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2008 – tři tisíce zúčastněných
Z KRONIKY OBCE MALENOVICE – rok 1932 pokračování Ivančena
Další ročník výstupu k mohyle na Ivan- čí kámen, stejně jako soutěže vědomostní

Rok 1932 byl pro kampeličku velmi špatný, neboť
vkladů bylo o 119.000,- Kč více vybráno než uloženo a
shánění peněz pro vkladatele činilo velké obtíže. Koncem roku 1932 čítá kampelička 262 členů s 264 podíly.
K 1. 1. 1933 má spořitelní spolek 552 vkladatelů a 143
dlužníků. Průměrný vklad na jednoho vkladatele činí
1.875,- Kč. Průměrná zápůjčka na jednoho dlužníka
obnáší 7.064,- Kč. Školní mládež má uloženo 42.571,05
Kč (přírůstek pouze 700 Kč). Průměrný vklad na 1 žáka
činí 213 Kč. V oběhu je 143 střádanek. V roce 1932
povolilo představenstvo s dozorčí radou 19 nových
zápůjček v úhrnném obnosu 60.820,- Kč.
Družstevní knihovna z oboru hospodářského čítá
k 31. 12. 1932 – 56 knih vázaných v bilanční hodnotě 940 Kč. V roce 1932 půjčilo 15 členů 27 knih.
V roce 1932 bylo místní poštovnou do Frýdlantu podáno: rek. dopisů 77, poukázek 61, složenek
1.004, balíků 16. Poštou do Malenovic dodáno: rek.
dopisů 507, poukázek 134, šeků 1.006, balíků 322.
Peněz bylo podáno 242.596,90 Kč, doručeno do Malenovic 387.131,60 Kč, peněžní obrat činil 629.728,50 Kč.
Poštovních známek a ostatních cenin bylo prodáno za
4.670,- Kč, na doručeném vybráno 839,40 Kč.
V roce 1932 vypilo se ve zdejší obci: čistého lihu
230 litrů, kořalky 12 hl, vína 380 litrů, piva 170 hl,
šťáv 180 hl v přibližné ceně 100.000,- Kč. Následkem nezaměstnanosti pije se méně.
Počet radio-přijímačů snížil se od roku 1930 ze
20 na 14. Z toho lampovky mají 5 osob. Ostatní
poslouchají na krystal.
V roce 1932 narodilo se 14 dítek (7 chlapců a 7
děvčat), zemřelo 10 osob (5 mužů a 5 žen), sňatků
bylo uzavřeno šest.
V den Všech svatých 1. listopadu provedena školními dítkami u kostela sbírka ve prospěch
okresní péče o mládež ve Frýdku. Čistý výnos
Dětského dne činil 400,60 Kč. Za to okresní péče
o mládež věnovala zdejší škole 14 párů obuvi na
vánoční nadílku pro sirotky a děti nemanželské.
V roce 1932 provedl novostavbu rodinného
domku (po vyhoření) František Peter č. 77 pod
dozorem Josefa Kramoliše z Frýdlantu. Stavební
náklad činil 35.680,- Kč.
Lesní správa provedla přestavbu dělnického
domku číslo 40 pod stavitelem Klemou z Místku.
Naděje, se kterými vstupovali jsme do roku 1932,
byly zklamány, nesplnilo se naše očekávání, že poměry hospodářské se zlepší. Uplynulý rok byl ve znamení
dalšího vzestupu hospodářské krise, poměry v průmyslu se zhoršily a zaměstnanost značně poklesla. Pokles
cizích měn, ochranná opatření ciziny a nejisté platební
poměry znemožnily neb značně omezily vývoz našich
výrobků do ciziny. Také v okrese frýdeckém hospodářská tíseň se zhoršila a těžce dolehla na celý náš kraj.
Koncem prosince bylo vykázáno v okrese 10.200 neza-

