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Vzpomínka
V měsíci říjnu si připomeneme 10 let od
tragického úmrtí pana Jaroslava Vančury,
tehdejšího starosty obce.
Čest jeho památce…
za zastupitelstvo obce starosta
JUDr. Vladimír Malarz

jubilea
V měsíci říjnu 2007 oslaví jubileum

Pan František Holinka – 83 let
Oslavenci přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, elánu, optimismu, splnění všech
přání a do dalších let pevné zdraví, klid a
rodinnou pohodu.

krátce z obce
Zájezd do ZOO
Občanům, kteří se přihlásili na zájezd do
ZOO, upřesňujeme, že autobus bude přistaven u hostince na Borové v sobotu 6. 10.
2007 v 7,20 h ráno. Svačina a dobrá nálada
jsou podmínkou účasti!
Internet pro veřejnost
Občané Malenovic mají od 23. 7. 2007
možnost zdarma využít internet v budově
obecního úřadu!
Výzva pro občany Malenovic

Ořezávání přerostlých dřevin
Žádáme občany – majitele pozemků v těsném sousedství místních komunikací, aby
zajistili provedení ořezu dřevin a porostů,
které zasahují do místních komunikací. Přerostlé dřeviny způsobují zúžení komunikace, nepřehlednost vozovky, případně mohou
poškodit projíždějící vozidla poškrábáním.
Obec není oprávněna vstupovat na soukromé pozemky a nechce riskovat případné
stížnosti majitelů pozemků.

Informace z 6. zasedání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva obce se uskutečnilo ve středu 19. 9. 2007 od 18 hodin v
hostinci pod Borovou. Zasedání se zúčastnilo 8 členů zastupitelstva (p. Novák byl
omluven) a 28 občanů Malenovic.
Zastupitelstvo schválilo:
- zprávu o ověření zápisu z předchozího
zasedání
- navržený program jednání doplněný o
bod týkající se změny ve složení kontrolního výboru
- návrhovou komisi ve složení – Ing. Miroslav Sajdl, Petr Satinský, René Havrlant
- ověřovatele zápisu – pana Aloise Ramíka a pana Kamila Kurečku
- zprávu o kontrole usnesení
- Program rozvoje obce na období 2007-2014
- úpravu rozpočtu č. 3/2007
- stanovení počtu zaměstnanců obce v
obecním úřadu na 3 (referent, účetní, dělník čištění obce)
- směrnici S-01-2007 o zadávání veřejných zakázek
Zastupitelstvo:
- vzalo na vědomí žádost pana Petra

Satinského o uvolnění z funkce předsedy
kontrolního výboru
- zrušilo usnesení z ustavujícího zasedání
zastupitelstva konaného dne 3. 11. 2006 v bodě
a/3 – funkci druhého místostarosty obce
- schválilo jmenování pana Kamila
Kurečky předsedou kontrolního výboru
Zastupitelstvo dále vzalo na vědomí:
- informaci o Rozhodnutí úřadu pro
ochranu hospodářské soutěže ve věci přezkoumání úkonů učiněných při uzavírání
smluv o dílo na opravy místních komunikací prováděné v roce 2006, kterým byla
uložena obci za porušení zákona o veřejných zakázkách pokuta ve výši 40.000,- Kč
a úhrada nákladů řízení ve výši 1.000,- Kč.
Zastupitelstvo ve výše uvedené věci uložilo
Finančnímu výboru prověřit zavinění konkrétní osoby a v návaznosti na výsledek
zjištění provést škodní řízení.
informaci o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce v roce 2007 provedenou odborem kontroly krajského úřadu
Moravskoslezského kraje.
JUDr. Vladimír Malarz, starosta obce

V neděli 9. 9. 2007 proběhl letos už druhý turnaj v nohejbale. Tradičně se hrálo na
hřišti KAM. Nepříznivé počasí se odrazilo
na nízkém počtu zúčastněných družstev.
Pouhých 6 tříčlenných mužstev odehrálo turnaj v jedné skupině . zaslouženým

vítězem, hlavně díky velkému nasazení a
bojovnosti se stalo družstvo ve složení –
M. Sajdl, R. Zlý a R. Miček. Druhou příčku obsadilo družstvo – P. Vítek, K. Fiedor
a D. Kadlčík. Třetí skončili: A. Gajdošík,
D. Tomaja a R. Valas

