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Upozornění majitelům pozemků
Upozornění pro majitele a uživatel
pozemků v obci na dodržování povinností
vyplývajících ze zákona č. 458/2000 Sb.
Na základě ustanovení § 25 odst. 4h)
zákona č. 458/2000 Sb. a § 8 zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
žádáme vlastníky či uživatele nemovitostí (pozemků) o ořez dřevin ohrožujících
bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení. Ořez dřevin
musí být proveden ve smyslu zákona č.
458/2000 Sb., „Energetický zákon“ a
ČSN EN 50 110-1 Obsluha a práce na
elektrickém zařízení.
Ochranná pásma:
• v ochranném pásmu nadzemního
vedení je zakázáno nechávat růst porosty

nad výškou 3 m
Ochranné pásmo u napětí:
• od 1 kV do 35 kV je vymezeno vzdálenosti 7 m od krajního vodiče na obě strany
• od 35 kV do 110 kV včetně je vymezená vzdálenost 12 m od krajního vodiče
na obě strany
Bezpečná vzdálenost:
• veškeré práce při ořezu dřevin musí být
prováděny nejblíže v bezpečné vzdálenosti
od vodičů. K vodičům se nesmí pod bezpečnou vzdálenost přiblížit ani nástroje
ani ořezávané větve při pádu.
• u vedení nízkého napětí (400/230 V)
je předepsaná bezpečná vzdálenost (s
uvažováním ročního přírůstku či vychýlení
porostu při vetru) od vedení 1 m

Z KRONIKY OBCE MALENOVICE - ROK 1922 a 1923

V květnu 1922 byla v Malenovicích provedena mezi občany sbírka ve prospěch
Masarykovy Ligy proti tuberkulose, sbírka
vynesla celkem 280 K.
V témže měsíci pořídila obec tři nové,
krásně vypracované emailové místní tabule
s označením obce od firmy Ferrum z Frýdlantu za cenu 500 K. Umístěny byly na hranici novoveské, starohamerské a lubenské.
Dne 29. června se na Borové pořádala
velká slavnost – svěcení dvou nových kostelních zvonů, které stály 34.000 K a vážily
přes 6 q. Zvony dodala firma z Brna. Svěcení vykonal veledůstojný pán prelát Weismann z Morávky za účasti pěti jiných kněží
a velkého množství lidí. Zvony byly pořízeny z milodarů a veřejné sbírky pořádané
mezi občany borovské farnosti.
O prázdninách v roce 1922 zřídilo „České srdce ve Slezské Ostravě“ ve zdejší škole
feriální kolonii pro chudokrevné děti. Bylo
zde umístěno 2x po 40 dětí z Opavy a okolí,
z Ostravy, 10 z Německa a z Frýdku.
Před zahájením školního roku 1922/23 byly
v místní škole provedeny větší opravy – byly
opraveny okenní rámy, oboje kamna ve třídách, nově byla natřena všechna okna a dveře.
Počátkem prosince zemřel náhlou smrtí ve
věku 77 let bývalý starosta obce Jan Drabina, starostou v Malenovicích byl přes 15 let.
V roce 1922 nastala velká nezaměstnanost. Dělníci z továren i horníci byli houfně
propouštěni, jelikož byl velmi malý odbyt
na zboží. Dle zákona 12./8 1921 stát přiznával podpory v nezaměstnanosti, v našem
okrese je vyplácel berní úřad ve Frýdku, na
základě potvrzení zprostředkovatelny, že
dotyčný se hlásil jednou týdně bez úspěchu
o práci. V naší obci dostávalo podporu v
nezaměstnanosti pět osob.
Dne 6. ledna 1923 byla ve veřejné dražbě pronajata na dobu 8 let obecní honitba
o výměře 504 hektarů. Nejvyšší nabídku
učinil pan Hugo Skoludek z Frýdlantu a za
pronájem zaplatil 2800 K.
I v roce 1923 byla ve zdejší škole o prázdninách zřízena feriální kolonie, ve které
bylo umístěno 2x60 dětí z okresu bohumínského a fryštatského, byla též nově natřena
střecha školní budovy.
21. srpna 1923 vypukla na Ostravsku hornická stávka, která se později rozšířila na
celou republiku. Trvala 7 týdnů. Unavení a
dlouhým bojem vysílení horníci nakonec přijali vládní kompromis. Výsledkem boje pro

