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Z KRONIKY OBCE MALENOVICE

Jak se dozvědět o historii obce co nejvíce? Mnoho pamětníků již není mezi námi, dnešní život je
uspěchaný, přeplněný především technickými
informacemi. Najděme si tedy chvilku a přibližme
si události někdy smutné, jindy veselé, v podobě,
v jaké nám je přenechali naši předkové. V každém
vydání Mikroregionu F-B si připomeneme podstatné události daného roku, celý dochovaný obsah
kroniky budou mít občané možnost si postupně
přečíst na webových stránkách obce Malenovice.
Prvním kronikářem obce Malenovice byl usnesením obecního zastupitelstva ze dne 1. května
1922 ustanoven zdejší nadučitel pan František
Novák, který se svého úkolu ujal 1. října 1923 a
psaní kroniky věnoval úctyhodných 22 let.
V obsáhlém úvodu, kterému se dnes budeme
věnovat, se dočteme o poloze obce, vzniku jejího
názvu odvozeného od malin, které zde hojně rostly.
Málokdo tuší, že malinový list zdobí obecní razítko již od roku 1700. Vůbec první zmínka o obci
pochází z roku 1610, kdy Jan Bruntálský založil u
Nové Vsi osadu Malenovice, dlouho též nazývanou Malinov. V nově vzniklé osadě mezi Lysou
horou, Ivančenou, Staškovem, Ostrou, Velkou a
Malou Hradovou, Tanečnicí a kopcem Borová se
postupně usazovali pasekáři a chalupníci.
Katastrální příslušnost kopce Borová s kostelem,
farou a školou byla po mnoho let ohniskem sporu
mezi Lubnem a Malenovicemi až konečně v roce
1882 byl rozhodnutím zemského výboru definitivně přiřazen Malenovicím. Kostel s farou povstal
nejprve z kaple, kterou nechal postavit v roce 1640
tehdejší majitel frýdeckého panství hrabě Eusebius
z Oppersdorfu. Borovská farnost byla velmi rozsáhlá, sahala až ke slovenské hranici a zvláště zaopatřování nemocných dělalo faráři velké problémy.
Kostel na Borové je zasvěcen Svatému Ignáci z
Loyoly, až do roku 1890 měl dřevěnou věž.
Kdy byla založena v Malenovicích škola, přesně
nevíme, ale můžeme předpokládat, že je přibližně
stará jako kostel a podle ústního podání měla dřevěná
škola stát v místech tehdejší farské zahrady. V roce
1810 byla postavena škola z cihel, do této farní školy
chodily děti z okolních obcí, nejdále děti z Hamer,
kterým cesta trvala pět hodin pěšky! Stále stoupající
počet dětí donutil obec ke koupi pozemku o výměře
2800 m2 od rolníka p. Josefa Karáska čp.5. Nová
škola byla dokončena v roce 1900, stará škola na
kopci Borová byla adaptována na učitelské byty a k
ní přistavěna nová hospodářská budova. Až do roku
1806 jsou jména učitelů, kteří na zdejší škole působili, neznámá, z mnoha jmen uvedených v kronice

