Metylovice + Malenovice

Tříkrálová sbírka

Počátkem měsíce ledna proběhla, tak jako
ve většině měst a obcí České republiky, i v
Metylovicích Tříkrálová sbírka. Během ní
navštívily každou domácnost 10 skupinek
dětí – tří králů s dospělým doprovodem.
Zazpívaly koledu, všem předaly malý kalendář a cukr. V pátek 25. ledna byly kasičky za
přítomnosti pracovníků Charity, obecního
úřadu a zástupce farního úřadu rozpečetěny a
jejich obsah spočítán. Koledníci letos v Metylovicích vybrali krásných 38.551,50 Kč.
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Odvoz odpadu
v únoru

V měsíci únoru se budou popelnice
odvážet ve středu 13. a 27. 2.

Plesy v Metylovicích

9. února 2008 – fotbalový ples – od 19.00
hod. v místní sokolovně
23. února 2008 – ŠIBŘINKY, od 19.00
hod. v místní sokolovně, objednávka místenek u p. Petra Němce, tel 558 686 170.

Vánoční turnaj

Únor 2008

Cesta do Betléma už podeváté
13. ledna 2008 v 17 hodin začala v kostele
Všech svatých již 9. „Cesta do Betléma“.
Před branou kostela jsme byli přivítání
dvěma zbrojnoši, kteří zároveň prováděli
sčítání lidu. Přes tuto bránu prošlo 254 lidí,
další se pak přidávali k průvodu cestou.
Pak farář nás všechny v kostele přivítal,
poděkoval organizátorům i účinkujícím.
Potom nás seznámil s obsahem scének.
Tentokrát byla ztvárněna postava ze Starého zákona – prorok Daniel. Tento prorok ze
6. století byl za panování krále Nabúkadnesara odveden do zajetí a později byl vybrán
jako úředník na králově dvoře. Daniel uměl

vykládat sny, a proto ho další král Dáreos
uvrhl do jámy lvové. Bůh ho však zachránil.
Tato biblická scénka byla proložena písněmi,
které zpívali členové Scholy. Jinak si zahráli
kromě Scholy také další občané Metylovic.
Představení bylo velmi dobře připravené.
Z kostela se poutníci vydali k Betlému.
Po cestě se zastavili u místního hostince,
ale zde byli odmítnuti s tím, že mají plno.
Tak nezbývalo, než pochodovat dál. Konečně jsme došli k Betlému, který byl letos nad
fotbalovým hřištěm. V Betlémě všechny
čekalo překvapení. Panna Maria s Josefem opatrovali v jesličkách živé mimin-

ko – Ježíška. Kolem byla tři živá telátka,
ovečky. Andílky představovaly děti. Také
mudrci přijeli na koních. K vánoční náladě
přispěla dechovka p. Strakoše z Fryčovic
pěknými koledami.
Nakonec všichni pocestní navštívili „hostinec u dobráka“, kde se zdarma naléval čaj
a rozdávaly koláčky.
Všichni, kdo přispěli ke zdaru tohoto
večera, zaslouží jen slova chvály. Jedná se
o ojedinělou akci v okolí. Každý, kdo přišel, byl nadšen.
Už nyní se těšíme, čím nás farní úřad a
Schola překvapí příští rok. Marie Herotová

Malenovice

Z KRONIKY OBCE MALENOVICE – ROK 1931

Dne 22. 12. pořádal oddíl stolního tenisu Tělocvičná jednota SOKOL SAWYO
Metylovice tradiční Vánoční turnaj.
V dopoledních hodinách proběhl turnaj
mládeže s účastí 10 žáků.
Výsledky:
1. místo Ondřej Pečinka
2. místo Marek Vévoda
3. místo Tomáš Foldyna
Odpoledne proběhl turnaj dvojic. Zúčastnilo se celkem 42 hráčů z celého okresu.

