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Den osvobození

Pobyt v kunčické škole

Dne 23. května jsme se s naší třídou
vydali na noční pobyt v Kunčicích p. O. Ve
tři hodiny odpoledne nás rodiče některých
žáků s paní učitelkou posbírali a jelo se.
Hned po příjezdu nás přivítala paní učitelka z kunčické školy a vzala nás do keramické dílny. Každý z nás si něco vyrobil a
paní učitelky – i naše, nás pochválily, že to
máme moc hezké.
Další paní učitelka nás zvala do tělocvičny, kde nás čekalo klání s místními čtvrťáky. Ve vybíjené jsme samozřejmě vyhráli
– jupíííí! Ale ve štafetách se to obrátilo a
vyhrály Kunčice. A byli jsme hodně unaveni, tak jsme si šli odpočinout do družiny.
A už nás čekala další práce! Připravili jsme
si ve skupinkách večeři – pekli jsme pizzu

jubilea
V měsíci červnu oslaví svá životní
jubilea tito naši spoluobčané:
95 let
p. BĚČÁKOVÁ ANEŽKA
82 let
p. PAVLORKOVÁ MARIE
81 let
p. VÁVROVÁ LUDMILA,
p. ŠPRLOVÁ BOŽENA,
p. ŠRUBAŘ RUDOLF
75 let
p. KUBALOVÁ MARIE,
p. KUREČKOVÁ JARMILA,
p. JANOUŠEK VILÉM
65 let p.
KUBALA LADISLAV
55 let p.
MACUROVÁ LIBUŠE
50 let p.
DOSTÁLOVÁ MARIE
Přejeme hodně zdraví, štěstí a hodně
radostných chvil do dalších let.
BLAHOPŘEJEME!!!

– se salámem, sýrem, rajčaty a anglickou slaninou. Všechno jsme nakrájeli, rozváleli těsto
a šup všechny tři pizzy do trouby. Nemohli
jsme se dočkat, ale každý pak dostal, kolik
snědl, a musíme říct, že to byla mňamka.
Pak jsme si prošli školu, ukázali jsme si,
kde projdeme při stezce odvahy, a šli jsme
odpočívat. Když byla tma – ve 22 hodin
– začali jsme samostatně procházet školou.
Někteří se báli moc, někteří vůbec, ale šli
všichni. Zažili jsme super legraci.
Později všichni usnuli, ale opravdu později, protože Zuzka začala chrápat.
Ráno už nám do družiny svítilo sluníčko,
tak jsme provedli ranní hygienu, posnídali
koláčky a zbylou pizzu a rodiče si nás zase
odvezli domů. Byl to fajn výlet.
Zdraví vás čtvrtá třída ze Pstruží.
P. S.: Moc děkujeme panu řediteli, že nám
umožnil pobyt v jejich škole a paní učitelkám, že nám věnovaly svůj volný čas.

krátce z obce
Vítání občánků
14. 6. se uskuteční v 10 hodin, v zasedací síni obecního úřadu 2. letošní „Vítání
občánků“. Srdečně zveme všechny zúčastněné, rodiče, sourozence, babičky, prababičky, tety i strýce. Sociální komise

Zasedání zastupitelstva
Dne 27. června se bude konat v sále obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva
v 17 hodin. Těším se na Vaši účast.
Starosta obce

Druhé ponocování druháků

V naší škole jsme už spali, tak jsme se
rozhodli, že to vyzkoušíme i jinde. Dostali
jsme pozvání od druháků z Kunčic, které
jsme bez váhání přijali. 30. dubna jsme v 15
hodin s rodiči odjížděli ze Pstruží do Kunčic. Kunčičtí druháci už nás čekali a měli
pro nás připravený bezva program.
S rodiči jsme se velice rychle rozloučili,
poděkovali jsme za napečené dobroty a šli
se ubytovat do družiny, která byla „jenom
naše“. Prošli jsme si celou školu, seznámili
se s druháky a šli se projít po Kunčicích.
Naše paní učitelka vzala svého pejska,
ten nás chránil, aby se nám po cestě nic
nestalo. Po procházce jsme si šli zahrát hry
do tělocvičny a předvedli jsme si navzájem
svá nacvičená „čísla“ na vystoupení.
Pak jsme byli pozváni na večeři do druhé
třídy. Prostřeli pro nás stoly, uvařili nám čaj
a každý jsme dostali pizzu. Olizovali jsme
se ještě dlouho. Chvilku jsme si odpočinuli
a šli jsme se proběhnout ven na hřiště. Hráli jsme fotbal, skákali přes švihadlo, každý