Malenovice + Baška

5. ročník extrémního vytrvalostního závodu
5 beskydských vrcholů Malenovice 2007
Již 5. ročník tohoto závodu proběhl ve
dnech 21.-23. 9. v Malenovicích. Celou
akci realizovalo občanské sdružení ZIP a
jejím smyslem bylo najít hranice vlastních
fyzických a psychických možností.
Závodu se zúčastnilo 264 závodníků ve 132
týmech + jeden TV team a jejich úkolem bylo
obejít pět beskydských vrchů ve stanoveném
limitu. Na začátku se dozvěděli první vrchol a
pak na každém dalším vrchu dostali informaci o následujícím. Nikdo tak nebyl schopen
předem odhadnout, jak dlouhý závod bude.
Trať byla přitom předem stanovena tak, aby
nebylo možné ji překonat, a proto se stala pro
všechny závodníky výzvou.
V tomto roce zdolávali účastníci vrcholy: Smrk (1272m), Velká Stolová (1046m),
Lysá hora (1323m), Travný (1203m), Kykulka (995m), přičemž základna celé akce
byla v Malenovicích, délka závodu byla
70-110km (dle zvolené trati), účastníci zdolávali převýšení 4.000 m.
5BV se každým rokem zkvalitňuje a rozrůstá, co do počtu závodníků i kvality zázemí
závodu. Výzvou se 5 BV stalo v roce 2007 i

Starosta obce předává vítěznému družstvu – Liboru Uhrovi a Tomáši Bohatému cenu pro vítěze.
pro takové sportovce, jakými jsou Libor Uher
(letošní překonatel K2) a jeho partner Tomáš
Bohatý (bývalý reprezentant v cyklistice). Ti
se také stali vítězi závodu, všech pět vrcholů
zdolali za 11 hodin a 16 minut. Dalšími zají-

Zpráva sportovní komise

Turnaj v nohejbale

O. ročník noční hasičské soutěže
„O pohár starosty obce“
Poslední prázdninový pátek 31. 8. 2007
se nadmíru vydařil nejen krásným počasím,
ale také skvělými výsledky našich hasičů.
Soutěž vypukla ve 20,45h za přihlížení
mnoha diváků, celá soutěž byla dobře organizována a většina zúčastněných si pochvalovala připravenost tratě.
Když bylo dobojováno, starosta obce
předal ceny vítězům a všichni svorně poseděli a podělili se o zážitky.

Výsledky celého klání byly následující:
MUŽI:
1. místo – Lubno - čas 15,077
2. místo – Malenovice (A) – čas 15,186
3. místo – Metylovice (A) – čas 15,234
ŽENY:
1. místo – Metylovice – čas 18,458
2. místo – Malenovice – čas 20,850
3. místo – Nová Ves – čas 21,633
Hasiči Malenovice

Baška

Pouť v Hodoňovicích letos pestřejší
(Pokračování ze strany 4)
Snad se jim podaří v půlce října zorganizovat krmášovou zábavu a vytáhnout tak
své spoluobčany ze svých domovů, aby se

přišli pobavit. Snad jen kdyby to počasí
bylo příznivěji nakloněno těmto aktivitám.
Ale to už se ovlivnit nedá.
Dajana Zápalková

Cimbálová muzika Gajdúšek hrále v hostinci „U Čendy”.

mavými závodníky byli například Josef Lukáš
– horolezec a extrémní lyžař (loňský a předloňský účastník a účastník expedice na K2).
Letošní limit byl 34 hodin a nejdéle na trati
bojovali závodníci celkem 32 hodin 16 minut.

Naši malí fotbalisté.

Letošní prázdniny zakončili naši nejmenší fotbalisté v neděli 2. 9. 2007. V době
od 14 hod. na hřišti pod obecním úřadem
proběhlo fotbalové odpoledne pro děti do
10 let. Malí sportovci vytvořili tři družstva
a utkali se dvoukolově každý s každým.
Zvítězil tým, jehož kapitán Gabriel Železník byl zároveň nejlepším hráčem turnaje.
Jeho spoluhráči byli: Samuel Mathé, Tomáš
Przyczko, Jan Vojkovský a Dan Ramík.
Na druhém místě se umístil tým ve složení:
kapitán David Tomaj a dále Jan Bakota, Dominik Ramík, Kryštof Štíhel a Patrik Fiedor.
Třetí skončili: Jan Ramík, Viktor
Kubačák, Lukáš Herec, Karel Poláček, Erik
Svennesen a Jan Gilar.
Po skončení turnaje si děti samy zhotovily u
Rosničky oheň a doplnily síly párkem. Každý
účastník si zároveň mohl pochutnat na nanuku.