Nejvzdálenější účastník byl z Komorní
Lhotky.
Výsledky:
1. místo Hlaváč - Sasyn
2. místo Blabla - Blabla
3. místo Šigut – Zlý
Nakonec bych chtěl poděkovat všem, kteří
s organizací turnaje pomohli, a hlavně sponzorům, Milanu Hajduškovi a Karlu Fridrichovi, kteří poskytli na tento turnaj velké
množství cen.
Za pořadatele Aleš Bílek

Nová tvář kopce Borová s kostelem Svatého Ignáce

Ve druhém lednovém týdnu obecní
úřad provedl prostřednictvím odborné
firmy vybrané ve výběrovém řízení vykácení části lesa na jihozápadní straně kopce Borová. Kácení se provedlo na pozemku ve vlastnictví obce a se souhlasem
vlastníků na soukromých pozemcích.
Než přejdu k důvodům, které nás vedly k
provedení obnovní těžby, pokusím se o stručné vysvětlení z pohledu lesního zákona. Jednalo se o těžbu v lesním porostu 103Ae14a,
ve kterém je naplánovaná obnovní těžba v
objemu 240m3 dřeva. Stáří porostů je 141
let. Dle §31 odst. 2 Zákona o lesích nesmí
velikost holé seče překročit 1 hektar. Šíře
hole seče nesmí překročit dvojnásobek průměrné výšky těženého porostu. Ani v jednom
případě nedošlo k porušení zákona o lesích a
zároveň byla dle zákona dodržena podmínka
o nepřekročení plánovaných těžeb, jelikož v
daném porostu bylo vytěženo 47 m3 dřeva.
Obnova odtěženého svahu bude řešena v
souladu s lesním zákonem.
V 17. století byl na kopci Borová vystavěn
kostel, zasvěcený Sv. Ignáci z Loyoly, jehož
stavbu zadal tehdejší majitel frýdeckého

panství hrabě František Eusebius z Oppersdorfu. Jedná se o významnou krajinnou
dominantu a hodnotný doklad stavebního
vývoje sakrálních staveb v daném místě,
která je evidována v seznamu nemovitých
kulturních památek. Tato významná krajinná dominanta ve vazbě s masivem Lysé hory
charakterizuje naši obec a je mnohými lidmi
obdivována a občané, zejména z řad turistů,
nám ji v dobrém slova smyslu závidí.
Tento pro vzhled krajiny významný prvek
vyžaduje ovšem také řádnou péči. V minulosti byl kostel nasvětlen, v jeho okolí byly
vykáceny lípy, které svým stářím a nedobrým
stavem ohrožovaly majetek a hlavně zdraví a
životy občanů. Přes tyto zásahy zůstal pohled
na kostel z jihozápadní strany zakrytý vzrostlými stromy. Z tohoto důvodu jsme provedli
vykácení lesního porostu, přičemž nešlo o
nesystémový krok, ale součást plánované realizace záměru přestavby centra obce na společenské, sportovní a kulturní centrum. Jsem
přesvědčen, že tímto odborným zásahem získala tato dominanta, na kterou jsme právem
hrdí, podobu, která jí náleží.
JUDr. Vladimír Malarz, starosta obce

