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Publikace k 60. výročí založení
včelařské organizace na Lubně

Jedná se o publikaci, ve které jsem se
pokusil přiblížit dění v organizaci včelařů z
Lubna a okolí za dobu šedesátí let.
Sdružování zájmových činnosti do spolků
přinášelo jednotlivcům určité výhody, kterých
členové následně využívali k rozvoji oboru i
pro vlastní prospěch. Totéž probíhalo v oblasti
včelaření. Věřím, že se mi podařilo podchytit
nejdůležitější okamžiky v životě organizace a
přiblížit spolkový život dnešním generacím.
Protože již nežijí pamětníci založení Spolku
včelařského pro Lubno a okolí, vycházel jsem
z dostupných písemných materiálů. Doufám,
že také další generace budou pokračovat v
rozvoji včelařství a převezmou pomyslnou
štafetu, kterou doposud předchůdci předávali svým nástupcům. Nenechme zničit to, co
bylo za dlouhá léta snažení včelařů docíleno.
Snažme se dále rozvíjet tuto činnost i v dalších létech a předat svým nástupcům vše v
dobrém stavu. Musíme se také postarat o to,
aby bylo vše komu předat. Snažme se získat
své nástupce ke včelaření, kteří budou pokračovat v započatém díle.
Pohled do historie
Je pravděpodobné, že člověk a včely byli v
kontaktu již v dávné minulosti. Ze začátku lákal
lidi med divoce žijících včel. Tento produkt se
stal součástí potravy. Byl používán jako sladidlo, doplněk k pečení koláčů a jiného pečiva.
Byl surovinou pro výrobu piva a časem také
oblíbené medoviny, která byla součástí slavnostních příležitostí. Přišlo se také na využívání
včelího vosku na výrobu svící. Oba produkty
našly uplatnění také v lékařství. Proto se včelaření stalo oborem, kterému se věnovali lidé
cíleně. Chov včel se provozoval v dutých stromech přemístěných blíže k lidským obydlím,
tzv. klátech. Zkoušel se chov také ve slaměných
košnicích a keramických úlech. Během let se
pro výrobu úlů nejvíce používalo dřevo, které se
většinou používá do dnešní doby.
Ve středověku se ustavovaly spolky pod-

le cechů. Každý, kdo chtěl včelařit, musel se
přihlásit k právu medařskému, za což musel
zaplatit. Frydecké Medařské právo bylo vydáno roku 1641 hrabětem Jiřím z Oppersdorfu.
Náleželi pod něj občané města Frýdku a všech
vesnic na frýdeckém panství, kteří chovali
včely. Podle dochované dokumentace museli odevzdávat med a včelí vosk. Dokonce se
zachoval jmenovitý zápis o včelařích. Mezi
jinými je zmínka o jistém včelaři Charvátovi
z Lubna. Tím je doloženo, že Lubno patřilo
i v minulosti mezi oblasti, ve kterých se asi s
úspěchem včelařilo. V 19. století došlo k zániku organizované včelařské činnosti. Záznamy
z roku1868 uvádějí, že mezi členy včelařského
odboru Hospodářské společnosti v Brně, byli
včelaři z Místku, Lískovce, Dobré, Brušperku,
Hukvald, Palkovic, Čeladné, Frýdlantu nad
Ostravicí, Malenovic a Starých Hamrů.
Zakládání včelařských spolků na Frýdecko-Místecku.
Na Frýdecko-Místecku byl založen prvý
český včelařský spolek v roce 1906 v Sedlištích, který měl působnost v celém okresu.
V pozdějších létech pak vznikaly spolky v
dalších obcích v oblasti současného okresu
Frýdek-Místek. Český spolek pro Frýdecko
se přemístil do Dobré za zakládajícím členem
Václavem Slívou. V tomto spolku byli organizováni také včelaři z Lubna a okolí. Byli
mezi nimi Leopold Retzman, Hynek Mer,
Karel Sluka, Rudolf Skotnica a další. Protože
do Dobré, kde byli organizování včelaři asi z
dvaceti obcí okresu, bylo špatné spojení a velká vzdálenost pro dopravu, rozhodli se včelaři
z Lubna na popud Hynka Mera a Karla Slívy
založit Včelařský spolek pro Pržno a okolí.
Ustavující schůze spolku se konala 10. října
1948 v pohostinství U Horylů na Lubně čp.1.
Schůzi řídil člen Okresního výboru Čeněk
Kološ z Dobré. Včelařský spolek působil na
katastru Lubna, Pržna, Janovic, části tzv. Dolní Krásné a části Raškovic.
Jiří Koval

