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Malenovice

Malenovičtí senioři navštívili Krakov

slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
asi se shodneme na tom, že obec jakožto společenství lidí můžeme v celé řadě ohledů
přirovnat k rodině. K velmi široké rodině tvořené příslušníky všech generací, mezi nimiž panují
nejrůznější vztahy. Někdy lepší, jindy horší… A stejně jako v rodinách je i v obci pro utváření
pozitivní atmosféry zapotřebí se spolu setkávat, nejen se míjet. Sdílet společně strávený čas,
společné zážitky, vytvářet společnou historii.
Příležitostí k tomu u nás v Malenovicích bývá víc než dost a také uplynulý měsíc byl v tomto
ohledu velmi bohatý. Od stavění máje přes hasičské soutěže, floriánskou pouť, Den matek
a zájezd seniorů do Krakova až po dětský den a smažení vaječiny. Na tomto místě moc děkuji
všem, kteří se podíleli na přípravách všech těchto akcí, kteří neváhají obětovat svůj čas a energii pro druhé. Jsem ale přesvědčen, že ještě větším poděkováním pro ně je, když na připravenou akci přijde co nejvíce lidí, když jejich snaha nevyjde nadarmo.
Rodinnou historii zpravidla vedle vyprávěných vzpomínek uchováváme v albech fotografií,
v nichž pak rádi nostalgicky listujeme. Obecní historie bývá podobně zachycena v kronice.
Také v ní si můžeme nechat vyprávět příběhy našich předků – zásadní nebo leckdy i dosti
kuriózní. Malenovická kronika je bohužel dovedena jen do roku 1962. Přestože zákon ukládá
obcím dokonce povinnost vést kroniku, posledních téměř šedesát let máme zmapováno vlastně jen díky knize Jana Al Saheba a Davida Pindura Malenovice – Minulost a současnost obce
pod Lysou horou, od jejíhož vydání navíc uplynulo již dalších pět let.
Byl bych rád, kdyby se nám tato prázdná místa podařilo doplnit tak, abychom dále neprohlubovali tento náš dluh vůči budoucím generacím. Každého, kdo by k tomu mohl a chtěl přispět
– ať už svými zápisky, vzpomínkami, vyprávěním nebo ochotou podílet se na psaní a vedení
kroniky, proto rád přivítám na obecním úřadu.
Přeji vám všem krásný počátek léta.

Pavel Kuběna, starosta obce

Soutěže v požárním sportu

V květnu pořádá malenovický Sbor dobrovolných hasičů již řadu let klasicky dvě hasičská klání. Také letos se sbory z širokého okolí
po dva víkendy sjely na hřiště pod Borovou, aby
změřily své síly a dovednosti v požárním sportu.
Poprvé to bylo na dětské soutěži, která se
uskutečnila přesně v den svátku sv. Floriána,
tedy v sobotu 4. května. Mezi osmačtyřiceti
týmy bodovali i naši zástupci. První místo obsadili hned ve dvou kategoriích – mini a mlad-

ší žáci (tým A).
Dospělí hasiči se utkali o čtrnáct dní později, 18. května, na 15. ročníku soutěže Borovský
kopec. I zde si naši borci sáhli na medaile. Zlato
získali v kategorii 50+, bronzovou pozici pak obsadili naši pětatřicátníci.
Poděkování patří všem organizátorům a také
sponzorům, mezi nimiž musíme zmínit především pana Andreje Vámose, který se zasadil
o velmi atraktivní ceny pro vítěze.

Navzdory nepříznivé předpovědi počasí
vyrazila ve středu 22. května skupina zhruba čtyřiceti malenovických seniorů na zájezd
do jednoho z nejkrásnějších polských měst –
Krakova. Naštěstí chmury pomyslné i skutečné
zůstaly ležet na úbočí Beskyd a již při přejezdu
hranic vykouklo na náš autobus dokonce i sluníčko.
Prvním zastavením naší cesty po krakovských pamětihodnostech bylo monumentální
wawelské návrší s hradem a katedrálou. Odtud
jsme pak malebnými ulicemi přešli na krakovský rynek se známou tržnicí Sukiennice.
Z města jsme se následně autobusem přemístili do Sanktuaria Bożego Miłosierdzia v Łagiewnikach, kde nás v poutnickém domě čekal
skvělý pozdní oběd. Po prohlídce jsme přejeli
na vedlejší vrch k dalšímu skvostu moderní sakrální architektury – Sanktuariu sv. Jana Pavla
II. Stavba, snoubící v sobě s překvapivou lehkostí byzantské prvky, mozaikovou výzdobu
Marko Rupnika a strohost betonu, byla důstojnou tečkou za naší poutí.
Ani déšť, který nás nakonec přece jen dohnal, nemohl pokazit výbornou atmosféru, jež
panovala po celou dobu zájezdu. Závěrem je
třeba dodat, že velký dík patří především otci
Marianu Pospěchovi, který se skvěle zhostil
role průvodce.