Letos jako by se proti zemědělcům spiklo
i počasí. Není dávno pamětníka, aby v druhé
polovině dubna se opakovaly skoro každodenně
noční mrazy. V měsíci březnu panovaly mrazy
až -12°C. Koncem tohoto měsíce zuřily ještě
prudké vánice. S jarními pracemi započato u
nás 8. dubna. Poslední sníh z polí sešel 23. dubna. Ozimy byly z části zničené plísní sněžnou.
Zelináři byli velmi postiženi, neboť raně vysazená zelenina utrpěla značně stále se opakujícími
mrazy. Ovocné stromy začaly letos pozdě kvésti
– až v polovině května. Studený březen a duben
poškodil tedy značně veškeré zemědělce. Zato
však druhá polovina května bohatě nahradila
dlouhou vleklou zimu. V přírodě vše rázem se
zazelenalo, rozkvetlo, mílovými skoky příroda
dohnala, co bylo zanedbáno, opožděno. Paprsky
sluneční od rána do pozdního večera intenzivně
působily, slunce zrovna pražilo, lidé umdlévali obrovským horkem. Teploměr pohyboval se
mezi 30-40°C, obloha jako azur, nikde mráčku
ani osvěžující vlažičky.
Kdo jen mohl, utíkal z města na čerstvý vzduch
a do vody. Jen mládež ve školách musela se mořit v
dusných učebnách!
Při letošních jarních odvodech odvedeno bylo z
Malenovic dne 17. března z 19 branců 5 mladíků,
a sice: z I. třídy Jaroslav Foldyna čís. 93, z II. třídy
Bedřich Stýskala čís. 81, z III. třídy Emil Novák čís.
9, Jindřich Huser čís. 22, Vojtěch Válek čís. 95.
Od 5. 1. do 14. 3. provádělo se na zdejší škole
stravování chudých dětí. Do stravovací akce pojato
bylo 50 žáků, kteří jinak zůstávali po celý den ve
škole bez teplého pokrmu. Ve školní kuchyni vařily
se různé výživné polévky, kakao, mléko a mléčné
pokrmy. Za celé stravovací období bylo rozdáno
celkem 2451 porcí. Vydání činilo 1087,55 Kč. Od
žáků vybráno bylo na dobrovolných příspěvcích
560,50 Kč, zbytek v obnosu 527,05 Kč uhradila
okresní péče o mládež ve Frýdku.
V neděli dne 12. dubna provedly obce Nová Ves
a Malenovice společnou volbu 1 zástupce do kontribučenského výboru okresu frýdeckého. Zvolen většinou hlasů starosta obce Nové Vsi František Šmíra.
Dne 5. července uspořádalo salašnické družstvo v
Malenovicích 1. výlet na salaši na pozemku Šigutovém (nyní státní) za účasti asi 240 osob.
Dne 19. července konal okresní akční výbor mládeže
soc. demokr. okresní výlet ve Mlýnku na pozemku Joh.
Božoňové, jehož se zúčastnilo skoro 300 osob. K večeru dostavil se déšť, který pokazil veselou náladu.
Dne 9. července konala se pochůzková komise
okresního úřadu za účelem stavby okresní silnice
z Frýdlantu přes Novou Ves do Malenovic s připojkou k okresní silnici Pržno – Morávka. Pro značné
rozpory obcí N. Vsi a Malenovic a hlavně nedostatek finančních prostředků patrně ke stavbě této silnice do 5 let sotva dojde. Zato však stavba železobetonového mostu přes Ostravici má se uskutečnit
do 2 let. Na žádost obce mor. slezské elektrárny v
Moravské Ostravě vypracovaly podrobný plán na
zavedení elektrického proudu pro obec Malenovice
(z toho vyňata Hradová, Hutě a Staškov). Dne 16.
srpna svolána schůze všech zájemníků, na níž inž. z
elektráren projednal všechny otázky elektrizace se
týkající. Vzhledem k tomu, že zdejší horská obec
jest rozlehlá a jednotlivá domovní čísla od sebe
značně vzdálená, jest stavební náklad dosti vysoký
(na domovní číslo asi 1.800 Kč kromě vnitřního

Kč a splatná je rovněž do konce března
(všem majitelům rekreačních objektů budou
v průběhu měsíce února zaslány složenky).
Svoz TKO v měsíci únoru bude ve dnech –
12. 2. a 26. 2. 2008 – dále pravidelně co 14 dní.
Internet pro veřejnost
Občané Malenovic mají stále možnost zdarma využít internet v budově obecního úřadu!
0. ročník turnaje v BOWLINGU
Sportovní komise Obecního úřadu v Malenovicích zve srdečně všechny nadšence na
„0. ročník turnaje v BOWLINGU“, který se
uskuteční dne 29. 2. 2008 v 17,00 h (prezentace hráčů již v 16,30 h) v restauraci „Harcovna“. Zájemci se mohou přihlásit buď na
obecním úřadě, nebo v restauraci Borová,
startovné je 200,- Kč. Uzávěrka přihlášek
do 18. 2. 2008, bližší info podá p. Miroslav