horníky byla záchrana 5 % ze mzdy. Stávka se nakonec velmi prodražila, stávkovalo
asi 90.000 horníků, kteří ztratili za 7 týdnů
141.750.000 K na příjmech. Podnikatelé ztratili asi 175.000.000 K (platy úředníků, udržování dolů, daně, úroky, atd.). Celková přímá
ztráta ze stávky činila přes ½ miliardy K.
V neděli 16. září 1923 byly v naší obci
provedeny nové obecní volby, konaly se
v hostinci p. Drabiny, za účasti inspektora
Hrozka z Frýdku. Do obecního zastupitelstva byli zvoleni tito členové: Novák Ferdinand, Štěpán Alois, Zavada Jan, Mohyla Jan, Maj Josef, Kubánek Jan, Petroš
Hynek, Carbol Petr, Žídek Jan, Velička Čeněk, Kundys Jan, Tkač Josef, Velička Josef,
Škapa Jindřich, Božoň Jan.
Volba starosty, náměstka a obecní rady
se konala v neděli 7. října 1923 ve škole,
starostou byl opět zvolen 14 hlasy Velička
Čeněk, jeho náměstkem Novák Ferdinand.
Do obecní rady byli zvoleni: Tkač Josef,
Zavada Jan a Štěpán Alois.
V měsíci říjnu byla mezi občany provedena sbírka ve prospěch Japonska postiženého hrozným zemětřesením (300.000 obětí),
která vynesla 115 K.
Dne 16. října 1923 v 10,45h se na frýdlantské dráze u Ratimova stalo velké železniční
neštěstí, jaké náš kraj dosud nezažil. Asi 900
m od stanice Ratimov se srazily dva osobní
vlaky, katastrofa si vyžádala okolo 15 mrtvých a přes 80 zraněných těžce i lehce. Obě
lokomotivy byly do sebe hluboko vklíněny,
osm vozů bylo rozbito na třísky, kolejnice
byly porouchány a uvolněny. Neštěstí zavinil telegrafista Žilina z nádraží v Paskově,
který byl zatčen a uvězněn ve Frýdku. Z naší
obce naštěstí nepřišel nikdo k úrazu.
V roce 1923 zavládl v naší obci větší stavební ruch. Pan Alois Žídek čp. 10 provedl
novostavbu rodinného domku s obchodní
místností pod Borovou naproti hostinci
pana Drabiny. Dále si pan Jan Kubánek
vystavěl nový dřevěný domek se stodolou
na pozemku Františka Hlísty a pan Velička
Ignác čp. 47 přistavěl si ke svému dosavadnímu domku ještě jednu světnici.
Do základu sokolského Tyršova domu v
Praze byl dne 28. října 1923 vedle kamene
z Radhoště položen také kámen z Lysé hory
(z potoka Satiny v Hutích), který opatřila
frýdecká sokolská jednota.
V příštím čísle se dozvíme o událostech
roku 1924.

Malenovice + Kunčice pod Ondřejníkem
akce v měsíci červenci

Něco z historie i současnosti kostela na Borové
Borovská pouť
V neděli 29. července 2007 se bude v
Malenovicích konat již
tradiční Borovská pouť

V sobotu 28. července 2007
bude od 20 hodin v restauraci „Borová“
Pouťová diskotéka.
Vstupné 20 Kč.
U příležitosti pouti si alespoň v krátkosti
připomeňme něco z historie i současnosti
kostela na Borové.
Historie kostela na kopci Borová pod Lysou
horou souvisí s dějinami poutního kostelíka
na Prašivé. Borovský kostel nechal postavit
majitel frýdeckého panství hrabě Eusebius
František z Oppersdorfu. Kostel byl posvěcen
14. 9. 1673 vratislavským světícím biskupem
Karlem Františkem Neandrem. Zasvěcení sv.

