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Malenovice

Z kroniky obce Malenovice – rok 1926 Něco málo o historii kapličky…
Nový rok 1926 začal počasím velmi mírným. Odpoledne hřmělo a blýskalo se nad
Ondřejníkem.
Při letošních jarních odvodech odvedeno bylo dne 18. března z Malenovic ze
16 branců 6 mladíků, a sice: Nezhoda Jan,
Tkač Alois, Karásek R., Kubánek Josef,
Mohyla Vojtěch, Holínka Jan.
V neděli 11. dubna provedly obce Nová
Ves a Malenovice volbu 1 zástupce do kontribučenského výboru okresu frýdeckého.
Zvolen většinou hlasů starosta obce Malenovice Čeněk Velička.
Jaro ukázalo se dosti pěkné a rolníci měli
naději na dobrý rok. Od 20. dubna začaly
ovocné stromy kvésti. Začátkem května citelně
se ochladilo, neboť denní teplota činila 2-4°C
nad nulou. Dne 8. a 10. května napadl sníh v
celé obci – na horách až do výše 30-40cm.
Měsíc červen byl studený a velmi mokrý,
takže sena na lukách hnila a mnozí hospodáři ani brambory obdělati nemohli. Zvláště silné deště a lijavce v týdnu od 13. do 20.
června rozvodnily všechny řeky i potoky
našeho kraje a způsobily téměř ve všech
obcích značné škody na pozemcích, březích, staveních a hlavně na úrodách.
Za statisíce sena bylo podél řek odplaveno, pole a louky zanešeny kamením a
pískem, cesty přetrhány a několik mostů
značně poškozeno. I železniční trať Frýdku
do Ostravy byla u Paskova tak podemleta,
že doprava 15. 6. byla přerušena. Drobní
zemědělci hledí s obavami budoucnosti vstříc. Jelikož do našeho okresu vkrádá
se pomalu rakovina bramborů, nařízeno
ministerstvem zemědělství, by letos každý
pěstitel bramborů osadil své pole nejméně
¼ výměry imunními brambory. Následkem
hniloby bramborů loňského roku byli občané nuceni objednati semeno z jiných krajů.
Brambory obstarala obec, a sice z Německého Brodu. Kromě toho místní obchodníci prodali ještě asi 150q na jídlo i k sadbě.
Celkem však objednané odrůdy selhaly a
nehodí se pro naši půdu.
Dne 15. června došlo k otevření veřejné
telefonní hovorny v Malenovicích a tím
konečně dosaženo spojení našeho horského
koutu se světem. O uskutečnění této hovorny přičinil se hlavně stavební rada Řezníček z Moravské Ostravy a vrchní poštmistr
Čech z Frýdlantu nad Ostravicí. Telefon
umístěn v hostinci pana Drabiny pod Borovou – v sídle poštovny.
Dne 10. května poprvé otevřena pastvina