Víte, jak vypadá duo-saurus? V nekonečné škále saurů tento termín nenajdete,
zato u nás v Památníku Josefa Kaluse ano.
Letos zde totiž až do 29. července vystavuje samorosty člen skupiny umělců V-KLUB
Frýdecko-Místecka Josef Kozel a ten najde
v lese ledacos. I jednoho unaveného turistu
nám postavil na podstavec. Jeho velice zajímavá sbírka však tvoří pouze část nabídky,
kterou jsme pro své návštěvníky připravili.
Obci Matylovice se kdysi říkalo „koňské
nebe“, protože zde bylo vyhlášené centrum
opracování kůže, a to nejen koňské, ale i
hovězí, vepřové, telecí, kozí, psí, oslí, jelení,
sobí, buvolí, velbloudí aj. Právě na tuto tradici
navázala firma Custom K. M. Saddlery. Ta už
se sice z Metylovic přestěhovala do Frýdlantu
nad Ostravicí a kůže nakupuje jen hovězí a již
upravené, avšak šije z nich krásně řemeslně
zpracované výrobky od opasků, tašek na spisy
a dámských kabelek přes koňská sedla a jiné
potřeby pro jezdectví, kufry pro motorkáře a
pouzdra na zbraně až k nejrůznějším drobnostem, na co si kdo vzpomene. A právě tato firma
až do 31. července v Čeladné představuje část
své kolekce. Šijí převážně na zakázku, z toho
důvodu ukázka není ani zdaleka úplná, je však
doplněná prospekty se základní nabídkou.
A teď z trošku jiného soudku – pro milovníky skla připravila Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská z Valašského Meziříčí výstavu, kterou pojmenovala „Po krk ve
skle“. Kreace ze skla, které mají za sebou
už několik výstav u nás i v zahraničí a které
uspokojí i náročnější návštěvníky, doplňují

obrazy a dřevěný objekt. Najdete zde práce žáků, absolventů i pedagogů školy. Pro
zájemce o studium na této škole máme připravené informační letáčky a pro základní
školy DVD. Tato výstava končí až 30. září.
Na své obdivovatele čekají také obrazy Jaroslava Jankovského (do 31. 7.) a členky V-KLUBU Frýdecko-Místecka Marie Plasgurové (do
29. 7.). Oba dva malíři se nechali inspirovat
především motivy z Beskyd, ale přidali i něco
z ciziny a Marie Plasgurová obrázky květin.
Oblíbená a obdivovaná stálá vlastivědná
výstava „Údolím Čeladné“ zůstala nezměněná, stálé výstavy o Josefu Kalusovi a
Čeladné ve starých kronikách dostaly nový
kabátek a jsou v nich drobné změny.
Aby hosté měli také nějaké vzrůšo, čeká
je za jedněmi dveřmi tajemství, a to přímo
TAJEMSTVÍ ZLATÝCH STRÁNEK! Autorkou je Irena Kočí, výstava u nás zůstane do
31. července, ale víc už nesmíme prozradit.
Spousta vystavených exponátů je na prodej a další jsme uchystali jako doplňkový
prodej, například grafiky Františka Konvičky, keramiku Romany Čupové, obrázky
Jana Hladkého, acháty Vladimíra Machka,
výrobky u Centra pro mentálně postižené v
Pržně a v neposlední řadě knihy, publikace,
mapy, pohlednice i turistické známky.
Jen ještě připomínám, že Památník Josefa
Kaluse najdete v Prostřední Čeladné směrem
na Podolánky, asi 400 metrů nad odbočkou ke
golfovému hřišti a 100 metrů pod Penzionem
Golf. Vedle budovy je zastávka‚ČSAD pro
spoje Frýdlant – Čeladná, Paskov – Čeladná
a z čeladenského vlakového nádraží. Název
zastávky je „Čeladná
Síň tradic“. Otevřeno
je v červnu a září v
soboty a neděle od 9
do 15 hodin, o prázdninách každý den kromě pondělí od 9 do 16
hodin. Mimo provozní
dobu je možné domluvit prohlídku na telefonním čísle 739 219
838. Vstupné na celou
prohlídku je pro dospělé 20 Kč, pro děti od 6
let, studenty a důchodce 12 Kč, pro dětičky
(předškoláky) zdarma,
mimo provozní dobu
však 5 Kč.
Srdečně Vás zveme,
těšíme se na Vás, jen
ten uličník, co nám
ukradl ze záhonku dva
jehličnánky a brslen, ať
už nechodí! Na shledanou na Čeladné!
Dagmar Komendová,
správce památníku

