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Malenovice

Z KRONIKY OBCE MALENOVICE – ROK 1924 a 1925

(tentokrát přesný opis)
Zima v roce 1923-24 byla velmi tuhá. Jak
uhodila před Vánocemi, tak nepopustila až
koncem března. Ještě v dubnu nedalo se na
poli mnoho pracovat a tím jarní práce polní
značně se opozdily. Ovocné stromy začaly
kvést až v druhé polovici května.
Dne 31. března konal se odvod mladíků z
Malenovic. Ze 20 branců odvedeno celkem 5,
a sice: Sternal Alfons, Ručka Josef, Kubánek
Rudolf, Běčák Rudolf a František Martínek.
Od 31. 3. do 6. 4. konaly se na Borové svaté
missie. Byl zde misionář z řádu premonstrátů
Dr. Žůrek z Brna. Jelikož nedalo se pro špatné a
ošklivé počasí na poli pracovat, byl proto borovský kostelíček po celou dobu missií stále plný.
V druhé polovici června navštívil pan president Masaryk poprvé naše Slezsko. Dne 25.
6. na své cestě z Ostravy do Krásna zastavil
se pan president na 15 minut ve Frýdku, kde
na nádraží přijal hold Frýdecka a Místecka.
Téhož dne okolo 5. hodiny odpoledne projel
vlak Frýdlantem. Na nádraží čekalo na něj
mnoho obecenstva a školních dítek z celého
okolí. I zdejší škola malenovická šla přivítat
našeho Osvoboditele vlasti. Vlak bohužel ve
Frýdlantě nezastavil, takže bylo nám dopřáno jenom několik vteřin pozorovati milou
a výraznou tvář pana presidenta, jenž nám
ze svého vagonu šátečkem pozdrav posílal. Avšak i tento letmý pohled vryl se jistě
každému do duše na celý život.
V neděli dne 22. června uspořádal v hostinci p. Drabiny „Skalický sbor“ (33 členů)
smíšený slezský lidový koncert, jenž se svým
obsahem a přednesem všem přítomným velice líbil. Škoda, že počasí bylo ošklivé a návštěva nebyla tudíž taková, jak se očekávala.
V pondělí dne 30.června konána v budově zdejší obecné školy slavnostní členská
schůze učitelské jednoty frýdecké, která
zde oslavovala třicetileté jubileum trvání
učitelské jednoty na Frýdecku. Jelikož učitelský spolek byl založen v roce 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.
O prázdninách zřídilo České srdce ve
zdejší škole feriální kolonii. Umístěno tu
dvakráte 50 dětí, celkem 100 dětí, a to z
okresu sl.-ostravského, bohumínského a z
Hlučínska. Kromě dětí bylo v Malenovicích hodně letních hostů, kteří tu trávili své
prázdniny na čerstvém a zdravém vzduchu,
stravovali se vesměs u p. Drabiny.
Dne 1. září přeložena byla výpomocná
učitelka Adolfa Vitřeusová z Malenovic
na svoje původní místo deÞnitivní učitelky
ručních prací do Václavovic a na její místo ustanovena Božena Satková, provdaná
Hranická, zatímní učitelka z Nové Vsi.
Taktéž i výpomocná učitelka Anna Vlčková
byla ze školní služby propuštěna pro dostatek
zkoušených učitelů a místo ní vrátil se Albrecht
Karas z menšinové školy v Ráji a nastoupil dne
1. září na zdejší škole jako deÞnitivní učitel.
V roce 1924 přibylo ve zdejší obci opět
jedno nové číslo. Občan Hlísta František –
horník, vystavěl si na svém pozemku zděný
rodinný domek, který obdržel číslo 96.
Dne 25. září podrobeny byly všechny školní
dítky poprvé lékařské prohlídce, kterou provedl
státní obvodní lékař ve Frýdlantě p. Dr. Malý.
Výsledek prohlídky byl následující: ze 141
prohlídce podrobených žáků bylo úplně zdravých shledáno jenom 77 žáků = 60%. Ostatní
žáci měli vady, a sice – 30 žáků trpí chudokrevností a podvýživou, 8 očními nemocemi,
8 srdeční vadou a 3 děti skrofulosou žláz. U 3
žáků zjištěn svrab, u 1 žáka epilepsie, u 6 žaček
vole. U 11 žáků jsou patrny následky křivice
(rachitis). Nejhůře jsou na tom děti z 1A třídy,
které se narodily v době válečné. Po prohlídce
byly děti zváženy. Nejmenší váha činila 15 ½
kg, největší 41 ½ kg. Výlohy spojené s prohlídkou hradí se ze školního fondu. Obecním
zastupitelstvem bylo usneseno konati lékařské
prohlídky dítek dvakrát ročně.
Místní školní rada na schůzi dne 18. 5 .1924
uznala potřebu přístavby třetí učírny při zdejší
obecné škole a usnesla se na tom, aby letošního roku zahájeny byly aspoň přípravné práce a příštího roku neb nejpozději v roce 1926
přistoupeno k provedení přístavby. Škola by se
zvedla na poschodí. Dole jedna třída přestavěla by se na byt pro správce školy a nahoře
postaveny dvě třídy. Toto usnesení předloženo
obecnímu zastupitelstvu k projednání. O této
záležitosti bylo jednáno v několika schůzích
obecního výboru, učiněna některá usnesení, ale
na konec zůstala ta věc stát na mrtvém bodě.
Ačkoliv i ke komisionelnímu řízení došlo dne
6. 8. 1924, přece k rozšíření zdejší školy tak
brzy nedojde, v nejlepším případě až za tři
roky, protože se zvláště místní republikánská a
lidová strana obává značných nákladů. Jelikož
obec nemá hotového kapitálu, usneseno dát
každoročně do školního rozpočtu větší položku na rozšíření školy. K tomu účelu dána na
rok 1925 položka 6.000 Kč.
Začátkem prosince 1924 vzaty byly z
oběhu poslední rakouské peníze (10 hal a
2 hal.) takže nyní máme už všechny peníze
československé, jak papírové tak i kovové.
V prosinci zřízeno bylo od hostince Dra-