později (např. p. Karel Waschitza, p. Eduard Karas,
p. František Novák, a mnoho dalších) vzpomeňme
alespoň pana Klementa Burela, který učil na škole v
letech 1806-1869, tedy neuvěřitelných 63 let.
Dle sčítání lidu provedeného dne 16. února
1921 čítala obec 619 osob, 94 domovních čísel z
toho však 92 obydlených, celková rozloha všech
pozemků v obci činila 1263,33 ha. Obyvatelé
obce byli většinou hospodáři a sváděli každodenní
boj s velmi neúrodnou kamenitou půdou s malou
vrstvou humusu, nekvalitní trávou a velmi hubenými pastvinami. Část obyvatel nalezla obživu v
panských lesích, v železných hutích ve Frýdlantě,
tkalcovských továrnách ve Frýdku nebo uhelných
dolech v Ostravě. Potřeba obyvatel převyšovala
každoroční sklizeň. Řemesla byla dle stavu kolem
roku 1923 zastoupena následovně: 3 krejčí, 1 obuvník, 1 stolař, 1 truhlář, 2 tesaři, 1 zednický mistr, 1
kolař a 1 bednář. Hostince byly dva – pod Borovou
(Drabina) a ve „Mlýnku“ (Božoň). Kromě soukromého obchodu se smíšeným zbožím byl zde také
dělnický konsum „Budoucnost“ založený r. 1919.
V obvodu zdejší obce nevyskytovaly se žádné
užitečné nerosty. Od roku 1799-1894 dobývala se
v Malenovicích železná ruda, k jejímuž kopání byli
povoláni horníci až z Čech, vykopaná ruda se pak
odvážela na selských vozech do Bašky, kde byla
zpracovávána. Nejdelší štola byla asi 300-400 m
dlouhá a 30 m hluboká, jelikož však ruda obsahovala pouze 25 % železa a dobývání se nevyplácelo,
bylo v roce 1895 dolování úplně zastaveno.
V roce 1847 povstal z neúrody veliký hlad. Dle
místních pamětníků lidé jedli trávu, řeziny a jiné
nestravitelné věci, což mělo za následek morovou
epidemii a mnoho obětí. Ani rok 1880 nebyl radostný, 5. srpna přišla po velkých lijácích povodeň, která vše zaplavila a zpustošila mnoho úrody.
Dne 5. března 1896 zemřel ve věku 34 let pan
Karel Žídek – velmi oblíbený farář borovský, který
v kostele zřídil nové oltáře, podlahu a dal postavit hřbitovní zeď. V roce 1897 byla pro borovskou
farnost založena spořitelní zádruha „raiffeisenka“
– jejím prvním pokladníkem a účetním ustanoven
nadučitel Karas, brzy na to byl v roce 1898 v Malenovicích založen hospodářský spolek, jehož zásluhou vznikla v roce 1910 v obci mostní váha pro
vážení hospodářských potřeb.
Rok 1914 je poznamenán zavražděním
následníka trůnu Františka Ferdinanda a následně začátkem 1. světové války na jejímž počátku nikdo netušil, kolik bídy a utrpení přinese.
Vydržováním milionových vojsk a rakouskou
byrokracií stouply ceny životních potřeb do

horentních výšek, lidé trpěli hladem, mnoho
dětí umíralo na podvýživu. Nejhůře bylo ve
městech, ale i na obyvatele naší horské obce
přišly velmi zlé časy. Zabavování všeho (potravin, domácích zvířat, krmiva, atd.) značně zdecimovalo i zbytky toho, co si zdejší lidé ukryli
do tajných skrýší, navíc běda tomu, u koho byly
ukryté zásoby nalezeny, proto žili lidé nejen v
bídě, ale také neustálém strachu.
Konečně na podzim 1918 nastalo očekávané
zhroucení ústředních mocností – nastal konec
krveprolévání. Následky války byly otřesné
– nepřímo zahynuly tři miliony lidí, osm milionů padlo na bojištích nebo zemřelo následkem
poranění. I z naší malé vesničky vyrvala válka
několik mladých životů, byli to: Karas Bohuš,
Karas Karel, Karásek František, Hrtoň Karel,
Huser Tomáš, Božoň Ferdinand, Pavlosek Martin, Rucký Ondřej, Král Jiří, Carbol František,
Kozel František, p. Běčák a Paseka Jan.
V Paříži utvořená prozatímní vláda v čele s
T. G. Masarykem jako prezidentem, Eduardem
Benešem – ministrem zahraničí a Milanem Štefánikem, ministrem války, vykonala obrovský kus
práce, 28. října 1918 se Národní výbor v Praze
ujal vlády československé, vydal provolání k lidu
a první zákon. Československý lid setřásl pouta
otroctví, jimiž byl po 300 let rdousen Habsburky.
21. prosince 1918 se vrátil ze zahraničí náš
první prezident T. G. Masaryk a na jaře následujícího roku se konaly ve všech krajích československé republiky stromové slavnosti. V téže době
vypukla v našem kraji epidemie černých neštovic,
kterou byly i Malenovice silně zamořeny. I přes
tuto pohromu byl strom na Borové vedle hřbitova
zasazen a nese název „Masarykova lípa“.
Dne 15. června 1919 byly v naší republice provedeny první obecní volby, v naší obci
však odpadly, protože místní politické strany se
dohodly na kompromisu. Při volbě starosty se
spojily strany lidová s agrární a za starostu byl
zvolen rolník Velička Čeněk. Do 15-členného
zastupitelstva obce byli zvoleni tito občané:
Za stranu sociálně – demokratickou (dělnickou):
Novák Ferdinand, Škapa Jindřich, Zavada Jan, Kubánek Jan, Máj Josef, Hlísta Antonín, Velička Josef.
Za stranu lidovou:
Velička Čeněk, Carbol Petr, Kudys Jan, Kubánek František.
Za agrární stranu: Velička Josef, Švrčina
Pavel, Tkáč Josef, Karas Eduard.
10. srpna 1919 byl v Malenovicích založen
odbor matice Osvěty lidové, který měl za úkol
šířit osvětu a starat
se o vzdělání, mravní
zušlechtění a hospodářský pokrok lidí na
Těšínsku.
Obecní
veřejná
knihovna byla v Malenovicích otevřena 3.
října 1920, byla umístěna v místní škole,
kde se knihy půjčovaly
každou neděli dopoledne, při založení čítala
knihovna 93 knih. Je
paradoxem, že v téže
době fungovala také
knihovna
„Žídkova“
odboru matice Lidové
v hostinci p. Drabiny
se 100 svazky knih a z
nám neznámých důvodů nebylo možné tyto
dvě knihovny sloučit a
usnadnit tak občanům
půjčování.
Tolik z úvodu Kroniky obce Malenovice,
příště se zaměříme na
rok 1921.

