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Červenec 2019

Malenovice

První svaté přijímání v kostele na Borové

slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
se začátkem prázdnin se mi vždy vybaví jedna už trochu „vousatá“ anekdota, která říká, že
existují pouze dva důvody, proč být učitelem – červenec a srpen. Jakkoli je toto tvrzení pochopitelně poněkud nadsazené, z vlastní učitelské praxe vím, že minimálně kus pravdy na něm je.
Přeji tedy všem učitelům a učitelkám, kteří v naší obci žijí, učí naše děti, nebo k nám třeba jezdí
jen jako turisté či rekreanti, aby si během léta od své náročné práce odpočinuli a načerpali spoustu sil do nového školního roku, jehož začátek je právě teď tak nádherně daleko…
Nejen učitelé ovšem v kalendáři vždy s nadějí vyhlížejí nástup července a srpna. I pro všechny
ostatní je toto období časem dovolených, odpočinku, relaxace… Naše obec je přitom oblíbenou
turistickou destinací, vyhledávanou svatební kulisou, cílem i východiskem mnohých výletů, řada
návštěvníků využívá zdejší ubytovací a pohostinská zařízení. To s sebou samozřejmě nese i řadu
negativ či rizik, jako je například zvýšený provoz na silnicích, nedostatek parkovacích míst, narušování nočního klidu apod. Není pak bohužel vždy úplně jednoduché najít účinné prostředky,
jimiž by se tato úskalí dala dobře mírnit – zvláště když se mnozí návštěvníci z nepochopitelného
důvodu mají tendenci chovat po příjezdu „do hor“ jako utržení ze řetězu.
Sebepřísnější vyhláška jistě nenahradí obyčejnou lidskou ohleduplnost a slušnost. Na druhou
stranu někdy se bohužel bez úředních zákazů a nařízení jen těžko obejdeme. Proto schválilo
zastupitelstvo na svém 4. zasedání obecně závaznou vyhlášku, která stanoví celoroční (s výjimkou silvestrovských oslav) zákaz používání pyrotechniky na území obce. Proto se také snažíme
postupně dalšími opatřeními zpomalit provoz na místních komunikacích. Nejsou to jistě věci samospasitelné. Věřím však, že mohou přispět k tomu, aby Malenovice byly opravdu příjemným
místem k životu.
Přeji vám všem prosluněné prázdniny.

Pavel Kuběna, starosta obce

Akademie kroužků CVČ U Rosničky

Dne 4. června proběhla v sále Hospody pod
Borovou Akademie kroužků našeho centra.
Svou celoroční pilnou práci předvedla menší
i větší děvčátka z kurzu Tanečky.
Začátečníci Vojta a Nelinka z kurzu Kytary
předvedli úctyhodný výkon hry a zpěvu s písničkou Čížečku, čížečku nebo Medvědi nevědí.
Dívčí i chlapeckou rockovou kapelu na pódiu
podpořili rodiče tím, že na hudební doprovod
svých dětí zazpívali Okolo Hradce nebo Okoř.
Děvčata z kurzu Šití na přehlídkovém molu
představila vlastnoručně ušitá trika, kabelky
a baťůžky. Módní přehlídku doplnila děvčátka
z kurzu Výtvarky malovanými papírovými šaty.
Děti byly šikovné, trpělivé a rodiče tak mohli být
na ně právem hrdí.

Ráda bych tímto ještě jednou poděkovala
dětem i lektorům za celoroční úžasnou práci.
Krásné léto!
teta Blanka

Neděle 16. června byla pro borovskou farnost
obzvlášť svátečním dnem. Osm dětí z Malenovic
a blízkého okolí poprvé přistoupilo ke svatému
přijímání.
Slavnostně vyzdobený kostel přivítal děti, rodiče i ostatní hosty v 10 hodin. Důstojnou, a přitom příjemně uvolněnou atmosféru mše svaté
umocňovala skutečnost, že o hudební doprovod
se pod vedením Daniely Králové postaraly převážně samy děti. Hezkým zpestřením byla také
píseň v podání maminek. Symbolickou tečkou
bylo pak nejen poděkování panu faráři Petru
Hrubišovi, který děti na jejich významný den
připravoval, ale také blahopřání panu kostelníkovi Janu Ramíkovi, jenž právě slavil významné
životní jubileum. Po skončení mše se pak mohli
všichni občerstvit rozdávanými sladkými měšci.
Závěrem děkujeme i otci Vojtěchu Mičanovi
a všem ostatním, díky nimž náš krásný Borovský kostel není jen mrtvou kulturní památkou,
ale živým místem setkávání.