binova ke kostelu na Borové opěradlo po
levé straně cesty k snadnějšímu vystupování a sestupu zvláště v době zimní. Materiál
i práci občané dali zdarma.
V prosinci 1924 bylo velice pěkné počasí. Skoro celý měsíc slunce ve dne krásně
svítilo a po sněhu nikde – ani na horách
– památky, zato však zrána silně mrzlo.
Vánoce byly tak krásné a teplé, že ze starých
lidí málokdo tak pěkných vánočních svátků
pamatuje. Teprve okolo 30. prosince nebe se
zachmuřilo a přišel slabý poprašek sněhu.
Dne 31. prosince ráno před 8. hodinou ukázala se na obloze, poněkud zachmuřené, mezi
Frýdlantem a Janovicemi – pěkná duha.
Na ustavující valné hromadě, konané dne 5.
10. 1924 v Krásné, spojila se dvě salašnická
družstva (Mohelnice a Malenovice) v jedno
družstvo, jehož sídlem jsou Malenovice. Členů čítá koncem t.r. přes 60. Členský podíl činí
25 K.Pastvina pro ovce otevře se na Tanečnici
a Kempě. Potřebný pozemek propůjčila zpráva státních lesů za levné nájemné.
Brzy po Novém roce zavlečena byla do
zdejší obce nebezpečná choroba dobytčí:
slintavka a kulhavka, která se však bohudíky omezila pouze na č. 13. Nákaza trvala
od 11. do 20. ledna.
Dne 4. února vykraden byl zdejší konsum.
Neznámí pachatelé vnikli oknem, vylámali
okenice a nabrali si něco střižního zboží, slaniny, cukru, kůže v ceně asi 3.000,- Kč. Panovalo
všeobecné mínění, že zloději byli ze zdejšího
okolí, avšak přece vypátráni nebyli. Po svátcích velikonočních byl konsum uzavřen.
Od 10. do 17. února panovaly v celém
kraji hrozné větry. V lesích bylo pokáceno a
zlámáno sta a sta stromů. Na střechách trhala
vichřice břidlici, papír, ba i celé desky brala
s sebou, takže každý nějakou škodu utrpěl.
Asi v polovici února velice se oteplilo, takže
vše začalo pučeti a kvésti (petrklíče, sněženky,
pivoňky). Přiletěli i špačkové k nám a na půdách
v oknech procházelo se tisíce much, které vylezly na sluníčko. Avšak teplo nebylo trvalé. Mezi
12.-18. březnem dostavily se mrazy a veliké
sněhové vánice, poprvé v roce 1925, neboť
jinak celou zimu žádného sněhu nebylo.
Jelikož loňská úroda byla u nás silně zničena zelenuškou a větrem, byla obec Malenovice pojata mezi ostatní poškozené obce
a všem poškozeným zemědělcům dostalo se
zlevněného osiva a brambor prostřednictvím
zdejšího hospodářského spolku. Celkem bylo
z nouzové akce za levnou cenu rozprodáno
155q brambor a 46q obilí. Celou akci řídila
ústřední hospodářská společnost v Opavě.