městnaných, koncem ledna 1933 vzrostl tento počet
na 11.100 osob. Z toho je omezeně pracujících 6.580
osob. To je 15% všeho obyvatelstva okresu. Kromě
peněžitého obnosu přispívaly ještě obce, závody i jednotlivci sbírkami naturálií, uhlím, správa státních lesů
dřívím, takže propočítáno na peníze, vyžádala si stravovací akce dobře 4 mil. Kč. Neproduktivní péče musí
být pozměněna na produktivní. Kam by se dospělo s
takovým hospodářstvím, kdyby 85% jakž takž živořících mělo dále přispívat na 15% nezaměstnaných tímto
způsobem? Řemeslníci, drobní živnostníci a obchodníci zadlužují se a nedostanou nikde potřebného úvěru.
Kde se dříve pracovalo v řemeslných dílnách se třemi
i více pomocnými silami, nemají dnes mistři sami co
dělat. Denní tržba v obchodech klesla na třetinu. Dělník
nevydělá, ježto průmysl stojí, zemědělec prodává pod
výrobní cenu a ještě nemůže prodat. Přirozeně, neutrží
tak ani řemeslník a obchodník. Zemědělec omezuje
pracovní síly na svou rodinu, ježto nemůže unésti břemena sociálních dávek, z kterých nakonec nic nemá
ani zemědělské dělnictvo, leda ty nejlacinější léky. Je
spotřebováno vše, co tu v okrese tvořilo hospodářské
reservy. Nyní se absorbuje i hospodářské zařízení, stavení selská letí dolů, není peněz na jejich opravu a také
peněz na zaměstnání celé řady řemeslných dělníků.
Hodnota půdy klesá, stroje v řemeslech rezavějí a ničí
se. Kapitálu v peněžních ústavech ubývá.
Z průmyslu nejvíce byl hospodářskou krisí
postižen průmysl železářský, textilní a chemický.
Skoro ve všech podnicích pracovalo se omezeně,
některé závody zastavovaly provoz na nějakou dobu,
jiné úplně. Pracovní doba byla téměř všeobecně
zkracována a dělníci byli buď posíláni na střídavou
dovolenou, nebo úplně propouštěni. Příčiny spočívají v poruchách v mezinárodním styku a v uzavírání odbytišť československému vývozu. Chráněn
kartely a cly, nebral průmysl vždy náležitého zřetele
na domácí konsum a na pokles kupní síly obyvatelstva, ale přitom odbyt do ciziny ztrácel, protože
pozbýval schopnosti soutěže. Hutní výroba klesla
proti roku 1931 o 58%. Nejhůře zaměstnány byly
závody textilní. Těžba uhlí v ostravsko-karvinském
revíru vykazuje v roce 1932 proti předešlým letům
značný pokles. V roce 1932 bylo celkem vytěženo
7.778.000 t uhlí (proti 12.560.000 t v roce 1929) a
1.231.000 t koksu (proti 3.113.000 t v roce 1929).
V druhém pololetí r. 1932 zvýšila se značně výroba
briket, jež činila 373.000 t (proti 197.950 t v roce
1929), protože pro svou láci jdou hodně na odbyt a
horníkům jsou přidělovány kromě uhlí na deputát.
Počet nezaměstnaných v naší republice činil
koncem roku 1932 749.876 osob (oproti roku 1931
+ 269.101), což si vyžádalo asi 780.000.000 Kč
nákladu. Kromě toho ministerstvo soc. péče rozdalo nemajetnému obyvatelstvu 1.500 vagonů bram-

borů (v ceně 4 mil. Kč) 5.000 tun uhlí darovaného
státními doly, 4.600q kukuřice pro Podkarpatskou
Rus a 7.000 chudým dětem poskytováno denně 1/3l
mléka a 20 dkg chleba po 3 měsíce.
Do zdejší obce dodáno bylo okresním úřadem v
roce 1932 za 9.240 Kč stravovacích poukázek (proti
roku 1931 o 7.680 Kč více) pro osoby nezaměstnané a omezeně pracující. K 31. 12. 1932 bylo v
Malenovicích 17 nezaměstnaných a 13 omezeně
pracujících osob. Nejvíce jsou z nich postiženi horníci, lesní a tovární dělníci.
Kurs československé koruny byl i v roce 1932 stálý
a jeho výkyvy na cizích bursách byly celkem nepatrné. Nově upraven byl oběh drobných peněz zákonem
čís. 94/1932 zvýšením kontingentu z 600 na 1.200
mil. Kč, aniž by celkové množství oběživa bylo zvýšeno, řada mincí doplněna zavedením niklových 25
haléřů a stříbrných 20 korun. Bankovky po 10 Kč a 20
Kč, jež přeměněny na peníze drobné, budou postupně
nahrazeny mincemi a nepočítají se více k oběživu, pro
něž zákon předpisuje zlatou úhradu. Obavy širokých
vrstev obyvatelstva před možností měnové pohromy,
vyvolávané a udržované neznámými činiteli, neklid a
nedůvěra, způsobované uveřejňováním četných nedomyšlených návrhů na různá opatření působily, že úspory byly někde ve větší, jinde v menší míře vybírány a
používány k nákupům věcí často méně potřebných.
Požadavek mnohých i význačných činitelů, aby naše
vláda připustila vydávání nekrytých platidel (inflaci) a
tím přispěla k oživení podnikání a ke zmírnění tíživé
situace dlužníků, byl jedním z takových nevhodných
návrhů, které se často ozývaly i v našem kraji. Největší neklid panoval v prvé polovině roku a nejdříve
všesokolský slet, později volby v Německu, pak i jiné
události byly označovány za mezníky, po nichž měl
nastati rozvrat. Zvýšené nároky vkladatelů společně s
menším přírůstkem vkladů působily na zvýšení úsilí
o udržení pohotovosti peněžních ústavů, jež se projevovala ve značném omezování úvěrů. Přírůstek vkladový byl v roce 1932 většinou nepatrný, v četných
případech (zvl. u kampeliček) nebyl úbytek vkladů u
peněžních ústavů ani zdaleka kryt připsanými úroky.
V roce 1932 přešly do jiných rukou tyto chalupnické a selské usedlosti:
a) Josef Polach prodal svoji usedlost čís. 20 Františku Foldynovi z Lubna za 24.000 Kč a odstěhoval
se do Raškovic, kde koupil domek s pozemkem.
b) Josef Staš čís. 35 postoupil svoji usedlost svému zeti Františku Ručkovi za 5.000 Kč.
c) Selskou usedlost č. 47 po zemřelém Ignáci Veličkovi převzal nejmladší syn Jan, obchodník ve Frýdlantě.
d) František Gola prodal svou usedlost č. 74
švagrovi Janu Chovancovi ze St. Hamer a odstěhoval se do Nové Vsi, kde si vystavěl zděný domek.
V příštím čísle nás čekají události roku 1933.

