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Říjen 2019

Malenovice

Setkání k 75. výročí seskoku paravýsadku WOLFRAM

slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
říjen, to je už většinou podzim se vším všudy. Chladná rána s přízemními mrazíky, mlhy a déšť.
Ale také barevné stromy a hluboké modré nebe s rychle letícími mraky. Podzim v plné kráse,
který však na leckoho působí melancholicky až depresivně.
Možná i proto byl pátý říjen vyhlášen Mezinárodním dnem úsměvu. Není to sice svátek nijak
starý, slaví se teprve dvacátým rokem, ale to nic nemění na jeho užitečnosti. Vždyť co už jiného
může prosvětlit (nejen) podzimní pošmourno než právě úsměv.
A kdybyste náhodou měli problém najít k úsměvu důvod, přijďte 25.–27. října na ochotnický
festival Figa Borová, kterým oslavíme sté výročí amatérského divadla v Malenovicích. Troufám si
tvrdit, že tam určitě o smích nouze nebude.
Přeji vám všem krásný, usměvavý říjen…
Pavel Kuběna, starosta obce

Informace obecního úřadu

• Sběr nebezpečného odpadu se uskuteční dne 19. 10. od 8.00 do 8.30 na parkovišti
u Rajské boudy a od 8.40 do 8.55 na parkovišti
u Obecního domu.
• Vzhledem ke skutečnosti, že společnost
ČEZ Distribuce oficiálně předem neinformuje
obecní úřad o plánovaných odstávkách elektrické energie, doporučujeme občanům sledovat vylepené informační letáky nebo webové
stránky https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html.

• Upozorňujeme občany, že od 1. ledna
2020 vstupuje na základě novely veterinárního
zákona č. 302/2017 Sb. v účinnost povinnost
označovat psy na území České republiky mikročipem. Bližší informace na https://www.svscr.
cz/zdravi-zvirat/povinne-oznacovani-psu/.
Na rozdíl od například očkování není z důvodu související administrativy reálné zajistit
hromadné čipování psů v obci. Doporučujeme
proto včas kontaktovat veterináře a domluvit se
individuálně.

Nohejbalový turnaj – single
V neděli 8. září se uskutečnil již 3. ročník
nohejbalového turnaje jeden proti jednomu,
tzv. single. Vše začalo ve 14 hodin na místním multifunkčním hřišti. I když nebylo přízni-

vé počasí, turnaje se zúčastnilo sedm příznivců tohoto sportu. Hrálo se systémem každý
s každým na dva hrané sety do 10 bodů.
Hráči to neměli vůbec jednoduché, protože
během turnaje museli zkonzumovat
veškeré občerstvení... ale povedlo
se.
Po několikahodinové bitvě vzniklo toto pořadí: 1. Lukáš Novák, 2.
Patrik Fiedor, 3. Jan Bakota, 4.
Daniel Ramík, 5. Erik Svennesen,
6. Alexandr Gola a na krásném 7.
místě Jiří „Ikáč“ Novák.
Hráči po vyhlášení výsledků hráli až do pozdních hodin, ovšem ne
na výsledky, ale jen pro zábavu.
Doufáme, že se účast do nadcházejícího ročníku zvedne, a přivítali
bychom také fanoušky.

V Rosničce se naplno rozjíždějí kroužky
Milé děti, milí přátelé Rosničky,
ani jsme se nestihli otočit a už začíná druhý
měsíc nového školního roku. Nejen v Rosničce
se v říjnu naplno rozjíždějí kroužky. Jsem velice
potěšena zájmem a účastí nejen dětí na kurzech
pořádaných naším centrem. Máme skoro plno,
nějaké místečko pro zájemce by se ale určitě
našlo. Doufáme, že budete s námi lektory spokojeni a že si tento školní rok užijeme spoustu
legrace, něco se přiučíte, něco si vyrobíte.
Od září máme v Rosničce novinku: možnost
pořádat v herně dětské oslavy, a to ve středy
v čase 15.00 – 17.30. Pokud byste měli zájem,
volejte, prosím, na 724 144 368.
Během podzimu bude Rosnička organizovat
spoustu akcí:
- V neděli 13. 10. nebo 20. 10. od 14. hod proběhne na louce za kostelem sv. Ignáce tradiční
Drakiáda. (Upřesníme podle počasí na webu, fb
a prostřednictvím SMS.)
- 18. 10. přibližně od 17.30 proběhne v sále

