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Klub seniorů bilancuje Vítání občánků v Metylovicích
Senioři z Metylovic se 30. ledna sešli,
aby bilancovali činnost uplynulého roku.
Z výroční zprávy jsme se dozvěděli o práci
klubu seniorů. Byly to dva zájezdy, smažení
vaječiny a mikulášské setkání. Vítání občánků v Metylovicích se také neobejde bez přispění seniorek. Podílíme se také na různých
akcích pro děti. Pan starosta Ing. Lukáš Halata ocenil naši práci pro obec. Díky vedení
obce máme k dispozici každý první čtvrtek
v měsíci kulturní místnost. Tam se scházíme
u kávy nebo čaje, povykládáme a můžeme

využít masážní přístroj, který nám zakoupila
obec. Takže my pomáháme obci a obec zase
nám – seniorům.
V programu výročního setkání vystoupila děvčata z metylovské BESEDY. Dívky
nám zatančily a hlavně zapívaly starší lidové písně. Moc nás to potěšilo. Některé známější písně jsme si zazpívali s nimi.
Nakonec nesměla chybět tombola. Losovalo se z přinesených i zakoupených drobností.
Pobavili jsme se a zasmáli. V dobré náladě
jsme odcházeli domů.
Marie Herotová

Záchrana koně

METYLOVICE – V sobotu 2. února před
třetí hodinou odpoledne bylo místnímu sboru
dobrovolných hasičů telefonicky sděleno, že v
Metylovicích u Čihadla spadli dva koně do 1,5
m hluboké jímky. Od počátku bylo jasné, že
se minimálně bez zásahu profesionálů neobejdeme, případně bude potřeba nasazení jeřábu.
V počtu čtyř hasičů jsme vyjeli zmapovat situaci vozidlem Volkswagen Transporter. Majitel
koní už v té době volal na stanici Hasičského
záchranného sboru ve Frýdku-Místku a v 15:00
byl vyhlášen poplach i v naší obci. Akce se
nakonec zúčastnily dvě jednotky HZS Frýdek-

Místek se dvěma vozidly i 9 členů jednotky
SDH Metylovice. Mladší kůň se z jímky dostal
sám s pomocí majitele do příjezdu jednotek,
starší kůň byl ale poměrně vysílený. Nejdříve
jsme jej natočili do výhodnější pozice a poté
vytáhli lanem přivázaným k ohlávce. Kůň ale
ležel na zemi a bylo třeba jej co nejdříve zvednout, aby ještě více neprochladnul. Než přijel
opodál stojící automobil s hydraulickým ramenem, stál už kůň na čtyřech sám. Zhruba po
hodině úsilí dopadla záchranná akce výborně,
přivolaný veterinář pouze konstatoval drobné
oděrky a zhmožděniny.

Zimní výšlap na Palkovické Hůrky
V sobotu 16. února se členky SK Metylovice, oddílu SPV, vydaly na výšlap.
Naším cílem byl horský hotel Palkovické
Hůrky, který mimochodem leží v nadmořské výšce 590 m.
Vyrazily jsme o půl dvanácté autobusem
na Myslík ke kapli. Odtud pak jsme šlapaly směr Palkovické Hůrky. Tu sobotu bylo
krásné slunečné počasí, takže procházka to
byla překrásná. Již při prvním pohledu se
nám v dálce vynořily Pustevny, kde byla
krásně a jasně vidět sjezdovka, dále pak
vrchol Radhoště. Cestu jsme si zpestřily
plněním různých úkolů. Ty připravila Martina Mertová, za přispění dcery Marušky.
Tak například jsme házely na cíl, absolvo-

Pozvání

Obecní úřad v Metylovicích, kulturní komise a klub seniorů zve na vystoupení známého
slovenského baviče „ANDERA Z KOŠIC“.
Toto vystoupení proběhne v pátek 25.
dubna 2008 v 18.30 hod. v kinosále místní
sokolovny. V pořadu rovněž vystoupí duet
GALÁNEČKA – Markéta Luskačová a
Kamil Barták. Vstupné na tuto akci činí 100
Kč. Vstupenky si můžete objednat na obecním úřadě v Metylovicích osobně, nebo
telefonicky na čísle: 558 686 129.
Objednané vstupenky je pak nutno
vyzvednout a zaplatit nejpozději do 5 dnů
od objednávky.
OÚ Metylovice

