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Srpen 2019

Malenovice

Prázdniny v Rosničce v polovině
slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
prázdniny se elegantně přehouply do své druhé poloviny, léto vrcholí. Děti si už nejspíš pomalu začínají zoufat, že „se jim to krátí“. Někteří z nás se naopak na svou dovolenou teprve těší. Pro
někoho je už půl léta za námi, jiný vidí ještě půlku léta před sebou.
Polovina je ostatně vždy spojena s naplněností. Můžeme ji vnímat jako poloplnou nebo poloprázdnou. Záleží na úhlu pohledu a na každém z nás.
Přeji vám všem dny maximálně naplněné sluncem, pohodou a spoustou příjemných zážitků.

Pavel Kuběna, starosta obce

Informace obecního úřadu

• Upozorňujeme občany na změnu termínu
svozu komunálního odpadu. Dle sdělení společnosti AVE bude ode dne 1. 8. 2019 směsný komunální odpad svážen vždy sudá pondělí. Doporučujeme přichystat popelnice již v neděli večer,
popř. v pondělí brzy ráno.
• V červenci vydal obecní úřad nové pohlednice a letáčky s informacemi pro turisty a návštěv-

níky obce. K dostání jsou na obecním úřadu, v obchodě pod Borovou i v místních pohostinstvích.
• nformujeme občany, že hledáme nového
nájemce pro prodejnu potravin „Pod Borovou“.
Bližší informace na OÚ.
• Na přelomu srpna a září budou provedeny
drobné opravy a nátěr fasády i dřevěného obložení Obecního domu.

Úspěch na evropském šampionátu
juniorů v agility
Druhý prázdninový víkend se ve švýcarském Kreuzlingenu na břehu Bodanského
jezera sjeli junioři z celé Evropy, aby poměřili
síly a rozhodli, kdo budou mistři v agility pro rok
2019. Ve výpravě nechyběla ani Anežka Štihlová z Malenovic se svým pejskem plemene bordrer collie, jménem Farro. Anežka se takové-

ho závodu účastnila již podruhé, takže patřila
spíše mezi ostřílené závodníky. Celá akce se
konala přímo v prostorách obrovské Bodensee
Arény, za kterou se Švýcaři rozhodně stydět
nemusí.
Anežka s Farrem nastupovali jak do soutěže družstev, tak bojovali i v jednotlivcích. První
družstevní běh se jim velmi vydařil a bezchybným výkonem přispěli svému družstvu k postupu do finále z 1. místa ve velké konkurenci cca
50 týmů! Bohužel ve finálovém běhu dolehla
na členy týmů nervozita a vloudily se nějaké
chybičky. I přesto však skončili v součtech jako
6. v Evropě, což určitě není výsledek, za který
by se měli stydět.
Soutěž jednotlivců byla ještě napínavější.
Po prvním kole skončily v TOP 10 dokonce tři
české děti s Anežkou v čele na 3. místě. Tento
výsledek sliboval napínavé chvíle až do konce.
Na řadu se dostali po nekonečném celodenním
čekání okolo 17. hodiny, kdy už na obou šla
vidět velká únava a chvilková ztráta pozornosti
na parkuru je stála evropský titul. I přesto byly
jejich výkony hodné evropské špičky a určitě si
neudělali ostudu. Anežce i Farrovi blahopřejeme a věříme, že i příští rok při nich bude stát
štěstí a vyrazí na šampionát do Finska, kde se
předvedou v celé své kráse.

Barbora Mikušová

Milé děti, milí dospělí,
léto je v plném proudu, ani jsme se nenadáli a už je polovina prázdnin za námi.
Ve školách je klid, v Rosničce je pořádně rušno… V červenci proběhly již čtyři tábory, další
tři děti čekají v srpnu.
Jako první proběhly souběžně Tábor pro
předškoláčky a Golfový tábor, další týden
pokračoval Turistický tábor s přespáním
na horské chatě Súkenická a Sportovní tábor
na tajné téma.
Předškoláčci „procestovali“ celý svět, plnili
spoustu tematických úkolů, hráli si a tvořili.
V pátek se vydali s plným ranečkem domácích pečených buchet na výlet na Jízdárnu
v Malenovicich, kde poznali, že nejlépe je
doma.
Děti si na Zážitkovém táboru s výukou golfu vyzkoušeli tento ne zcela jednoduchý sport,
osvojili si pravidla, třetí den vyzvali na turnaj
své lektory. Taktéž si děti vyzkoušely šimpanzí cestu v lanovém centru Opičárna na Ostravici. Každý den děti hrály hry, sportovaly.
Děti z Turistického tábora byly velice šikovné, v pondělí ušly krásných 15 km(!), v úterý si
došly k Pacošům na borůvkové knedlíky (ale
„naokolo“ – přes Bystré), ve středu, čtvrtek
a v pátek objevovaly krásy okolí Bumbálky –
prameny Bečvy, rezervace Salajka, Vysoká
(nejvyšší vrchol Vsetínských vrchů), rozhledna Súkenická.
Tajným tématem Sportovního tábora byli
Šmoulové. Děti na Rosničce spaly celý týden,
plnily spoustu úkolů, kvízů. Děti ráno začínaly
rozcvičkou, během dne si vyzkoušely spoustu
disciplín a jak se říká, byly neustále v „poklusu“. Během týdne musí splnit všechny úkoly

rozmístěné po šmoulí vesnici a navíc se musí
vyhnout se všem nástrahám Gargamela.
V srpnu na děti čekají Výlety za poznáním,

Keramický tábor a Tvoření pro dívky.