hlasů bylo celkem odevzdáno 307.
Výsledek voleb byl tento: strana sociálně demokratická obdržela 154 hlasů, strana republik. 73
hlasů a strana lidová 80 hlasů. Strana komunistická
nepodala tentokráte žádné kandidátní listiny. Do
obecního zastupitelstva byli zvoleni tito členové:
Novák Ferdinand – chalupník čp. 9, Štěpán Alois
– horník čp. 19, Karas Albrecht – učitel čp. 9,
Poledník Rudolf – horník čp. 101, Martínek Josef
– horník čp. 8, Večeřa Jindřich – pasekář čp. 97,
Drabina Alois – honík čp. 52, Ručka Josef – slévač
čp. 56, Velička Josef – rolník čp. 60, Kaňák František – rolník čp. 33, Popelář Jan – pasekář čp. 64,
Kubánek František – stolař čp. 59, Ramík Josef
– rolník čp. 27, Ručka Josef – tesařský mistr čp. 23,
Žídek Jan – pasekář čp. 11. Volba starosty, náměstka a obecní rady konala se v neděli dne 8. listopadu
ve škole, kde zástupci dohlédacího úřadu panu řídícímu učiteli Františku Novákovi skládali nově zvolení členové obecního zastupitelstva slib věrnosti
československé republice. Starostou zvolen Novák
Ferdinand ze strany soc. demokr., jeho náměstkem
Kubánek František ze strany lidové. Kromě těchto
byli do obecní rady zvoleni ještě tito: Štěpán Alois,
Poledník Rudolf a Velička Josef.
V den všech svatých 1. listopadu provedena školními dítkami u hřbitova sbírka ve prospěch okresní
péče o mládež ve Frýdku. Čistý výnos činil 550,60
Kč. O Vánocích poděleno bylo 20 nejchudších dítek a sirotků botami, z toho okresní péče věnovala
16 párů a České srdce 4 páry.
Ježto ve školním roce 1931/32 byla jedna pobočka zrušena, přeložen byl zatímní učitel Studnička
Jaroslav na Bystré. Dne 1. září přeložena byla ind.
učitelka Otilie Žídková z Malenovic do Frýdku na
obec. školu. Místo ní ustanovena od 1. září výpomocnou učitelkou ženských ručních prací a domácích nauk Milada Vítámvasová ze Štramberka.
V roce 1931 dostávaly státní starobní podporu 500,Kč ročně tyto osoby: Žídek Vincenc čp. 10, Králová
Anna čp. 83, Žídková Marie čp. 91, Hrtoňová Joh. Čp.
93, Poledníková Marie čp. 18 a Šigutová Anna.
V roce 1931 přešly do cizích rukou tyto hospodářské usedlosti a grunty: Jan Velička, rolník prodal
hospodářskou usedlost č. 50 p. Josefu Hladkému
podnik. staveb v moravské Ostravě za Kč 130.000,. Tento zařídil si tam velkou drůbežárnu – umělý
chov kuřat. V létě měl tam asi 30 kohoutů různých
druhů, přes 400 slepic a několik tisíc kuřátek, vylíhlých ze dvou velkých líhní. Jelikož chov nebyl
zrovna racionálně veden, utrpěl značné škody na
drůbeži způsobené hlavně nemocí a dravými ptáky.
Jan Velička převzal grunt svého otce Josefa Veličky,
který zase koupil selský statek od Františky Tkačové v Malenovicích č. 60 za 120.000,- Kč.
Jan Kubala – chalupník prodal svou usedlost čís.
78 panu Adolfu Valasovi z Morávky za 26.000,- Kč
a odstěhoval se do Frýdlantu, kde koupil si kousek
pozemku a vystavěl na něm rodinný domek. Zapalka
Josef – chalupník v Malenovicích č. 86 prodal své
hospodářství (asi 3 ha) českosl. státu za 28.000,- Kč
a odstěhoval se s rodinou do Dolní Lištné u Třince.
Pozemek byl pronajat salašnickému družstvu na
pastvu pro ovce. V roce 1931 dokončili novostavby
rodinných domků tito občané: Alois Velička čp. 65
(po vyhoření), Richard Faldyna čp. 103.
Jelikož byl rok 1931 na události opravdu bohatý,
budeme v něm pokračovat v příštím vydání Mikroregionu F-B.

