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Dne 31. srpna oslavil pan Alois Bužek 100 let!
Pan Bužek se narodil dne 31. 8. 1908.
Vystudoval hospodářskou školu ve
Frýdku-Místku, pracoval jako soukromě hospodařící rolník. V roce 1941 se
oženil a s manželkou Marií vychoval 4
děti. Nyní má 8 vnoučat a 12 pravnoučat. Pracoval na národním výboru jako
tajemník a předseda zemědělské komise,
byl hospodářem mysliveckého sdružení
v Malenovicích a také členem strany
lidové. V obci byl uznávaný, ovlivňoval
názory ostatních rolníků, především při
vstupu do JZD se stal pro komunistický

režim nepohodlným. Z tohoto důvodu
byl tehdejším režimem perzekuován a
v roce 1957 na rok uvězněn v Ilavě. Po
propuštění pracoval jako zootechnik v
místním JZD až do důchodu, kde ještě
jako důchodce aktivně vypomáhal, pracoval na vlastním záhumenku, později
po revoluci na svém vlastním poli. V
současné době se o něj převážně stará a
pečuje nejstarší dcera Marie.
Panu Bužkovi gratulujeme, přejeme
co nejvíce let strávených v pohodě a
rodinném kruhu.

Informace sportovní komise

Neděle 10. srpna patřila sportu, a to
nejen tomu olympijskému v Číně. Na
hřišti u „Rosničky“ se konal volejbalový
turnaj. Jednalo se o celkově třetí ročník, a
to za účasti čtyř družstev. Ze všech uskutečněných se jednalo o turnaj nejméně
obsazený, co do počtu družstev, ale zároveň nejvyrovnanější co do výkonnosti
všech hráčů.
Hrálo se systémem – každý s každým.
Zvítězilo družstvo, které nezakusilo porážku ve složení – Gola, Vitásková, Vitásek,
Žáková. Druzí skončili loňští vítězové ve
složení – Hubel, Blaha, Maderský, Smutný,
třetí – Valošek, Míček, Nováková, Kubalák
a čtvrtá skončila rodina Míčkova.

Sbor dobrovolných hasičů a Obecní úřad Malenovice pořádají dne 20. září 2008

OSLAVY 70. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SDH
14,00 hod.
15,00 hod.
15,30 hod.

17,00 hod.

místo: venkovní areál před restaurací Borová
program:
Slavnostní veřejné shromáždění k 70.výročí SDH spojené se svěcením
hasičského praporu
ukázka profesionálních hasičů
koncert ,,Z vlastních zdrojů“
(Pěvecká a taneční vystoupení všech generací občanů Malenovic,
mimo jiné vystoupení Zdeňka Chlopčíka – tanečního mistra, skupina
,,Karmelot“ a jiná překvapivá čísla.)
koncert hudební skupiny ZUŠ ,,HUMBUG“

Po skončení „Taneční zábava“ v restauraci Borová – hraje DJ Roman

Akce se uskuteční za každého počasí!!!

Z historie hasičského sboru v Malenovicích

V červnu letošní roku to bylo již 70 let, kdy
v restauraci Na mlýnku proběhla ustavující
schůze hasičského sboru v Malenovicích.
Prvním starostou se stal František Novák,
řídící učitel. Členská základna čítala kolem
30 členů. V tomtéž roce byly zakoupeny
pracovní obleky, pak dvoukolová ruční stříkačka, v roce 1950 auto a v roce 1951 první
motorová stříkačka. Nejdéle žijícím, zákládajícím členem byl pan Eduard Božoň, dlouholetý jednatel sboru. S výstavbou požární
zbrojnice „Na konečné“ se započalo v roce
1951 a roku 1953 byla stavba dokončena.
Měnily se podmínky rozvoje dobrovolné
požární ochrany. Nutno poděkovat všem
bývalým starostů, velitelům a ostatním
hasičům, kteří se v 70tileté historii sboru
zasloužili o dobré jméno malenovických
hasičů. Každá doba si žádala své a hasiči
vždycky byli oporou obce. Původní poslání dobrovolných hasičů bylo směrováno
na pomoc při likvidaci požárů a živelných
pohrom. Dnes je to i preventivní činnost,
práce s mládeží a spolupráce s ostatními
složkami v obci. Pokračujeme v tradici
pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí. Dle dochovaných materiálů se
první Hasičská slavnost konala už 7. 8. 1938
po skončení Okrskového požárního cvičení.
Nedílnou součástí hasičského života je
i požární sport a Malenovice vždy patřily a
patří mezi sbory s dobrými výsledky. Od
roku 2004 pořádáme v naší obci soutěž v
požárním sportu „Borovský kopec“ a od roku
2007 i soutěž noční „O pohár starosty obce“.
V roce 2005 se v Malenovicích zrodila „Bes-

