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Květen 2020

Malenovice

slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
máme za sebou asi nejpodivnější duben, jaký kdokoli z nás pamatuje. Rozpuk jarní přírody
pod dozorem policejních hlídek. Nejvýznamnější křesťanské svátky – Velikonoce bez veřejných
bohoslužeb i rodinných návštěv. Zavřené hranice, školy, restaurace, služby, obchody… A řada
ostatních, jindy tak běžných záležitostí – to vše jako by tentokrát proběhlo tak nějak jinak,
v izolaci a „pod rouškou“ koronavirové krize.
Počáteční odhodlání a vzepjetí k boji s neviditelným nepřítelem přitom pomalu, ale jistě
střídá únava z krizových opatření, na jejichž promyšlenosti a systémovosti se bohužel mnohdy
neshodnou ani ti, kteří o nich rozhodují. Všichni už zkrátka netrpělivě vyhlížíme lepší časy, kdy
ve zprávách konečně opět uslyšíme, že světem hýbou i jiné věci než počty testovaných, nakažených, zemřelých a vyléčených. Až tak netrpělivě, že dětem už začíná chybět škola (rodičům
ostatně taky), a dokonce i mnozí zapřisáhlí introverti sní o tom, jaké to bude úžasné, až zase
vyrazí do společnosti. Není to normální a už se to vleče…
Nepropadejme však chmurám – květen, který je před námi, by měl probíhat ve znamení
postupného uvolňování restrikcí a statistická čísla epidemiologů zatím vypadají víc než slibně.
Žádná krize nemůže trvat věčně a to nejhorší bezprostřední ohrožení už je velmi pravděpodobně za námi. Zaměřit bychom se nyní měli spíše na to, jak rychle a úspěšně se dokážeme vrátit
k normálu a vyrovnat se s dlouhodobějšími následky krize. A co si z této podivné doby odneseme do budoucna. Nakolik nás, naši společnost a možná i celý svět tato krize změní. Dobrá
zpráva je, že toto máme stále ve svých rukou – žijeme v demokratické zemi, kde nouzový stav
a omezení svobody rozhodně nejsou standardní situací. Dokážeme-li i ostatní lidské a společenské hodnoty bránit a ochraňovat tak jako veřejné zdraví, pak se není čeho bát.
Přeji vám krásný, a pokud možno co „nejnormálnější“ květen.

Pavel Kuběna, starosta

CVČ U Rosničky informuje
Milé děti, milí rodiče, milí přátelé,
mnozí se ptáte, zda a kdy se Rosnička otevře, jak to bude v létě s tábory, zda
bude náhradní termín jarně-letní burzy apod.
Vzhledem k nepřehlednosti a častým změnám ve vládních nařízeních vám opravdu
nemohu v současné chvíli odpovědět. Proto
vás žádám o trpělivost. Termíny letních rosničkových příměstských táborů zatím platí.
Změnou je, že na žádném táboře se nebude
přespávat, ale každý den k večeru se děti

vrátí domů. Stále ještě jsou
volná místa na Keramickém táboře a na Výletech
za poznáním.
Všechny novinky v organizaci Rosničky jsou k dispozici na webu
www.urosnicky.eu, na FB Rosnička Malenovice nebo na tel. čísle 724 144 368.
Přeji všem krásné slunné májové dny
a snad se brzy uvidíme.

teta Blanka

Úřední hodiny obecního úřadu
Obecní úřad se od 20. dubna vrátil k běžným úředním hodinám pro veřejnost. Ty jsou
opět v pondělky a středy, vždy 8.00 – 12.00
a 13.00 – 16.30. Po telefonické domluvě možno i mimo tuto dobu.
Standardně jsou pracovníci úřadu přítomni
v úterý a čtvrtek vždy od 8.00 do 14.00, v pátek
pak od 8.00 do 12.00. Vzhledem k pokračujícímu koronavirovému nebezpečí využívejte, prosím, pro kontakt s úřadem i nadále přednostně

telefonické či e-mailové spojení: referentka OÚ
(558 677 877, 725 787 337, obec@malenovice.eu), starosta (558 678 533, 724 176 522,
starosta.kubena@malenovice.eu), účetní (558
677 877, 773 982 228, ucetni@malenovice.eu).
Při osobní návštěvě úřadu respektujte hygienická nařízení, dodržujte předepsané 2m rozestupy, dezinfikujte si ruce a používejte ochranné roušky. Sledujte, prosím, aktuální informace
na www.malenovice.eu a fb profilu obce.