si našel zábavu. Při hrách jsme se společně
pobavili a spřátelili. Když se zdálo, že nám
docházejí síly, udělali jsme si pohodičku na
lavičce. Dostali jsme nanuky a odpočívali
jsme. Čekala nás stezka odvahy.
Protože ještě nebyla ta správná hodina,
hráli jsme si v družině. Když odbila 23. hodina, šli jsme ven a poslouchali, co se bude dít.
Už byla opravdická tma. Všichni jsme prošli
neuvěřitelně dlouhých 400 metrů po běžecké
dráze. Asi v polovině jsme se museli podepsat
a najít si svůj diplom. Báli jsme se, ale všichni
našli odvahu a stezkou prošli.
Usnuli jsme velice rychle. Ani povídat
jsme si nestihli, protože jsme byli moc unavení. Ráno v 9 hodin nás vzbudili rodiče, kteří si
pro nás nedočkavě přijeli. Snídali jsme koláčky a buchtičky a loučili jsme se s kunčickou
školou se slzou v oku. Už plánujeme, kdy
pozveme kunčické druháky zase k nám.
Druháci ze Pstruží moc děkují kunčickým druhákům. Slíbené pozvání určitě splníme a moc se na vás těšíme.

Škola Pstruží na Bouzově

Letošní školní výlet jsme naplánovali na
první květnový pátek. Zdál se nám jako ideální den mezi dvěma svátky. Naším cílem byl
hrad Bouzov a javoříčské jeskyně. Krásné
počasí, dobrá nálada a batohy plné dobrot
dávaly tušit, že výlet bude úžasný. Dopoledne jsme navštívili jeskyně, kde jsme trochu
zchladli, potom jsme si prohlédli památník
obětem 2. světové války a pokračovali k dalšímu cíli. Hrad Bouzov nás nezklamal. Byl
opravdu jako z pohádky. Paní průvodkyně

Na oslavu 63. výročí osvobození Pstruží
Sovětskou armádou jsme se sešli 7. května
před pomníkem padlých. Po projevu pana
starosty ing. F. Krauta, vystoupily děti z
tanečního kroužku s pásmem tanečků a básní. Recitovaly: Aneta Tabášková, Barbora
Macurová a Kateřina Trebunová.
Své umění v tanečním kroku předvedli: Tomáš Kaniok, Zdeněk Pavliska, Martin Běčák, Jakub Šnobl a z děvčat to byla
Marie Malinková, Aneta Tbášková, Barbora Macurová, Karin Vítová, Petra Štefková, Hana Kubiczková, Lucie Lukešová,
Kateřina Trebunová, Zuzka Zlá a Kristýna
Michalcová.
Po vystoupení dostali všichni přítomní
poukázku na občerstvení v místní restauraci Vlčárna. Počasí přálo, takže volná zábava pokračovala do večerních hodin.
Macurová

nám ukázala i tajné dveře a chodby. Líbily
se nám také lovecké trofeje, zbraně a krásný
nábytek. Pak jsme zámeckým parkem prošli
k areálu „Podhradí“, prohlédli si trojského
koně a cestou zpátky nás lákalo nekonečné
množství stánků s cukrovou vatou, zmrzlinou
a jinými dobrotami. Nemohli jsme také zapomenout na naše nejmilejší a koupit jim nějaký
suvenýr z výletu. Když kapesné došlo, nezbývalo než se vydat k domovu. Zpívali jsme a
měli radost, že nám výlet vyšel náramně.