Obecního domu beseda na téma Bez obalu
(možnosti snižování odpadu, recyklace nejen
oblečení a tomu podobná témata). Hlavním hostem je Martina Sumbalová, dále Miroslava Jopková ze sdružení Arnika a Gabriela Hamerská
z Žen Země.
- 29. a 30. 10. jsou podzimní prázdniny. Rosnička naplánovala dvoudenní „tábor“.
- 8. 11. bude v herně Tvořivý předadventní
den. Děti i dospělí si budou moci naglazovat
keramické hrnečky a svícny. Postupně je Sylva
bude vypalovat a během Adventní dílny si je budete moci vyzvednout.
- 16. 11. připraví Rosnička spolu s Obcí Malenovice tradiční Svatomartinské hody.
- 30. 11. se můžete těšit na tradiční Adventní
dílnu.
- 7. 12. přijde Mikuláš.
- 20. 12. je připraven třetí ročník Vánočního
běhu.
 S přáním krásného podzimu teta Blanka

V neděli 15. září se uskutečnilo v Malenovicích v kostele Sv. Ignáce Na Borové vzpomínkové setkání k 75. výročí seskoku paravýsadku WOLFRAM v Beskydách. Při slavnostní
jubilejní bohoslužbě se tam s místními věřícími
sešli rodinní příslušníci – následníci parašutistů, členové Českého svazu bojovníků za svobodu, příslušníci klubu výsadkových veteránů
a KVH (britští commandos). Garanty setkání
byli Karel Petr z Lubna a historik a člen Českého svazu bojovníků za svobodu pplk. v.
v. Václav Cichoň. Účastníci setkání využili
vstřícnosti a laskavosti pana faráře otce Petra
Hrubiše a byli účastníky zmíněné bohoslužby.
Společně a s úctou si tak připomněli obě výročí – založení tohoto kostela a zahájení činnosti Wolframu v jejich operačním prostoru.
K výsadku těchto československých parašutistů došlo v noci na 14. 9. 1944 u Morávky
v lokalitě Kotly-Nytrová. Seskočili ve trojicích.
Byli to kpt. Josef Otisk, rt. Josef Bierský, rt.
Josef Černota, čet. Robert Matula, rt. Vladimír
Řezníček a rt. Karel Svoboda. Jedna z největ-

ších čs. paraskupin, vycvičená ve Velké Británii, se přes Itálii (Laureto) dostala až domů.
Bierský, Matula a Řezníček byli rodáci z našeho kraje. Její osudy jsou dobře známé. Robert
Matula byl dokonce jmenován čestným občanem Ostravy.
Přes obrovské problémy s materiálem to
byla skupina relativně úspěšná. Její největší
ztrátou ale byla smrt Josefa Bierského, rodáka a sokola z Lubna u Frýdlantu. Zbaběle
ho 19. 10. 1944 zavraždil na hoře Smrk jeden falešný partyzán a konfident. Právě Josef
Bierský má hrob na hřbitově vedle kostela
Na Borové.
Celé vzpomínkové setkání začalo účastí
na oné bohoslužbě. Ke krátké promluvě byl
vyzván rovněž br. pplk. v. v. JUDr. Václav Cichoň. Ten je rovněž regionálním historikem.
U hrobu Jos. Bierského pak položili výsadkoví
veteráni z Prostějova a člen KVH commandos
kytici květin. Přítomna byla i řada občanů. Kázání v kostele a promluva, pieta u hrobu, člen
KVH commandos Jarda Plečka v originální

