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Malenovice + Čeladná

Z kroniky obce Malenovice – rok 1928

V měsíci lednu a únoru vypukla mezi
školními dítkami nakažlivá nemoc – spalničky. Z I.A třídy vyležely na tu nemoc
všechny děti, z I.B a II. Třídy 25-30 %.
Případů úmrtí nebylo však žádných.
Při letošních jarních odvodech odvedeni byli
2 mladíci a 21 branců, a sice Alois Bužek a
Antonín Musial. Ostatní shledáni tělesně slabí.
Zákonem z 15. 6. 1927 č. 77 sb. upraveno
bylo finanční hospodářství svazků územní
samosprávy, dle něhož mohou býti vybírány
přirážky pouze k přímým daním státním, a
to u obcí do 200 %, v okresích do 110 % a v
zemi do 160 %. Jelikož ve zdejší obci výtěžek
přirážek nestačil na úhradu schodku, nařídila zemská správní komise v Opavě vybírání
nových obecních dávek a poplatků a u zavedených již dávek sazby zvýšila. Zavedeny
byly tedy nové dávky: z karet, z přechodného
ubytování, poplatky za úřední úkony. V roce
1928 vynesly tyto dávky: z karet 200 Kč, z přechodného ubytování 500 Kč. Paušální dávka z
nápojů zvýšena ze 300 Kč na 2.000 Kč, proti
čemuž místní živnostníci velmi reptali.
Dne 3. května po půlnoci vypukl oheň
u Josefa Holuba, domkaře v Lubně č. 59.
Chytil se trám od komína. Z vnitřního zařízení mnoho se nezachránilo. Domek však
byl dostatečně pojištěn. V době od 8. do 10.
května napadlo čerstvého sněhu 20-30 cm
vysoko a dostavily se mrazy. Ovocné stromy byly právě ve květu. Sněhem polámaly
se značně větve ovocných i lesních stromů
a utrpěl tím i květ. Rané brambory místy
omrzly, též i raná zelenina.
Ještě počátkem června objevil se nový
sníh na horách a přišly noční mrazíky, které
nadělaly škody zvláště v zahradách. Zato
léto se letos opravdu vyznamenalo, bylo
krásné a velmi teplé. Ohromná tropická
vedra, která zachvátila Evropu v červenci
(též i v srpnu), ukázala nám názorně, jaká
teplota panuje po celý rok v tropických
krajinách. Teploměr ukazoval na slunci až
50°C, ve stínu 35-38°C. Většina obyvatelstva hledala osvěžení ve vodě. Z mnoha
míst republiky hlášeno bylo mnoho případů utonutí a smrtelných úpalů. Mnohým
lidem žhavé sluneční paprsky spálily kůži.
Pastviny byly sluncem vypáleny, takže jevil
se nedostatek čerstvé píce. Také pastevní
družstvo v Lubně muselo část dobytka pro
nedostatek trávy nadobro propustiti, čímž
utrpělo asi 5000 Kč škody.
Dne 29. června konala se procesí s hudbou
na Lysou horu, kde místní pan farář sloužil
slavnou mši svatou. Průvod vyšel z Borové
v 6 hodin ráno. V září vyjel závodník Veřmiřovský s osmi osobami automobilem Tatra z
Ostravice poprvé na Lysou horu.
V měsíci dubnu pokračováno bylo v pracích na přístavbě školy. Dne 20. července
byla přístavba a přestavba školy hotová a
nato p. Cviček z Frýdlantu provedl práci
malířskou a natěračskou v celé školní budově. Potřebný školní nábytek do nové třídy
a do kabinetu dodala firma Ignác Blažej
v Porubě u Svinova za 10.500 Kč. Celá
přístavba školy s veškerým inventářem a
víceprací mimo rozpočet stála okrouhle
130.000 Kč. Neuhrazený schodek stavebního nákladu uhrazen byl půjčkou 26.000
Kč u Občanské záložny ve Frýdlantě n.O.,
splatnou v 25 letech. Kolaudace přístavby
školy provedena byla dne 24. srpna.
V neděli dne 2. září o 3. hodině odpoledne byla přístavba školy slavnostně otevřena.
Slavnost zahájena mužským sborem pozvaných učitelů z okolních škol. Zahajovací řeč
učinil starosta obce Čeněk Velička. Další
vedení slavnosti předal předsedovi místní
školní rady Ferdinandu Novákovi. Slavnostní řeč pronesl p. Hrozek, školní inspektor z