Lesy ČR dokončily úpravu vodního toku Sibudov
Stavba byla prováděna v intravilánu obce
Malenovice v korytě vodního toku Sibudov
v úseku ř. km 1,683 – 2,347, tj. v délce 664 m.
Tento vodní tok pramení v masívu Lysé hory
pod vrcholem Kykulka v nadmořské výšce
840 m n. m. a patří k typickým beskydským
štěrkonosným tokům této oblasti. Účelem
stavebních prací bylo zvýšení stupně ochrany okolního území, přilehlých nemovitostí
a infrastruktury obce Malenovice. Byly optimalizovány odtokové poměry předmětného
úseku toku, u navrhované trasy byly zmírněny oblouky, v blízkosti zástavby proběhla
stabilizace rovnaninou z lomového kamene,
podélný sklon byl snížen vložením spádových
a stabilizačních objektů, v úseku zahloubení
dna byly vloženy příčné objekty pro zajištění
stability nivelety dna, u kritických úseků došlo
ke zvýšení kapacity koryta.
Při stabilizaci dna došlo také k vytvoření
tůní, které poskytují biotop pro ichtyofaunu
a bentos, při stavbě bylo citlivě přistupováno
k propojení úseků s vloženými stavebními
objekty a navazujícími úseky s přirozeným
korytem. Výsledkem je celek, který tvoří vhodný biotop pro organismy, zároveň plní účel
při ochraně břehů a posunu splavenin, zvý-

Informace obecního úřadu

•Upozorňujeme občany, že v průběhu letních prázdnin bude provoz obecního úřadu
omezen na jeden úřední den, a to pondělí.
•Informujeme občany o personálních změnách na obecním úřadu. Ke 30. červnu ukončila pracovní poměr paní Gabriela Mertlová,
která přes 12 let působila na pozici referentky
OÚ. Jménem starosty i všech ostatních zaměstnanců jí děkujeme za skvělou spolupráci a přejeme hodně úspěchů v dalším životě. Novou

referentkou se na základě vyhlášené veřejné
výzvy stala od 1. 7. paní Dagmar Chromčáková.
•Zastupitelstvo obce na svém 4. zasedání schválilo obecně závaznou vyhlášku č.
1/2019 o regulaci používání zábavní pyrotechniky, jejíž soulad se zákonem následně
potvrdilo i ministerstvo vnitra. Nově tedy platí
(s výjimkou silvestrovských oslav) na celém
území obce Malenovice celoroční zákaz používání zábavní pyrotechniky.
•Srdečně zveme všechny občany i návštěvníky Malenovic na obecní pouťový jarmark s večerní zábavou, který se uskuteční
u Obecního domu v sobotu 3. srpna. Od 15.00
budou k zakoupení řemeslné a regionální
produkty, své umění předvede mistr kovář
a od 17.00 bude následovat pouťová zábava
s živou hudbou. Občerstvení zajištěno.

šením nivelety dna došlo také ke stabilizaci
kořenového systému různověkého břehového
porostu.
Celkem bylo provedeno 8 ks příčných dnových stabilizačních pasů a 32 ks spádových
balvanitých objektů o výšce 0,3 m, dále pevnění břehu rovnaninou z lomového kamene
ve vybraných úsecích v celkové délce 664

běžných metrů, a to oboubřežně. Ve třech
vybraných úsecích bylo provedeno zvýšení
drsnosti dna ve spádu 4 % pomocí vzájemně
klínovaných balvanů. Ve vybraných úsecích
proběhne dosazení dřevin břehového porostu.
Stavební náklady ve výši 4,7 mil. Kč byly
spolufinancovány z dotací Ministerstva zemědělství ČR a z vlastních zdrojů LČR.