Duo-saurus a ti druzí

Červenec 2008

Škola základ života, Evropa ve škole

Chlubení nebývá lidmi hodnoceno kladně, obzvlášť chlubí-li se někdo neoprávněně – říká se přece, že „chvála smrdí“. Jde-li
však o úspěchy opravdové, nezpochybnitelné, pak se není za co stydět a pochvala
je na místě. Na frýdlantském gymnáziu se
zmíněné „chvályhodné“ počiny podařily na
poli literárním hned několika studentům.
Na nejvyšší příčku z nich zatím dosáhl
Tomáš Němec, žák 3. ročníku víceletého studia, který se svým epigramem postoupil nejprve do semifinálového národního klání v Praze.
Práce hodnotila opravdu renomovaná porota
– básníci Miroslav Huptych, Jan Vodňanský a
Jiří Žáček. Z celkového počtu téměř 280 aforismů a epigramů vybrali nejprve 7 nejzdařilejších, z nich pak Tomáš vybojoval nádherné
3. místo. Udělal tak radost nejen sám sobě, ale
i svým blízkým a zviditelnil v rámci celé ČR
samozřejmě i naše gymnázium. Ceny vítězům
byly předány na knižním veletrhu Svět knihy
v rámci literárního pořadu Obce spisovatelů.
Zde přečetli své fejetony, básně či aforismy
současní autoři – např. Zdeněk Janík, Jiří Faltus, Ivan Fontána, Milan Hrabal a samozřejmě
i sami porotci – J. Žáček, J. Vodňanský a M.
Huptych. Můžeme jen s podivem konstatovat,
že vedle těchto zvučných jmen si mladí „autoři“ neudělali vůbec ostudu!!!
Tomášův epigram – letos nejen o škole, ale
zároveň na téma: Člověk člověku vlkem:
JÁ TI POMOH ‘TŘIKRÁT,
TY SES NA MĚ VYKVÁK!
KROUTÍM NAD TÍM KRKEM –
ČLOVĚK ČLOVĚKU VLKEM…
Příklady zdařilých aforismů:
- I ZÁKON DŽUNGLE DOVOLUJE
VYKVÉST ORCHIDEJÍM.
- OBEC ČTENÁŘŮ SE STÁLE ZMEN-