Malenovice

Z kroniky obce Malenovice – rok 1933
Povšechné počasí v roce 1933 bylo značně
suché a poměrně chladné. Na vývin zrna obilnin byl vliv počasí velmi dobrý, špatný však
byl vliv na vývin okopanin (hlavně řepy) a
nejšpatnější pak na vývin pícnin. V lednu časté
mlhy s mocnou jinovatkou způsobily v lesích
škody na stromech. V prvé polovině února, pod
vlivem značně zvýšených teplot (až +10°C),
tak i dešťů veškerý sníh zmizel i ve středních
polohách. Teprve v polovině měsíce února
půda opět promrzá, začíná sněhová pokrývka,
jež trvá až do konce února. Počátkem března
nastává všude obleva, sníh mizí i ve vyšších
polohách v 2. třetině března. Půda k setí začala
se připravovat v 2. polovině tohoto měsíce. V
dubnu teplota poklesla, objevily se hlavně v 2.
polovině měsíce noční mrazy a přízemní mrazy byly téměř každodenní. Pro vývin veškeré
vegetace bylo dubnové chladné a suché počasí
velmi nepříznivé. Ozimy ustály ve vývinu a
žita ve vyšších polohách byla značně poškozována mrazem. Porost luční trpěl velmi suchem,
takže koncem dubna se louky ještě nezelenaly.
Květen byl velmi chladný, noci studené. Na
vrcholcích hor se objevuje ještě 24. 5. sníh.
Panovalo abnormální sucho. Jařiny pro dubnové mrazy a stálé sucho špatně odnožily, zůstaly slabé. Pícniny pro nedostatek vláhy zůstaly
velmi řídké. Ovocné stromy začaly rozkvétat v
nižších polohách okolo 15. května, ve vyšších
polohách dosti opožděně – až koncem května.
I červen byl poměrně chladný a dne 4. 6.
dostavil se noční mráz, takže v mnohých
místech brambory zmrzly. Dne 14. června
přihnala se bouře s ohromným přívalem vody
a krup, které zůstaly místy ležeti do příštího
dne. Senoseč začala po 20. 6. a sklizeň byla až
poloviční oproti minulému roku. Škůdci zemědělských plodin, ovocných a lesních stromů
byli vlivem suchého počasí dosti rozšířeni.
Počasí v červenci bylo pro všechny plodiny
příznivé. Půda se vydatnými srážkami řádně
provlhčila a vývin okopanin i pícnin po nich
zřejmě pokročil. Teplota v 2. polovině měsíce
stoupla ve značná vedra, jež ku konci července dostoupily 30-35°C ve stínu. Silnými lijavci obilí polehlo. Žně v nížinách byly u ječmene a žita začátkem srpna, u ovsa okolo 10. 8.,
ve vyšších polohách žně až koncem srpna a
v září (oves). V srpnu dostavily se zhoubné
důsledky trvalého sucha. Jeteliny, vojtěšky a
otavy byly zakrnělé – spálené, takže o krmivo
bude v zimě citelná nouze. Pozdní brambory
jsou drobné, s natí usychající. Ovoce je letos
značně červivé a pro nedostatek vláhy spadává hromadně ze stromů, zvláště jablka, takže
zmizely vyhlídky na očekávanou dobrou
sklizeň. Zahrady zelinářské utrpěly mnoho
spoustou dřepčíků. Okurky špatně nasadily,
jsou drobné a žloutnou, celkový stav zeleniny
byl hluboko podprůměrný. Zlo zvýšilo ještě
ohromné množství polních hrabošů (myší),
kteří za suchého počasí, od jara trvajícího, se
úžasně rozmnožili. Ke všemu přistoupil ještě hrozivý nedostatek vody, pitné i užitkové.
Studně v mnohých místech úplně vyschly.

V druhé polovině září začala sklizeň
bramborů a řepy a pro sucho pokračovala dobře. Sklizeň ovoce podprůměrná. V
celém našem kraji žádná úroda švestek.
Celý listopad panovalo mlhavé a sychravé
počasí. Na horách udržovala se slabší sněhová
pokrývka od 10. listopadu. Počátkem prosince
nastaly silné mrazy, jež se stále stupňovaly a
dostoupily v polovině měsíce místy až -22°C.
Pokrývka sněhová se zvýšila a dostoupila v
nížinách 20 cm, v horských polohách 30-45
cm. Půda všude a zejména v nížinách velmi
hluboko promrzla až na 50 cm. Všechny potoky a řeky zamrzly a vytvořil se led až 35 cm
silný. O Vánocích nastala obleva. Vlhký sníh v
Beskydech způsobil částečné polomy v lesích.
Jelikož zdejší pan starosta obce Ferdinand Novák již delší dobu churaví, zažádal o
sproštění svého úřadu, což mu bylo na základě lékařského vysvědčení okresním úřadem
povoleno a stanoveny doplňovací volby na
den 12. února. Starostou obce zvolen František Kubánek z lidové strany – 12 hlasy, Alois
Štěpán ze sociálně demokratické strany jeho
náměstkem. Na schůzi obecního zastupitelstva 12. března zvolen byl obecním tajemníkem Bohuslav Štěpán, ježto dosavadní tajemník řídící učitel František Novák vzdal se této
funkce ze zdravotních důvodů. Nový obecní
tajemník převzal tajemnictví od 1. května.
Dne 7. února zemřel následkem chřipky a
zápalu plic zdejší dp. farář P. Petr Pavel Carbol
a pohřben na Borové dne 11. února za ohromné účasti místních farníků i obyvatelstva z
okolních vesnic a za asistence 52 kněží.
Narodil se 28. 4. 1866 ve Vojkovicích a
dožil se tedy věku 67 let. Letošního roku slavil by v červnu 40 let kněžství svého, z toho
20 let sloužil farníkům borovským. Kázání
o životě zemřelého měl dp. farář P. Foldyna
z Dobratic. Mši svatou za zemřelého sloužil
za asistence kněží dp. Stanislav Weissmann,
generální vikář a prelát z Karviné. Týž vykonal i církevní obřady až ke hrobu. U hrobu
zapěli smuteční sbor učitelé z celé farnosti,
jedna žákyně přednesla krátký proslov a pak
promluvil nad hrobem dojemnými slovy dp.
P. František Šnek, kaplan z Německé Lutyně.
Za obec Malenovice a za jeho činnost v obci
a za různé katolické spolky promluvil náměstek starosty a předseda lidové strany František
Kubánek. Zemřelý svou lidumilností a lidskostí byl v celém okolí dobře znám a vážen.
Světských statků neshromažďoval a k chudým byl vždy laskav. Farníci ztratili v něm
dobrého pastýře a rádce. Čest jeho památce!
Administrátorem ustanoven byl dp. František Šnek, kaplan z Německé Lutyně, který
spravoval faru do 2. července 1933. Tohoto
dne o 3. hodině odpoledne konala se instalace nového faráře dp. P. Jana Reinocha,
kaplana z Dobré, za asistence 13 kněží, velkého počtu obyvatelstva, zvláště družiček
a školních dítek. Nový pan farář narodil se
10. 5. 1890 v Lískovci u Frýdku. Na kněze
byl vysvěcen r. 1916 ve Vidnavě. Při jarních