Frýdku. Po něm promluvil o dějinách školy správce školy František Novák. Slavnost
zakončena mužským sborem a zapěním
národní hymny. Nato pan farář nové školní
místnosti vysvětil. V tentýž den uspořádána
byla ve škole výstavka žákovských prací
chlapeckých i ženských a učebných pomůcek. Výstavka byla pěkně sestavena a všem
se líbila. Návštěva byla po celý den velmi
slušná. Odpoledne uspořádán květinový
den. Čistý výtěžek slavnosti (dobrovolné
příspěvky) a květinový den činil 367,10 Kč.
V měsíci červenci provedena byla důkladná oprava farní budovy (vnitřní i vnější),
jakož i učitelských bytů, na nichž dána byla
nová omítka, opraveny komíny, proveden
nátěr oken a dveří. Oprava učitelských bytů
stála přes 2000 Kč.
V měsíci červnu započato bylo konečně se
stavbou nové okresní silnice Frýdlant-Nová
Ves, která jest pro zdejší obec velmi důležitá. Stavbu provedl stavitel Bezděk z Frýdku.
Rozpočet činil 86.000 Kč, avšak bude překročen přes 100.000 Kč. Zdejší obec přispěla na stavbu této silnice, která teprve v roce
1929 dokončena bude obnosem 1500 Kč.
Konečně jsme se dočkali lepšího spojení s
Frýdlantem a hlavně s nádražím.
Dne 19. září chycen byl ve zdejší obci na
úpatí hory Staškov v rybníčku p. Jana Goly
pěkný exemplář ondatry. Byla vycpána u
fy Falco a uložena ve škole. Patrně připutovala k nám z Odry. Jest potřebí hned v
začátcích ji hubiti.
Podzim ohlásil se mrazíkem a sněhem,
neboť 24. září objevil se první sníh na
horách. Také v první polovině října dostavily se přeháňky sněhové. Nato však dostavil se opravdu krásný a teplý podzim, takže
dobytek pásl se až do 20. listopadu. Teprve
29. listopadu napadl sníh, který zůstal až do
Nového roku ležeti.
Letošní rok byl celkem úrodný a dobrý.
Obilí bylo mnohem více než loni, dobře
sypalo a úroda bramborů byla bohatá, takže
mnohým hospodářům nestačily ani sklepy.
Ti, kteří sklízeli brambory koncem října,
byli na tom lépe, než ti, kteří kopali již v
září, neboť teprve v září po vydatných deštích brambory se vzpamatovaly a přibývalo
jich. Sena sklidilo se méně, takže 1q stál na
podzim 150-170 Kč. Z ovoce urodilo se více
hrušek než jablek. Ořechy se neurodily.
Místní osvětová komise za součinnosti
obce, místních spolků a organizací a místních občanů postavila v měsíci říjnu ve
školní zahradě u silnice pomník na památku
desetiletého výročí trvání čsl. republiky, do
nějž zasazena jest velká černá žulová deska se 20 jmény padlých vojínů. Slavnostní
odhalení pomníku stalo se dne 28. října o
10. hodině dopoledne. Celkový náklad činí
3500 Kč. Pískovcový pomník zhotovil a
dodal sochař p. Hambálek z Frenštátu p. R.
, drátěný plot pan Burejsa z Paskova a betonový základ pan Jan Kuliha z Lubna č. 57.
Na postavení pomníku přispěli většími dary
tito: Odbor Slezské Matice Osvěty Lidové
300 Kč, Organizace Lidové jednoty 150 Kč,
Organizace soc. dem. dělnická 100 Kč, Všeodborové sdružení kř. soc. 100 Kč, Kampelička v Malenovicích 100 Kč, Omladina
na Borové 50 Kč, Karasová Julie 140 Kč,
Karásková Hedvika 60, Huserová Anežka
50, Rucká Anna 50 Kč, Božoň Jan 50 Kč,
Božoň František z Lubna 50 Kč, Nezhoda
Jozef 50 Kč, Jančíková Anežka 50 Kč, Carbolová Anežka 50, Běčaková Johanna 50 Kč,
Mohyla Viktor 662 Kč, Pavlosková Františka 50, Kubánek František 50 Kč, Kurečka
Kamil 30 Kč. Kromě těchto věnovalo ještě
10 dárců obnosy menší.
Dne 6. listopadu otevřen byl ve zdejší ško-