Malenovice

Informace z 5. zasedání zastupitelstva obce
Dne 25. dubna se uskutečnilo zasedání
zastupitelstva obce, které schválilo:
Prodej nemovitého majetku z vlastnictví
obce – pozemků parc. č. 388/10, 388/19,
388/11, 388/13, 425/7, 425/1, 388/20 a
393/24 do vlastnictví Křesťanské akademie
mladých, občanského sdružení, za kupní
cenu 4.500.000 Kč, splatnou před podáním
návrhu na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí. Jedná se o pozemky,
které obec v roce 1999 pronajala KAMu za
účelem vybudování sportovně rekreačního
areálu. KAM do výstavby již proinvestoval
částku cca 7.000.000 Kč. Zastupitelstvo
při svém rozhodování dalo přednost při
prodeji pozemků společnosti KAM, neboť
toto občanské sdružení už svým statutem a
dosavadní činností je pro obec dostatečnou
zárukou k vybudování celého areálu pro
sportovní a volnočasové aktivity. Tento projekt, který je na základě vydaného územního rozhodnutí již zčásti realizován, je v
souladu se strategií rozvoje obce a územně
plánovací dokumentací. Převod vlastnictví
pozemků umožní dobudování celého
sportovně-rekreačního areálu, zvýši atraktivitu celé obce a tím, že obec bude mít
možnost využívat tento areál pro pořádání
sportovních a kulturních akcí, dojde i ke
zlepšení kvality života našich občanů.
Zastupitelstvo schválilo pokyny pro zpracování územního plánu obce Malenovice. Schválení tohoto dokumentu umožní dopracování
územně plánovací dokumentace jako nástroje

jubilea
V měsíci květnu 2007 oslaví jubileum:

pan Emanuel Novák, 60 let
paní Ludmila Drábková, 50 let
pan Tomáš Smolík, 40 let
paní Monika Žídková, 40 let
paní Jana Gilarová, 30 let
slečna Eva Vančurová, 20 let
Oslavencům přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, elánu, optimismu, splnění
všech přání a do dalších let pevné zdraví,
klid a rodinnou pohodu.

Den matek
Obecní úřad v Malenovicích pořádá dne 13.
5. od 15 hodin v tělocvičně OÚ oslavu DNE
MATEK. Pro maminky, které se oslavy zúčastní, je připraveno občerstvení, voňavý dárek a
již tradičně bohatý program: kadeřnické služby,
manikúra, pedikúra, kosmetické služby, masáže,
aranžování květin, suchá vazba, nabídka produktů TUPERWARE, vykládání karet, automatická
kresba a mnoho dalšího. Neváhejte a přijďte se
odreagovat od každodenních starostí.
Úklid Satiny
19. 5. se Club Satina +TOM Malenovice
zaslouží o úklid údolí Satiny, sraz v 9 hodin na
konečné autobusu, povinná výbava každého účastníka – dobrá nálada a ruce ochotné pracovat.