kydská liga hasičských pohárových soutěží“.
Družstvo našich mužů zvítězilo v I., II., i III.
ročníku této soutěže a od letošního roku se
stali členy „Moravskoslezské ligy“.
Protože hasiči jsou tu pro obec, chceme i
slavit se všemi občany. Zveme Vás na připravovanou Oslavu 70letého výročí založení
SDH v Malenovicích. Akce se uskuteční 20.
9. 2008 na parkovišti před restaurací Borová.
Oslavu zahájíme ve 14,00 hod. slavnostním
veřejným shromážděním a svěcením standarty, bude následovat ukázka profesionálních hasičů a proběhne Koncert „Z vlastních
zdrojů“. Snažíme se o to, abyste v programu
viděli pěvecká a taneční vystoupení všech
generací občanů Malenovic, mimo jiné
vystoupení Zdenka Chlopčíka – tanečního
mistra, hudební skupinu ZUŠ „HUMBUG“,
skupinu „Karmelot“ a jiná překvapivá čísla.
Po hlavním programu se budeme bavit na
taneční zábavě – hraje DJ Roman.
Akce se koná za každého počasí!
O historii našeho SDH nemáme moc
informací. Proto uvítáme jakékoli dokumenty, fotografie nebo informace. Máte-li
nám co nabídnout, obraťte se prosím na
našeho starostu A. Ramíka – tel: 777 068
615 nebo na OÚ v Malenovicích.

Obecní úřad Malenovice
informuje občany:
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.

