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ãíslo

Info pro občany
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE METYLOVICE
ZE DNE 22. 4. 2014
SCHVÁLILO:
• ZO Metylovice schvaluje Smlouvu
o poskytování právní služby advokátem
JUDr. Karlem Bockem, Na Poříčí 1199,
738 01 Frýdek–Místek za měsíční
paušální odměnu 5 000 Kč bez DPH
a pověřuje starostu k podpisu Smlouvy
o
poskytování
právní
služby
advokátem viz. příloha č. 2.
• ZO Metylovice schvaluje dle § 47 odst.
(5) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů, zadání Změny
č. 1 územního plánu Metylovice.
• ZO Metylovice schvaluje Smlouvu
o zřízení věcného břemene se
společnosti ČEZ Distribuce, a.s.,
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV—
Podmokly, IČ: 24729035 zastoupenou
Ing. Jiřím Němcem, firma ELTOM,
s.r.o., Oběžná 163/19, 709 00 Ostrava –
Mariánské Hory, IČ: 25837117 na
stavbu energetického zařízení distribuční elektrizační soustavy, zemního
kabelového
vedení
NN
„Metylovice, VV Metal, s. r. o. DTS,
NNv“, číslo stavby: IV 12 – 800
7746/VB3 a pověřuje starostu obce
k uzavření a podpisu této smlouvy viz.
příloha č. 3
• ZO Metylovice schvaluje Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo s firmou HRAS — zařízení hřišť, s.r.o., Zemědělská 145/6,
736 01 Havířov – Dolní Datyně, IČ:
47666331, na dodávku a montáž zakázky „Přírodní zahrada mateřské
školy v Metylovicích“ v celkové výši
2 355 541 Kč včetně DPH a pověřuje
starostu k podpisu Dodatku č. 1 s firmou HRAS — zařízení hřišť, s.r.o., viz.
příloha č. 4.
• ZO Metylovice schvaluje prodej části
pozemků parc. č. st. 58/3 a 354/1 v k. ú.
Metylovice (viz. příloha č. 5 —
Schválený grafický návrh) Ing. Aleši
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ãtvrtletník

Přibylovi za cenu 500 Kč/m2 s tím, že
kupující strana uhradí všechny náklady spojené s koupí a převodem
pozemku (zaměření geometrem,
správní poplatky, kupní smlouva).
ZO Metylovice schvaluje Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití
odpadů z obalů se společností
EKO–KOM, a.s., Na Pankráci 1685/17,
140 21 Praha 4, IČ: 25134701 a pověřuje starostu k podpisu Smlouvy se
společnosti EKO–KOM, a.s., viz. příloha č. 6.
ZO Metylovice schvaluje Dodatek č. 1
ke smlouvě o zajištění zpětného
odběru a využití odpadů z obalů se
společností EKO–KOM, a.s., Na
Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, IČ:
25134701 a pověřuje starostu k podpisu Dodatku č. 1 se společnosti
EKO–KOM, a.s., viz. příloha č. 7.
ZO Metylovice schvaluje rozhodnutí
o založení spolku MAS Frýdlantsko –
Beskydy z.s., a to spolu s dalšími zakladateli — obec Baška, Bílá, Čeladná,
Frýdlant nad Ostravicí, Janovice,
Kunčice pod Ondřejníkem, Malenovice, Ostravice, Pržno, Pstruží a Staré
Hamry.
ZO Metylovice schvaluje Stanovy
spolku MAS Frýdlantsko — Beskydy z.s.
ZO Metylovice zmocňuje starostu obce
Ing. Lukáše Halatu, případně v jeho
nepřítomnosti místostarostu obce
Ing. Radomíra Kulhánka, k jednání za
obec na ustavující schůzi spolku MAS
Frýdlantsko – Beskydy z.s., včetně podpisu stanov spolku.
ZO Metylovice stanoví, že v orgánech
spolku MAS Frýdlantsko – Beskydy z.s.
bude obec zastupovat starosta
Ing. Lukáš Halata, případně v jeho
nepřítomnosti místostarosta obce
Ing. Radomír Kulhánek.
ZO Metylovice souhlasí s úplatným
převodem pozemků parc. č. 452/7,
462/3, 462/6, a části pozemku parc.