Výšlap na Lysou horu
Malenovičtí hasiči společně se sportovní komisí OÚ uspořádali v neděli 30.
března první ročník „Výšlapu dvojic na
Lysou horu“. Start a zápis byl u hospody
na Borové a trať pokračovala přes Hradovou, Ivančenu a Malchor na Lysou.
Dále se šlo přes Větry a Lukšinec k hospodě u Veličků a zpět na Borovou.

Výšlapu se zúčastnilo 13 dvojic a dva
jednotlivci. Cestou je čekaly tři kontrolní stanoviště. Do cíle dorazili všichni
startující. Nejmladším účastníkem byl
Michal Šikýř (17 let) a nejstarším Jaroslav Okoun (61 let). Nejmenší věkový
průměr dvojic byl 18 let (Michal Šikýř,
Tomáš Ramík) a největší 58 let (Jaroslav

Okoun, Dana Válková). Na prvním místě se umístili s časem 2h 10minut pánové
Radim Valas a Dalibor Pandur. S časem
2h 12 minut druhé místo obsadila dvojice Miroslav Sajdl a Jiří Kašper. Na bronz
dosáhli časem 2h 20 minut pánové Alois
Ramík a Richard Špaček. Fotky z akce
najdete na www.sdhmalenovice.cz.

čeně je za námi a můžeme s potěšením
říci, že se vydařil. Slunce svítilo, a tak byla
dobrá nálada zhruba tří tisíc zúčastněných
zaručena. V tělocvičnách, kde spali skauti
a skautky ze vzdálenějších koutů republiky,
tomu také nebylo jinak.
Již od osmé hodiny ráno přicházeli první nadšenci, kteří mohli zhlédnout vztyčení státní vlajky a být prvními, kteří uvidí
informační panel o Ivančeně, který zde
letos vyrostl. Před tím, než položili své
kameny na mohylu, aby uctili památku
padlých skautů v Polském Těšíně, mohli
své kameny nechat zvážit, nebo se zapojit
do soutěže o nejhezčí kámen. To také udělala zhruba stovka návštěvníků a dalších
tři sta se zúčastnilo her o Ivančeně.
Kamenem nejtěžším se poté stal kámen
skautů z Kopřivnice, kteří donesli kámen
vážící přes sto kilogramů. Soutěže o nejhez-

pro malé i velké, se vyhodnocují a výsledky
budou zveřejněny na internetových stránkách
www.skautifm.cz/ivancena do 3. 5. 2008.
Také velká hra ODBOJovka se velmi
vydařila, zúčastnila se jí stovka zapálených mladých lidí. A tak se už nezbývá než
těšit na další rok.
Za organizační tým Ivančeny 2008
Irena Dobešová – Amazonka

