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Za poznáním obce Malenovice Z KRONIKY OBCE MALENOVICE – rok 1936 – první část
V neděli 11. 10. 2008 se uskutečnil
výšlap za účelem poznání části naší obce.
Akce proběhla pod patronací Obecního
úřadu Malenovice a Unie rodičů ZŠ Satinka
v Nové Vsi. Zúčastnilo se jí 19 dospělých a
22 dětí. Povětrnostní podmínky byly velice
příznivé, lepší počasí jsme si nemohli přát.
Sraz účastníků byl u Restaurace Borová,
odkud jsme v 8,30 vyšli k cíli k hostinci u
Veličků velice netradiční cestou. Posuďte
sami. Vyšli jsme od domu čp. 108, dále
jsme míjeli domy čp. 19, 3, 85, 4, 1, 2, 21,
22, 23, 26, 29, 32, 04, 05, 03, 37, 39, 0327,
48, 0105, 45, 46, až jsme dorazili k cíli

čp. 47. Průvodcem s velice zasvěceným
podrobným výkladem byl p. Emanuel
Novák. Svůj výklad obohatil asi deseti
dobovými fotografiemi, z nichž nejstarší
pochází přibližně z roku 1900. K cíli jsme
dorazili okolo půl jedné, čekal nás oheň a
velký hrnec ovocného čaje, za což patří
velký dík provozovatelce paní Romaně
Veličkové. U ohně si všichni odpočinuli a
doplnili síly v podobě opečených klobás.
Dřeva na oheň bylo dost a tak domů nikdo
nepospíchal. Odcházeli jsme až po třetí
hodině s pocitem pěkně prožitého dne v
očekávání další podobné akce.

Turnaj v badmintonu
se uskuteční v neděli 23. 11. 2008. Sraz účastníků je v 8,45
ve sportovní hale vedle fotbalového hřiště ve Frýdlantě nad Ostravicí.

Další fotografie z oslav 70. výročí založení SDH v Malenovicích

Metylovice

VÝSLEDKY VOLEB DO SENÁTU VE VOLEBNÍM OKRSKU METYLOVICE

Počet voličů celkem
1 325
1 325
Počet vydaných úředních obálek
578 tj. 43,6 %
411 tj. 31.02 %
Počet odevzdaných úředních obálek
570
411
Počet platných hlasů
537
410
Hlasy pro jednotlivé kandidáty
Jméno
1. kolo
2. kolo 3. Svatomír Recman
88
X
1. Libor Tobola
38
X 4. Eva Richtrová
198
268
2. František Kopecký
113
142 5. Petr Hartmann
100
X

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA KRAJE
VE VOLEBNÍM OKRSKU METYLOVICE

Počet voličů
Počet vydaných úř. obálek

1 325
590 tj. 44,5 %

Počet odevzdaných úř. obálek
Počet platných hlasů

588
557

Počet hlasů pro jednotlivé strany:
Název strany
Počet hlasů
1. KSČM
83
12. KDU-ČSL
82
18. Strana zelených
14
19. Moravané
6
24. Osobnosti kraje
10
27. Národní strana
0
31. Nejen hasiči a živnostníci pro kraj
6

32. Strana zdravého rozumu
5
33. Sdružení pro republiku – RSČ
0
37. SDŽ – Strana důstojného života
4
42. Volte Pravý Blok
1
44. Demokracie
2
47. ODS
137
48. ČSSD
203
53. Dělnic. str. - za zruš.popl. ve zdrav.
4

Krmášové zábavy v Metylovicích
- Sportovní klub Metylovice, oddíl kopané, Vás zve do místní Sokolovny na předkrmášovou zábavu v sobotu 8. 11. od 20.00

krátce z obce
Odvoz odpadu v listopadu
V měsíci listopadu se budou popelnice
odvážet ve středu 5. a 19. 11.

SPORTOVNÍ POZVÁNKA
SK Metylovice, oddíl volejbalu,
zve fanoušky na další mistrovské
utkání krajského přeboru mužů I.
třídy, kdy v sobotu 29. listopadu
přivítají Metylovice na domácí palubovce soupeře z Karviné. Začátek
prvního utkání je v 10.00 hod.

hodin se skupinou KRAKATIT.
Během večera vystoupí i finalista soutěže
Česko hledá SuperStar – Martin Ševčík.
- Sportovní klub Metylovice, oddíl kopané, Vás zve na KRMÁŠOVOU ZÁBAVU v
pondělí 10. 11. od 17 h. v místní tělocvičně.
Zahraje k tanci a poslechu skupina D. A.
D. Bude losována netradiční tombola.