Dne 23. února vloupali se do obchodu Marie Žídkové neznámí zloději, kteří jej dokonale vyrabovali a způsobili škodu asi Kč 4.900,-. V měsíci dubnu
byla provedena v témž obchodě nová krádež. Zloději
dostali se dovnitř hlavním vchodem tím způsobem, že
vylámali železnou roletu. I tentokráte pachatelé vypátráni nebyli, přestože byl přiveden policejní pes.
Dne 29. dubna začala od polárního moře pronikat
k jihu velmi intensivní studená vlna, která přinesla ve
Skandinávii mrazy až 20 stupňů. V noci na 1. května proniklo ochlazení též do našich krajin a zasáhlo i
naši republiku. Za četných přeháněk dne 1. a 2. května klesala teplota i ve dne v nížinách místy pod nulu.
Na státní hvězdárně v Praze činilo dne 2. 5. minimum
teploty -12°C, to je nejnižší teplota květnová od roku
1775. Na horských hřebenech a vrcholech, kde místy
napadlo 20-30 cm sněhu, klesla teplota všeobecně pod
-8°C. Lysá hora hlásila -11°C. Květy na stromech,
jakož i přísady v zahradách, byly těmito mrazy zničeny. Zato v druhé polovici června nastala veliká vedra
s četnými prudkými bouřemi. Výnosy sklizně sena
dosti příznivé, zato otavy byly celkem řídké.
Teplota v říjnu byla nadprůměrná, což působilo
příznivě na sklizeň řepy, zelí a na přípravu půdy k
setí a na vývin ozimů a jetelů. Příznivým počasím v
listopadu je podporována i podzimní pastva dobytka. Zimní ráz počasí nastupuje náhle, počátkem
prosince dosti značná sněhová pokrývka (v horách
až 70 cm) trvá až do Vánoc, ale půda promrzá jen
mírně neb teplota se udržuje jen kol bodu mrazu.
Koncem roku nastala rychlá obleva a sníh do dvou
dnů zmizel úplně, ale povodně nenastaly.
Při jarních odvodech odvedeni byli z Malenovic
tito mladíci narození v roce 1913: Válek František
č. 95, Hlísta Eduard č. 96, Velička František č. 54,
Velička Albert č. 60, Stýskala Karel č. 7.
Dne 22. dubna zemřel ve veřejné nemocnici v
Moravské Ostravě zdejší kulturní pracovník a spoluzakladatel zdejšího odboru Matice Osvěty Lidové dp.
p. Alfons Karas, katecheta v Karviné ve věku 50 let po
dlouhé a těžké nemoci (plicní tuberkulosa). Pohřben
jest na městském hřbitově v Moravské Ostravě.
Dne 28. května provedl ve škole obvodní lékař Dr.
Malý z Frýdlantu očkování proti záškrtu (1. injekce).
Očkování se podrobilo z Malenovic 25 dítek. Druhá
injekce byla dána 18. června a poslední 10. září.
Dne 19. května provedeny byly v celé republice volby do Národního shromáždění. Ve zdejší
obci volilo se do poslanecké sněmovny ve škole a
do senátu v hostinci pana Drabiny. Pan prezident
schválil listinu členů nové vlády, sestavené ministerským předsedou Malypetrem.
Členy nové vlády jsou: předseda – Jan Malypetr,
zahraničí – Dr. Eduard Beneš, národní obrana – Fr.
Machník, vnitro – Dr. J. Černý, spravedlnost – Dr. J.
Doder, školství – Dr. J. Krčmář, obchod – J. V. Nojman, zemědělství – Dr. Milan Hodža, veřejné práce
– inž. J. Dostálek, pošty – Dr. E. Franke, železnice
– R. Bechyně, unifikace – Msgr. J. Šrámek, sociální
péče – inž. J. Nečas, finance – Dr. K. Trapl, zdravotnictví – Dr. L. Czech, bez resortu – Dr. Spina.
V neděli dne 26. května konaly se v celé republice volby do okresního a zemského zastupitelstva
(podruhé). U nás volilo se ve škole a v hostinci (zemské). V zemském zastupitelstvu má Slezsko z českých stran pouze 1 zástupce (Jan Scheé – domkář v
Háji u Opavy ze strany soc. dem.). V hlavním městě
Brně bydlí 12 členů zem. zastupitelstva – skoro 1/3.
Průběh voleb byl všude klidný a důstojný.
Dne 24. června odpoledne ubírali se z nádraží
frýdlantského společně horník Josef Stuchlík z
Lubna č. 76 a hutník Vítkovických železáren Ant.
Musial z Malenovic. Od Lysé hory přihnala se zuřivá bouře. Blesky se křižovaly a hrom burácel, oba