krátce z obce
Vakcinace psů
Očkování psů proti vzteklině proběhne v
Malenovicích ve dvou termínech:
I. termín - 23. 5. 2008 v 15,00 hodin u
restaurace Borová
II. termín - 26. 5. 2008 v 15,00 hodin u
restaurace Borová
Cena jedné očkovací látky je 80 Kč
Daň z nemovitosti 2008
Informujeme občany, že Hromadný předpisný seznam na daň z nemovitostí na rok
2008 je k nahlédnutí na obecním úřadě.
POZOR ! ZMĚNA
DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
Upozorňujeme občany, že na komunikaci č.
III/48418 ve směru od Nové Vsi k hotelu KAM
Malenovice došlo ke změně dopravního značení a tím také k omezení rychlosti na 50 km/h.
Den matek
Kulturní komise Obecního úřadu v Malenovicích zve srdečně všechny maminky
na oslavu Dne matek, která se uskuteční v
neděli 11. 5. 2008 od 15 hodin v restauraci
na Borové.
Občerstvení i program jsme zajistili, Vy
si přijďte odpočinout a věnovat alespoň
jedno odpoledne jen sobě.
Poplatky za TKO
Upozorňujeme občany, že termín pro
zaplacení poplatků za tuhý komunální

odpad uplynul 31. 3. 2008. Občanům, kteří nemají poplatky zaplaceny a popelnici
řádně označenou platnou nálepkou, nebude odpad vyvezen. Předejděte zbytečným
problémům a uhraďte Vaše závazky, než je
budeme nuceni začít vymáhat.
Motocyklová soutěž
ENDURO MORAVA ČR 2008
V rámci Frýdlantských sportovních her
proběhne i letos VI. ročník motocyklové soutěže, jejíž trasa povede katastrem naší obce.
Soutěž bude odstartována v sobotu 7. 6. 2008
v 8 hodin, start i cíl bude v prostorách Aeroklubu ve Frýdlantě nad Ostravicí.
Obecní úřad upozorňuje občany na zvýšený pohyb motocyklů v obci!
Dětský den
Obecní úřad zve všechny malenovické
děti na „Dětský den“, který se bude konat
v neděli 1. června od 14 hodin na hřišti
pod obecním úřadem. Držme palce, aby
bylo pěkné počasí, máme totiž připravenou
spoustu soutěží a navíc – velkou nafukovací skluzavku pro mladší i starší čipery.
Výročí osvobození
Dne 8. května si připomeneme již 63.
výročí vítězství nad fašismem. Zástupci
obce uctí v 18 hodin památku obětí 2. Světové války položením kytice u památníku
OÚ v Malenovicích.

Předávání diplomů vítězům Výšlapu – panu Daliborovi Pindurovi a panu Radimu Valasovi.

Metylovice

Velikonoční turnaje ve stolním tenise

Dne 5. a 6. dubna pořádal oddíl st. tenisu
TJ SOKOL SAWYO Metylovice velikonoční turnaje dospělých a mládeže.
Turnaje dospělých, dvoučlenných družstev v sobotu se celkem zúčastnilo 21 družstev. Prakticky oddíly celého okresu. Kromě
Metylovic, také Brušperk, Frýdlant n. O.,
Kozlovice, Oldřichovice, Komorní Lhotka, Palkovice, Čeladná, Skalice a Dobrá.
Vítězství turnaje vybojovala dvojice Branný, Machander, K. Lhotka
2. místo Mach, Čečotka, Oldřichovice
3. místo Vančura, Přeček, Metylovice
– K. Lhotka
4. místo Liberda, Foldyna, Metylovice.
Na nedělní turnaj mládeže se dostavilo
celkem 22 žáků.
Výsledky turnaje:
1. místo Jaroslav Opěla
2. místo Vojtěch Tofel

3. místo Petr Liberda
4. místo Vítězslav Weigert.
Na obou turnajích bylo rozdáno velké
množství hodnotných cen. A to hlavně díky
sponzorům: Sawyo – Karel Fridrich, Hanácká
kyselka – Milan Hajdušek, Metalcut – Vlastík