pro ovce na salaši na Kempě. Přijato 65 ovcí.
Bačou zvolen pan Holub z Lubna č. 59.
Dne 6. srpna vloupal se neznámý zloděj
po násilném vypáčení okenních mříží do
sklepa zdejšího obchodníka Aloise Žídka a
ukradl mu sádla a jiných tuků asi za 300
Kč a feriální kolonii Českého srdce rovněž
tuku za 300 Kč. Ani policejní pes, který byl
přiveden z Frýdku, zloděje nevypátral.
V měsíci květnu dohotoven byl u školy
na přední straně nový drátěný plot v rámcích, který dodal p. Burejsa z Paskova v
délce přes 60 metrů. Celkový náklad na
plot činil 4861 Kč.
Dne 9. září o půl čtvrté ráno vypukl oheň
u Jana Božoně, hostinského v Lubně č.
69. Hostinec shořel úplně a zůstaly holé
zdi. Oheň byl podle všeho založen, ale
nevypátralo se vůbec, kdo byl pachatelem.
Celková škoda činila asi 40.000 Kč, která
byla z polovice hrazena pojistkou. Jelikož
panovalo úplné bezvětří, nehrozilo žádné
nebezpečí okolním budovám (hlavně fara
a učitelské byty). Letošního roku vůbec
vyhořelo mnoho usedlostí a stodol, hlavně
na podzim ve zdejším kraji a v celém okrese frýdeckém. Ohně byly většinou úmyslně
založeny od paličů.
Na podzim vypukla v Nové Vsi i v Malenovicích č. 7 nákaza zvěře i skotu. Bohudíky,
že tato nakažlivá nemoc se omezila pouze na
1 číslo a dále po vesnici rozšířena nebyla.
Letošního roku odvezeny byly dvě mladé
osoby do ústavu choromyslných v Opavě, a
sice – Mohyla Jan, 26 let stár z Malenovice
č. 46 a Božoňová Berta, 16 let stará č.58, z
nichž Mohyla Jan zemřel 24. 4. v Opavě.
První sníh přišel letos trochu brzy, asi o
šest neděl dříve než byl očekáván a než
bylo žádoucí. Sníh napadal okolo 24. října
a způsobil škody na stromoví. Za týden však
opětně zmizel a nato přišel opravdu teplý a
pěkný listopad. Ve dne ukazoval teploměr
20-30°C tepla. Dobytek se pásl až do 24.
listopadu, což jistě našim hospodářům přišlo
vhod. V době od 15. do 23. 11. panovaly u
nás na celém Těšínsku i na Moravě strašné
větry – přímo cyklony, které nadělaly obrovské škody na budovách, v lesích, na telegrafickém a elektrickém vedení (ve městech).
Letošní rok je celkem bohat na živelní pohromy, které postihly naši zeměkouli
téměř na všech místech : ohromné a katastrofální bouře, povodně, vedra, sníh v jižních krajinách (v Africe), zemětřesení, apod.
I neštěstí událo se letos více nežli jiná léta.

Koncem měsíce listopadu došlo konečně k
vyřízení žádosti o poskytnutí podpory místním zemědělcům na živelní pohromy utrpěné v roce 1925. Výše podpory činila pro
celou obec 21.940 Kč, která nebyla vyplacena v hotovosti, nýbrž v hospodářských
plodinách a hnojivech (otruby, mouka krmná, chlebová, pšeničná, kukuřice, oves, sůl
dobytčí, struska, kainit, brambory) dodané
hospodářským skladištěm ve Frýdku. Toliko Ignác Hrtoň obdržel na postavení vodní
hráze 1.000 Kč v hotovosti. Nejvyšší nouzová podpora pro jednotlivce činila 1.000
Kč a nejmenší 150 Kč. Kromě toho byly i
drobné rodiny, nemající žádného pozemku,
poděleny pšeničnou moukou (2-6kg), takže
všichni byli uspokojeni.
V roce 1926 přijati byli do svazku obce
Malenovice tito občané: Večeřa Josef –
tesař v Malenovicích č. 50 s celou rodinou
a Antonín Přenosil – krejčí v Malenovicích
č. 83 s celou rodinou, oba na schůzi obecního zastupitelstva dne 31. ledna 1926. Téhož
dne bylo přiznáno domovské právo ve zdejší obci Barbaře Svobodové, vdově v Malenovicích č. 83, a její dceři Marii, příslušné
doposud do Polska.
V listopadu 1925 zřízeno na základě nařízení okresní politické správy obecní mrchoviště na pozemku rolníka Pavla Švrčiny č.
51. Všechna padlá zvířata mají se pochovávati jenom na tomto mrchovišti.
Na žádost Huga Skoludka, dosavadního
nájemce obecní honitby v Malenovicích,
svolilo obecní zastupitelstvo k tomu, pro
zbývající dobu honebního období přenesena byla na Roberta Schostka, hodináře ve
Frýdku, který ji také převzal za stejných
podmínek a stejné nájemné (2800 Kč), jak
dosud platil p. Skoludek.
V obci Malenovicích narodilo se v roce
1926 20 dětí (13 chlapců a 7 děvčat),
zemřelo 8 osob (7 mužů a 1 žena) a sňatků
bylo uzavřeno celkem 2.
Rok 1925 a 1926 byly velmi nepříznivé pro
včelaře zdejšího kraje, neboť právě v době
nejlepší snůšky a pastvy (květen, červen)
přišly deštivé a chladné dny. Pro dlouhotrvající deště květy u medonosných rostlin byly
zničeny, takže včelky neměly potom skoro
žádné pastvy. Včelaři utrpěli tím velkou škodu, neboť místo vybírání medu museli včely
krmiti cukrem. Národní shromáždění povolilo pro rok 1926 ke krmení včel včelařům
organizovaným 3 kg čistého a daně prostého
cukru na 1 včelstvo v ceně asi 3 Kč za 1 kg.