krátce z obce
SKI Malenovice
NOVINKA pro všechny lyžaře!!: Každý
víkend včetně svátků do konce lyžařské
sezóny je v provozu SKI busek. Od zastávky Rajská bouda do areálu a zpět. Po dohodě i k OÚ Malenovice. Kapacita je 7 lidí
– ZDARMA!
Kontaktní telefon: 724 552 082.
Internet pro veřejnost
Občané Malenovic mají stále možnost
zdarma využít internet v budově obecního
úřadu!
Zpráva sociální komise
Sociální komise Obecního úřadu v Malenovicích zve srdečně všechny seniory na
přátelské posezení, které se uskuteční ve
středu 2. dubna 2008 v 17 hodin v restauraci
na Borové. Přijďte si popovídat s přáteli o
každodenních radostech i starostech, posedět společně u kávy a dobrého občerstvení.
Nový kněz
Všechny, nejen věřící spoluobčany, jistě
potěší, že od 1. ledna 2008 má Borovská
farnost po 15 letech znovu svého diecézního kněze. Tímto panu faráři ThLic. Danielovi Lehotskému přejeme nejen mnoho
úspěchů v jeho nelehké činnosti, ale také ať
se mu v naší malebné obci líbí.
JUDr. Vladimír Malarz – starosta obce

valy překážkovou dráhu s pingpongovým
míčkem na lžičce. Nejnáročnějším testem
byla pro všechny kulturně poznávací činnost, poznávání rostlin a živočichů. Každé
splnění úkolu, či případné trestné body,
jsme si zaznamenávaly do připravených
karet. Tak jsme dorazily na hůrky, kde jsme
splnily poslední úkol a poobědvaly. Po
vydatném obědě jsme relaxovaly v solné
jeskyni. Po náročném výšlapu přišla všem
vhod. No a pak následovalo očekávané
vyhodnocení úkolů. Každá z účastnic byla
oceněna drobným dárkem, takže vlastně
jsme vyhrály všechny, které jsme opět něco
udělaly pro své zdraví.
I cestou zpět jsme obdivovaly krásy naší
přírody. Otevřel se nám fascinující pohled
na Lysou horu a všechny okolní vrcholy.
R. Vrbová, členka oddílu SPV Metylovice

Odvoz odpadu v březnu
V měsíci březnu se budou popelnice
odvážet ve středu 12. a 26. 3.
Pomlázková zábava
Sportovní klub Metylovice, oddíl
kopané, zve na

POMLÁZKOVOU ZÁBAVU
v neděli 23. března 2008 ve 20.00
hod. v místní sokolovně.
Hraje: KRAKATIT

STAROSTA OBCE MALENOVICE
SVOLÁVÁ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
Na středu 19. 3. 2008
Pořad jednání:
- Závěrečný účet hospodaření za rok 2007
- Úprava rozpočtu
- Organizační a různé
Zasedání se koná v restauraci Borová
Začátek v 18 hodin
JUDr. Vladimír Malarz
starosta obce Malenovice

jubilea
V měsíci březnu 2008 oslaví jubileum:

Chci se s vámi podělit o pěkně zážitky z
vítání občánků.
Slavnost, která se konala 17. února 2008
v budově sokolovny, byla zvláštní už tím,
že bylo oslavováno 23 nových občánků. V
roce 2007 se totiž v Metylovicích narodilo
12 děvčátek a 11 chlapců.
Rodiny novorozenců byly posazeny k vyzdobeným stolům. Na každém stole byly koláčky,
které na tuto slavnost napekly členky klubu
seniorů. Minerálky dodal p. Milan Hajdušek
Začátek slavnosti patřil dětskému souboru „Pěnička“, který vede p. Marcela Kotzurová. Děti nám pěkně zazpívaly a zarecitovaly. Promluva pana starosty Ing. Lukáše

Halanty k rodičům miminek byla poučná.
Potom jsem přednesla báseň k uvítání.
Program zakončily děti, které měly mezi
novými občánky sourozence. Nacvičila
jsem s nimi (za vydatné pomoci maminek a
učitelek MŠ), pásmo veršů a říkánek. Děti
se moc líbily a sklidily velký potlesk.
Závěr oslav patřil rodičům. Po podpisu do
pamětní knihy, obdrželi od obecního úřadu

pamětní knížky a maminky kytičku. Členky
klubu seniorů napletly papučky a ponožky.
Rodičům je předávaly v pěkných taštičkách.
Slavnost byla moc pěkná. Rodičům a
prarodičům se ani nechtělo odcházet. Obecní úřad, kulturní komise a také senioři se
zasloužili o vytvoření krásného zážitku z
této oslavy nového života. Marie Herotová,
exter.
členka kulturní komise