Z kroniky obce Malenovice – rok 1927

V měsíci lednu a únoru rozšířila se úžasně
chřipková epidemie po celé Evropě, též i v naší
republice. Dle úředního hlášení onemocnělo
celkem v republice asi 300.000 osob, z toho
přes 2000 zemřelo. Letošní chřipka vyvolává
živou vzpomínku na zhoubnou epidemii španělské chřipky, která řádila na sklonku války
v roce 1918 a vyžádala si velmi četných obětí
na lidských životech. Celkem letošní chřipková
epidemie má méně nebezpečný průběh. Ve zdejší obci onemocnělo na ni asi 10 osob dospělých
a přes 20 dětí, z nichž nezemřel nikdo.
Koncem ledna napadlo spousty sněhu, který zůstal přes tři týdny ležeti. Následkem toho
ozimy vyhnily a většina hospodářů byla nucena obilí zaorati, čímž opětně značnou škodu
utrpěli, neboť přišli tím o celou sklizeň. Špatným přezimováním obilí způsobena škoda v
celé zemi přes 20.000 Kč.
Při letošních jarních odvodech nebyl ze 12
mladíků nikdo odveden. Toliko František Šnek,
příslušný do Morávky, byl odveden z 3. třídy.
Ledoví muži: Pankrác, Servác a Bonifác
se letos opravdu vyznamenali. Od 11. do
14. května panovala zima jako v lednu a u
nás na horách sněžilo po celý týden. I mrazy se dostavily. Teploměr klesl až na 5°C pod
nulou, takže tento pozdní mráz vše spálil.
Nejvíc uškodil květu ovocných stromů, též
rané zemáky omrzly a raná zelenina.
Pro chladno a sucho tráva málo rostla. Lid
hořekoval a prorokoval špatnou úrodu. Bohudíky po 15. květnu počasí se rychle zlepšilo.
Již koncem května dostavila se tropická vedra
(až 40°C na slunci), takže vše rychle rostlo jak
z vody. Počasí v senoseč bylo pěkné a suché,
takže hospodáři sklidili většinou suché a dobré seno, kterého jest také hodně.
V pátek dne 27. května vykonána volba prezidenta republiky Československé. Poslanců a
senátorů bylo přítomno 434, třípětinová většina
činila 261. Pro prezidenta Masaryka odevzdáno
bylo 274 platných hlasů, komunista Šturc obdržel
54 hlasů a prázdných lístků bylo 104. Zvolen jest
opět T. G. Masaryk. Výsledek volby rozhlášen
byl ihned radiem do všech končin světa.
Dne 24. května začalo drenážní družstvo
v Malenovicích s odvodňováním mokrých
pozemků, kterých je tu bohužel velmi mnoho.
Celkem odvodnění vyžaduje okolo 175.000 Kč
nákladu. Na to obdrželo družstvo 60% subvenci
státní a zemskou. Drenážní práce provádí podnikatel p. Kubla z Místku. Dělníků zaměstnáno
průměrně 25 a byli sehnáni z různých končin
republiky. Někteří z nich měli velmi horkou a
nepokojnou krev a častokráte svedli v hostinci
p. Drabiny i jinde tuhé boje nejen mezi sebou,
ale někdy ohrožovali na životě i hostinského
samotného neb domácí občany.
V neděli dne 16. října provedeny v naší
obci nové obecní volby, které se konaly v celé
republice. Výsledek voleb byl tento: Strana
čsl. soc. dem. obdržela 128 hlasů – 6 mandátů,