Ignáci z Loyoly (zakladateli řádu Jezuitů) bylo
převzato z kostela na Prašivé, který byl téhož roku
posvěcen, ale již na titul sv.
Antonína Paduánského.
Nejstarší část stavby,
starší než sám kostel, je
tzv. misijní kaple, přes níž
se dnes vchází do kostela
bočním vchodem. Nynější podoba kostela pochází z konce 19. století, kdy
také byla přistavěna kamenná věž. Oltářní
obraz sv. Ignáce z Loyoly věrně napodobuje jedna z rytin, jíž byl vyzdoben životopis
tohoto světce, vydaný v roce 1609 při příležitosti jeho svatořečení.
Ve druhé polovině minulého století byl
kostel často opravován a zvelebován zevně i
uvnitř. V současné době probíhá oprava stropu kostela a výmalba, je plánována oprava
střechy i fasády budovy. Farníci z Malenovic a okolí se o svůj kostel velmi zajímají
a poctivě starají. Kostelík na kopci tvoří
významnou dominantu širokého okolí.
Poutní slavnost se v každém kostele slaví v
neděli nejbližší svátku světce, kterému je kostel zasvěcen. Na Borové je to sv. Ignác z Loyoly, jehož svátek připadá na 31. července. Proto
poutě na Borové bývají vždy poslední neděli

v červenci nebo první neděli v srpnu. V letošním roce zde bude pouť v neděli 29. července a
bohoslužby v 8,45 hod. a v 10,30 hod.
A jaký je smysl pouti? Lidé přicházejí o
této slavnosti na místo, kde je uctíván patron
kostela, který se přimlouvá u Boha za obyvatele, kteří kostel pravidelně navštěvují,
ale také za ty, kdo přicházejí z jiných obcí
a míst prosit o přímluvu, svěřit mu své starosti a děkovat za obdržené dobro. Pouť má
svůj původ ve slově putování. Taková pěší
pouť na místo setkání s Bohem i s tím, koho
prosím o přímluvu, znamená zastavit se na
chvíli, udělat si čas v běžném shonu života, uvědomit si mnohé, rozlišit věci v životě
důležité a nepodstatné. Pokud člověk bere
pouť vážně, přinese mu vždycky užitek.
Farnost Borová

jubilea
V měsíci červenci 2007 oslaví jubileum:
Paní Ludmila Blahutová – 40let
Paní Jana Herecová – 40 let
Paní Miluše Míčková – 40 let
Paní Martina Škutová – 40 let
Paní Marcela Hlístová – 30 let
Oslavencům přejeme všechno nejlepší,
hodně štěstí,elánu, optimismu, splnění
všech přání a do dalších let pevné zdraví,
klid a rodinnou pohodu.

Obecní úřad informuje
Změna úředních dnů
Informujeme občany, že v červenci a v
srpnu 2007 bude úřední den pouze v pondělí od 8 do 12 hodin a od 13,00 do 16,30 h.
Jakékoli jednání mimo úřední den je možné
domluvit telefonicky na čísle 558 677 877
nebo 558 678 533.

Upozornění na uplynutí lhůty pro
zaplacení poplatků
Upozorňujeme jak trvale žijící občany
Malenovic, tak i majitele rekreačních objektů, že lhůta pro zaplacení poplatků (odpady,
poplatek za psa, atd.) uplynula 31. 3. 2007.
Pokud jste ještě poplatky nezaplatili, učiňte
tak co nejdříve!

V sobotu 23. června proběhlo ve Frýdku-Místku okresní kolo soutěže v požárním
sportu, naši borci se umístili na krásném druhém místě. Gratulujeme!!!

Kunčice p. O.

Dětský den „Škola chuti“

„Táák, dětský den je za námi,“ mnula jsem si
ruce. Teď už žádné milé povinnosti, žádné organizování snad až do dalšího plesu pro rodiče a přátele naší školy. (Jako jedna z členů místního SRPdŠ
totiž párkrát do roka nějaký ten úkol dostanu).
Vtom „crrr, crrr…“ telefon. „Joli, mohla bys
napsat nějaký článeček do novin o tom dětském
dnu, já to určitě nestihnu, máme oslavy…., jó,
a v pondělí to musí být na obci, tak čau a dík!
Ale, ale já…….Než jsem se stačila vzpamatovat, Černý Petr mi zůstal v ruce a telefon
ohluchnul. Paráda! Vidina pohodového víkendu
byla ta tam. V hlavě totální prázdno! Vždyť já
tam ani nebyla!!! Nóó, vlastně byla, ale celou
akci jsem sledovala z velikého povzdálí školní
cvičné kuchyňky. Letos stejně jako loni na mě
naložili břímě přípravy a pečení tolik oblíbených
bramboráků. Funkce celkem pohodová. Pěkně
v klídku, za bukem, nikdo neotravuje…Těs-