Při letošních jarních odvodech byli z Malenovic odvedeni další mladíci, a sice: Garba
Jan, Drabina Karel, Hrtoň Alois, Ivánek.
Dne 6. května provedena byla ve škole 2.
lékařská prohlídka. Ze 138 lékařské prohlídce
podrobených dítek shledáno celkem 75 zdravých a 63 nemocných. Nejmenší váha dítěte činila 16,5 kg a největší 52,2 kg. Největší
přírůstek na váze (za 7 měsíců) činil 7,3 kg.
Průměrný přírůstek na škole obnášel 2,14 kg.
O prázdninách zřídilo České srdce opět
feriální kolonii. Umístěno tu dvakráte 56
dětí z okresu sl.-ostravského, bohumínského a opavského.
Letošního roku došlo konečně k deÞnitivnímu zřízení odvodňovacího družstva v Malenovicích, které čítá asi 14 členů. V době od
23. 6. do 27. 6. provedeny byly v obci práce
vyměřovací civilními inženýry z Opavy. Snad
již v roce 1926 dojde k odvodňování.
V pondělí 3. srpna 1925 byl na celém
Těšínsku a severovýchodní Moravě kritický den. Již v neděli zvláště odpoledne na
horách beskydských silně pršelo, po celou
noc déšť neustával. V pondělí strhla se nad
Beskydy (v Bílé) průtrž mračen, jež způsobila značné povodně. Především Ostravice
a její přítoky rozvodnily se tak, jak toho od
let není pamětníka. Široké koryto Ostravice naplnilo se vodou a dosavadní hladina
zvedla se přes dva metry nad normál. Prudké lijavce spojené s vichřicí nadělaly mnoho
škod jak v lesích, kde polámaly a pozpřevracely celé komplexy lesů, tak zejména na
polích, kde odnesly nejen prsť, nýbrž i úrodu. V nížinách pod horami, hlavně v Nové
Vsi, Pržně odneseny mandele i s obilím,
zaplaveny rozsáhlé pozemky kolem řek.
Nejvíce uškodila povodeň obci Nové Vsi,
kde úplně podemlela voda chalupu a několik jich ohrozila, z celé řady domků museli
se lidé vystěhovat, ježto voda vnikla i do
lidských příbytků. Povodní bylo odplaveno
kromě kládů asi 4000 m3 dřeva palivového,
pocházející hlavně z arcibiskupského panství na území moravském. Lidé a zvířata
nepřišla o život. Mosty přes řeku Ostravici
v našem kraji nebyly strženy, vyjma dvou
lávek, které slouží k přechodu z Lubna a
Nové Vsi do Frýdlantu.
Dne 15. srpna šla z Borové procesí do
Frýdku na pouť. Poutníci vyšli s hudbou v
6 hodin ráno za krásného, slunného počasí.
Vrátili se v 5 hodin odpoledne značně však
promoklí, jelikož ráno nikdo nemyslel, již v
poledne přijde déšť.
Dne 16. srpna uspořádal zdejší odbor
Slezské Matice Osvěty Lidové v Kulihově
olšině v Lubně „matiční výlet“.
Návštěva slabá, což lze poněkud omlu-