Zasedání zastupitelstva
Ve čtvrtek 16. 4. se v 18 hodin v Obecním
domě v Malenovicích uskutečnilo 9. zasedání
zastupitelstva obce. Původně bylo v souladu s pokyny Ministerstva vnitra svoláno jako
neveřejné a distanční, následně se podmínky
uvolnily, takže schůze se za dodržení zpřísněných hygienických opatření (roušky, rozestupy
apod.) mohla účastnit i veřejnost.
Do programu byly zařazeny výlučně body,

jejichž další odklad by pro obec či občany mohl
představovat nedodržení termínů, a s tím související finanční, případně jinou újmu, a které přitom zároveň musely být formálně projednány
zastupitelstvem. Usnesení i zápis ze zasedání
jsou zveřejněny na obecních stránkách. Veškeré další záležitosti budou projednávány na dalším zasedání, o jehož svolání budou občané
včas a řádně informováni.

krátce z obce
Uctění památky
obětí 2. světové války
Obecní úřad a zastupitelstvo obce uctí památku obětí 2. světové války položením
kytice u pomníku před úřadem v den výročí
osvobození Malenovic, tedy v úterý 5. května v 17.00.

Prodloužení studie
odkanalizování
Ve spolupráci s městem Frýdlant nad Ostravicí zadala obec vytvoření pokračovací
studie, která v návaznosti na hotovou Studii odkanalizování řeší možnost odvádění
odpadních vod z Malenovic „po staré cestě“
přes Novou Ves do gravitační kanalizace
ve Frýdlantu a na ČOV společnosti SMVAK.
Zpracování studie bude dalším důležitým
podkladem pro rozhodování a řešení odkanalizování obce.

Svoz nebezpečného
odpadu
Termín svozu nebezpečného 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.

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.

Zrušené obecní akce
Pokračující protivirová opatření bohužel nadále znemožňují konání plánovaných obecních akcí. Neproběhne tedy stavění a pravděpodobně ani kácení máje a dětský den
se smažením vaječiny. Konat se nebude
floriánská pouť hasičů a zrušen je rovněž
zájezd seniorů. Děkujeme za pochopení
a věříme, že si vše budeme moci již brzy
vynahradit.

Obecní kalendář
připomene 30 let
samostatných Malenovic

VSTAVAČ BLEDÝ: ORCHIS PALLENS – jedna z nejvzácnějších beskydských rostlin. Nenápadná orchidej, která v Malenovicích vykvétá vždy již kolem půlky dubna. Ano, i takové přírodní
poklady u nás máme…

V letošním roce oslaví naše obec třicáté
výročí od opětovného vyhlášení samostatnosti. Rádi bychom při této příležitosti zmapovali důležité momenty uplynulých třiceti let
i prostřednictvím obecního kalendáře, zaměřeného tentokrát právě na toto období.
Pokud máte doma fotografie dokumentující obecní akce či zachycující proměny Malenovic a okolí, budeme rádi, když se s námi
o ně podělíte.
Můžete je doručit přímo na obecní úřad
nebo v elektronické podobě poslat na mailovou adresu obec@malenovice.eu.

ŘEŠÍME nejen covid, ale také KOVY
Od konce dubna přibyly na čtyřech hlavních
separačních místech v obci kontejnery na kovový odpad. Nově tak můžete do těchto šedých
nádob u kapličky, u Rajské boudy, u Šikýřů
a u Tkáčů odkládat vytříděné konzervy, plechovky
od nápojů, kovové tuby,
šroubovací víčka, alobal,
hřebíky, šroubky, kancelářské sponky a další
drobné kovové odpady,
zbavené hrubých nečistot.
A co do šedého kontejneru naopak nepatří?
Nápojové kartony, tlakové
nádoby, spreje a deodoranty se zbytky obsahu,
plechovky od barev, laků
atd., těžké a toxické kovy,
elektroodpad a baterie.

Nevhazujte do nich prosím ani vysloužilá zařízení složená z více druhů materiálu.
Děkujeme, že třídíte a snižujete tím podíl
směsného odpadu v obci.