ŠUJE, AŽ SPLYNE S
OBCÍ SPISOVATELŮ.
- U KORYTA SE
NEDISKUTUJE.
- NĚKDY JE RÁNO
JEŠTĚ BLBĚJŠÍ NEŽ
VEČER.
- ŘEKLI MU, ŽE MÁ
V HLAVĚ O KOLEČKO
VÍC. ODPOVĚDĚL: „A
PŘECE SE TOČÍ!“
- ŠKOLA JE JAKO
KANALIZACE:
DLOUHÁ A NA H…
Tomáš Němec (první zprava) vedle básníka Jana Vodňanského.
- MUŽI JSOU JEDIII. kategorie (15 – 17 let)
NIČKY. ŽENY JSOU NULY. ČÍM VÍCE
1. místo: Barbora Klimundová (studentNUL ZA JEDNIČKOU, TÍM LÉPE.
- ČLOVĚK ČLOVĚKU VLKEM: JED- ka 3. ročníku)
2. místo: Adam Šigut (student 3. ročníku)
NOU HO VYHUBÍME… (H. Svobodová,
3. místo: Jakub Rudý (student 3. ročníku)
Gymnázium Frýdlant)
IV. kategorie (18 – 21 let):
S dalším úspěšným umístěním se mohou
1. místo: Monika Tomášková (studentka
pochlubit naši studenti, kteří se zúčastnili
literární soutěže vyhlášené MŠMT ČR pod 6. ročníku)
2. místo: Karel Rečka (student 3. ročníku)
záštitou Evropského komitétu a jeho KoorVýše uvedené práce postoupily do ústředdinačního centra v Bonnu, Rady Evropy,
Evropské kulturní nadace a Evropského ního kola v Praze, zde je posoudí členové
parlamentu. Cílem tohoto projektu s názvem národní poroty a vítězové budou vyhlášeni 12.
„Evropa ve škole“, organizovaného v evrop- června v Roudnici nad Labem u příležitosti
ských zemích už od roku 1953, je propago- vernisáže výstavy výtvarných prací a dvouvat mezi dětmi a studenty ideje vzájemné denního setkání účastníků projektu. Zde může
sounáležitosti evropských zemí, podporo- mládež z vyšších věkových kategorií získat
vat v nich pocit spoluodpovědnosti za osud jako jednu z hlavních cen například několiEvropy a zdůrazňovat výchovu k evropan- kadenní účast na evropských shromážděních
ství i k evropskému demokratickému myšle- vítězů v různých zemích Evropy.
Věřme, že i v této oblasti mohou být naši
ní. Mottem letošního ročníku byl pro všechstudenti úspěšní a dokážou reprezentovat
ny zúčastněné „multikulturní dialog“.
A nyní zmíněná pochvala několika našim své mateřské gymnázium nejen doma, ale i
studentům za vynikající umístění v různých za hranicemi, v Evropě. Držíme jim pěsti a
přejeme štěstí!
Marie Čupová
kategoriích:

Kino Baška
Zveme vás do kina od 8. 7. do 5. 8.
úterý 8. července - 20.00 - vstupné 30 Kč
MONGOL - ČINGISCHÁN
Velkolepý historický dobrodružný film nás
zavede do širých mongolských a kazašských stepí a vypráví životní příběh o mládí
největšího dobyvatele světa.
120 min. - české titulky
Německo, Kazachstán - mládeži do 12 let
nevhodný
úterý 15. července-18.00 hod. - 30 Kč
HORTON
Nová skvělá animovaná pohádka o dobráckém slonovi, která okouzlí svým pojetím a
humorem všechny věkové kategorie. USA
- 80 min. Film je uváděn v českém znění.
úterý 15. července - 20.00 hod

U MĚ DOBRÝ
ČR - mládeži do 12 let nevhodný - 110
min. Mezi zahrádkářskou kolonii v Libni,
přístavem a bleším trhem ve Vysočanech
se pohybují svérázné postavičky, které si
z textů Petra Šabacha vybrali Jan Hřebejk,
Petr Jarchovský do filmu, který charakterizují jako mariášovou komedii z 90 let.
úterý 22. července - 20.00 hod. - 30 Kč
IRON MAN
Slavná komiksová postava přichází. V
hlavních rolích Robert Downey, Gwyneth
Paltrow, Jeff Bridges a další.
Mládeži do 15 let nevhodný - 100 min. české titulky.
úterý 29. července 20.00 hod. - 30 Kč
MEJDAN V LAS VEGAS

Tradiční romantická komedie o dvou mladých lidech, kteří se setkají v nejhříšnějším
městě světa.
USA - mládeži do 12 let nevhodný, 100
min., české titulky
úterý 5. srpna - 18.00 hod. - 30 Kč
LETOPISY NARNIE: PRINC KASPIAN
Druhé pokračování ságy se sourozenci Pevensienovými. Dobrodružná podívaná pro celou
rodinu, film, který musíte vidět. České znění.
úterý 5. srpna 20.00 hod. - vstupné 30 Kč
SPEED RACER
Akční dobrodružný film z prostředí automobilových závodů uváděný v českém
znění!!
Mládeži přístupný - 130 min.
úterý 12. srpna - 20.00 hod. - 30 Kč