výstroji a výzbroji, rodinní příslušníci a výsadkoví veteráni – všechno to vzbudilo zaslouženou pozornost a živý zájem přítomných občanů. Paravýsadek WOLFRAM, jeho členové,
jejich statečnost, jejich poslání a poválečné
osudy si takovou historickou i aktuální pozornost plně zasloužili i v Malenovicích.
Pokud si budou někdy v budoucnu aktivní
výsadkáři, výsadkoví veteráni, sokoli, mládež
nebo učitelé se svými žáky osudy WOLFRAMU připomínat, doporučuji vedle zastavení
u hrobu Josefa Bierského především projít naučné stezky Morávka-Slavíč a Smrk.
Ve smyslu piety a historické paměti vůbec
se taky nabízí připomínat nepřeberné množství akcí odbojářů, partyzánů a stovky obětí
statečných horalů. S výraznou iniciativou
– „patronáty“ by mohli přijít např. zdejší poslanci a senátoři. Rozhodně by se mohly opět
více připomínat i známé „partyzánské obce“
Morávka, Čeladná a další. Je a bude k tomu
hodně příležitostí.

Karel Sýkora, člen ČSBS Ostrava

Malenovický pamětník

Střípky z kroniky a historie obce – V.
Říká se, že není malých rolí. Pravda, pro
leckterého ochotníka je i malý „štěk“ stejná
„kláda“ jako Hamlet v Národním, ale nejde jen
o role – u nás hlavně není malých herců. To
pozor! Dneska bude řeč o divadle. Ale to jste
už asi pochopili…
Všechno to začalo před sto lety. „Dne 10.
srpna 1919 založen v Malenovicích odbor
Matice Osvěty Lidové, který má za účel šířiti osvětu a starati se o vzdělání, mravní zušlechtění a hospodářský pokrok mezi lidem
českým na Těšínsku. – O vánočních svátcích
sehrál odbor divadelní hru Lucifer v hostinci p. Drabiny na úplně novém jevišti. Byl to
první divadelní kus, sehraný v Malenovicích
vůbec.“ Slavná premiéra proběhla 26. prosince. (Mimochodem, dobře si všimněte zmínky
o novém jevišti…)
Každoročně pak (až prakticky do války) secvičili a sehráli malenovičtí ochotníci několikero představení. Jednalo se především o veselohry, jejichž názvy jako „Z manželského
ráje“, „Vítězství lásky“, „Julinčiny vdavky“, „Já
se ženit nebudu“ či „Falešná kočička“ dávají
tušit, jaké zápletky (či pletky) byly obecenstvem nejvíce oblíbeny. V repertoáru se však
čas od času objevil i námět vážnější – např.
„Závěť“, „Vojnarka“ nebo „Kalibův zločin“.
Nacistická okupace přinesla tvrdá omezení
pro celou českou kulturu a dopadla i na malenovické divadlo. „V Malenovicích rozpuštěn
odbor Slezské Matice Osvěty a jeho majetek
(skříně, opalograf, divadelní knihovnu aj.) odkoupila obec. Jeviště a kulisy odkoupil hostinský K. Drabina. Stržené peníze musely se
odvésti německým úřadům.“
Po válce začal ochotnický spolek sice znovu fungovat, ovšem podmínky materiální, personální a později i politické byly stále horší.
V roce 1947 se tak v kronice dočteme: „Velmi se stěžuje Divadelní kroužek, který nemá
stabilního jeviště ani místo, kde by si své pri-