Zpráva kulturní komise - Dětský maškarní ples

Rok se s rokem sešel a opět nastal čas
provětrat maškarní kostýmy. Rej masek
započal v sobotu v 15,00h v restauraci na
Borové a bylo opravdu na co se dívat. Přes
padesát nastrojených dětí si zakřepčilo v
rytmu disca a zasoutěžilo v pěti soutěžních
disciplínách. Ptáte se, která maska byla
nejkrásnější? Kdo byl oceněn a kdo ne?
Odpověď je jednoduchá. Všechny postavičky byly tak pěkné a originální, že nebylo
možné zvolit ty nejlepší, a tak byli oceněni
naprosto všichni zúčastnění. Děti i jejich
rodinní příslušníci strávili společně příjemné odpoledne a o to přece jde.

Zpráva sportovní komise

krátce z obce
SKI Malenovice
NOVINKA pro všechny lyžaře!!
Každý víkend včetně svátků do konce
lyžařské sezóny je v provozu SKI busek.
Od zastávky Rajská bouda do areálu a zpět.
Po dohodě i k OÚ Malenovice. Kapacita je
7 lidí – ZDARMA!
Kontaktní telefon: 724 552 082
TKO – platby, svoz
Informujeme trvale žijící občany Malenovic, že do konce března 2008 mají možnost
zaplatit poplatek 450,- Kč za odvoz TKO
+ vyzvednout si samolepku na popelnici na
tento rok, pokud vlastní psa, zaplatit poplatek za psa (trvale žijícím občanům nebudou
zasílány složenky, platbu je nutno provést
v pokladně OÚ). Pro majitele rekreačních
objektů zůstává pro rok 2008 částka 500,-

zařízení). Po schůzi zvolená komise obešla všechna
domovní čísla v úvahu přicházející, též přilehlou
část Lubna za účelem získání definitivní přihlášky.
Ježto přihlásilo se celkem jenom 20 zájemníků,
musela se elektrizace odložiti na dobu pozdější, až
nastanou lepší hospodářské poměry.
Dne 25. srpna odpoledne stal se v kostele na Borové pokus krádeže. Neznámý člověk pomocí prken
uložených u márnice dostal se k oknu kostela a jím
dovnitř. Malou pokladničku v kostele nepodařilo se
mu vypáčiti. Jiné škody v kostele nezpůsobil. Vloupání zpozoroval zvoník, když šel v poledne zvonit.
Počátek senoseče byl u nás 13. června, žní žitných – rži 17. července. Úsudky zkušených hospodářů o letošní úrodě jsou málo potěšující – jest všude slabší než roku loňského. Tam, kde nepanovalo
sucho, dovršily dílo zkázy četné živelní pohromy. U
nás bohudíky nepřišla žádná katastrofální pohroma.
Toliko velkými vedry a nedostatkem vláhy utrpěly
pícniny a jeteliny. První sklizeň jetelin a pícnin byla
dobrá. Úroda obilnin byla průměrná až podprůměrná. Nejhůře byly na tom ovsy. Výnos slámy je o
30% horší než jiná léta.
V polovici srpna dostavila se nápadná a nebývalá chladna provázená deštivým počasím, které
způsobilo předčasný útěk letních hostů z venkova a
návrat do měst. Citelný chlad v srpnu vznikl tím, že
v Tatrách padal hustě sníh. I v měsíci září vyvíjelo
se počasí velmi nepříznivě. Okolo 20. září panovalo
v našem kraji i nad většinou území republiky tak
studené počasí, že každý je označil za skutečně zimní. Teplota klesla na 0°C, na Sněžce bylo až – 6°C
mrazu. Dne 27. září měli jsme i u nás sněhovou chumelenici a uhodil mráz. Koncem září nastalo např.
v Bosně zcela zimní počasí – všude padal sníh. V
Bělehradě po 3 dny nepřetržitě sněžilo. V Jeseníkách napadlo sněhu na metr, v Tatrách ještě více. V
severní Moravě octly se mandele ovsa a kupky sena
pod sněhem, místy uvázla auta ve sněhu.
Bramborů urodilo se hodně, avšak následkem
mokra začaly hníti, zvláště některé měkčí odrůdy.
I otav také narostlo dosti, ale mnohým se neusušily
– shnily na poli.
Zdejší škola s definitivní pobočkou přestala býti
její stabilizací dvojtřídní a dle výnosu okresního
školního výboru čí. š. 531 ze dne 3. června 1931
stává se školou trojtřídní.
Ve školním roce 1931/32 zavedeno bylo na zdejší škole nedílné vyučování dle výnosu zemské školní rady v Brně ze dne 16. 10. 1931. Vyučuje se od
8,30 do 13,30 každý den a jest toto vyučování jak
pro rodiče, tak pro žáky v každém ohledu výhodnější. Žáci přijdou dříve domů, pomohou rodičům v
domácnosti a ve škole ušetří se na otopu.
Okresní školní výbor povolil přiškolení domovních čísel 127, 136, 137, 138, 142 z Lubna a číslo 109 z Nové Vsi do Malenovic uváživ, že děti z
domů přiškolených mají do školy v Malenovicích
cestu kratší a schůdnější než do Lubna a Nové Vsi,
kam by měly choditi.
Ve dnech 18. a 23. září vykonal vrchní účetní tajemník Vacek od okresního úřadu revizi obecního hospodářství ve zdejší obci a shledal, že jest vedeno vše v
nejlepším pořádku – dle předpisů a daných pokynů.
V neděli dne 27. září provedeny v naší obci
obecní volby dle zásady poměrného zastoupení ve
škole pod Borovou od 8 do 13 hodin. Průběh voleb
byl klidný a důstojný. Ze 336 oprávněných voličů
zúčastnilo se voleb 311 voličů, tj. 92,5%. Platných