Letošní vánoční svátky a zejména Nový rok
zapadl do skutečně jarní atmosféry, zejména
na Těšínsku. Zima byla letos prapodivná. Není
pamětníka tak teplých Vánoc, jako jsme měli
letos. Novoroční příroda prožívala předjaří –
jako by se už probudila ze zimního spánku, který
vlastně se ještě nedostavil. Po sněhu v údolích
ani památky a jen na Lysé udržela se slabá sněhová pokrývka. Rozkvetly petrklíče, sněženky a
sedmikrásky. V Beskydách našli horalé o Novém
roce i mladé muchomůrky. Na Těšínsku objevily
se rozkvetlé kočičky, jehnědy a macešky. Mnoho žab dalo se vylákat teplým sluníčkem. Krásného slunného počasí využili zemědělci, kteří
na polích orali, hnojili půdu a zaorávali jako na
jaře. Průměrná teplota nebyla naprosto lednová:
3,5°C nad nulou. V posledních 80 letech taková
průměrná teplota v lednu nikdy nebyla. V letošním lednu nebylo ani jediného lednového dne.
Ve srážkách byl leden bohatý. Více pršelo, než
sněžilo. Zima s mrazy dostavila se okolo 4. února a trvala asi do 22. února, což pro milovníky
zimního sportu bylo opravdu málo.
V neděli dne 16. února dopoledne konaly se
všeklubové lyžařské závody Brouk a Babka v
Malenovicích na výborném sněhu. Startovalo
101 členů z pěti klubů B a B a 6 hostů.
Ve II. třídě na 16km zvítězil Řehoř Praha
1.25,58 – u startu 45 závodníků. Třída starších
na 16km : první byl Šmídbergr Praha 1.45,44 – u
startu 11 závodníků.
III. třída na 10km: zvítězil Štengl Plzeň
1.02,38 – startovalo 13 závodníků. Ženy na
6km: první Fahounová Praha 34,45 nejlepšího
času docílila jako host Osinová KČST Kunčičky
34,34 – závodilo 15 žen. Dorost na 6km – ze 17
závodících zvítězil Čimický Plzeň 28,07. Až na
menší úraz minuly závody bez nehod. Putovní
ceny věnované protektorem panem. Jar. Babkou
dobyla Praha s 1.364 body. Klub B+B Moravská
Ostrava měl 952 bodů.
Aby se lyžařský sport co nejvíce rozšířil mezi
mládeží, uspořádal Lyžařský klub Brouk a Babka v oblasti své útulny v Malenovicích v neděli dne 23. února závody školní mládeže pro 8
okolních škol. Konaly se závody žáků od 9 do
14 let a dorostu do 17 let v běhu na lyžích a ve
sjezdu. Přesto, že počasí bylo velmi nepříznivé
a deštivé, přihlásilo se na závody asi 45 žáků a
dorostu (z toho 15 z Malenovic). Pohár obdržel
Jan Škapa z Malenovic čís. 13. Ze školní mládeže obdržel 1. cenu a diplom žák II. třídy zdejší
obecné školy Liška Ladislav, který za 11 minut
20 vt. urazil dráhu 3 km. Všichni účastníci byli
poděleni menšími dárky a školními potřebami.
Dodatek k dobývání železné rudy ze začátku kroniky: způsob dolování byl primitivní.
Ve stráních a březích otevřeny byly štoly, z
nichž nejdelší byla asi 300m. Proti zasypání
byly štoly zabezpečovány sloupy a prkny.
Ruda vyskytovala se buď jako žíla v opuce v
menších vrstvách anebo ve větších valounech,
takže se při dobývání užívalo i střelného prachu. Nakopaná ruda byla odvážena na vozících
na povrch. Místy dolovalo se též ve štolách
svislých a šlo se do hloubky 8-10m, odkud ji
vytahovali ve dřevěných okovech nahoru. Horníci v těchto okovech byli spouštěni rovněž do
štoly dolů, přičemž se stávaly i smrtelné úrazy.
Práce horníků byla těžká. Ve štole dva kopali,
jeden vozil ku výtahu a nahoře dva vytahovali
plný dřevěný okov. Kde byla žíla rudná vydatnější, šlo se do hloubky 40m, vytahování dělo
se svislým rumpálem, přes který byly prostrčeny klády až čtyřmetrové, aby pákovou silou
se okov na kladce nad štolou vytáhl. Výdělek
byl malý, pohyboval se v úkolové práci mezi
16-20 krejcary. Při dolování vyskytovaly se i
plyny a tu pomáhali si horníci od nich velmi
primitivním způsobem. Vypalovali je. Na tyči
5-6m dlouhé byla upevněna sláma. Horník lehl
si na zemi, na hlavu si dal zvlášť sestrojenou
vaničku a pak zapálil slámu a tyč posunoval
do zaplynovaného předku, tam se plyny chytly, nastal výbuch a oheň přeletěl přes něho.
Bylo toto počínání velmi nebezpečné a často
byli i tito zahaněči plynů popáleni. V provozu
bylo obyčejně několik štol. Osazenstva bylo
celkem kolem 30. Nad nimi byl dozorce „štajger“ a poslední byl Ignác Kozel, který měl 10
zl. měsíčního platu. Jednou týdně dojížděl z
Bašky do Malenovic inženýr na inspekci.
V době, kdy dolování bylo v provozu, měli se
rolníci a domkáři v Malenovicích dobře. Ruda
se vozila na selských vozech přes vodu řeky
Ostravice do Bašky (mostu tehdy nebylo). Od
fůry dostávali až 2 zl., což bylo na tehdejší dobu
slušný výdělek. V té době chovali rolníci a chalupníci až přes 60 koní, dnes jich u nás není ani
20. Ruda se vyskytovala 20-30procentní.
Když pak roku 1894 správa panství markýze