Z Malenovic
až na olympiádu
Závěr letošního června přinesl další důkaz
o tom, že v Malenovicích není nouze o sportovní talenty. Ve dnech 23.–28. 6. se totiž
uskutečnila IX. letní olympiáda dětí a mládeže, jejímž hostitelem byl tentokrát Liberecký
kraj.
Mezi 3 400 mladými sportovci bodovala také „malenovická reprezentantka“ Lucie
Plevová, která za Moravskoslezský kraj nastoupila ve třech disciplínách letního biatlonu
– ve sprintu, závodu s hromadným startem
a ve smíšené štafetě.
V době uzávěrky Mikroregionu ještě nemáme k dispozici výsledky, ale už samotná účast
na olympiádě je obrovským úspěchem a pro
Lucku určitě také úžasným zážitkem. Blahopřejeme a držíme palce do dalších soutěží!

Malenovický pamětník

Střípky z kroniky a historie obce – II.
Prázdniny. Postaru též vakace nebo ferie.
Ať tak anebo tak, každopádně jedno z těch
slov, která v nás vyvolávají vzpomínky na dětství, na doby dávné a idylické, sluncem prohřáté, senem provoněné… No, je to dnes
úvod kapku sentimentální, ale co už. Proč se
na chvíli nezasnít? Nakonec taková malebná
podhorská vesnice, jako jsou Malenovice,
k tomu vyloženě svádí. A záznamy v obecní
kronice jen přizvukují:
Již v zápise z roku 1922 tak můžeme číst,
že „o prázdninách v r. 1922 zřídilo České
srdce ve Sl. Ostravě ve zdejší škole od 7./
VII. – 23/VIII. feriální kolonii pro chudokrevné
dítky. Umístěno tu po 2kráte 40 dětí z Opavy
a okolí, z Ostravy a 10 z Německa (Brémy,
Hamburk, Lipsko) a z Frýdku.“ Ottův slovník
naučný k tomu uvádí: „Feriální osady jsou
dobročinné zařízení, jímž poskytuje se hodným, chudým školním dítkám, zvláště z velikých měst, v době letních prázdnin zdravého
pobytu, rozumné životosprávy a přiměřeného
zaměstnání, pokud lze, na venkově, aby děti
tělem slabší sesílily, začinají-li býti nedokrevnými, opět se uzdravily, a přestály-li choroby
těžší, zase se zotavily.“ Zpravidla několik desítek dětí pak tímto bohulibým způsobem trávilo
prázdniny v Malenovicích i v dalších mezivá-

lečných letech.
Období první republiky přineslo s sebou
rozmach skautingu, trampských výletů a turismu obecně. A tyto vymoženosti záhy dorazily
i k nám pod Lysou: „Bezručova župa svazu
junáků – skautů uspořádala v Malenovicích
na pozemku Jana Drabiny v Hutích č. 45
v době od 6. do 16. srpna (1932) I. slezskou
zemskou Letní školu pro výchovu skautských
vůdců za vedení prof. Vladimíra Josífka ze
Sl. Ostravy. Ve 22 stanech bylo ubytováno
25 kursistů (z Ostravy, Opavy, Třince, Hranic
a Kroměříže) s instruktory a hosty. V neděli 14.
srpna večer měli slavnostní táborový oheň, při
němž vůdce školy přednášel pozvaným hostům o skautingu a pak kursisté předvedli různé
žertovné výstupy, hry a zpěvy.“
O vrtkavosti počasí psali jsme již v minulém
čísle. I o ranních mrazících v červnu roku 1928.
Z téhož roku je ovšem také zápis následující:
„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

CHLADNÁ VODA: Někdejší skautské tábořiště s lesním jezírkem má i dnes své kouzlo.
hlášeno bylo mnoho případů utonutí a smrtelných úpalů. Mnohým lidem žhavé sluneční
paprsky spálily kůži.“ Ono i léto má holt své
chmurnější stránky, ale katastrofy a tragédie si
necháme na příště.
Když je horko, je třeba dodržovat pitný
režim. Tedy ještě malá statistická poznámka k tomuto tématu: „V roce 1935 vypilo se
ve zdejší obci: 123 hl piva, 1,20 hl vína, 9,50 hl
kořalky.“ Jestli je to při počtu obyvatel pohybujícím se kolem šesti set mnoho či málo, posuďte sami. A co by na to říkal proslulý místní
bojovník proti „kořalečnému moru“ z přelomu
19. a 20. století, páter Tagliaferro, si raději ani
netroufáme domýšlet.
Tož tak je to. A příště trocha té letní černé
kroniky…

