Krnalovice – pátá místní část obce Hukvaldy
V Hukvaldském občasníku jsme
mohli číst o několikaleté snaze
většiny „Krnalovjanů“ o připojení
domů ze stávajícího fryčovického
katastru k Rychalticím a následně
o úvaze změnit celé Krnalovice
na místní část 5. obce Hukvaldy.
To se povedlo a Krnalovice po
nutné administrativě budou pátou
místní částí Hukvald.
Název Krnalovice možná vznikl
podle slova „krnál“, což je suchá
větev, pařez, jak uvádí ve svém
slovníku nářečí Dušan Jurkovič.
Zda tomu tak je, není však nijak a
ničím potvrzeno. Na nejstarších mapách toto místo jako Krnalovice vyznačeno není, jako
například na mapě z II. vojenského mapování (uvádí se období 1836 až 1852). Na ní mě ale
zaujal název Wilczi Potok (Vlčí potok?). Dnes je to Kralovický potok. Zato u III. vojenského
mapování (1876 až 1878) na speciální mapě jsou již Krnalovice jako lokalita Takto
pojmenovány. Od kdy tedy Krnalovice? Je to tedy prvá zmínka o Krnalovicích?
Snad má tato část obce počátek v josefínské parcelaci – viz foto nahoře. Na něm kámen
s datem 1780 Objevila jsem ho před mnoha lety u plotu kolem dřívějšího čísla popisného 75.
Na vysvětlenou: v 80. letech minulého století byla nemovitost s tímto číslem překolaudována
na rekreační objekt a dostala evidenční číslo 094, v roce 2009 jí byl vrácen původní účel –
trvalé užívání – a v současné době má číslo popisné 118, to je číslo, které nesla před demolicí
stavba rodinného domku vlevo u silnice na Místek a byla zbourána v souvislosti s výstavbou
rychlostní komunikace R/48. Nyní po vzniku nové části Krnalovice má číslo popisné 14. A
ještě jedna poznámka: v letech 1921 až 1923 byl stolař Alois Vala z toho čísla rychaltický
starosta.
V historii Rychaltic zpracované panem Aloisem Tomančákem je uvedeno, že od roboty před
jejím zrušením v roce 1848 bylo osvobozeno číslo 70 (to ale není na Krnalovicích), stejně
jako čísla 71, 72, což byly podle pana Tomančáka samoty pod lesem, a také domek na
panských pozemcích pod číslem 73. Domek s číslem 74 byl podle pana Tomančáka na
fryčovickém katastru a toto číslo později obdržel domek vedle rychaltické hasičské zbrojnice,
který patřil k Jungovu statku. Bohužel nevím, kdy k této změně došlo.
Pokud jde o číslo 72, to bylo v roce 1938 dáno novostavbě rodinného domku u křižovatky
Hájov Kateřinice.
Předcházelo
zbourání.
Pamětníci
vzpomínali,
že nejprve
krnalovické
stavení z
poloviny

vyhořelo, druhá půlka byla zchátralá, proto byla zbouraná. Údajně tam nechtěl nikdo bydlet,
stala se tam totiž vražda.
Pan Tomančák ve své práci uvádí jména majitelů domů v období od roku 1777 do roku 1830.
Prvé datum u jednotlivých čísel možná znamená vznik těchto domů. Uvedena jsou nová čísla.
Č.pop.

jméno

zařazení

letopočet

71
Tobola Josef a Marina
domkář
1825
72
Kološ Fabián a Rosin
domkář
1795
72
Olšovský Jan a Marina
domkář
1831
73
Zlý
pasekář
1820
74
neuvádí, bylo prý na fryčovickém katastru
75
Volný František
domkář
1783
75
Volný Jan a Anna
domkář
1802
76
Žábenský Václav a Barbora
domkář
1783
77
Satrapa Šimon a Barbora
domkář
1772
77
Pělucha František a Anna
domkář
1809
78
Darek František a Barbora
domkář
1804
78
Chamrad Jan a Magdalena
domkář
1811
79
Strakoš František a Anna
domkář
1797
79
Strakoš František a Veronika
domkář
1805
80
Rožnovský František a Rosara
domkář
1809
Nevím, odkud jsou tyto údaje čerpány. Také nevím, proč jen u čísla popisného 73 je uveden
pasekář, u ostatních domkař. Jinak se pan Tomančák o Krnalovicích ve zmiňované práci více
nezmiňuje. V soupise z roku 1840 se uvádí:
Č.P. Jméno
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

Mičanová Veronika
Tobola Josef
Olšovský Jan
Zlý Jan
Tobola Melichar
Volný Jan
Žabenský Šebestián
Pělucha František
Darková Magdalena
Strakoš Jan
Olšovská Veronika

zařazení
domkářka
domkář
domkář
pasekář
pasekář
domkář
domkář
domkář
domkářka
domkář
domkářka

zděné
1
-

dřevěné
2
2
3
4
3
1
2
2
1
2

bydlel ve Fryčov. katastru

Arcibiskupství olomoucké postavilo novou hájenku, bylo jí dáno čp. 96. Po vzniku Státních
lesů přešla do jejich majetku, později byla prodána do soukromého vlastnictví. Číslo popisné
91 ze zbourané původní hájenky na Babí hůře bylo dáno nově postavenému domu pana
Piskoře, rychaltického řezníka.
Na fryčovickém katastru bylo podle fryčovické kroniky v roce 1938 pouze 5 chalup. Nevím,
kdy tato stavení byla postavena. Fryčovická kronika na rozdíl od Ptáčníku, který má původ
v Josefínské parcelaci, neuvádí Krnalovice jako osadu Fryčovic. Ve Fryčovicích byly v roce
1939 přečíslovány všechny domy.
Ti už dost starší si pamatují na Krnalovicích chalupu Šimků, která byla vlevo u silnice na
Místek. Byla tam zastávka autobusů na Místek. V její blízkosti docházelo k častým nehodám
a já mám dodnes v paměti velkou tabuli upozorňující na toto nebezpečí. Chalupa byla v 60.

letech 20. století v souvislosti s úpravou silnice zbourána. Šimkovi si nový domek postavili
napravo od silnice, bylo to už na rychaltickém katastru, i když několik let měla tato budova
fryčovické číslo popisné.

Fotografie je z doby, kdy už na úpravě silnice byly zahájeny některé práce a poskytl ji pan
Petr Axmann.
Děti z Krnalovic, a to z obou částí, chodily vždycky do rychaltické školy, po zřízení
měšťanky i na Hukvaldy. Dnes navštěvují naši základní školu. Také na bohoslužby do
rychaltického kostela odjakživa „Krnalovjané“ chodili a chodí. V krnalovických chalupách se
narodili mnozí občané, kteří se později usadili na Horním Sklenově, v Dolním Sklenově, také
i mimo obec, do nejbližšího okolí i dále. Jiní v Krnalovicích zůstali, snažili se a stále se snaží
o rozvíjení tohoto kousku naší obce. Nezáleží na tom, zda byli dříve na fryčovické nebo
rychaltické části. Dnes jsou místní částí obce Hukvaldy.
Nepodařilo se zatím přesně zjistit historii Krnalovic, je ještě spoustu otázek, na které se snad
časem najde odpověď.
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