Premiéra Ondráše v červnu 2019 ve staré hospodě na Borové.
mitivní jeviště mohl schovat. Doposud vše se
musí odnášet na půdu, která je v desolátním
stavu, takže na kulisy aj. prší a ničí se.“ A ani
záznam z roku 1950 nevyznívá moc optimističtěji: „Ochotnický kroužek během těchto 3
let zcela nespal (…) Že divadelní činnost částečně ochabla, bylo to příčinou odstěhováním
mnoha dobrých hráčů do pohraničí.“
Poslední zmínka o divadle v obecní kronice (r. 1959) je pak vlastně jen opakovaným
postesknutím: „K uskutečnění každé divadelní hry prožije každý vedoucí mnoho těžkostí
s tím spojených: stavění jeviště, oprava jeviště (které hnije venku), malování kulis apod.
Škoda, že není možno uskutečnit stabilní
jeviště.“
Amatérské divadlo má přinášet především
radost. Divákům, ale i samotným ochotníkům.
Bez toho to nejde. A tak když potíže převážily, nemohlo to asi dopadnout jinak, než že
z herců vyprchaly i poslední zbytky nadšení
a divadelní činnost v obci se na půl století
omezila pouze na drobné scénky a předtančení na hasičských plesech.
Ke znovuzrození spolku tak dochází až
v roce 2010. Bezprostřední impulz pro jeho

obnovu přinesly přípravy čtyřsetletého výročí
založení obce Malenovice. A i když samotné
oslavy byly nakonec o rok odloženy, věci se
už daly do pohybu a tři desítky malenovických nadšenců pod vedením Jany Ramíkové
a Pavla Kuběny se s vervou vrhly na prkna,
jež i na malé dědině znamenají svět. I když
prkna, no, ono je to vlastně mobilní skládací
jeviště a ochotníkům ho věnoval pan Radim
Paláček.
V červnu 2011 měla v restauraci Borová
premiéru první autorská hra Ochotnického
spolku malenovického „Povídačky o zbojnících aneb Ondráš“. Zhruba co dva roky pak
následovaly premiéry další: „Vraždy v hotelu
Pine Hill Inn“, „Hmyz a jiná havěť“ a „Dobrá
rada nad zlato“.
Ke stému výročí svého založení připravil
soubor na poslední říjnový víkend třídenní
festival Figa Borová, který zahájí „obnovená
derniéra“ Ondráše a na němž se představí
i spolky z Kyjovic a Metylovic a místní dětský
divadelní kroužek.
Tož snad to všecko dobře dopadne. A hodně štěstí do další stovky. Zlomte vaz a čert
vás vem…

Ohlédnutí za Malenovickým volejbalovým turnajem
V neděli 28. 7. se opět po roce konal volejbalový turnaj na hřišti v Malenovicích. Zúčastnila se čtyři družstva – tři malenovická a jedno
z Metylovic.
Turnaji přálo krásné počasí a všechna družstva tak odehrála zápasy oproti loňsku „suchou
nohou“. Po šesti hodinách vzájemných utkání
nakonec putovní pohár opět vybojoval tým z Metylovic s názvem Tačky (Daniela Spustová, Miroslav

Konečný, Jana Boráková, Tomáš Král, Jiří Školotík), 2. místo obsadil tým Boromal „A“ (Saša Gola,
David Tomaj, Patrik Fjedor, Miroslav Sajdl, Tonda
Plucnara, Lukáš Polášek), 3. skončili Míčci (rodina Míčkova a Pavel Suchan) a 4. Malboro (Martin
Smutný, Veronika Smutná, Jiří Kobělka, Lubin Bláha, Vojta Bláha Přema Mer, Martin Ninger).
Každoroční turnaj se obešel bez zranění
a všichni zúčastnění se už těší na další ročník.
ÚTERÝ 29. 10.
Celodenní výlet do Vsetína do hvězdárny a na zámek
(Ve hvězdárně bude připraveno povídání o vesmíru
a pozorování Slunce, na zámku bude připraven program
a prohlídka expozice Do pravěku!), cena: 350 Kč
STŘEDA 30. 10.
Tvořivý den – pro děti budeme mít nachystáno sochání
z keramické hlíny, výrobu svíček, možná stihneme i něco
malého ušít, cena: 250 Kč
Těší se Blanka a Sylva
Je možno se přihlásit i na jednotlivé dny. Více info na 724 144 368.
Přihlášky je možné posílat do 23. 10. 2019.