STAROSTA OBCE MALENOVICE
SVOLÁVÁ
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE

Na středu 19.září 2007
Pořad jednání:
- Program rozvoje obce do r. 2014
- Úprava rozpočtu, směrnice, atd.
Zasedání se koná v restauraci
Borová
Začátek v 18 hodin
JUDr. Vladimír Malarz, starosta
Obce Malenovice

Akce v měsíci září a začátkem října

Svatováclavská zábava

Obecní úřad Malenovice pořádá dne 28.
9. 2007 v 19 hodin „SVATOVÁCLAVSKOU ZÁBAVU“ v restauraci Borová.

Vstupné 30 Kč – předprodej vstupenek na obecním
úřadě a v restauraci Borová

Obecní úřad Malenovice pořádá dne
6. 10. 2007 zájezd pro děti z Malenovic a jejich doprovod do ZOO Svatý
Kopeček u Olomouce. Pojeďte s námi

zdarma za zvířátky, než přijde zima.
Zájemci se mohou přihlásit na obecním
úřadě osobně nebo telefonicky na čísle
558 677 877.

Zájezd do ZOO

V. ročník extrémního vytrvalostního závodu 5 beskydských vrcholů
Název závodu: 5 beskydských vrcholů
Informace o závodě: Bývá označován
za nejtěžší extrémní amatérský závod svého druhu v ČR a letos se koná již 5. ročník
tohoto závodu známého pod zkratkou 5BV.
Účastníky čeká zdolávání vrcholů pěti hor
na území Beskyd. Konkrétně jde o závodění v dvoučlenných týmech, které se musí
pohybovat jen po vlastních nohou. Úkolem
je v časovém limitu postupně podle mapy
zdolat pět vrcholů, které jsou utajeny účastníkům až do chvíle před startem. Na jednotlivých vrcholech budou umístěné kontrolní
hlídky. Týmy si samy mohou určovat nejen
tempo chůze, ale taky trasu dost náročným
terénem, přestávky k jídlu a k odpočinku,
anebo i místa k případnému spánku. Časový limit je 35 hodin (start je v pátek večer a
uzavření v neděli dopoledne).
Cílem závodu je ověření vlastních hranic
fyzické a psychické vytrvalosti, zdolávání

Internet pro veřejnost

Výzva pro občany
V měsíci září 2007 bude obec provádět
opravu místní komunikace „Na Matýskovém“.
V souvislosti s realizací těchto prací provádějící firma nabízí občanům opravu jejich soukromých komunikací, vybudování sjezdu k
rodinným domům, atd. Vyzýváme občany, aby
využili této možnosti. Bližší informace podá
starosta obce na tel. 724 161 989.

MAL CUP 2007
V sobotu 18. 8. 2007 proběhl již II. ročník

tování průběhu zápasů panem Kubečkou.