Malenovice

Z KRONIKY OBCE MALENOVICE – dokončení roku 1931

Ke dni 31. prosince proveden soupis hospodářského zvířectva s tímto výsledkem: koní
24, telat pod 1 rok 64, licent. býků 3, býků
přes rok stáří 8, krav 187, jalovic přes rok stáří
41, podsvinčat 25, prasnic 13, ostatních vepřů 43, bahnic 19, koz 53, psů 59, koček 92,
slepic 885, hus 93, kachen 20. K plemenným
býkům přivedeno bylo celkem za celý rok
165 krav a 29 jalovic. Plemenné svině přiděleny jsou k plemennému kanci v Nové Vsi. V
roce 1931 vystaveno 218 dobytčích pasů.
V roce 1931 přijati byli obecním zastupitelstvem do svazku obce Malenovice
tito občané: dne 21. února Králová Anna
z Janovic – podruhyně v Malenovicích č.
83, Holub František z Lubna – pensista v
Malenovicích č. 87 s dvěma dětmi. Dne 15.
listopadu – Liška Dominik z Janovic – horník v Malenovicích č. 28 s 5 dětmi.
V roce 1931 vypilo se ve zdejší obci 310
litrů čistého lihu, 14 hl různých kořalek, 5
hl vína, 220 hl piva a 225 litrů šťáv v přibližné ceně 116.000 Kč.
Koncem roku 1931 klesly ceny hospodářského zvířectva zvláště vepřů a skotu
tak, jako snad ještě nikdy. Za 1kg živé váhy
vepře platilo se nejvýš 6-6,50 Kč. Hubenější
dobytek a maso k výřezu, které jest hlavním
materiálem k výrobě uzenářského zboží,
kleslo v ceně tak úžasně, že cena tohoto masa
byla na jatkách 2 Kč za 1kg. To znamená,
že zemědělec obdržel za krávu 400-500 Kč.
Koně bylo možno dostati za 150-300 Kč,
tele za 60-100 Kč. Tento úžasný pokles cen
dobytka neprojevil se však ani v ceně masa
a uzenářských výrobků, ani v ceně hotových
jídel v restauracích. Uzenáři, řezníci vydělali
skoro 100%. V drobném jevila se cena masa
asi takto: hovězí 6-8 Kč, vepřové 10-12 Kč,
telecí 8-10 Kč, na řízky 14 Kč. Je ku podivu, že k tomu mlčí ministerstvo zásobování,
jako by ceny hlavních potravin nejširších
vrstev lidu byly mu zcela lhostejné.
Rok 1931 a 1932 bude v historii hospodářského vývoje Evropy a světa zaznamenán jako doba těžké politické, hospodářské a
sociální krize. Nastává pád cen, jako důsledek ponenáhlého se vracení doby normální.
Zvláště se to jeví v pádu cen produktů země-

dělských. Krize se stupňuje a situace horší.
Nastává zastavování různých podniků, pády
bank, ubývání příjmů státních, šetření ve
státním rozpočtu na investicích a státních
zaměstnancích, krize rolníků a jejich vzrůstající zadluženost. Zdá se, že jsme dnes v době
jednoho z největších přelomů dějin a lidstva.
Světová válka stala se událostí ohromnou,
politicky přeměnila svět, zničila mnohé staré státy a utvořila nové. Válka dále změnila
mravně názory lidí a vyvolala velikou krizi
mravní, v níž právě žijeme. Do tohoto duševního stavu dnešního člověka vpadla krize
hospodářská a tím ji změnila v krizi sociální.
Organizace dnešního způsobu hospodaření
jest špatná, což vidno z velkých protikladů
– zjevných chyb a nemožností v hospodářském životě (např. nadbytek produktů zemědělských – naproti tomu úžasná bída). Navrhují se různá opatření státní, veřejná, hledí
se zachrániti, co se dá – všeobecně se však
cítí, že se něco velikého děje, že to tak dále
nepůjde a že se něco stát musí.
Velkou pozornost jest věnovati otázce nezaměstnanosti, která nabývá rozměrů stále větších. V roce 1930 bylo v republice nezaměstnaných celkem 239.564, koncem r. 1931 již
přes půl milionu osob. Jako opatření k čelení
nezaměstnanosti počala býti v druhé polovině roku 1930 prováděna produktivní péče
o nezaměstnané, tj. vyplaceny byly obnosy
veřejným stavebníkům k podpoře nouzových
prací na místě výplaty podpor v nezaměstnanosti. Tento příspěvek byl přiznáván hlavně
ku provádění staveb silničních, melioračních,
atd. V 1. polovině r. 1931 přiznáno 52 mil.
Kč státního příspěvku na produktivní péči o
nezaměstnané v republice.
Dále zavedlo ministerstvo sociální péče
na základě usnesení vlády od 28. 7. 1930
státní stravovací akci pro osoby nezaměstnané a omezeně pracující a od 1. 12. 1930
zvláštní mléčnou akci pro děti nezaměstnaných živitelů rodin. Stravovací akce jest prováděna z prostředků státních. Účelem státní
stravovací akce jest poskytnouti podporu
nezaměstnaným, kteří nedostávají podporu
v nezaměstnanosti podle gentského systému, dále osobám částečně zaměstnaným.