chodci schovali se pod košatou lípu nedaleko domu
p. Františka Ivánka v Nové Vsi – nad Harcovnou.
Sotvaže se pod strom postavili, udeřil blesk do lípy.
Stuchlík byl okamžitě mrtev a Musial omráčen.
Na příkaz lékaře odvezen byl tento do vítkovické
nemocnice, kde pobyl asi 10 dnů. Bleskem utrpěl
jeho zrak. Zabitému Stuchlíkovi přeskočil blesk na
knoflíček pod krkem a rozedřel mu prádlo na prsou
a Stuchlíka zabil. Zůstala po něm vdova se 3 nezaopatřenými dětmi, které v něm ztratily dobrého a
starostlivého otce a obec Lubno řádného občana.
Dne 16. června otevřena byla česká chata na Lysé
hoře. Byla to opravdu národní pouť pro celý kraj Beskyd i Ostravska. Od nynějška i ten nejvyšší vrchol
– Lysá bude nám bližší. Tam, kde jsme byli doposud
jen skoro hosty, vítá nás nyní naše krásná, moderní
chata, kterou vybudovala Pobeskydská župa KČST v
Moravské Ostravě. V předvečer slavnosti na Lysé, v
sobotu 15. června večer byla zapálena slavnostní vatra. Vlastní slavnost otevření chaty začala v neděli od
11 hodin dopoledne. Hlavním řečníkem byl předseda
Klubu čs. turistů poslanec Dr. J. Slavík.
V neděli dne 11. srpna konala se na Lysé hoře slavnost na paměť 40letého založení chaty Beskidenvereinu. Slavnost se konala za velmi nepříznivého počasí, ale při dosti četné návštěvě. Chata byla původně
malá, nazývala se až do převratu chata Albrechtova
– nyní se jmenuje Slezská chata. Slavnosti zúčastnili
se i zástupci českých turistických spolků.
Ve dnech 29. června – 28. července byla uspořádána krajinská výstava Bezručova kraje ve Frýdku, která měla 11 exposic. Hlavní výstaviště bylo
umístěno v sadech Svobody a na sokolském hřišti.
Zdejší obecná škola zaslala na výstavu pro školskou
exposici výkresy a ruční práce chlapecké. Výstava
byla velmi pěkná a skončila pokladním přebytkem.
Dne 16. srpna zemřela v nemocnici v Zábřehu na
záškrt žákyně I. třídy Jiřina Lancová z Malenovic,
která proti záškrtu očkována nebyla. Kromě této
nemoci vyskytly se u nás během prázdnin 3 případy
spály, která dle lékařského vyjádření byla do našich
hor zavlečena letními hosty, hlavně dítkami.
V době od 11. do 17. června konaly se v borovském kostelíčku sv. misie. Konal je P. Alois Prokop, salvatorián ze Židenic u Brna. V neděli dne
16. června konalo se za účasti 700 věřících svěcení
nového misijního kříže. Dřevo na kříž daroval p.
Strnadel, rolník z Nové Vsi. K svatým svátostem
přistoupilo po čas misií 620 osob.
Lyžařský klub obchodního domu Brouk a Babka v
Moravské Ostravě postavil chatu pro své zaměstnance
a členy v Malenovicích pod Hradovou na pozemku p.
Aloise Hrtoně, jejíž oficielní otevření bylo v neděli 29.
září za přítomnosti četných hostů a zástupců korporací,
jakož i zdejších občanů a okolí. Posvěcení nové chaty vykonal dp. farář P. Reinoch z Borové. Hosty uvítal
předseda Lyžařského klubu p. disponent Pobutzký, který
je zároveň tvůrcem chaty. Za Svaz lyžařů učinil projev
inž. Lipanský, za Svaz dělnických turistů Martínek, dále
známý turista a patron Beskyd děkan v.v. Petr z Přívozu,
za firmu Brouk a Babka v Praze její šéf pan Brouk ml.,
dále promluvili zástupcové ústředí a odboček z Prahy,
Čes. Budějovic, Plzně, Brna a za obec Malenovice starosta pan Kubánek. Při této slavnosti účinkovaly i zdejší
školní dítky tím, že za řízení učitelky Marie Kirchmanové zazpívaly dvojhlasně národní písně a při vztyčení státní vlajky národní hymny z vděčnosti za to, že čistý výnos
slavnosti Kč 300,- připadl na ošacení místních chudých
dětí. Slavnost byla zakončena taneční zábavou v hostinci
pod Borovou. Počasí bylo po celou slavnost velmi pěkné
a také návštěva uspokojivá (asi 400 osob). Nová chata
má sloužiti k podpoře zimní činnosti klubu a v létě zase
jako zotavovna pro dovolené členů klubu a zaměstnanců
firmy. Potřebný obnos upsali skorem celý členové klubu