č. 452/8 vše v k. ú. Metylovice z vlastnictví Státního pozemkového úřadu do
vlastnictví obce Metylovice
ZO Metylovice povoluje pro školní rok
2014/2015 výjimku z průměrného počtu
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žáků ve třídě ZŠ Mjr. Ambrože Bílka
a MŠ Metylovice.
ZO Metylovice schvaluje Kupní smlouvu s Lubomírem Bujnoškem, 739 45
Fryčovice 548 na odkup spoluvlastnického podílu k nemovitostem zapsaných na listu vlastnictví 863
a pověřuje starostu k podpisu Kupní
smlouvy viz. příloha č. 8.
ZO Metylovice schvaluje zplnomocnění starosty k účasti a hlasování na
valné hromadě obchodní společnosti
Frýdecká skládka, a. s., konané dne 29.
4. 2014
ZO Metylovice vybírá z obdržených
cenových nabídek na opravu místní
komunikace od krajské silnice ke
hřbitovu firmu JANKOSTAV s.r.o., Štěpaňákova 31/714, 719 00 Ostrava –
Kunčice, IČ: 25855581 za nejnižší
nabídnutou cenu tj. 828 172 Kč včetně
DPH.
ZO Metylovice schvaluje Smlouvu
o dílo s firmou JANKOSTAV s.r.o., Štěpaňákova 31/714, 719 00 Ostrava –
Kunčice,
IČ: 25855581 na opravu místní komunikace od krajské silnice ke hřbitovu
a pověřuje starostu k podpisu Smlouvy
o dílo s firmou JANKOSTAV s.r.o. viz.
příloha č. 9.
ZO Metylovice schvaluje účetní
závěrku Základní školy Mjr. Ambrože
Bílka a Mateřské školy Metylovice,
příspěvkové organizace, sestavenou
k rozvahovému dni 31. 12. 2013 včetně
inventarizační zprávy Základní školy
Mjr. Ambrože Bílka a Mateřské školy
Metylovice, příspěvkové organizace za
rok 2013.
ZO Metylovice schvaluje odměnu za
výkon funkce člena zastupitelstva obce
Metylovice a předsedy stavebního
výboru zastupitelstva obce Metylovice
Ing. Miroslavu Konečnému ve výši 0,— Kč
od 1. 4. 2014.
ZO Metylovice schvaluje Smlouvu
o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene (číslo smlouvy
8800077118/1/BVB/P) se společnosti
RWE GasNet, s.r.o., Klišská 940, 401 17
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Ústí nad Labem, IČ: 27295567, zastoupenou na základě plné moci
společnosti RWE Distribuční služby,
s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno,
IČ: 27935311 na přeložku STL plynovodu dn50, ID 1447818 a STL plynovodní
přípojky dn32, ID 1621075 a pověřuje
starostu k podpisu Smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene
viz. příloha č. 11.
• ZO Metylovice schvaluje Smlouvu
o dílo s Ing. Liborem Vavříkem,
Hodoňovice 147, 739 01 Baška, IČ:
12643734 na kácení starých a výsadbu
nových ovocných stromků v rámci projektu „Regenerace ovocného sadu
v Metylovicích“ a pověřuje starostu
k podpisu Smlouvy o dílo s Ing. Liborem Vavříkem, viz. příloha č. 13.
• ZO Metylovice schvaluje Darovací smlouvu s Klubem českých turistů, oblast
Moravskoslezská, ulice Na Mýtě č. 10, 700
30 Ostrava–Zábřeh, IČ: 71160477 na
poskytnutí finanční částky 10 000 Kč za
účelem obnovy Bezručovy turistické chaty
na Lysé hoře a pověřuje starostku k podpisu Darovací smlouvy viz. příloha č. 14.
ODLOŽILO:
• ZO Metylovice odkládá na další
zasedání
zastupitelstva
obce
Metylovice schválení Dodatku č. 4 ke
smlouvě o nájmu a provozování vodního
díla č. 00535991/SONP/FM/V/2014/D4
se Severomoravskými vodovody
a kanalizacemi Ostrava a.s.