viti velice chladným a nejistým počasím.
Z atrakcí dlužno uvést: střelnici, kuželnu,
lékárnu trakač, třídní loterii, aj.
Koncem srpna přistoupeno k opravě
kostelíka na Borové. Práce zadána staviteli
Nestrašilovi z Frýdku. Okolo 15. října vnější
oprava skončena. Celkem opravy vyžádaly si
nákladu 32.000 Kč (střecha na věži, omítka,
schody, římsy, atd.). Hned nato bylo započato s vnitřní opravou kostela. Celý kostel
byl nově vymalován p. Svobodou, malířem
z Příbora. Malba stála i s lešením 7600 Kč
(v to zahrnuto i přemalování oltářů a nátěr
varhan a kostelního nábytku). Na milodarech pro malbu sebrala p. Garbová 6220 Kč.
Naposled opraveny ještě varhany p. Hrabovským, varhaníkem ze Štramberka za 750 Kč,
takže nyní kostelíček vypadá jako z cukru.
Dne 27. září vykonal biskup Bertram z
Vratislavi biřmování ve Starých Hamrech,
na němž bylo účastno i z farnosti borovské
asi 230 biřmovanců.
Zdejší obec stižena byla letos velkou
katastrofou na bramborech (plísní bramborovou). V polovici srpna začaly brambory
černat a rychle hníti, takže mnohým hospodářům shnilo až 60-70 % bramborů. Pro náš
kraj horský, kde brambory jsou hlavní potravou, znamená to těžkou pohromu. Mimo to
ještě na obilninách řádila zelenuška, takže
letošní úroda nás hodně zklamala.
V říjnu a listopadu opravován most v
Nové Vsi přes Ostravici, jenž si vyžádal
13.000 Kč náklad, kromě dřeva. Náklad
nesou obce Nová Ves a Malenovice. Práci
tesařskou řídil p. Josef Ručka, mistr tesařský z Malenovic.
V roce 1925 provedli novostavby rodinných domků p. Jindřich Večeřa č. 97 a Jan
Velička č. 98.
V měsíci prosinci zařídil odbor Slezské
Matice Osvěty Lidové přijímací radio-stanici v Malenovicích, která jest umístěna ve
spolkové místnosti v hostinci pana Drabiny.
Stanice stála okrouhle 6000 Kč. Některým
občanům však nejde do hlavy, jak jest to
možno, abychom poslouchali koncerty a
řeči z celé Evropy. Jsou toho mínění, že jest
to všechno v tom aparátu schováno.
Letos se zima ohlásila hodně brzy. Na
sv. Hedviku (15. října) napadl první sníh.
Dlouhého trvání však neměl.
V obci Malenovicích narodilo se v roce
1925: 15 dětí (8 chlapců a 7 děvčat), zemřelo 9 osob a sňatků bylo uzavřeno celkem 5.
Ke dni 31. prosince 1925 provedeno bylo
v celé republice sčítání veškerého hospodářského zvířectva k účelům statistickým. V
zdejší obci jevil se soupis domácího zvířectva takto: koní 20, hovězího dobytka (krav
194) 319, ovcí 18, koz 68, vepřového dobytka (prasnic 15) 68, králíků 47, kohoutů 47,
slepic 554, krocanů a krůt 13, houserů a hus
71, kačerů a kachen 5, celkem drůbeže 690.
V příštím vydání si budete moci přečíst,
co se přihodilo v roce 1926.