Malenovice

Z KRONIKY OBCE MALENOVICE – rok 1933

(dokončení) Klub čs. turistů, župa Pobeskydská v
Moravské Ostravě, přikročila ke stavbě své chaty na
nejvyšší hoře Beskyd – na Lysé hoře – a v neděli dne
1. října pořádala slavnost položení základního kamene
za účasti asi 4000 turistů a přátel našich slezských Beskyd. Prapor v národních barvách vlající z nejvyššího
bodu holého temene vítal všechny příchozí radostným
pozdravem. Bylo to poprvé, kdy na Lysé zavlál prapor
bíločervenomodrý. Byla to jistě opravdová národní pouť,
ne pouze nějaká turistická slavnost. Všichni, kdož sem
přišli, věděli, že den 1. říjen 1933 je v české turistice v
Beskydách historickým dnem, neboť, ač už od převratu
uplynulo 15 roků, teprve nyní byl zde dán základ k české
baště na území dosud nám cizím a někdy i nepřátelském.
Na Lysé, kde dosud byli pánem Němci, zakotvuje konečně také český turista, aby se tak splnilo jeho dávné přání,
mít domov na nejvyšší hoře našich Beskyd. Vykopané
základy zde již naznačují velikost a polohu příští české
chaty, jež bude v příštím létě odevzdána veřejnosti. Leží
několik metrů západně od německé chaty, pod úpatím
temene a poblíže místa, kde se vystoupí na vrchol cestou
od Ostravice. Chata bude mít 8 pohostinských pokojů po
2-4 postelích. Restaurační místnost pojme až 120 osob.
Pokoje i ostatní místnosti hostinské budou mít ústřední
topení a všude zaveden vodovod i elektrické osvětlení.
Elektrický proud bude se přiváděti z údolí Ostravice
volným vedením až k Ostravské chatě a odtud (volným)
převáděti bezpečným pancéřovým důlním kabelem do
chaty a vodárny. Slavnost byla zahájena předsedou Ing.
Kožnarem, slavnostní řeč měl Dr. Sládek. Na slavnosti
účinkoval Skalický smíšený sbor. Slavnosti se zúčastnili
zástupci vlády, okr. úřadu ve Frýdku, ředitel státních lesů
a statků, měst Frýdku, Místku a turistických klubů obou
měst a asi 40 různých korporací a spolků. I slezský bard
Bezruč vzpomenul veršem. Za německý turistický klub
nepromluvil nikdo, ač řečník byl přihlášen. Odmítnutí
projevu za Němce při této slavnosti dlužno považovat
za čin neloajální, dokonce nepřátelský. Do základního
kamene uložena pamětní listina, provázena poklepy. Pak
byla vztyčena státní vlajka a zapěny státní hymny. Naše
hory jistě již dávno nepamatují tak krásné slavnosti jako
letos na Lysé.
Dne 29. října vloupal se v noci neznámý zloděj
oknem do farní kanceláře a ukradl z ní psací stroj v
ceně 2.500 Kč. Za dva měsíce byl nalezen ve stodole pana Sajdáka ve Frýdlantě ve slámě a vrácen
majiteli původnímu.
V den všech svatých provedena školními dítkami
u kostela sbírka ve prospěch okresní péče o mládež
ve Frýdku. Za obětinky strženo 382 Kč, ve škole
vybráno 40,90 Kč, od občanů 40 Kč. Celkem čistý
výnos Dětského dne činil 462,90 Kč.
Na rodičovské schůzi dne 22. října bylo usneseno
provést očkování dítek malých i školních proti záškrtu
obvodním lékařem Dr. Malým z Frýdlantu. Očkování
provedeno dne 14. listopadu. Druhá injekce dána 5.
prosince a poslední injekce 16. ledna 1934. Očkování
se podrobilo 70 dítek, z toho 20 dětí ve věku předškolním. Celkový náklad na všechny tři injekce (očkovací
látka, výkon lékaře, cestovní výlohy) činí asi 1.040
Kč. Okresní úřad ve Frýdku poskytl na toto očkování
341,90 Kč subvenci z okresního zdravotního fondu,
kterou se uhradil účet za anatoxin od zdravotního ústavu v Praze. Výkon úředního lékaře uhradili si rodiče
sami. Očkování 1 dítka (3 injekce) stálo pouze 10 Kč.