• ZO Metylovice odkládá na další
zasedání
zastupitelstva
obce
Metylovice schválení Dodatku č. 1 ke
smlouvě o nájmu a provozování vodního
díla č. 00535991/SONP/FM/K/2014/D1
se Severomoravskými vodovody
a kanalizacemi Ostrava a.s
NESCHVÁLILO:
• ZO Metylovice neschvaluje vyhlásit
záměr na prodej pozemku parc. č. 79/1
v k.ú. Metylovice.
• ZO Metylovice neschvaluje vyhlásit
záměr na prodej části obecního
pozemku parc. č. 1099/8 v k.ú.
Metylovice.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE METYLOVICE
ZE DNE 19. 5. 2014
SCHVÁLILO:
• ZO Metylovice schvaluje Smlouvu
č. 12127621 o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí ČR
v rámci Operačního programu Životní
prostředí na akci „Protipovodňová
opatření v lokalitě Metylovice“
a pověřuje starostu obce k uzavření
a podpisu Smlouvy č. 12127621
o poskytnutí podpory viz. příloha č. 2.
• ZO Metylovice souhlasí s opravou příjezdové komunikace parc. č. 2038/4
v k. ú. Metylovice k domu č. p. 593 včetně položení betonových žlabů.

• ZO Metylovice schvaluje Smlouvu
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene (služebnosti) a smlouvu o právu provést stavbu se
společnosti ČEZ Distribuce, a.s.,
Teplická 874/8, 405 02 Děčín
IV–Podmokly, IČ: 24729035 zastoupenou ENPRO Energo s.r.o., Sokolská
137/45, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ:
28628250 na stavbu zařízení distribuční soustavy, zemního kabelového vedení NN — „Metylovice,
Přibyla přeložka kNN“, číslo stavby:
EP–12–8002573 a pověřuje starostu
obce k uzavření a podpisu této smlouvy viz. příloha č. 3.
• ZO Metylovice schvaluje Smlouvu
o dílo s UDIMO, spol. s r.o., Sokolská
tř. 8, 702 00 Ostrava, IČ: 44740069 na
zpracování dokumentace stavby „Přístupové chodníky a místo pro
přecházení v křižovatce silnic
III/48416, III/48410 a místní komunikace v Metylovicích“ za cenu 83
490 Kč včetně DPH a pověřuje starostu
k uzavření a podpisu Smlouvy o dílo
s UDIMO, spol. s r.o. viz. příloha č. 5.
• ZO Metylovice schvaluje vyhlásit
záměr na prodej části obecního
pozemku parc. č. 1099/8 v k.ú.
Metylovice
• ZO Metylovice schvaluje Smlouvu
o dílo s panem Richardem Šnajdrem,
K dolům 103, 739 42 Chlebovice, IČ:
73909686 na technický dozor investora
a činnost koordinátora na zajištění inženýrské činnosti v souvislosti s realizaci
projektu
„Oprava
MK
v Metylovicích od krajské silnice po
hřbitov“ ve výši 17 500 Kč včetně DPH
za měsíc činnosti a pověřuje starostu
obce k uzavření a podpisu Smlouvy
o dílo s panem Richardem Šnajdrem,
viz. příloha č. 6.
• ZO Metylovice schvaluje Závěrečný
účet obce Metylovice za rok 2013
a vyjádřilo souhlas s celoročním
hospodařením s výhradami dle § 17
odst. 7, písm. b) zákona č. 250/2000
Sb., na základě nichž obec Metylovice
přijala opatření potřebná k nápravě
zjištěných chyb a nedostatků spočívajících v tom, že již při provádění další
inventury bude inventurní soupis vyhotoven včetně stanovených náležitostí.
• ZO Metylovice schvaluje úpravu podmínek pro získání grantu z rozpočtu
obce Metylovice pro místní spolky
a zájmová sdružení na rok 2014.
NESCHVÁLILO:
• ZO Metylovice schvaluje Dodatek č. 1
ke smlouvě onájmu aprovozování vodního
díla č. 00535991/SONP/FM/K/2014/D1 se
Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s.
• ZO Metylovice schvaluje Dodatek č. 4 ke
smlouvě o nájmu a provozování vodního
díla č. 00535991/SONP/FM/V/2014/D4
se Severomoravskými vodovody
a kanalizacemi Ostrava a.s.