ve formě nezúročitelných dlouhodobých zápůjček.
I ve školním roce 1935/36 nastaly v místním
učitelském sboru opět nové změny. Výpomocná
učitelka Jana Hájková pro nedostatek míst v okrese
frýdeckém obdržela místo na dvojt. obecné škole
v Pornici u Nezamyslic v okrese kroměřížském.
Na její místo byla ustanovena def. učitelka Marie
Kirchmanová z Michálkovic. Výp. učitel Vilém Jirkovský nastoupil dne 1. října 1935 presenční službu
vojenskou k pěšímu pluku 31 v Jihlavě. Na uprázdněné místo dosazen Josef Slíva, definitivní učitel
dle § 4 učitelského zákona z Dobré.
V neděli 27. října odpoledne konala se oslava
státního svátku za účasti všech občanů ve školní
budově. Této veřejné oslavy, která se měla konati
původně u pomníku padlých, zúčastnila se i školní mládež. Po přednášce sl. Dr. Boh. Šretrové z
Frýdku opakovali žáci celý program z oslavy školní
(básně, scénky, sbory, recitace).
V den Všech svatých provedena školními dítkami u hřbitova sbírka ve prospěch okresní péče
o mládež z Frýdku za dušičkové obětinky strženo
427 Kč, ve škole vybráno 76 Kč. Celkem činil čistý
výnos z Dětského dne 503 Kč.
Začátkem října započato bylo se stavbou železobetonového mostu přes řeku Ostravici v Nové
Vsi a do zimy postaveny byly základní pilíře. Stavba mostu byla zadána staviteli inž. Horáčkovi z
Moravské Ostravy za 374.592 Kč. Zdejší obec má
na most přispěti obnosem Kč 75.000 Kč. Občané
dobrovolně upsali částku Kč 35.000, kterou musejí
zaplatit na 3 splátky. Zbytek bude uhrazen půjčkou
u Frýdecké spořitelny ve Frýdku.
Správa školy za pomoci rodičovského sdružení
uspořádala dne 21. prosince ve škole vánoční nadílku za účasti 30 rodičů. U vánočního stromku přednesli žáci básně, sehráli vhodné vánoční výstupy,
scénu a zazpívali koledy. Dárky byly rozděleny
po třídách. Všichni žáci obdrželi pěknou vánočku,
jablka, pomeranč, ořechy, svatojanský chléb, čokoládu, cukroví a psací potřeby. Sirotci a chudobné
dítky byly poděleny obuví, prádlem, šatstvem a látkou. Rozdáno bylo mezi ně: 26 párů bot, 15 párů
meltonek, 4 papuče, 4 kabáty, 18 párů punčoch, 7
kalhot, 1 oblek chlapecký a 1 dívčí, 10 svetrů, 10
čepic, 2 dívčí blůzky, 2 dívčí klobouky, 7 šálů,
dvě košile, 9m sametu, 24m barchetu a 32m flanelu. Celá vánoční nadílka měla cenu Kč 3.500, tj. o
800 Kč více než loňského roku. V penězích bylo
sebráno celkem Kč 1.235,-. Mimo peněžité příspěvky obdržela škola zboží v ceně asi Kč 2.265,-. Z
větších dárců dlužno uvésti: okresní péči o mládež,
která poslala 21 párů obuvi v ceně Kč 730,-, lyžařský klub Brouk a Babka v Moravské Ostravě, od
něhož škola obdržela bednu různého zboží v ceně
Kč 700,-, a firma Rix v Moravské Ostravě věnovala na nadílku zboží v ceně Kč 150,-. Z peněžitých
dárců poslal nejvíce stavitel Horáček, a to 100,- Kč.
Letošní nadílka byla větší a cennější než loni, neboť
přes 100 žáků bylo poděleno obuví a šatstvem.
Dne 18. listopadu otevřena na zdejší škole polévková kuchyně, která trvala do 14. března 1936.
Vařilo se ve školní kuchyni 4x týdně pro 65-70
dětí, které přes poledne zůstávaly ve škole. Polévky a mléčná jídla platili si žáci po 40 hal., pouze
nejchudší dítky v počtu 12 dostaly polévky zdarma
nebo za sníženou cenu. V době od 18. 11. 1935 do
14. 3. 1936 rozdáno mezi dětmi celkem 3.461 porcí
polévek. Cena jedné porce polévky činila 38 hal.
Stravovacích dnů bylo 53 a vydání za nakoupené
zboží pro kuchyni činilo 1.296,45 Kč. Na úhradu
tohoto vydání přispěla okresní péče o mládež obnosem Kč 200,- a lesní správa darovala 3 m3 dřeva
tvrdého i s dovozem pro školní kuchyň.