BERÁNEK, CENTRUM VOLNÉHO ČASU NEJEN PRO MATKY S DĚTMI

Akce na listopad 2007:
So 3.11. od 9-16,30 hod. - Taneční sobota
v ZŠ - oběd zajištěn, zájemci, hlaste se na
tel. 777 254 557,
So 10.11. od 9 - 12,00 hod.- Výtvarka s
Olgou pro děti - vstupné 100,- včetně materiálu, Beránek.
Čt 22.11. od 16 hod. - Zdobení perníčků
pro dospělé - možnost zakoupení již upečených perníčků, Beránek.
So 24.11 od 19 hod. - Lidová veselice s
cimbálem. Hraje cim. muzika Kotci, teplá
večeře v ceně, Chata Lípí Čeladná. Vstupenky v informačním centru na náměstí a na tel .
777 254 557. Dobrá zábava zajištěna!
St 28.11. od 16,30 hod. - Výroba adventních věnců v Beránku. Vstupné 50 Kč,
chvojí s sebou! Ostatní materiál možno přímo zakoupit na místě.
Z nabídky na prosinec vybíráme:
St 12.12. od 13-17,00 hod. - Vánoční jarmark v Beránku
Těšíme se na vás!
Beránek - volná místa v kurzech:
Pilates s Janou - Každé pondělí od 18 a

od 19 hod., Beránek.
Zdravotní cvičení pro ženy - dle zájmu,
info na tel: 777 254 557
Plavecká škola a školka pro děti s prof.
trenérem - Krytý bazén Prosper Čeladná od
14. 11. 2007, přihlášky co nejdříve - p. Jílková tel. 777 254 557
Lyžařsko-Snowbordová škola pro děti - pro
začátečníky od 3 let a pokročilé. Bílá-Mezivodí-Pustevny, pro skupinu 4 dětí odvoz a dovoz
zajištěn. Možnost zapůjčení lyžařské výzbroje.
Bližší informace na tel: 777 254 557
NEVÁHEJTE! ČEKÁME NA VÁS! S
NÁMI SE NUDIT NEBUDETE !
Beránek nabízí:
Herna pro matky s dětmi - Každý čtvrtek
od 9,30 - 11,30 hod. v Beránku.
Hlídání dětí v dopoledních hodinách - po
tel. domluvě na čísle 777 254 557.

jubilea
V měsíci listopadu slaví své jubileum:
Alois Molata - 75 let
Jan Rožnovský - 75 let
SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME!