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE METYLOVICE
ZE DNE 20. 6. 2014
SCHVÁLILO:
• ZO Metylovice schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se
společnosti RWE GasNet, s.r.o., Klišská
940, 401 17 Ústí nad Labem, ke stavbě
„Plynofikace obce Metylovice, KS
1312000611/170234“, číslo stavby
8800071795 a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o zřízení věcného
břemene viz. příloha č. 2.
• ZO Metylovice schvaluje Smlouvu
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
služebnosti inženýrské sítě a smlouvu
o právu provést stavbu se společnosti
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8,
405 02 Děčín IV–Podmokly, IČ:
24729035 zastoupenou Ing. Martinem
Bartečkem, Na Výsluní 2008, 738 01
Frýdek–Místek, IČ: 47195355 na stavbu
zařízení distribuční soustavy, zemního
kabelového vedení NN — „Metylovice
— Kučera, přípojka NNk“, číslo stavby:
IP–12–8015596–2 a pověřuje starostu
obce k uzavření a podpisu této smlouvy
viz. příloha č. 3.
• ZO Metylovice schvaluje prodej části
pozemku parc. č. 1099/8 (nově označeného parc. č. 1099/17) v k. ú.
Metylovice Anně a Jaromíru Huplíkovým. Minimální kupní cena bude
stanovena znaleckým posudkem, který
nechá vypracovat a poté i uhradí stejně
jako ostatní náklady spojené s koupí
a převodem pozemku kupující strana
(zaměření
geometrem,
správní
poplatky, kupní smlouva).
• ZO Metylovice schvaluje směrnici
„Systém náležité péče“ — pro obecní
lesy LHC Obecní lesy Metylovice, 739
49 Metylovice č. 495, uvádějícího
poprvé na vnitřní trh EU dřevo dle
Nařízení EU č. 995/2010 viz. příloha
č. 4.
• ZO Metylovice souhlasí s bezplatným
poskytnutím asfaltového recyklátu na
zpevnění příjezdové komunikace parc.
č. 459/5 v k. ú. Metylovice.
• ZO Metylovice schvaluje zřízení odloučeného pracoviště mateřské školy
v budově Metylovice č.p. 620 od 1. 9.
2014 s kapacitou 20 dětí.
• ZO Metylovice schvaluje navýšení kapacity školní družiny na 50 žáků od 1.
9. 2014.
• ZO Metylovice schvaluje navýšení kapacity výdejny školní jídelny na 130 vydávaných jídel od 1. 9. 2014, a to ve
výdejně Metylovice č.p. 20 na stávající
počet 48 jídel a Metylovice č.p. 620 na
82 vydávaných jídel.
• ZO Metylovice schvaluje jednorázové
vyplacení provozní dotace na 3.
čtvrtletí v měsíci červenci 2014 z důvodu pořizování vybavení do budovy
nové základní školy.
• ZO Metylovice schvaluje Smlouvu
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene a smlouvu o právu
provést stavbu se společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02
Děčín IV–Podmokly, IČ: 24729035 zas-

toupenou NOVPRO FM, s.r.o., Sadová 609,
738 01 Frýdek–Místek, IČ: 28633504,
na výstavbu vzdušného vedení NN,
včetně
tří
sloupů
NN
pro
“Metylovice–Lhotka, přechod, přeložka”, číslo stavby: EP–12–8002628/01
a pověřuje starostu obce k uzavření
a podpisu této smlouvy viz. příloha č. 6.
• ZO Metylovice schvaluje Smlouvu
o převodu práv a povinností stavebníka
ve
vztahu
ke
stavbě
Metylovice–Lhotka, přechod, přeložka
se společnosti ČEZ Distribuce, a.s.,
Teplická 874/8, 405 02 Děčín
IV–Podmokly, IČ: 24729035 zastoupenou NOVPRO FM, s.r.o., Sadová 609,
738 01 Frýdek–Místek, IČ: 28633504
a pověřuje starostu obce k uzavření
a podpisu této smlouvy viz. příloha č. 7.