Gera zastavila vysoké pece v Bašce, byla rudařům
vyplacena malá pensička a přestal rušný život v
naší horské vísce. Poslední šachta v provozu byla
„u Mlýnku“, která byla též na rudu nejbohatší.
Zastavením pecí v Bašce přestalo i plavení dříví po Satině – Ostravici do Bašky, kde se pálilo
dřevěné uhlí. Obdobně dolovalo se na rudu též ve
stráních Ondřejníka pro vysoké pece arcibiskupských železáren ve Frýdlantě nad Ostravicí.
Při jarních odvodech ze zdejších mladíků
odveden byl z ročníku 1914 pouze jeden, a to:
Antonín Večeřa z Malenovic čís. 65.
Nad Těšínskem a nad celými Beskydami zuřila v pondělí odpoledne dne 15. června
prudká bouře, jež způsobila veliké škody na
polích. Zvláště velikou zkázu způsobila bouře
pod Lysou horou (na jižních svazích), kde bylo
zničeno mnoho majetku horalů. Bouře byla provázena průtrží mračen, která způsobila hotové
spousty nad Malenovicemi, Novou Vsí, Frýdlantem. Těžce byly postiženy Hamrovice a dolní
část Starých Hamer. V krátké době staly se malé
potůčky bystřinami a strhly a nesly sebou vše.
Voda v Ostravici během půl hodiny proudila
plným řečištěm. Voda odnesla pasekářům brambory a odplavila seno. Ve Frýdlantě udeřil blesk
do transformátoru, zapálil jej, takže celý shořel.
Bouře trvala skoro dvě hodiny. Podobné živelní
pohromy nebylo již dávno v našem kraji.
Dne 15. 3. vloupala se zlodějská tlupa přes
okno do bytu pasekáře Jana Popeláře v Malenovicích č. 64. Pachatelé odcizili tam peřiny, prádlo a šatstvo v ceně 1.600 Kč. Krádež způsobili
– jak později zjištěno – nebezpeční zloději:
Karel Míček, 22letý elektrotechnik z Frýdku,
Vladimír Toffel – 26letý zámečník, Jan Zubek
– hornický pensista a jeho syn Vilém – všichni
z Janovic. Ukradené věci byly nalezeny u Zubků, kteří zlodějům poskytovali přístřeší a jídlo.
Od ledna do března provedli v okrese frýdeckém skoro 20 krádeží a vloupání, až konečně
četnictvo učinilo tomu řádění konec.
V noci na 18. září navštíven byl byt Em.
Božoně v Malenovicích č. 95 neznámými zloději, kteří provedli vloupání, aniž vyrušili někoho z
domácích lidí. Bylo odcizeno rovněž prádlo, šatstvo a peřiny. Na místo byla povolána ostravská
pátrací stanice, ale bezvýsledně.
Dne 23. května provedeno bylo v ordinaci
Dr. Malého ve Frýdlantě přeočkování 37 dítek
(z těch 32 školních) proti záškrtu. Tyto děti byly
již v roce 1933 očkovány třemi injekcemi proti
záškrtu. Nynější očkovací látka jest však 5-6 krát
silnější než před třemi lety. Tímto přeočkováním
zvýšila se značně odolnost dětí proti této zákeřné
nemoci. Vydání za anatoxin a lékařský výkon v
obnosu 252 Kč uhradili rodiče očkovaných dítek.
Učitel Josef Slíva na podanou žádost přikázán byl službou na obecnou školu v Morávce
„Vlaském“. Na jeho místo byl ustanoven výpomocným učitelem Vladimír Šamánek z Kunčic
nad Ostravicí, rodák z Loštic na Moravě, a to
výnosem okresního školního výboru ze dne 1.
září 1936 č. š. 616/2.
Jelikož učitelka ženských ručních prací a
domácích nauk Anna Stošková ze školské služby dobrovolně odešla, byla na její místo ustanovena výpomocnou učitelkou Anna Veselková z
Vratimova s platností od 12. října 1936.
První sníh v Beskydách přišel neočekávaně a ani tomu nejvášnivějšímu lyžaři se o něm
ani nezdálo. V pondělí večer na sv. Václava
(28. září) klesla u nás teplota až k nule a počalo
sněžiti. Do rána byla večer ještě zelená krajina
pokryta silnou sněhovou pokrývkou jako upro-

