky.eu/kurzy/on-line-prihlaska/ nebo osobně v Rosničce

•
•
•

pondělí 30. 9. pouze výkup
8.00 – 12.00, 16.00 - 18.00
úterý 1. 10.
prodej
8.00 – 12.00, 16.00 – 18.00
středa 2. 10.
prodej
8.00 – 12.00, 16.00 – 18.00
čtvrtek 3. 10. prodej
8.00 – 12.00, 16.00 – 18.00
výdej neprodaného zboží a výplata peněz: v pondělí 7. 10.
v čase 8.00 – 12.00 a 16.00 – 18.00 (jindy po tel. domluvě)

Prodávající si prodejní místa rezervují pomocí SMS od 16. 9. od 8.00
na tel. čísle: 724 144 368.
K prodeji přijímáme pouze čisté a jen mírně obnošené oblečení,
obuv.
Max. limit pro prodejce je 50 kusů!
Žádáme prodávající, aby dostatečně pevné cedulky na zboží důkladně
připevnili.
Na cennější kousky (nad 500 Kč) obuvi nebo sport. náčiní doporučuji
napsat inzerát, prodávající budou mít k dispozici nástěnku k vyvěšení.