le kurs vaření pro děvčata lidové školy hospodářské (3 hodiny týdně), který financuje
ministerstvo zemědělství. Kurs navštěvuje
12 děvčat a vede jej učitelka Otilie Žídková.
Vyučuje se do konce března. Dne 1. prosince
otevřena byla na zdejší škole mléčná kuchyně. 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. Polévkový ústav potrvá do 1. dubna.
Dnem 1. prosince vstoupil v platnost zákon
ze dne 14. července 1927 Sb. o organisaci
politické správy, jímž se ruší dosavadní zemské a okresní úřady a také dosavadní samostatnost Slezska. Slezsko slučuje se s Moravou a tento svazek bude míti pro budoucí časy
úřední název Země moravsko-slezská. Tímto
aktem pozbývá Slezsko své samostatnosti. V
krátké době 8 let prodělalo bývalé historické
Slezsko dvě významné události. Dne 28. července 1920 bylo Těšínsko nedílný celek Slezska, rozhodnutím velvyslanecké rady v Paříži
rozpůleno na dvě části, československou a
polskou a dne 1. prosince 1928 ruší se země
slezská jako samostatný zemský útvar a slučuje se s Moravou. V historii Slezska zůstane
1. prosinec 1928 dnem velepamátným, neboť
tímto dnem končí vlastní, samostatná historie Slezska a bude pro příště slučována už s
historií Moravy. Jisto jest, že Slezsko ztrátou
zemské samostatnosti ztrácí velmi mnoho
a že bude v novém útvaru potřeba napnutí všech sil, aby nebylo zanedbáváno. Dle
zákona o organisaci politické správy bude
míti mor.- slezské zemské zastupitelstvo 60
zástupců, z toho 40 volených a 20 jmenovaných. Výsledek prvních voleb nám ukázal, že
Slezsko má naprosto nedostatečné zastoupení. Budoucnost teprve ukáže, zda myšlenka
sloučení Slezska s Moravou byla šťastná.
Dne 2. prosince provedeny v celé republice volby do okresního a zemského zastupitelstva (poprvé). U nás konaly se volby ve
škole. Volilo se 40 zástupců do zemského
a 24 zástupců do okresního zastupitelstva.
Další třetina členů bude jmenována vládou.
V roce 1928 přijati byli do svazku obce
Malenovice tito: Jan Musial – pensista v Malenovicích č. 95, jeho manželka a syn Antonín
(na schůzi obecního zastupitelstva 7.6.), Hynek
Klepač – čeledín u pana Bužka č. 61 ( na schůzi 14.10.), Sluková Jana – služebná v Polském
Těšíně a Marie Huserová – podruhyně v Malenovicích č.20 a její 3 dítky.
V roce 1928 provedli novostavby rodinných domků tito občané: František Chalupka – č. 99, František Mohyla č. 100, Rudolf
Drábek, Rudolf Poledník (nedokončil). Přístavbu dokončil Karel Ivánek č. 42.
Ve zdejší obci v roce 1928 narodilo se dětí
20 (12 chlapců a 8 děvčat), zemřelo osob 14
(7 mužů a 7 žen), sňatků bylo uzavřeno 6.
Ke dni 31. prosince proveden soupis hospodářského zvířectva. Sčítání jeví se takto:
koní 21, hovězího dobytka 245, ovcí 18,
koz 54, vepřového dobytka 72.
Na nátlak okresní pol. správy ve Frýdku
založen byl rybářský spolek, jehož úkolem
jest postarati se o rybí násadu, zameziti
chytání malých rybek a vůbec povznést
opět upadlé rybářství. Spolek čítá dosud
27 členů. Prvním předsedou zvolen Josef
Velička – rolník v Malenovicích č. 15.

krátce z obce
Vítání občánků
Dne 11. 11. v 15,00 hodin proběhne v
hotelu KAM v Malenovicích vítání občánků. Srdečně zveme malé čipery a jejich
rodinné příslušníky na odpolední společenské posezení v příjemném prostředí.
Internet pro veřejnost
Občané Malenovic mají od 23. 7. 2007
možnost zdarma využít internet v budově
obecního úřadu!
Svoz TKO
Obecní úřad Malenovice nabízí občanům možnost spolurozhodování o intervalech svozu TKO a s tím související
úpravou výše poplatků za tento svoz.
Pokud bude svoz TKO každý týden,
poplatek bude nutné zvýšit, zůstane-li
interval svozu jednou za čtrnáct dní (dle
informace firmy zajišťující svoz není
sběrný vůz ani při dvoutýdenním intervalu zcela naplněn), výše poplatků se
nezmění. Své náměty a připomínky nám
můžete sdělit prostřednictvím webových
stránek obce, telefonicky na tel. 558 677
877 nebo osobně na obecním úřadě.