odvodech odvedeni byli z Malenovic dne
18. března tři mladíci, a sice: Josef Koloničný z čís. 80 z I. třídy, František Večeřa z čís.
98 z II. třídy a František Drabina z čís. 45
z III. třídy. Pro obec Malenovice konala se
klasifikace koní dne 18. dubna v Pržně a z
celkového počtu 23 koní odvedeno k vojenským účelům celkem 6 koní.
Dne 24. května pořádal ve škole bezruký Frantík Filip výchovnou přednášku a
předvedl výcvik nohou. Dokázal na mnoha
ukázkách, jak možno cvikem a vytrvalostí
nahradit ruce nohama.
Koncem června nalezl nadhajný Kacera z
Malenovic na louce „Karáskové“ pod Lysou
horou mrtvolu v úplném již rozkladu. Byl v ní
zjištěn žid Muller z Frýdlantu, který začátkem
května odešel z domova a následkem rozháraných domácích poměrů volil smrt oběšením na místě málo přístupném. Pohřben byl
na židovském hřbitově ve Frýdku.
V den borovské pouti 6. srpna zašel si řídící
učitel z Lubna p. Adolf Vašíček před polednem do svého revíru (měl v nájmu obecní
honitbu). Na procházku vzal sebou loveckou
pušku a honícího psa. Podivnou náhodou pes
zlobil neustále a štěkal, takže p. Vašíček jej
několikráte zakřiknul, ale pes dorážel přímo
na něj, až konečně, snad i trochu rozzloben,
uhodil psa puškou, která se zlomila a přitom vystřelila. Ostrý náboj z bezprostřední
blízkosti vrazil zpředu do těla nešťastníkova tak, že se skácel okamžitě mrtev k zemi.
Zpráva o jeho náhlém a nešťastném skonu
rozrušila celé okolí, neboť byl velmi oblíben
a vážen, zejména pro svou klidnou povahu a
ryzí charakter. Bylo mu 57 let, učiteloval 38
roků, z toho v Lubně 33 let jako správce školy. Pohřeb konal se dne 9. srpna z Lubna do
Frýdlantu za přehojné účasti občanů z místa i
z okolí, za účasti spolků i korporací a přes 70
učitelů z celého kraje. U hrobu věnovali mu
posmrtnou vzpomínku kněz, žák, předseda
učitelské jednoty na Frýdecku, místní učitel
a zástupce obce, různých spolků, atd. Učitelé
zazpívali pěkný sbor.
Začátkem školního roku 1933-1934 nastala
velká změna ve stavu zdejšího učitelského sboru. Definitivní učitel Albrecht Karas přidělen
byl službou po čas potřeby na vlastní žádost
od 1. září 1933 na pětitřídní obecnou školu
chlapeckou v Kunčičkách u Ostravy. Jeho paní
Marie Karasová byla rovněž dosavadní služby
v Malenovicích zproštěna a přidělena od 1. září
1933 službou na 6-třídní obecnou školu smíšenou s 6 pobočkou v Kunčicích. Pan učitel
Karas působil v Malenovicích celkem 12 let.
Na jejich místo ustanoveny byly výpomocnými učitelkami: sl. Božena Marková, která
předtím vyučovala na Slovensku, a sl. Božena
Baarová ze Štramberka, jež dříve působila v
Trnávce u Příbora. Na zřízenou zatímní třídu
při 3. třídě ustanoven byl od 4. září 1933 učitelským čekatelem František Kuba z Horních
Bludovic, rodem z Kroměříže.
Příště dokončíme události roku 1933.