to se povedlo, první placka skvělá. Ale co to,
směs začíná řídnout! Příčina? Nové brambory!
Chytám stres! Přichází první zájemci, placky se
připékají, nervozita stoupá, zásoby mouky, které
kradu ze zásob žáků 9. třídy, se tenčí…Zahušťuji těsto!!! Daří se to! Na konci „směny“ už jde
vše jak po másle. Kolegyně „S“ ochotně asistuje.
Placky naposled!! Slíbila jsem si.
Své děti jsem zahlédla jen párkrát oknem kuchyně a jen jedinkrát jsem si odskočila do centra dění
v areálu školního hřiště, abych na vlastní oči viděla
atrakci celého odpoledne. Houf dětí a rodičů neustále okupoval obrovský sladký stůl, plný nejrůznějších laskomin, jako byla cukrová vata, dortíky,
které si děti samy podle fantazie zdobily, marcipánová dílna, kde si odvážní tvořili ozdoby z chutné
hmoty a další. A co bylo nejfantastičtější? Sen všech
mlsounů! Fontána s neustále tekoucí čokoládou pro
přípravu ovocného fondue. Ale dost bylo jídla! Děti
si mohly tradičně vyzkoušet nejrůznější sportovní
aktivity, jako byla například chůze na chůdách, jízda
zručnosti na kolech, střelba ze vzduchovky, česání
školních třešní….(Pšššt, nevolejte řediteli!). Zkrátka, mnoho bylo zážitků a za to vše vděčíme ochotě
všech občanských organizací naší obce podílet se na
akci pro naše nejmenší. Nespokojení zůstali snad jen
náctiletí, které v podvečer vábily taneční rytmy dj
Radka Kuchaře, očekávali tradiční letní večer, který jsme ovšem letos vyškrkli. Chyba, počasí jako
naschvál ideální! Tak třeba příště, děcka!
No, na závěr speciální poděkování p. Slezákové a Kocincové a jejich šik týmu za sladkou
show, pekárně VIAL za rohlíkovou dotaci a to by
snad bylo vše. Tak a teď jen to „lejstro“ donést
na „obec“… Z SRPdŠ v Kunčicích p. O. Jolana
Bartoníčková
(fotografie z dětského dne jsou na stránkách
www.skolachuti.cz)

A léto začalo poněkud dříve

Léto letos začalo poněkud dříve, tak je také
vhodný čas pro strávení volna u vody. A kdo
jiný než rybáři mají k vodě nejblíže. Pomalu
se stávají tradicí rybářské závody pro ženy,
které jsou v letošním roce již druhým ročníkem. Tato akce si získala své příznivkyně z
řad dívek a žen nejen místních, ale i z širokého okolí. Proto i v letošním roce 19. května
se na břehu vodní nádrže sešlo 17 soutěžících
žen, aby vyzkoušely své rybářské umění a také
štěstí. Každá rybářka měla své asistenty pro
případ zdolávání velké ryby, měření, podání
občerstvení nebo dobré rady. Celou akci svou
kamerou sledovala televize Polar Ostrava,
na jejíchž stránkách můžete sledovat a slyšet
všechny důležité momenty. Po vyhodnocení,
kdy byly zaznamenány úspěchy a i neúspěchy,
tak jak to většinou bývá, se dá říci, že vyhráli
všichni. Vyhráli pořadatelé, mužská část, tím,
že celá organizace akce se podařila, a všichni
účastníci dobře prožitým dnem.
Nejen s ženami se rybáři chtějí podělit se
svými zážitky u vody, ale i s dětmi, které prožívají soutěže velmi intenzivně a tyto zážitky
si nesou celý život. Cílem dětských soutěží je
vytáhnout děti od počítačů a televizních obrazovek a ukázat jim, že existuje i jiný skutečný
a lepší způsob, jak strávit volný čas. Je to stále
těžší práce a mladí rybáři stále ubývají. O to
je to pro nás větší radost, když se děti samy
začnou o rybaření a přírodu zajímat.
Proto považujeme za velký úspěch, že
letošní soutěže pro děti se zúčastnilo 23
soutěžících, což je v historii největší počet.
Smutnější je, že z naší obce bylo pouze pět,
ostatní přijeli z Čeladné, z Frýdlantu nad
Ostravicí, ale i z Frýdku-Místku.
A jaké byly výsledky?