Turnaj v mariáši
Dne 18. 11. ve 14,00 hodin se v restauraci na
Borové uskuteční turnaj v trojkovém mariáši.
Všichni jsou srdečně zváni. Bližší informace a přihlášky - Ing. Miroslav Sajdl - tel.: 724 523 627.
Valná hromada SDH
Výroční valná hromada sboru dobrovolných hasičů Malenovice se bude konat v
pátek 30. 11. 2007 od 18 hodin v restauraci
Borová. Alois Ramík, starosta SDH
Mikulášská nadílka
Obecní úřad Malenovice zve srdečně
všechny děti na Mikulášskou nadílku, která se uskuteční v pátek 7. 12. od 16 hodin
v restauraci na Borové. Mikuláš s čertem
účast potvrdili, proto neváhejte a přijďte
prožít podvečer plný překvapení.
Sportovní komise
Sportovní komise Obecního úřadu v
Malenovicích pořádá v sobotu 10. 11. od
14 hodin turnaj ve stolním tenise pro děti v
kategorii od 7 do 10 let a v kategorii od 10
do15 let. Turnaj se koná v tělocvičně obecního úřadu, srdečně zveme nejen hráče, ale
i všechny ping-pongové nadšence.

Kácení a ořez dřevin ohrožujících bezpečný
a spolehlivý provoz energetických zařízení
Vzhledem k tomu, že provozovatel distribuční soustavy (ČEZ) má právo odstraňovat a
oklešťovat stromoví a jiné porosty ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz zařízení distribuční soustavy v případech, kdy tak po předchozím upozornění neučinil vlastník sám a
stav porostu v ochranném pásmu nevyhovuje ustanovením ČSN 33 3301, bude provádět
údržbu ochranného pásma vedení vysokého napětí v souladu s příslušnými ustanoveními
zákona číslo 458/2000 Sb. a ČSN 33 3301 na náklady firmy ČEZ Frýdek-Místek společnost
STROM SERVIS s.r.o., U Hráze 277, 741 01 Nový Jičín, a to v termínu po 31. 10. 2007. V
případě jakýchkoli problémů mohou občané volat na tel. 602 732 968 nebo 606 621 321.

Zpráva kulturní komise
Zájezd do ZOO

V sobotu 6. 10. v sedm ráno se prostranství vedle restaurace na Borové začalo
postupně plnit menšími i většími dětskými postavičkami a dospělým doprovodem.
Toužebně očekávaný autobus dorazil a
cesta vstříc dobrodružství mohla začít.
ZOO na Svatém kopečku u Olomouce přivítala výletníky poměrně pěkným počasím
a skupinka Malenovických se vydala na
průzkum všech zákoutí zoologické zahrady. Pozornosti zvláště dětí neuniklo nic,

po důkladné prohlídce zjistily, že na návrat
domů je ještě sil i času dost, a rozhodly
se pro přesun do nedalekého arboreta, kde
bylo opravdu na co se dívat. Unavení, ale
spokojení a plní zážitků dorazili účastníci
kolem 17. hodiny zpět do domovské vísky. Jelikož náš kraj skrývá ještě mnoho
nádherných, nepoznaných míst, která určitě stojí za zhlédnutí, tak i v příštím roce
poputujeme za některým z nich. Pomůžete
nám s výběrem?

jubilea
V měsíci říjnu 2007 oslaví jubileum
Pan Jan Žídek – 40 let
Oslavenci přejeme všechno nejlepší, hodně
štěstí, elánu, optimismu, splnění všech
přání a do dalších let pevné zdraví, klid a
rodinnou pohodu.