Po třináctileté přestávce uspořádána byla dne 22.
prosince ve škole vánoční besídka s nadílkou pro zdejší
školní dítky. Vystrojen byl dítkám pěkný stromeček a
všechny děti počtem 162 poděleny ovocem, cukrovím
školními potřebami. Kromě toho rozdáno bylo nejchudším dětem: 29 párů obuvi, 11 svetrů, 10 párů rukavic, 10
šálů, 6 párů punčoch a 1 čepice. Celá vánoční nadílka
měla hodnotu 2.000 Kč. Na tuto nadílku přispěli dary
tito: Rodičovské sdružení z Malenovic obnosem 200
Kč, Odbor Sl. Mat. Osv. Lid. 200 Kč, obecní úřad 40
Kč, kampelička 50 Kč, Frýdecká a Místecká spořitelna
75 Kč, Živnostníci a obchodníci z Frýdlantu a okolí 185
Kč. Okresní péče o mládež ve Frýdku darovala 20 párů
obuvi, České srdce ve Sl. Ostravě 2 páry. M. Žídková –
obchodnice v Malenovicích věnovala 140 sešitů a Karel
Drabina, zdejší obchodník daroval z větší části přípravy
na pečení cukroví. Naší drobotině, která žije většinou
ve špatných a neutěšených poměrech, způsobena byla
touto nadílkou opravdová radost.
Cizinecký ruch byl v naší obci v roce 1933 slabší
než roku minulého v důsledku hospodářské krize a
nezaměstnanosti. Celkem naši obec navštívilo 148
cizinců (-24), z toho bylo: ze země Moravskoslezské
134 osob, z Čech a Slovenska 7 osob, z Rakouska
2 osoby, z Rumunska 5 osob. Dávka z přechodného
ubytování vynesla jenom 755 Kč (-265 Kč).
Do svazku obce Malenovice přijati byli obecním
zastupitelstvem: dne 8. dubna Jan Kuliha – hrobník
se třemi dětmi, 25. června Cecilie Starustková – vdova s 2 dětmi příslušná dříve do Klokočova u Příbora,
Julie Kulihová – vdova a domkařka v Malenovicích
č. 68 se čtyřmi dětmi příslušná předtím do Lubna.
Místní hospodářský spolek dovezl do Malenovic v
roce 1933 a mezi své členy rozprodal následující zboží a
plodiny: Thomas. strusky 50q, superfosfátu 24q, ledku 60
kg, vápna 112q, pšenice 30 kg, vikve 40 kg, kainitu 21,5q,
síranu 4q, draselné soli 8q, cementu 50 kg, ovsa 1q, jetele
36 kg, řepy 2kg. Celkem bylo objednáno 222,62q zboží
v ceně 8.600 Kč (oproti roku 1931 o 14.600 Kč méně).
Zvláště klesla spotřeba umělých hnojiv.
Jestliže rok 1932 by pro kampeličku špatný, pak
rok minulý byl přímo katastrofální, ježto výpovědi
vkladů hrnuly se na ni jako lavina a nebylo možno
vyplácet vklady tak, jak si vkladatelé přáli. V roce 1933
bylo vkladů o 167.820 Kč více vybráno než uloženo.
Koncem roku 1933 čítá kampelička 249 členů s 251
závodními podíly. K 1. 1. 1934 má spořitelní spolek
556 vkladatelů, kteří mají uloženo 897.074 Kč a 136
dlužníků, jež mají vypůjčeno 906.927,50 Kč. Průměrný
vklad na jednoho vkladatele činí 1.613 Kč (-262). Průměrná zápůjčka na 1 dlužníka obnáší 6.668 Kč (-296
Kč). Školní mládež má k 1. lednu t.r. uloženo 46.507
Kč (+ 3.935 Kč). Průměrný vklad na jednoho žáka činí
215 Kč. V oběhu je 145 střádanek. V roce 1933 povolilo představenstvo tři nové půjčky v úhrnném obnosu
4.000 Kč. Družstevní knihovna čítá 75 hospodářských
knih v bilanční hodnotě 750 Kč. V roce 1933 přečetlo
pouze 12 členů 25 knih. Spořitelní spolek zakoupil si v
letošním roce od fy Pavlů ve Sl. Ostravě novou pancéřovou železobetonovou pokladnu ve váze 12q v ceně
5.200 Kč a 1 psací stroj pro svoji kancelář za 1.520 Kč.
V roce 1933 narodilo se 15 dítek (5 chlapců a 10
děvčat), zemřelo 11 osob (6 mužů a 5 žen), sňatků
bylo uzavřeno 5. V roce 1933 prodány byly tyto
usedlosti: 1) dne 21.11. v dražební cestě prodána