S přáním krásné druhé poloviny

prázdnin teta Blanka

Malenovický pamětník

Střípky z kroniky a historie obce – III.
Srpen – vrchol okurkové sezóny. Těžko
najít příhodnější chvíli na „černou kroniku“.
Ostatně už minule jsme vám ji slíbili. A že je
z čeho vybírat…
V Malenovicích se říká, že „o borovské puti
se za Lysou objeví první sněžný mrak“. No,
pro spoustu lidí je už i toto samo dost chmurná
představa, ale o pouti se dějí i věci mnohem
kurióznější. V zápisu obecní kroniky z roku
1933 například čteme: „V den borovské pouti
6. srpna zašel si řídící učitel z Lubna p. Adolf
Vašíček před polednem do svého revíru (měl
v nájmu obecní honitbu) na procházku vzav
s sebou loveckou pušku a honicího psa. Podivnou náhodou pes zlobil neustále a štěkal,
takže p. Vašíček jej několikráte zakřiknul, ale
pes dorážel přímo na něj, až konečně, snad
i trochu rozzloben – uhodil psa puškou, která se zlomila a při tom vystřelila. Ostrý náboj
z bezprostřední blízkosti vrazil zpředu do těla
nešťastníkova tak, že se skácel okamžitě mrtev k zemi. – Zpráva o jeho náhlém a nešťastném skonu rozrušila celé okolí, neboť byl velmi oblíben a vážen, zejména pro svou klidnou
povahu a ryzí charakter.“
Neštěstí ovšem samozřejmě nechodí jen
po poutích. Zvlášť do hor klidně zavítá jen tak.
V roce 1956 například „v měsíci srpnu zřítilo
se letadlo z blízkého letiště Lubna v hoře Hradová. Neštěstí bylo zaviněno prudkou bouří
a mlhou, která se přihnala v době, kdy letadlo bylo ve vzduchu. V letadle se nacházeli
dva piloti a chlapec ředitele zdejší školy Karel
Řeháček. Chlapec utrpěl slabší otřes mozku
a po několikadenním ošetření v nemocnici byl
propuštěn domů. U obou pilotů byly zlomeny
končetiny.“ Takže vlastně štěstí v neštěstí…
I v dnešní době slýcháme často o suchu.
Stále varovněji. Ovšem i kronikářské zápisy

Letní mraky nad Lysou. Tak který z nich je ten první sněžný?
z let minulých mívají v tomto ohledu až apokalyptický charakter. Kupříkladu v roce 1930
takto kronikář popisuje „hrozné sucho“: „Jetele a louky byly sluncem do rezava úplně
sežehnuté, takže není žádné naděje na otavy. Pro nedostatek pastvy musel se dobytek
zavřít do chlévů a krmiti senem. Všude se
hlásí velký nedostatek pitné vody a mnozí
byli nuceni bráti vodu užitkovou z řek a potoků. Mnoho ryb leklo. Ovocné stromy, zvláště
nově vysazené na místě stromů zmrzlých,
opatřené za drahé peníze, zašly.“ Ještě katastrofálnější sucho pak přišlo v letech poválečných: „Však úplným neštěstím byl rok 1947,
a to nejenom pro naši vesnici, ale pro celou
naši vlast. Veškeré letní měsíce vůbec nezapršelo. Veškerá úroda byla zničena suchem.
Byly vesnice, kde museli jezditi v sudech až
několik km pro vodu, a ve městech se pouštěla jen v kratičkých intervalech časových.
Veškeré ryby zahynuly pro nedostatek vody

v potocích. Množství ryb bylo možno spatřiti,
ale leklých.“
Na druhou stranu, když je vody příliš, taky
to není žádná výhra. Takhle to vypadalo
v roce 1960: „Jen málo dní bylo bez deště,
proto senoseč špatně pokračuje. Ani červenec nebyl lepší. Dvě třetiny měsíce byly
deštivé, zvláště konec července. Stálé deště
rozvodnily potoky a řeky. 26. července byla
povodeň. Část obce Malenovic od Satiny
k obci Ostravici byla postižena průtrží mračen
a značně poškodila úrodu.“
Člověk se pak vlastně ani nediví, jak často a s jakou oblibou se každoročně ze všech
stran ozývá slavné Vančurovo: „Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným“.
Nakonec i to letošní léto je zatím dosti „rozmarné“. Ze dne na den rozdíl až dvacet stupňů. Po tropech najednou až skoro mrazíky.
Zato na svatou Annu zase horko… No, jako
na houpačce. Tak nespadněte!