poděkování
Na začátku nového tisíciletí dětské zábavě kraluje odosobněný svět televize, počítačů a internetu. Televize však dítě neobejme,
nepřitulí, neodpoví na jeho dotazy. Nezapomínejme proto na rodičovské předčítání.
Je to cesta, jak dítěti projevit svou lásku. I
malá časová investice může pro dítě znamenat veliký přínos. Moudrý a přirozený
kontakt s dítětem je neocenitelným vkladem do malého člověka. Některé účinky
se projeví ihned, některé ve svém důsledku
až za několik let, některé ještě později. Ale
všechny budou veskrze pozitivní.
O tom, že jsou děti vděčnými posluchači,
jsme se přesvědčili v naší knihovně. V říjnu,
v rámci Týdne knihoven, jsme se připojili k
projektu Celé Česko čte dětem. Tři ,,pohádkové babičky“ z klubu seniorů předčítaly v
knihovně pohádky dětem z mateřské školy, ze
školní družiny a z 1. a 2. třídy ZŠ. I ty nejmenší děti vydržely poslouchat bez zlobení celou
hodinu. Chci ,,pohádkovým babičkám“ poděkovat za ochotu i čas, který dětem a knihovně věnovaly. A také vyjádřit přání, aby k tak
krásným setkáním docházelo co nejčastěji.

Čeladná

Škola slavila 30. výročí
V pátek 19. října proběhla v naší základní škole slavnostní akademie pořádaná ke 30. výročí
otevření školní budovy čp. 551 v Čeladné.
U příležitosti tohoto výročí si připravili
učitelé a žáci školy velice pěkný program.
Rodiče současných žáků i těch, kteří už školu
opustili, bývalí žáci, bývalí zaměstnanci školy, ale i další hosté měli možnost využít pestré
nabídky pátečního odpoledne a prohlédnout
si školu, zakoupit si drobné občerstvení, v
průběhu celého odpoledne zhlédnout expozici fotografií Veroniky Klepáčové, v době od
16 do téměř 18 hodin pak slavnostní program,
v němž se nám představili žáci I. a II. stupně, žáci Základní umělecké školy Frýdlant
nad Ostravicí a bývali absolventi školy – studentky Janáčkovy konzervatoře v Ostravě.
Následně ještě i po skončení programu byla
možnost prohlídky školy a občerstvení.
Ráda bych touto cestou poděkovala vedení školy, všem učitelům a žákům, kteří se na
přípravě vystoupení a slavnostního odpoledne podíleli. Jednalo se o velmi náročnou
práci po stránce organizační i technické,
která obnášela nejen přípravu a nazkoušení pestrého programu, ale také zajištění
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velice pěkné a vkusné výzdoby tělocvičny,
kde se hlavní program odehrával, přípravy
občerstvení, které bylo zajištěno z převážné
části „vlastními zaměstnanci školy“. Úvodem paní ředitelka ve svém projevu zmínila, mimo jiného, i citaci – vzpomínky, jaké
bylo školství zde v obci kdysi, jak fungovalo a jaké ostatní problémy se zajištěním
základního vzdělání řešili naši předchůdci.
I přes určitý časový a technický vývoj a
pokrok jsem si uvědomila, že některé problémy, se kterými se generace před námi
potýkaly, jsou asi nadčasové, protože nejsou tak nepodobné těm našim, dnešním.
Závěrem tedy ještě jednou vyslovuji poděkování škole za přípravu pěkných
oslav tohoto významného výročí, zejména
pak když si uvědomíme, že veškeré přípravy a organizace oslav probíhala souběžně s
běžnými učebními, školními a provozními
povinnostmi školy. Za obecní úřad Věra
Golová, místostarostka

Oznámení
Oznamujeme čtenářům a všem, kdo užívají služeb Knihovny a IC v Čeladné, že
v měsíci listopadu proběhne plánovaná
revize knihovního fondu. Z tohoto důvodu
bude knihovna ve dnech 20.-30. 11. uzavřena. Karla Čmielová, knihovnice