Malenovičtí hasiči se činili

MALENOVICE – V sobotu 21. července
proběhla dlouho očekávaná soutěž v požárním
sportu družstev „O pohár Lysé hory“, kterou
pořádal sbor dobrovolných hasičů Nová Ves,
jejichž součástí byl memoriál Jiřího Drábka.
Do soutěže, které se zúčastnilo 47 družstev
po náročných přípravách naši hasiči vyrazili s
celkovým počtem pěti družstev – muži „A“,
„B“, kategorie na 35 let, nad 50 let a družstvo
žen s cílem dosáhnout co nejlepších výsledků.
Družstvo mužů „A“ dosáhlo času 15,333 s a
obsadilo celkově 5. příčku, přičemž zvítězilo
v tomto kole Beskydské ligy. Ztráta na průběžné 1. místo se tak zmenšila na pouhé tři
body. Družstvu mužů „B“ se pokus nepovedl
a kvůli nenašroubovanému sacímu koši nebylo hodnoceno. Družstvo žen předvedlo velice
slušný výkon a skončilo na 6. místě. Vynikajícího výsledku dosáhlo družstvo v kategorii nad

35 let ve složení Alois Ramík, Miroslav Sajdl,
Kamil Kurečka, Luboš Spasov, Dušan Míček,
Pavel Vítek a Marián Stíhel, které bylo v soutěži Memoriál Jiřího Drábka a skvělým časem
17,164 s obsadilo zaslouženě 1. místo. Družstvo
mužů nad 50 let ve složení Jiří Karásek, Jiří
Přikryl, Petr Koribanič, Dalibor Pindur, Mirek
Kubalák, Luboš Mojžíšek a taneční mistr Zdeněk Chlapčík dosáhlo taky výborného výsledku
a obsadilo 2. místo ve své kategorii. Na soutěži
pořádané za krásného počasí, po organizační
stránce perfektně připravené a zvládnuté, vládla zdravá soutěživost a rivalita mezi SDH Nová
Ves (jinak dolní konec Malenovic) a SDH
Malenovice (horní konec Nové Vsi), která určitě také přispěla k těmto dobrým výsledkům.
Děkujeme našim dobrovolným hasičům za
vzornou reprezentaci naší obce a přejeme jim
co nejlepší výsledky v dalších soutěžích.

Šťastní vítězové soutěže „O pohár Lysé hory“.

Turnaj v nohejbale
MALENOVICE – V neděli 22. července
2007 na víceúčelovém hřišti KAM proběhl
turnaj v nohejbale. Sešlo se devět tříčlenných družstev. Bylo sehráno 16 zápasů, z
nichž se do Þnále probojovala družstva ve
složení Zdeněk Hummel, Věrka Hummlová
a Bohuslav Štěpán a družstvo Pavel Vítek,
Jiří Bradna a Tomáš Bradna (viz foto), kteří

se v napínavém utkání nakonec stali vítězi
turnaje. Je zapotřebí vyzdvihnout hojnou
účast, velice dobré výkony všech účastníků
turnaje a také vynikající hru paní Hummlové, která jako jediná žena předčila mnohé
mužské účastníky turnaje. Poděkování patří
všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci turnaje.