byla chalupa s pozemkem patřící Richardu Faldynovi č. 103 za 26.000 Kč – Petru Vojkovskému,
jehož však přeplatil Pavel Svrčina, rolník v Malenovicích, takže kupní hodnota činila asi 34.000 Kč,
2) Jan Velička č. 15 odprodal Františku Stuchlíkovi
z Malenovic č. 34 asi 26 měřic pozemku za 38.000
Kč , na němž si tento postaví rodinný domek.
Ke dni 1. ledna 1934 proveden soupis hospodářského zvířectva s tímto výsledkem: koní 19, býků 3,
krav 179, jalovic 18, telat 49, prasnic 18, podsvinčat
a ostatních vepřů 93, beran 1, bahnic 13, psů 70,
koček 128, koz 57, slepic 688, husí 105, kachen 4.
Dobytčích pasů bylo vystaveno 250.
V roce 1933 postavila Amálie Lerchová, úřednice v Moravské Ostravě, letní domek na pozemku
Rudolfa Mohyly „na Bílém“ nákladem 18.000 Kč a
ten obdržel domovní číslo 86.
Koncem března vloupali se zloději do hostince
pana Drabiny i k panu Aloisu Žídkovi. K prvnímu
vnikli oknem do sklepa a ukradli mýdlo, tuk a lihoviny. K Žídkům dostali se rovněž oknem do neobydlené kuchyně a sebrali něco málo cenných částí oděvů
a obuvi. Krádež zjištěna byla v Raškovicích a také z
části byly ukradené věci nalezeny u známých zlodějů Josefa Žišky v Lubně čís. 4 a Františka Koláře v
Raškovicích. První z nich byl odsouzen na 8 měsíců,
druhý na 18 měsíců tuhého vězení, ježto vykradli ještě několik jiných obchodů v našem okolí.
Za knihovníka obecní knihovny zvolen byl obecním zastupitelstvem dne 10. září 1933 Emil Novák z
Malenovic čís. 9. Vedením matiční knihovny pověřen byl Josef Ručka, slevač v Malenovicích čís. 56.
Obecní zastupitelstvo na schůzi dne 19. 11. se
usneslo uzavříti zápůjčku 100.000 Kč na stavbu
železobetonového mostu přes řeku Ostravici, s jehož
stavbou má se započati na jaře 1934. Potřebné plány
vyhotovil inž. Korzinek z Č. Těšína za 19.800 Kč, na
něž obec Malenovice musela přispěti polovicí.

rozloučili jsme se
Rozloučili jsme se s paní Jiřinou Vančurovou.
Všem pozůstalým tímto vyjadřujeme upřímnou soustrast.

jubilea
V měsíci červenci oslaví jubileum
Paní Eliška Šigutová – 80 let
Pan Petr Zápalka – 45 let
Paní Silvie Válková – 30 let
Pan Tomáš Ramík – 20 let
Oslavencům přejeme všechno nejlepší, hodně
štěstí, elánu, optimismu, splnění všech přání a do
dalších let pevné zdraví, klid a rodinnou pohodu.
Obecní úřad Malenovice informuje občany:
Z důvodu rekonstrukce v budově OÚ bude od
1. 7. do 31. 12. úřední den pouze v pondělí.
Jakékoli jednání mimo tento úřední den je možné domluvit telefonicky na čísle 558 677 877.