V sobotu 25. srpna 2007 proběhlo na hřišti
pod obecním úřadem fotbalové odpoledne.
Svým pojetím to bylo poprvé, kdy se nehrálo
turnajovým způsobem. Šlo spíš o to, utužit
kolektiv, a proto se ho účastnili pouze místní
občané (trvale žijící a chalupáři).
Všichni aktéři byli rozděleni na dvě
družstva způsobem jako za starých dětských let. Prostě dva kapitáni si vybírali
spoluhráče. Hrálo se na tři „poločasy“ po
půlhodině. Přestávky vyplnilo občerstvení,
při které probíhalo utužování kolektivu.
Výsledek 4:4 ukazuje, že tentokrát nebylo
vítězů, ani poražených.
Kladem celé akce bylo, že rozhodčí p.
Jiří Karásek neměl tentokrát příliš práce,
protože se hrálo sice s velkým nasazením a
mužně, ale čistě.

vrcholů na trati je totiž pro mnohé účastníky těžkou vyčerpávající zkouškou.
Závodu předcházela myšlenka, kam až
lze posunout vlastní hranice vytrvalosti a
účastnilo se ho pár nadšenců. V průběhu
několika málo let získal tento závod velkou
popularitu. V pátém ročníku bude startovat
celkem 150 dvoučlenných týmů, které se
registrovaly během několika málo týdnů po
spuštění registrace.
Pořádající organizace: Pořádající organizací je Občanské sdružení ZIP (http://
www.zdrhovadlo.cz) z Havířova, které realizuje preventivní a sociální programy pro
děti a mládež.
Termíny: Odstartování závodu v Malenovicích dne 21. září v 22:00 od Obecního
úřadu v Malenovicích
Motto závodu: „Zážitek nemusí být příjemný, hlavně aby byl hodně silný.“
Vedoucí závodu: David Říman

krátce z obce
Občané Malenovic mají od 23. 7. 2007
možnost zdarma využít internet v budově
obecního úřadu!

Zpráva sportovní komise
V neděli 5.srpna 2007 se konal volejbalový turnaj. Hrálo se na hřišti u „Rosničky“.
Sedm čtyřčlenných družstev bylo rozlosováno do dvou skupin.
Bylo sehráno celkem 9 utkání ve skupinách a 7 utkání o umístění včetně finále. V
tom letošním zvítězilo mužstvo ve složení –
Lubin, Bláha, Tomáš Kurek, Martin Smutný
a Marek Hybl. Druhé příčky dosáhl tým ve
složení – Dušan Míček, Miluše Míčková,
Lucie Míčková a Antonín Plucnara. Bronz
získali: Saša Gola, Roman Míček, Simona
Vitásková a Marek Valošek.
Hrálo se za pěkného počasí a dík patří také
obsluze při občerstvení. Ozdobou celé akce
byl tým „dříve narozených“ a vtipné komen-

Koncem září byla postavena nová zvonice u Kubalové kaple v Malenovicích.
Zvonek pocházel z volenství (volný statek)
z Lubna, kde svolával dělníky do práce na
gruntě. Když bylo v první světové válce
nařízeno vydat zvony k válečným účelům,
domluvil se pan farář Carbol s majitelem
statku p. Najmanem. Odevzdal malinký
zvonek od kaple a větší schoval doma. Po
válce byl pak pověšen do zvonice u kaple.
O soukromém zvonku Najmanově totiž
úřady nevěděly. Co se týče stavby Kubalové kaple, v kronice není nic uvedeno,
ale pamětníci ví, že byla zřízena Kubalová nadace. Pole okolo kaple mělo být ve
správě faráře Borové, který toto pronajímá
a z tohoto pronájmu se mají hradit náklady
spojené s údržbou této kaple. Kaple byla
restaurována v roce 2004.

hasičské soutěže v netradičních disciplínách.
Celkem soutěžilo 7 družstev. Na prvních
dvou příčkách se umístili Malenovičtí, přičemž vítězné družstvo bojovalo
ve složení – Kamil Kurečka, Rostislav
Velička a Karel Fiedor. Třetí místo obsadilo družstvo z Nové Vsi. Všem zúčastněným patří poděkování za skvělé výkony a
atmosféru.

jubilea
V měsíci září 2007 oslaví jubileum:
Paní Danuše Sajdlová – 40 let
Oslavenkyni přejeme všechno nejlepší, hodně
štěstí,elánu, optimismu, splnění všech přání a do
dalších let pevné zdraví, klid a rodinnou pohodu.