Rozloučili jsme se s panem Josefem Ručkou
(81 let), Malenovice 178
Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.

noví občánci
Přivítali jsme:
Evičku Grosmanovou,
nar. 18. 4. 2007
Jonáše Svenessena,
nar. 22. 4. 2007
Novým občánkům přejeme pevné zdraví,
mnoho štěstí a radosti ze života.
Oslava Dne dětí
Sportovní a kulturní komise Obecního
úřadu v Malenovicích, SDH Malenovice,
Myslivecké sdružení a TJ Sokol Malenovice zvou všechny děti, jejich rodinné příslušníky i širokou veřejnost dne 26. 5. na
oslavu Dne dětí spojenou s kácením máje a
smažením vaječiny.
Program:
13-17 hodin na hřišti pod budovou OÚ
– sportovní odpoledne pro děti plné her,
soutěží, nových zážitků, opékání párků (v
případě velmi nepříznivého počasí se oslava Dne dětí přesouvá na 2. 6. 2007)
od 17 hodin dokud nálada vydrží – kácení máje a smažení vaječiny

obecní úřad informuje občany
Svoz nebezpečného odpadu

Očkování psů proti vzteklině
Dne 25. 5. 2007 od 15,00h bude probíhat v zahrádce u restaurace Borová
očkování psů proti vzteklině. Občané,
kterým tento termín nevyhovuje, mohou
svého čtyřnohého kamaráda nechat
naočkovat ještě v náhradním termínu, a
to 28. 5. 2007 v 15,00h rovněž u restaurace Borová.

Pro soutěžící je zajištěno bohaté občerstvení.

rozloučili jsme se

program akcí v měsíci květnu

Dne 9. 6. proběhne v Malenovicích sběr
nebezpečného odpadu, a to na těchto místech:
- parkoviště konečná v době od 08,00 - 08,30
- hostinec Borová v době od 08,45 - 09,00

Prezence: 13:00 h.
Nástup: 13:45 h.
Začátek soutěže: 14:00 h.
Pravidla:
- PÚ dle vlastních pravidel
- Kategorie muži a ženy
- Měření elektronickou časomírou
- Družstva startují na vlastní nebezpečí
- Startovné za družstvo činí 100 Kč

k řešení a prosazování žádoucího územního
rozvoje obce. Územně plánovací dokumentace
je také předpokladem a splněním podmínek
pro přiznání dotačních titulů z prostředků krajského úřadu, ministerstev a Evropské unie.
Zastupitelstvo dále schválilo úpravu
rozpočtu č. 2/2007 a vzalo na vědomí:
informaci o podmínkách uzavření smlouvy o nájmu pozemku parc. č. 30/1
bývalým starostou obce ing. Zahrádkou se
sdružením Klub Zahrada Borová. Obecní
zastupitelstvo svým usnesením ze dne 21.
12. 2005 schválilo záměr pronajmout výše
označený nemovitý majetek s požadavkem
na výši ročního nájemného 3.871 Kč.
Následně zastupitelstvo obce na svém
zasedání konaném dne 22. 3. 2006 odsouhlasilo pronájem pozemku parc. č. 30/1 – zahrada sdružení Klub Zahrada Borová na
dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou.
Přes schválenou dobu trvání nájmu na dobu
neurčitou ing. Zahrádka dne 30. 5. 2006
uzavřel v rozporu se schváleným záměrem a
usnesením zastupitelstva nájemní smlouvu
na dobu určitou v trvání 10 let. S ohledem
na výše uvedené skutečnosti zastupitelstvo
obce svým usnesením uložilo kontrolnímu
výboru prověřit uzavření smlouvy o nájmu
ve vztahu k přijatým usnesením zastupitelstva a na příštím jednání zastupitelstva
obce předložit návrh opatření k nápravě
zjištěných nedostatků s případným návrhem k vyvození závěrů vůči bývalému starostovi, pokud byla obci způsobená škoda.

Zasílání novinek týkajících se dění
v obci formou SMS zpráv
Občané, kteří nám poskytli své telefonní
číslo, již touto formou obdrželi důležitou
informaci o přerušení dodávky elektřiny,
proto neváhejte, rozšiřte seznam o vaše
telefonní číslo a budete informováni o všem
podstatném dění v obci.

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

Změna intervalu svozu TKO
Informujeme občany, že od 2. 6. 2007
bude probíhat svoz TKO 1x za 14 dní.

Zpráva sportovní komise
V neděli 15. dubna proběhl už počtvrté
turnaj v badmintonu. Hrálo se ve Frýdlantě
nad Ostravicí ve sportovní hale vedle fotbalového hřiště. Sešlo se celkem 18 účastníků,
rozlosovaných do čtyř skupin. První dva ze
skupiny postupovali do čtvrtfinále. Hráči na
3. a 4. místě hráli o umístění. Celkem bylo
sehráno přes 50 zápasů, vítěz byl znám asi po
pěti hodinách hry a stal se jím Lumír Herec,
který ve finále porazil Robina Maderského.
Kladem celého klání byla účast celkem deseti
nových, převážně mladých hráčů.