Obecní úřad Metylovice žádal Krajský
úřad, odbor dopravy a silničního hospodářství, Ostrava o možnost změny jízdního
řádu. Žádost se týkala zajíždění spoje č. 3 a
63 linky 860324 Frýdek-Místek – Palkovice – Metylovice – Lhotka na zastávce Frýdek-Místek, Místek poliklinika.
Krajský úřad naší žádosti vyhověl částečně, a to:
Spoj č. 3 linky 860324 s odjezdem ze
zastávky Frýdek-Místek, Frýdek autobusové nádraží v 15.55 na zastávku FrýdekMístek, Místek poliklinika zajíždět n e b u
d e z důvodu vytíženosti spoje.
Spoj č. 63 s odjezdem ze zastávky Frý-

dek-Místek, Frýdek autobusové nádraží v
17.40 bude o 4 minuty uspíšen, bude tedy z
výše uvedené zastávky odjíždět již v 17.36
hod. a bude zajíždět na zastávku FrýdekMístek, Místek poliklinika.
Tato změna bude realizována k termínu
celostátních změn jízdních řádů vyhlášených
Ministerstvem dopravy, tj. k 15. 6. 2008.
V současné době na zastávce FrýdekMístek, Místek poliklinika stojí spoj č. 37
linky 860301 do Kozlovic, s odjezdem ze
zastávky Frýdek-Místek, Frýdek autobusové nádraží v 15.55 hod., kde navazuje v
zastávce Palkovice, rest.U Tomisů na spoj
č. 29 linky 860342 do Lhotky.

ZPRÁVA SOCIÁLNÍ KOMISE: Středeční podvečer 2.března patřil na Borové seniorům. Sešli se v hojném počtu a měli si o čem povídat. Přejme si, aby se příští rok opět
setkali ve zdraví a dobré pohodě.

BOROVSKÝ KOPEC 2008

SDH v Malenovicích Vás zve srdečně na IV. Ročník pohárové soutěže „Borovský
kopec“. Soutěž v požárním útoku se koná v sobotu 24.5.2008 od 13,00 u Hasičské zbrojnice v Malenovicích.

Informace z 9. zasedání zastupitelstva obce

Foldyna a Fulnek. Taktéž bylo pro hráče zajištěno občerstvení. Tradiční guláš zajistil bar
OKO – Alena Kozlová. Za oddíl st. tenisu TJ
SOKOL SAWYO Metylovice Aleš Bílek

Sdělení k autobusovému spoji

Zasedání zastupitelstva obce se uskutečnilo v úterý 15. dubna v 18 hodin v restauraci na Borové. Zasedání se zúčastnilo 8
členů zastupitelstva a 6 občanů Malenovic.
Zastupitelstvo schválilo:
- zprávu o ověření zápisu z předchozího
zasedání zastupitelstva obce
- navržený program jednání
- návrhovou komisi ve složení: Ing. Miroslav Sajdl, pan Petr Satinský a paní Božena
Bučková
- ověřovatele zápisu: pana Kamila Kurečku a pana Aloise Ramíka
- zprávu o kontrole usnesení zastupitelstva obce
- Dohodu o poskytnutí dotace z Programu

noví občánci
V měsíci dubnu jsme přivítali:
Viktorii Chlapčíkovou a Petra Nováka.
Malým čiperům přejeme pevné zdraví a
mnoho radosti ze života!

jubilea

Odvoz odpadu

V měsíci květnu se budou popelnice
odvážet ve středu 7. a 21. května.

V měsíci květnu 2008 oslaví jubileum:
Pan Jan Pyško – 80 let
Paní Božena Stuchlíková – 75 let
Oslavencům přejeme všechno nejlepší,
hodně štěstí, elánu, optimismu, splnění
všech přání a do dalších let pevné zdraví,
klid a rodinnou pohodu.

rozvoje venkova MZČR na projekt „Multifunkční hřiště – Malenovice“
- Jmenování členů a náhradníků hodnotící komise pro zadávací řízení na dodavatele stavby projektu „Multifunkční hřiště
– Malenovice“
- Jmenování zástupců obce do pracovních skupin v rámci II. etapy Komunitního
plánování sociálních služeb mikroregionu
Frýdlantsko.
Zastupitelstvo uložilo starostovi obce:
- zabezpečit zadávací řízení na dodavatele stavby v projektu „ Multifunkční hřiště
– Malenovice“, podle pravidel, kterými se
stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova
ČR na období 2007-2013 MZČR.
JUDr. Vladimír Malarz, starosta obce

Zpráva sportovní komise
V neděli 20. dubna 2008 se v místní tělocvičně konal tradiční jarní turnaj ve stolním
tenise.
Pouhých 11 hráčů se utkalo proti sobě v jedné skupině. Zhruba po třech hodinách se vítězem zaslouženě stal T. Smolík, který ve finále
porazil R. Maderského. Na dalších místech se
umístili: 3. Miroslav Sajdl, 4. J. Karásek, 5. J.
Maderský, 6. T. Král, 7. R. Valas, 8. D. Flaša, 9.
R. Král, 10. A. Gola, 11. G. Železník.
Pořadatelé touto cestou děkují tradičním
sponzorům R. Maderskému a R. Valasovi.