noví občánci
Přivítali jsme:
Dominika Kratochvila
a
Haničku Dvorskou
Malým čiperům přejeme pevné zdraví a
mnoho radosti ze života.

jubilea
V měsíci listopadu oslaví jubileum:

Paní Štěpánka Židková – 75 let
Pan Štěpán Velička – 60 let
Paní Jarmila Tuhárská – 50 let
Pan Kamil Kurečka – 50 let
Oslavencům přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, elánu, optimismu, splnění
všech přání a do dalších let pevné zdraví,
klid a rodinnou pohodu.

střed zimy. Na Lysé hoře napadlo až 50 cm sněhu, u nás 15-20cm. Sněhové spousty způsobily
pohromu na listnatých stromech, jejichž koruny,
obaleny listím a přetíženy sněhem, se lámaly.
Divně se vyjímala bílá, sněhem pokrytá krajina
v době sklizně bramborů, v době, kdy ještě nebylo očesáno ani všechno ovoce ze stromů a kdy
na horských stráních dozrávaly ostružiny. Předčasnou zimou bylo krutě postiženo i stěhovavé
ptactvo, které ze severu na podzim odlétá do
teplých krajin. Tisíce umrzlých vlaštovek bylo
rychle letadly dopraveno do jižní Itálie, tisíce
stěhovavých ptáků zmrzlo ve Štýrsku a Slovinsku, neboť i na slunném jihu sníh zasypal vinohrady a kukuřičná pole. Naproti tomu ze Sibiře
a z Uralu přišla zpráva o velkých vedrech. Tak v
západní Sibiři bylo naměřeno koncem září 21°C
tepla a průměrná teplota na Uralu byla 20°C nad
nulou. Jiná léta již tam mrzlo. Není pamětníka
tak teplého počasí v Sibiři.
V den Všech svatých provedena školními dítkami u hřbitova sbírka ve prospěch Okresní péče
o mládež ve Frýdku. Za dušičkové obětinky bylo
utrženo 284 Kč, ve škole 61 Kč. Celkem činil
čistý výnos z Dětského dne 345 Kč, o 158 Kč
méně než loňského roku. Slabší výtěžek zavinilo
nevlídné a deštivé počasí.
Dne 30. listopadu 1936 byla otevřena na zdejší
škole polévková a mléčná kuchyně, která trvala
do 20. března 1937. Vařilo se ve školní kuchyni
čtyřikrát týdně pro 75 dětí, jež přes poledne zůstávaly ve škole. V době od 30. 11. 1936 do 20. 3.
1937 rozdáno bylo mezi dětmi 3.298 porcí polévek a 462 porcí mléka (a 1/3 l) s přídavkem sílícího přípravku „Ovomaltiny“. Celkem bylo 50 stravovacích dnů a vydání za nakoupené zboží činilo
1.380,80 Kč. Tento náklad byl uhrazen částečně
příspěvkem Okresní péče o mládež ve výši Kč
200 a zbytek byl zaplacen žákovskými příspěvky.
Rodiče s polévkovou a mléčnou kuchyní byli spokojeni a dětem polévky velmi chutnaly.
Správa školy za pomoci Rodičovského
sdružení uspořádala dne 22. prosince ve škole
vánoční nadílku. U vánočního stromku přednesli žáci básně, sehráli vhodné výstupy a zazpívali
koledy. Všichni žáci dostali vánočku, pomeranč,
fíky, ořechy, svatojánský chléb, cukroví a psací
potřeby. Sirotci a chudé dítky byly poděleny obuví, šatstvem, prádlem a různým střižním zbožím.
Rozdáno bylo: 39 párů bot, 12 párů meltonek a
papučí, 7 obleků chlapeckých a 2 dívčí šatečky,
26 čepic, 28 kalhot, 2 chlap. kabáty, 10 svetrů,
8 košil, 1 dívčí zimní kabát 18 párů punčoch, 1
halenka, 1 triko, 1 šál, 1 pár rukavic, 5 dívčích
klobouků, 30m flanelu, 32m barchetu a 6m látky
na dívčí šaty. V penězích bylo vybráno celkem
Kč 1.707. Po 100 Kč darovali: Obec Malenovice,
odbor Sl. Matice Osvěty Lidové v Malenovicích,
klub českých turistů a Trampský osadní klub v
Moravské Ostravě. Mimo peněžité příspěvky
obdržela škola dary ve zboží v ceně Kč 1.857.
Celá vánoční nadílka měla cenu 3.600 Kč.