Strana lidová 103 hlasy – 5 mandátů, Strana
republikánská 67 hlasů – 3 mandáty, strana
komunistická 33 hlasy – 1 mandát.
Volby konaly se od 8-12 hodin dopoledne
v hostinci pana Drabiny. Průběh voleb byl
celkem klidný a důstojný. Do obecního zastupitelstva zvoleni byli tito členové: Novák
Ferdinand – chalupník v Malenovicích čp.
9, Štěpán Alois – horník čp. 19, Zavada Jan
– horník čp. 37, Karas Albrecht – učitel čp.
9, Poledník Rudolf – horník čp. 98, Martínek
Josef – horník čp. 8, Velička Čeněk – rolník
čp. 12, Carbol Petr – farář čp. 1, Kubánek
František – stolař čp. 59, Ručka Josef – tesař
čp. 23, Nezhoda Josef – chalupník čp. 31,
Zavada Petr – pensista čp. 91, Žídek František
– rolník čp. 89, Kurečka Kamil – obuvník čp.
57 a Tkač Josef - rolník čp. 6.
Volba starosty, náměstka a obecní rady konala se v neděli 6. listopadu ve škole, kde zástupci
dohledacího úřadu panu řídícímu Vašíčkovi z
Lubna skládali nově zvolení členové obecního zastupitelstva slib věrnosti československé
republice. Starostou zvolen opětně Velička Čeněk, jeho náměstkem Novák Ferdinand. Kromě těchto do obecní rady zvoleni: Carbol Petr,
Štěpán Alois, Žídek František.
V den Všech Svatých provedena u kostela
školními dítkami sbírka ve prospěch okresní
péče o mládež ve Frýdku. Za prodané odznaky strženo 320 Kč a na sběrací listinu vybráno
40,40 Kč. Celkem čistý výnos Dětského dne
činil 360,40 Kč.
Ve středu 21. prosince 1927 zemřel řídící učitel ve výslužbě Eduard Karas, známý kulturní
a hospodářský pracovník na Těšínsku. Zesnulý
narodil se 16. března 1860 v Sedlištích u Frýdku
a po vystudování učitelského ústavu v Těšíně
(německého) učiteloval v Pržně (1878-1892), v
Malenovicích (1892-1919) jako nadučitel a pak
ještě na menšinové škole v Hnojníku (3 leta).
Vedle školy pracoval veřejně a jeho činnost
mimoškolská byla všestranná. Spolupracoval
při založení Spořitelní a záložní zádruhy okrsku
farnosti borovské v Malenovicích, jejímž účetním byl až do roku 1925 (tedy 28 let), současně
byl po 20 let i účetním záložny frýdlantské. Jeho
přičiněním založen byl v obci hospodářský spolek, v němž zastával funkci jednatele přes 20 let.
V obci malenovické byl po celou dobu obecním
tajemníkem (do roku 1921), obstarával hraní
varhan v kostelíčku borovském, vedl poštovnu,
atd. Zemřelý byl jedním z mála poctivě smýšlejících učitelů starší generace, které nedovedla
odnárodniti výchova německého ústavu v Těšíně ani vliv mocných úředníků těšínské komory.
Byl jedním ze zakladatelů „Učitelské jednoty na
Frýdecku“ založené v roce 1894 a také byl jejím
prvním předsedou. Byl dobrým společníkem
a požíval všeobecné důvěry a vážnosti, o tom
svědčila mimo jiné i hojná účast občanstva na
jeho pohřbu, který se konal na Štědrý den. Učitelstvo z okolí zapělo u hrobu smuteční sbor.

Památku zesnulého zachováme vždy ve
vděčné paměti!
Záležitost přístavby školy, která byla v roce
1924 odložena na dobu pozdější, stala se letošního roku opět předmětem nového jednání, a
to hlavně na nátlak vyšších školních úřadů.
Jednání zahájeno na schůzi místní školní rady
dne 20. března, na níž usneseno, aby se přístavba
školy provedla letošního roku pod tou podmínkou, obdrží-li obec vydatnou subvenci státní a
zemskou, toto usnesení přijato i na schůzi obecního zastupitelstva dne 26. března. Ke komisielnímu řízení došlo 6. května a ihned nato zhotoveny plány a rozpočet. Dle těchto plánů provede
se přístavba nové třídy, sklepů, nových záchodů,
z dřevníku postaví se kuchyň pro České srdce a
nový kabinet. V dosavadním kabinetě umístí se
obecní knihovna a archiv. Plány a rozpočty zhotovil stavitel Klema z Místku a stály 3400 Kč.
Veřejná soutěž pro přístavbu školy vypsána byla
od 23. srpna do 6. září 17 hodin odpoledne, a to
v Úředním věstníku a ve frýdeckém kraji. Otevření nabídek učiněno v tentýž den v hostinci
pana Drabiny. Byly podány celkem tři nabídky,
a to od stavitele Klemy, Nestrašila a Bezděka z
Frýdku. Rozpočet jednotlivých stavitelů jevil se
následovně: stavitel Nestrašil – 148.006,44 Kč,
stavitel Klema 129.324,54 Kč a stavitel Bezděk
120.706,00 Kč.
Jelikož nabídka stavitele Bezděka byla nejnižší a nejvýhodnější, usneseno většinou hlasů přístavbu školy zadati panu Bezděkovi s
dodáním veškerého materiálu mimo dříví.
Se stavbou započato 9. září a do 15. listopadu dána byla celá budova pod střechu. V
roce 1928 stavba se dokončí. Na stavbu školy
obdržela obec státní subvenci ve výši 35.000
Kč a zemskou (30%) v obnose 35.000 Kč.
V roce 1927 přijat byl do svazku obce
Malenovice Josef Milata, lesní dělník v Malenovicích č. 67 s manželkou a dvěma dětmi na
základě patnáctiletého nepřetržitého pobytu
ve zdejší obci na schůzi obecního zastupitelstva dne 18. prosince 1927.
Ke dni 31. prosince 1927 provedeno sčítání
hospodářského zvířectva, soupis jevil se takto: koní 22, hovězího dobytka 296, ovcí 18,
koz 59, vepřového dobytka 76.
V obci Malenovicích v roce 1927 se narodilo
24 dětí (11 chlapců a 13 děvčat) zemřelo 16 lidí
(11 mužů a 5 žen), sňatků bylo uzavřeno 14.