Kubalák – tel.: 605 738 889.
Komunitní plánování sociálních služeb
Začátkem ledna obdržela většina domácností dotazníky týkající se Komunitního plánování sociálních služeb. Věnujte, prosím,
vyplnění dotazníků čas a doručte je buď na
obecní úřad, nebo do restaurace na Borové. Sociální služby se budou postupně týkat
každého z nás, proto nezahoďme šanci zlepšit
v této oblasti maximum.
Děkuji všem, kteří dotazník vyplní.
Gabriela Šnajdrová – OÚ Malenovice

jubilea
V měsíci únoru 2008 oslaví jubileum:

Pan Miroslav Pyško – 60 let
Paní Marcela Pindurová – 50 let
Paní Jarmila Ramíková – 50 let
Paní Naděžda Hulínová – 50 let
Pan Dušan Míček – 40 let
Pan Tomáš Milata – 30 let
Oslavencům přejeme všechno nejlepší,
hodně štěstí, elánu, optimismu, splnění
všech přání a do dalších let pevné zdraví,
klid a rodinnou pohodu.

poděkování
Jak už bylo zmíněno, Vánoční turnaj ve stolním tenise byl odehrán na čtyřech stolech. Z
toho na dvou z nich – nových se hrálo úplně poprvé. O jejich zakoupení se postarali Ing.
Lumír Herec a Ing. Aleš Buksa, kteří je poskytli obci jako dar. Touto cestou jim děkuje
celá sportovní, zvláště pak stolnětenisová obec.

V neděli 29. prosince proběhl Vánoční turnaj ve stolním tenise. Hrálo se v místní tělocvičně tradičně na čtyřech stolech za účasti 22
hráčů. Bylo sehráno přesně 90 zápasů během
4 hodin. Vítězem se stal K. Fiedor, který ve
finále porazil L. Herece, hlavně díky tomu, že
L. Herec nastupoval ke všem zápasům turnaje
s handicapem pěti míčků v každém setu.
Celý turnaj proběhl v pěkné atmosféře,
k čemuž přispěli mimo jiné také sponzoři.
Organizátoři touto cestou děkují R. Maderskému, R. Valasovi, L. Hercovi, V. Mohylovi a jiným za sponzorské dary, kterými
byli obdarováni všichni účastníci.
Konečné pořadí Vánočního turnaje ve stolním tenise: 1. K. Fiedor, 2. L. Herec, 3. J. Karásek, 4. R. Maderský, 5. R. Valas, 6. M. Przyczko, 7. J. Kundera, 8. D. Tomaj, 9. M. Sajdl,
10. L. Blaha, 11. P. Blaha, 12. R. Král, 13. L.
Žák, 14. T. Bradna, 15. P. Karas, 16. S. Pyško,
17. B. Štěpán, 18. L. Pyško, 19. J. Stuchlík, 20.
J. Maderský, 21. V. Mohyla, 22. V. Drabina