Poděkování restauraci „Borová“

V sobotu 23. 8. pořádala restaurace
Borová v Malenovicích „Zábavné odpoledne pro děti“.
Díky vedoucí p. Ramíkové, její rodině a
ochotné mládeži měly děti možnost prožít zajímavou předposlední prázdninovou sobotu.
V zahradě restaurace na děti čekali Hastrman, Sněhurka, Popelka, Princezna, Čarodějnice, Čertice, Otesánek a Drak, kteří pro
ně měli připraveny spoustu her, úkolů, soutěžení a závodění. Děti byly nadšené, nálada
výborná a sladká odměna nikoho neminula.
Odpoledne se líbilo i nám rodičům, pro
jeho zábavnou i výchovnou úroveň.
Děkujeme všem organizátorům. Kolektiv
maminek z Frýdlantu a Malenovic

krátce z obce
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. 558 677 877.

Zájezd do ZOO Lešná u Zlína
Obecní úřad pořádá v sobotu 13. 9. 2008
zájezd pro děti z Malenovic do ZOO v Lešné u Zlína. Děti mají dopravu i vstupné
zdarma, doprovod zaplatí 100 Kč za cestu
tam i zpět + vstupné.
Děti, které se zúčastnily akce „Očista obce“
si budou moct vybrat v ZOO pěkný dárek.
Přihlášky buď osobně na OÚ nebo telefonicky 558 677 877.

Borovská pouť
Již tradičně se na svátek sv. Ignáce koná
na Borové pouť. Ani letošní rok nebyl
výjimkou a můžeme konstatovat, že i přes
menší nepřízeň počasí, která naštěstí neměla dlouhého trvání, pouze proměnila travnaté plochy v brouzdaliště, se pouť vydařila a
na své si přišli všichni – děti i dospělí.

Nohejbal
V neděli 24. srpna se uskutečnil dlouho očekávaný turnaj v nohejbale. Na hřišti pod KAM
se sešlo 10 tříčlenných družstev. Ve dvou skupinách po pěti sehráli dohromady 20 zápasů a
pak dalších sedm čtvrtfinálových, semifinálových a finále. Po šesti hodinách byl znám vítěz
a stal se jím zaslouženě tým ve složení: B.
Swider, D. Swider a Z. Mohyla. Letošní turnaj
probíhal na vysoké úrovni všech týmů, obdiv
sklidili hráči dříve narození.
Závěrečné výsledky:
1. B. Swider, D. Swider, Z. Mohyla
2. L. Blaha, R. Blaha, Smutný
3. Hummel, Hummelová, Urbančík, Štěpán
4. Zlý, Przyczko, Fiedor
5. Bradna, Vítek, Sedlák
6. Valas, Tomaj, Gajdošík
7-8. Gola, Pyško st., Valošek
7-8. Šikýř, Míček, Ramík
9. Karásek, Hošek, Chlopčík
10. Smolík, Pyško L., Žák

jubilea
V měsíci září oslaví jubileum:
Pan Klement Bílek – 60 let
Paní Simona Borutová – 40 let
Oslavencům přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, elánu, optimismu, splnění
všech přání a do dalších let pevné zdraví,
klid a rodinnou pohodu.

Restaurace Borová
otevírací doba:
denně 11:00 - 22:00.
Vaříme menu
(polévka + hlavní jídlo).
Pondělí - pátek. Cena 69,-