Malenovický pamětník

Střípky z kroniky a historie obce
Až budou jednou naše děti vyprávět svým
dětem o té slavné koronavirové krizi na jaře
roku 2020, možná jim ani nikdo nebude věřit. Jenom je teď těžko odhadnout, jestli těm
nedůvěřivcům v budoucnosti bude připadat
divné, že se tehdy z ničeho nic zavřely hranice i hospody, nebo naopak to, že předtím bylo
cestování a vysedávání v hospodě naprosto
normální. To záleží na tom, jak moc orwellovská budoucnost nás čeká. Nejspíš jenom ty
nucené prázdniny budou spolehlivým zdrojem
závisti žactva v jakékoli době.
Každopádně epidemie tady byly, jsou a budou. Historie nás pak může uklidnit, že vždycky taky přešly, takže i tahle zcela nepochybně
přejde a neštěkne po ní ani pes. Možná leda
tak nějaký ten pamětník nebo historik.
Už v prvních desetiletích existence Malenovic, za Třicetileté války, dopadla na frýdecké
panství morová rána a v průběhu let pak přicházely další epidemie. Není bez zajímavosti,
že tzv. španělská chřipka, která decimovala
obyvatelstvo celé Evropy po 1. světové válce,
v Malenovicích nijak zdokumentována není.
Obec však byla v té době těžce zasažena
jinou nemocí – černými neštovicemi. Na jaře
1919 onemocnělo 13 žáků a malenovická škola byla uzavřena od 5. dubna do 15. června.
V zápise obecní kroniky z roku 1927 dále
čteme: „V měsíci lednu a únoru rozšířila se
úžasně chřipková epidemie po celé Evropě,
též i v naší republice. Dle úředního hlášení
onemocnělo celkem v republice asi 300.000
osob, z toho přes 2 000 zemřelo. Letošní
chřipka vyvolává živou vzpomínku na epidemii španělské chřipky, která řádila na sklonku
války v r. 1918 a vyžádala si velmi četných
obětí na lidských životech. Celkem letošní
chřipková epidemie má méně nebezpečný
průběh. – Ve zdejší obci onemocnělo na ni
asi 10 osob dospělých a přes 20 dětí, z nichž
nezemřel nikdo.“
Bez úmrtí se bohudík obešla i epidemie
spalniček v lednu a únoru 1928, při níž dle
kronikáře „z I.A třídy vyležely na tu nemoc
všechny děti, z I.B a II. třídy 25–30 %“. Spalničky pak zasáhly obec i na podzim roku 1934.
Také tentokrát naštěstí bez obětí na životech.
O rok později, v srpnu 1935, zemřela v zábřežské nemocnici na záškrt malenovická
dívenka, žákyně I. třídy Jiřina Lancová. Ta

bohužel nebyla mezi dětmi očkovanými o rok
dříve a stala se tak jedinou zdokumentovanou
obětí nakažlivých nemocí v Malenovicích. Kronikář pak k tomu dodává: „Kromě této nemoci
vyskytly se u nás během prázdnin tři případy
spály, která dle lékařského vyjádření byla
do našich hor zavlečena letními hosty – hlavně dítkami.“
Také z období protektorátu se dochovaly
záznamy o epidemiích: „V době od 17.–28.
listopadu 1942 uzavřena byla škola pro epidemické nemoci. V srpnu 1943 vyskytnul se
v Malenovicích případ dětské obrny u Jiřího
Drabiny č. 52. Následkem značného rozšíření
této velmi nakažlivé nemoci i v jiných obcích
byly hlavní prázdniny v okrese frýdeckém prodlouženy do 16. září 1943.“
No a když už je zase řeč o válce (což je
vlastně taky takový příšerný mor) a když je ten
květen, tak ještě pár slov o tom, jak to bylo
s koncem války v Malenovicích: „Noc ze 4.
na 5. května byla kritická. Lidé byli většinou
schovaní ve sklepích a nikomu se ani spát
nechtělo. Po celou noc střílely strojní pušky
v Nové Vsi, v Janovicích, v Bašce a krajina
byla osvětlována světlomety neb světelnými
raketami. – Okolo 10. hod. v noci přišlo pod
Borovou posledních 200 německých vojáků,
kteří z hladu vydrancovali obchody a odtáhli
ke Frýdlantu. Dne 5. května (sobota) v časných hodinách střelba ztichla. Němci opustili
Novou Ves i Frýdlant a ustoupili do Metylovic
a Palkovic. Rudá armáda vtáhla do Frýdlantu,
kde byla obyvatelstvem radostně uvítána jako
naši osvoboditelé. Všude visely prapory naší
republiky, které měli lidé v tajných skrýších
ukryté, a německé nápisy a vývěsní tabule
byly z domů odstraněny.
Ačkoliv 5. května byla sobota, nikdo toho
dne na poli nepracoval, Všude na cestách
stály hloučky lidí a živě rokovali, jak prožili poslední dny německé okupace.
Asi okolo 10. hodiny dopol. 5. května přijeli do Malenovic od Lubna první vojáci Rudé
armády na koních. Ruští důstojníci (mezi nimi
major a 1 žena v důstojnické uniformě) v počtu 5 osob přišli nejdříve do bytu říd. učitele
Frant. Nováka, kde jim bylo podáno občerstvení.“
Tak to vidíte, všechno nakonec dobře dopadlo…