Volili jsme do
Evropského parlamentu
Poslední květnový víkend patřil letos volbám
do Evropského parlamentu. V pátek 24. a sobotu 25. 5. se tak i malenovičtí občané vydali
k urnám.
Potvrdili při tom odpovědný přístup a zájem o politické dění. Zatímco celorepubliková
volební účast dosáhla pouhých 28,72 % voličů
a v rámci okresu Frýdek-Místek to bylo ještě
méně (25,89 %), v Malenovicích odvolilo krásných 40,78 % – tedy nejvíc v okrese.
A jak jsme volili? ODS (17,60 %), ANO
(15,20 %), Piráti (13,20 %), STAN+TOP (13,20
%), KDU-ČSL (12,80 %), SPD (8,00 %), KSČM
(4,80 %), ČSSD (2,40 %), HLAS (2,40 %), EU
trol (1,20 %), Ostatní (9,20 %).

OTVÍRACÍ DOBA
OBCHODU POD BOROVOU
Po – Pá: 6.30 – 11.00 / 14.00 – 17.00
So: 7.00 – 11.00

Informace obecního úřadu

Malenovický pamětník

Střípky z kroniky a historie obce
„Tož toto?! Sníh v květnu? Takové počasí
nepamatuju, to dřív nebývalo...“ – Možná jste
i vy (nejen) v posledních dnech slyšeli podobné
lamentování nad stavem světa, který se úplně
zbláznil. Ale je to opravdu tak? Opravdu se
dříve počasí chovalo přesně podle pranostik,
věci přesně dodržovaly svůj řád a také lidé žili
naprosto spořádaně? V nové rubrice, nazvané Malenovický pamětník, bychom se právě
na tyto otázky rádi podívali zblízka.
Takže ještě jednou: Sníh v květnu? No,
není jistě zcela běžné, aby se o první květnové
neděli děti před kostelem koulovaly a po kostele stavěly sněhuláka. Letos přitom klidně
mohly. Den po svatém Floriánovi, v neděli 5.
května, opravdu napadl v Malenovicích sníh
a spousta lidí jen nevěřícně kroutila hlavou
a následně na sociálních sítích komentovala
neobvyklou situaci. Fotografie z procházek
do výše položených částí obce, například
k hostinci U Veličků, pak evokovaly spíše atmosféru počínajícího adventu než nástup léta.
Na druhou stranu i ony již zmiňované pranostiky počítají s příchodem tak řečených Ledových mužů – Pankráce, Serváce a Bonifáce.
A v obecní kronice můžeme najít hned několik
podobně laděných záznamů z doby první republiky. V zápisu z roku 1928 se například dočteme,
že „v době od 8.–10. května napadlo čerstvého
sněhu 20–30 cm vysoko a dostavily se mrazy.
Ovocné stromy byly právě v 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 zvl. v zahradách.“
Podobně o pět let později, v roce 1933 zaznamenal kronikář následující: „Květen byl
velmi chladný, zvl. noci studené. Na vrcholcích

hor se objevuje ještě 24. 5. sníh.“ Dva roky nato
byla pak situace ještě dramatičtější: „Dne 29.
dubna začala od polárního moře pronikat k jihu
velmi intensivní studená vlna, která přinesla
ve Skandinavii mrazy až 20 stupňů. V noci na 1.
května proniklo ochlazení též do našich krajin
a zasáhlo i naši republiku. Za četných přeháněk dne 1. a 2. května klesala i ve dne teplota
v nížinách místy pod nulu. Na státní hvězdárně
v Praze činilo dne 2. 5. minimum teploty -12°,
to je nejnižší teplota květnová od roku 1775.
Na horských hřebenech a vrcholech, kde místy
napadlo 20–30 cm sněhu, klesala teplota všeobecně pod -8°. Lysá hora hlásila -11°. Květy
na stromech jakož i přísady v zahradách byly
těmito mrazy zničeny. (…) I červen byl poměrně
chladný a dne 4. 6. dostavil se noční mráz, takže v mnohých místech brambory zmrzly.“
Tož tak je to. A pokračování příště…

• Zveme všechny občany na 4. zasedání
zastupitelstva obce, které se koná ve čtvrtek
6. června od 18 hodin v sále Obecního domu.
• V rámci snah o obnovu obecní kroniky
hledáme ochotné spolupracovníky a pamětníky, kteří by pomohli zaplnit bílá místa v historii obce od r. 1962 a byli by ochotni se podílet
na dalším vedení kroniky. Bližší informace vám
rádi poskytneme na obecním úřadu.
• Informujeme občany o personálních změnách ve vedení Obecního domu a CVČ U Rosničky. Ke 30. dubnu ukončila pracovní poměr
Miluše Plevová, které tímto děkujeme za její přínosné působení v čele obou institucí. Od 1. 5. si její
úvazek rozdělily dvě stávající zaměstnankyně OÚ
– správcovství Obecního domu se ujala paní Karin
Lednická (725 524 322) a vedení CVČ U Rosničky
převzala paní Blanka Dužíková (724 144 368).