poděkování
TOM Lysáci Malenovice
Turistický oddíl Lysáci z Malenovic si touto cestou dovoluje poděkovat panu Miroslavovi Rajskému, který nám umožnil zakončit
nejen školní, ale také další rok naší činnosti,
a to dne 29. 6. 2007 turnajem našeho oddílu
v bowlingu. Děti byly velmi nadšeny, oslavili jsme tak nejen vysvědčení, ale také jsme
uzavřeli rok plný her, poznání a výletů do
přírody. Již nyní se těšíme na další setkání
po prázdninách.
Mgr. Lenka Gurecká

jubilea
V měsíci srpnu 2007 oslaví jubileum:
Pan Alois Bužek – oslaví úctyhodných
99 let ! Srdečně blahopřejeme a těšíme se
na oslavu stých narozenin
Paní Marie Ramíková – 80 let
Pan Miroslav Šikýř – 50let
Pan Josef Chasák – 50 let
Oslavencům přejeme všechno nejlepší, hodně
štěstí,elánu, optimismu, splnění všech přání a do
dalších let pevné zdraví, klid a rodinnou pohodu.

noví občánci
Přivítali jsme:
Haničku a Barborku Ningerovy - 8. 7. 2007
Rozárku Štihlovou - 30. 6. 2007
Novým občánkům přejeme pevné zdraví,
mnoho štěstí a radosti ze života.

krátce z obce
Internet pro veřejnost
Občané Malenovic mají od 23. 7. 2007
možnost zdarma využít internet! Neváhejte
a přijďte na obecní úřad proniknout do tajů
a možností tohoto komunikačního média.
Změna úředních dnů
Informujeme občany, že v červenci a v srpnu
2007 bude úřední den pouze v pondělí od 8,00
do 12,00 a od 13,00 do 16,30h. Jakékoli jednání
mimo úřední den je možné domluvit telefonicky na čísle 558 677 877 nebo 558 678 533.
Krádeže v obci
Vzhledem k narůstajícímu počtu krádeží v obci
vyzýváme občany k ostražitosti a pokud možno k
co nejlepšímu zabezpečení svého majetku.

Zpráva sportovní komise
MALENOVICE – V sobotu 30. června
proběhlo v pořadí již čtvrté fotbalové odpoledne. Rekordních deset družstev bylo rozlosováno do dvou skupin, kde hráli každý s každým.
Letos poprvé se hrálo na dvou hřištích.
Jedno „hlavní“ bylo přibližně 40 m dlouhé
a 30 m široké. Na druhém „vedlejším“, které bylo 30m dlouhé a 20m široké, paralelně
s hlavním turnajem sváděli souboj nejmladší fotbalisté ve věku mezi 5-10 lety.
Vítěz nebyl tak důležitý, protože všichni
po utkání dostali kousek z velikého dortu. Po

skončení tohoto utkání se využilo „vedlejší“
hřiště k tzv. méně důležitým utkáním hlavního turnaje, čímž se celý průběh urychlil.
První dva týmy ze skupiny vytvořily semiÞnálové dvojice. Vítězové postoupili do Þnále.
Letos se z celkového vítězství zcela zaslouženě
radovalo mužstvo ve složení – T. Prorok, M.
Nešovič, L+J+K Ondrové a P. Fupšo.
Velký dík patří také panu J. Karáskovi,
který téměř všechna utkání řídil jako rozhodčí. Další dík patří obsluze na „Rosničce“,
kde se většina účastníků občerstvovala.

akce v měsíci srpnu
Sbor dobrovolných hasičů
si Vás dovoluje pozvat na 0. ročník noční
pohárové soutěže
O pohár starosty obce
která se koná dne 31.8.2007
v Malenovicích u Hasičské zbrojnice cca
100m pod restaurací Borová
začátek soutěže v 20:45 h.

MAL CUP 07
Dne 18. 8. 2007 proběhne II. ročník soutěže netradičních disciplín. Soutěžit se bude
v pětičlenných družstvech, např. ve slalomu se zdravotními nosítky, živých trakařích,
shazování kuželek hasičskými hadicemi a v překážkovém běhu. Akce proběhne v prostoru hasičské zbrojnice od 16 hodin. Zvou a těší se na účast hasiči z Malenovic