Za největší rybu se umístil Mrkva Lukáš (12)
jeseter 71 cm
Za největší součet délek ulovených ryb se
umístila Spanihelová Karolína (12) 313 cm
Za největší počet ulovených ryb Hutín David
(7) 10 ks
Nejmladší rybář Šnyta René (4) ulovil 3 ryby
v celkové délce 96 cm.
Celkový počet odlovených ryb 64.
V celkové délce 1944 cm.
Soutěž byly ukončena vyhodnocením jednotlivých kategorií, předáním cen, drobným občerstvením soutěžících i pořadatelů.
Abychom jen nechválili, drobné negativum
se přece jen vyskytlo. Na leknínovém rybníčku a na dolní nádrži zůstaly plavat prázdné
PET lahve od pití, které děti dostaly. Asi to
někomu připadlo normální, protože takových
lahví a odpadků po víkendech sbíráme desítky nejen z vody, ale i v okolí nádrží. Prosíme rodiče, učitele i samotné děti, zkuste si
představit, jak by prostředí, ve kterém tráví
volný čas stovky lidí, vypadalo, kdyby jej
nikdo nečistil.
P.S.
Vážení spoluobčané, návštěvníci a příznivci rybářského cechu. Využíváme těchto
stránek k pozvání na tradiční rybářské
hody, které se uskuteční 14. července od
15. hodin u Žabáka.
Ve stejný den od 8 hodin do 12 hodin pořádáme soutěž o ceny v rybolovu pro rybáře i
nerybáře. Po ukončení soutěže umožníme pro
zájemce volný rybolov do 18 hodin s možností odkoupení uloveného kapra v míře 40
až 60 cm.
Zveme na přátelské posezení, rybí speciality a
dobrou pohodu.

Ubráníme naši přírodu?
Na Základní škole Karla Svolinského v Kunčicích p. O. se uskutečnil seminář „Jak ekologicky
likvidovat křídlatky“. 30 účastníků z Beskyd, Jeseníku, Hradce Králové, ale i deset budoucích zemědělských podnikatelů – studentů ze Střední školy
Zemědělské a lesnické z Frýdku-Místku se seznámilo s Beskydským postupem, který dokáže křídlatky
totálně vyhubit. Liší se od dosud používaných postupů tím, že likviduje kořenové systémy prostřednictvím neporušené nadzemní části rostliny.
Velmi zajímavé poznatky nám sdělil zástupce
firmy Monsanto, která vývoji nových řad přípravků Roundup věnuje velkou pozornost, aby
byly co nejšetrnější k přírodnímu prostředí.
Účastníci byli seznámeni se závěry výzkumného úkolu „Zjištění efektivního způsobu likvidace křídlatek“ a s podmínkami pro získání
„Osvědčení o odborné způsobilosti k zacházení s herbicidy“. Všichni absolventi semináře
obdrželi „Návod na likvidaci všech druhů u nás
rostoucích křídlatek“. Ochráncům přírody a členům Pozemkového spolku Podbeskydí z Kunčic
pod Ondřejníkem se snad podařilo vyzbrojit přítomné zájemce účinnější metodou k potlačení
invazních vetřelců v naší přírodě.
Závěr semináře patřil prohlídce likvidovaných porostů v povodí řek Čeladenky, Ostravice,
a Morávky a výměně praktických zkušeností se
záchranou druhové rozmanitosti naší přírody.
Miloslav Šrubař