CVČ U Rosničky informuje
Milé děti, milí rodiče a prarodiče,
prázdniny se kvapem blíží, 4. 6. od 17
hodin proběhne v sále v Hospodě pod Borovou Akademie kroužků našeho centra, čímž
ukončíme náš školní rok. Tímto bych chtěla
jménem všech lektorů CVČ U Rosničky poděkovat dětem i rodičům za krásnou celoroční práci. Doufáme, že jste se v Rosničce
cítili dobře a už teď se všichni těšíme na nový
školní rok 2019/2020.
Během června bude na www.urosnicky.
eu vyvěšen předběžný rozvrh pro školní rok
2019/2020. Můžete se těšit jak na stálice jako
např. na kytaru, tanečky, šití či výuku jazyků,
tak na novinky, jako je kung-fu, břišní tance,

zobcová flétna, tvořivé šikulky, aj. Po delší odmlce
znovu nabídneme fotografický kroužek.
V týdnu od 10. do 13. 6.
bude v sále Obecního domu v Malenovicích
probíhat letní burza oblečení, hraček a sportovních potřeb. Zveme všechny maminky
k nákupu potřebného od úterý 14. 6. od 8
hodin.
Připomínáme rodičům, že ještě je možno
hlásit děti jako náhradníky na příměstské letní
tábory pořádané CVČ U Rosničky.
S přáním prvních slunných letních dní

teta Blanka

Stavění máje a pouť hasičů
Stavění máje patří již řadu let mezi tradiční
akce pořádané hasiči. Nejinak tomu bylo i letos. Připravili jsme klobásy a pivo, samozřejmě i nějaké to nealko, a na 30. dubna pozvali
malenovické občany, aby přišli posedět – a třeba i pomoci se vztyčením máje. I když počasí
nám moc nepřálo, všechno klaplo a byla to fajn
akce.
V neděli 12. května jsme již podeváté připravili Pouť hasičů v kostele na Borové v Malenovicích. Slavnostní bohoslužbou jsme chtěli
poděkovat nebeskému ochránci svatému Florianovi a vyprosit si boží požehnání do další
práce. Svatý Florián – patron hasičů – slaví
svátek 4. května. A proč se vlastně Florián, který je nejčastěji zpodobňován jako římský voják
s přilbou, mečem a korouhví, vylévající z vědra vodu na hořící dům, stal patronem hasičů?
Byl usmrcen vodou, která je protikladem ohně
a používá se k hašení. Traduje se, že modlitby směřované ke sv. Floriánovi již zachránily
nejeden život a nemalý majetek. Lidé věří také
v jeho ochranu před bouří, velkou vodou či

suchem. Floriánovo „hasičství“ je také možné
vyložit jako hašení požáru lidské zloby a nenávisti.
Jsme rádi, že naše pozvání na tuto slavnostní akci přijali hasiči z okolních SDH, nechyběli ani naši mladí hasiči. Když za zvuku fanfár
do kostela vchází průvod vlajkonošů a uniformovaných hasičů, jsou to vskutku dojemné
okamžiky. Stejně tak, když se v závěru mše
kostelem nese státní hymna. Po bohoslužbě
šel průvod do Obecního domu. Do kroku hrála dechovka. Přátelské posezení v Obecním
domě bylo velmi příjemné. Všichni jsme si
dali něco dobrého k jídlu i pití. Moc děkujeme
za napečené koláče a jiné dobroty.
Děkujeme sborům s prapory, stejně tak i delegacím ostatních sborů i zástupcům OSH. Děkujeme také otci Petru Hrubišovi. Všem lidem,
kteří hasiče podpořili svou účastí na Hasičské
pouti, i na dalších akcích, patří velký dík. Vážíme si toho.
Na fotky i videa z hasičských akcí se můžete
podívat na: www.sdhmalenovice.cz.  Hasiči

v týdnu od 10. do 13. 6. 2019
•
•
•
•

V ÚTERÝ 4. 6. 2019 od 17.00
Milí rodiče, prarodiče, sourozenci,
srdečně vás zveme na Akademii kroužků CVČ
U Rosničky. Jsou pro vás připravena vystoupení
malých i větších tanečnic, módní přehlídka
a poslechnete si dovednosti rosničkových
kytaristů.
Těší se na vás tety a lektorky z Rosničky
První květnová neděle připomínala
letos spíše první neděli adventní.

•

pondělí 10. 6. pouze výkup
8.00 – 12.00, 16.00 – 18.00
úterý 11. 6. prodej
8.00 – 12.00, 16.00 – 18.00
středa 12. 6. prodej
8.00 – 12.00, 16.00 – 18.00
čtvrtek 13. 6 prodej
8.00 – 12.00, 16.00 – 18.00
výdej neprodaného zboží a výplata peněz v pondělí 17. 6.
v čase 8.00 – 12.00 a 16.00 – 18.00.

Prodávající si prodejní místa rezervují na tel. čísle: 724 144 368
K prodeji přijímáme pouze čisté a jen mírně obnošené oblečení, obuv.
Max. limit pro prodejce je 50 kusů!
Žádáme prodávající, aby na zboží důkladně připevnili dostatečně pevné cedulky.
Na cennější kousky (nad 500 Kč) obuvi nebo sport. náčiní doporučujeme napsat
inzerát, prodávající budou mít k dispozici nástěnku k vyvěšení.