krátce z obce
Úřední pondělí
Z důvodu rekonstrukce v budově OÚ je
od 1. 7. 2008 do 31. 12. 2008 úřední den
pouze v pondělí. Jakékoli jednání mimo
tento úřední den je možné domluvit telefonicky na čísle 558 677 877.

Vítání občánků
Vítání nových občánků se uskuteční dne
23. listopadu 2008 od 16 hodin v konferenčním sále Hotelu KAM Malenovice.
Rodiče narozených dětí obdrží včas všechny potřebné informace.

Vzdělávací kurz
Společnost Plzeňský prazdroj ve spolupráci se Vzdělávacím a tréninkovým centrem TOM BVÚ připravuje realizaci vzdělávacích kurzů pro širokou veřejnost – práce
s počítačem, používání internetu a elektronické pošty. Kurzy budou probíhat od
ledna do prosince 2009 v mobilních učebnách, budou jednodenní, v rozsahu 6 vyučovacích hodin, pro účastníky buď zdarma,
nebo pouze za symbolický poplatek.
Občané, kteří mají o tento kurz zájem, se
mohou předběžně přihlásit na OÚ Malenovice tel. 558 677877.

SENÁTNÍ A KRAJSKÉ VOLBY

Voliči
v seznamu
1. kolo
408
2. kolo
409

Vydané
obálky
202
139

Volební
účast v %
49.51
33.99

Odevzdané
obálky
196
139

Platné
hlasy
180
138

% platných
hlasů
91.84
99.28

V Malenovicích se I. kola voleb do krajského zastupitelstva a Senátu zúčastnilo
202 z počtu 408 oprávněných voličů.

Výsledky hlasování
Kandidát
číslo příjmení, jméno, tituly
1
Tobola Libor Ing.
2+
Kopecký František Ing.
3
Recman Svatomír Ing.
Richtrová Eva Ing.
4+
5
Hartmann Petr Ing.
+)
postupující kandidát

Volební
strana
NEZ/DEM
ODS
KSČM
ČSSD
KDU-ČSL

Navrhující
strana
NEZ/DEM
ODS
KSČM
ČSSD
KDU-ČSL

Politická
příslušnost
BEZPP
ODS
KSČM
ČSSD
KDU-ČSL

Počty hlasů
1. kolo
2. kolo
8
X
45
51
17
X
59
87
51
X

% hlasů
1. kolo
2. kolo
4.44
X
25.00
36,95
9.44
X
32.77
63,04
28.33
X

Volby do zastupitelstev krajů konané dne 17. - 18. 10. 2008
Voliči v seznamu
Vydané obálky
Volební účast v %
408
202
49.51
Strana
Platné hlasy
číslo název
celkem
v%
1
Komunistická str. Čech a Moravy
21
10.99
12 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
46
24.08
18 Strana zelených
1
0.52
19 Moravané
2
1.04
24 Osobnosti kraje
3
1.57
27 Národní strana
0
0.00
31 Nejen hasiči a živn. pro kraj
1
0.52
32 Strana zdravého rozumu
0
0.00

Odevzdané obálky
Platné hlasy
% platných hlasů
202
191
94.55
Strana
Platné hlasy
číslo název
celkem
v%
33 Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl.
0
0.00
37 SDŽ-Strana důstojného života
1
0.52
42 Volte Pr.Blok-www.cibulka.net
0
0.00
44 Demokracie
0
0.00
47 Občanská demokratická strana
56
29.31
48 Česká str.sociálně demokrat.
60
31.41
53 Děln.str.-zrušení popl.ve zdr.
0
0.00