Takovým osobám jsou vydávány poukázky na potraviny, a to ženatým v hodnotě
20 Kč a svobodným 10 Kč týdně. Mléčná
akce záleží na tom, že dětem jsou vydávány poukázky na ½ l mléka denně. V roce
1930 vyžádala si stravovací akce nákladu
asi 10 milionů, v roce 1931 již asi 120 mil.
Kč. Do zdejší obce dodáno bylo okresním
úřadem ve Frýdku v roce 1931 za 1.560,Kč stravovacích poukázek pro osoby nezaměstnané, kterých bylo ke dni 31. 12. 1931
sedm a omezeně pracujících pět. V poslední
době začalo se volat po kontrole nezaměstnaných, neboť v některých obcích staly se
křiklavé případy, že z podpor mnozí, kteří
jindy za stejné situace podpory nepotřebovali, podpory berou. Řádnou kontrolou
mohly by se ušetřit desítky milionů, které
by stačily na podporu skutečně potřebným.
Přesto, že státní pokladna vysychá, parlament v té věci dosud nijak nezakročil. Naše
vláda stojí nyní před velkými rozhodnutími, jež se všechna budou koncentrovat na
jeden velký a těžký úkol: zabezpečit státní
hospodářství. Na prahu nového roku chováme naději, že snad již přece nastane obrat
k lepšímu. Nemusíme se však oddávati přílišnému optimismu, že hospodářský život
ve státě našem naráz ozdraví. Musíme si
uvědomiti, že těžké hospodářské poměry
zasáhly nejen náš stát, ale i všechny ostatní státy evropské, ano, celý svět, a že státy starší a silnější postiženy byly namnoze
citelněji než náš mladý stát, že panují tam
poměry mnohem horší než u nás. Hospodářský život takřka v celém světě jest téměř
zruinován, rozvrácen a proto vyžádá si ještě mnoho času a třeba ještě mnoho obětí
ze strany naší, nežli náš hospodářský život
dostane se do pravidelných kolejí.
Cizinecký ruch v naší obci byl v roce
1931 větší než roku minulého. Celkem naší
obec navštívilo 175 cizinců (+37) z toho
bylo: 169 ze země Moravy a Slezska, 2 z
Čech, 2 z Rakouska, 1 z Polska 1 z Německa. Na dávce z přechodného ubytování (z
letních hostů) vybráno 1040 Kč (+140 Kč).
V příštím vydání se dozvíme o událostech roku 1932.

Pan Miroslav Cecava – 50 let
Pan Vítězslav Dvorský – 40 let
Paní Jiřina Králová – 40 let
Paní Pavla Buhlerová – 30 let
Pan Jiří Verlík – 30 let
Oslavencům přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, elánu, optimismu, splnění všech
přání a do dalších let pevné zdraví, klid a
rodinnou pohodu.

Provádíme topenářské
a instalatérské práce.

Tel.: 605 800 725

HASIČSKÝ PLES 2008: V sobotu 2. 2. 2008 se v restauraci na Borové konal již tradiční hasičský ples. Co k němu říci? Jako vždy,
ani tentokrát nezklamal! Předtančení tří generací bylo krásné a podnětné, hudba hrála téměř bez přestávky, bohatá tombola všechny
přítomné potěšila. Zábava nevázla ani po půlnoci a někteří zdatní jedinci vydrželi křepčit v rytmu bujného kvapíku až do časných
ranních hodin. Škoda, že na další ples hasičů si musíme počkat zase rok.