• ZO Metylovice potvrzuje, že Obec
Metylovice obdržela rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o poskytnutí dotace ze dne 12. 6. 2014 (Identifikační číslo EIS: reg.c. IS SFZP
13155497) na realizaci akce Přírodní
zahrada mateřské školy v Metylovicích,
včetně dvou příloh (tj. Podmínky
poskytnutí dotace a Technická a finanční příloha), které jsou jeho nedílnou součástí, seznámila se s ním,
vyslovuje s ním souhlas a zavazuje se
k jeho plnění a ke splnění v něm
stanovených podmínek. Potvrzuje
rovněž, že podmínky, které dle tohoto
rozhodnutí měly být splněny před
poskytnutím dotace, byly řádně
splněny. V této souvislosti příjemce
dotace rovněž prohlašuje, že veškeré
podklady a informace, které SFŽP ČR
a Ministerstvu životního prostředí
poskytl před vydáním rozhodnutí MŽP
o poskytnutí dotace, byly pravdivé,
nezkreslené a úplné.
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE METYLOVICE
ZE DNE 11. 8. 2014
SCHVÁLILO:
• ZO Metylovice schvaluje Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 3590/2014/217
s firmou JANKOSTAV s.r.o., Štěpaňákova 31/714, 719 00 Ostrava–Kunčice, IČ:
25855581 na akci „Oprava MK
v Metylovicích — od krajské silnice po
hřbitov“ a pověřuje starostu obce
k podpisu Dodatku č. 1 s firmou
JANKOSTAV s.r.o. viz. příloha č. 2.

• ZO Metylovice schvaluje vyhlášení
záměru na pronájem plynárenského
zařízení — STL plynovod a přípojky,
které je ve vlastnictví obce Metylovice.
• ZO Metylovice schvaluje uzavření
Smlouvy o zřízení věcného břemene se
společnosti RWE GasNet, s.r.o., Klišská
940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ:
27295567, ke stavbě „Plynofikace obce
Metylovice, KS 1312000611/170234“,
číslo stavby 8800071795 a pověřuje
starostu obce k podpisu smlouvy
o zřízení věcného břemene viz. příloha
č. 3.
• ZO Metylovice schvaluje manželům
Zdeňce
a
Lukášovi
Halatovi,
Metylovice 145 proplacení materiálních nákladů na opravu břehu obecního potoka v celkové výši 11 236 Kč.
• ZO schválilo rozdělení finančních
prostředků ve výši 264 386 Kč mezi
místní spolky a zájmová sdružení dle
návrhu finančního výboru.
• ZO Metylovice souhlasí se zapojením
MŠ Metylovice do dotovaného projektu
„Čistíme dětem vzduch“.
• ZO Metylovice schvaluje smlouvu se
Statutárním městem Frýdek–Místek
o spolupráci při zajišťování dopravní
obslužnosti. Příspěvek na provozování
linky městské hromadné dopravy
č.
865004
dopravcem
ČSAD
Frýdek–Místek a.s. za období září—
prosinec 2014 činí 10 000 Kč viz. příloha č. 4.
• ZO Metylovice schvaluje 2. střednědobý
plán rozvoje sociálních služeb Města
Frýdlant nad Ostravicí na období
2014 — 2017.
• ZO Metylovice schvaluje navýšení kapacity základní školy na 120 žáků od
1. 9. 2014.
• ZO Metylovice schvaluje změnu sídla
školy na adresu Metylovice č.p. 620 od
1. 9. 2014.
• ZO Metylovice souhlasí s uzavřením
partnerské smlouvy v rámci projektu
„Chytří pomocníci ve výuce aneb
využíváme ICT jednoduše a kreativně“
se subjektem Ostravská univerzita
v Ostravě a pověřuje starostu obce
k podpisu doložky osvědčující souhlas
zřizovatele s uzavřením partnerské
smlouvy.
• ZO Metylovice schvaluje pořízení Polikarpovy stavebnice v ceně 17 993 Kč
včetně DPH pro mateřskou školu
Metylovice č.p. 20 dle předjednaného
rozpočtu.

REKAPITULACE VOLEBNÍHO OBDOBÍ 2010 — 2014
Během volebního období 2010 — 2014 se v obci podařilo
uskutečnit hodně projektů, které byly buďto dotovány z evropských fondů, z rozpočtu ministerstev či kraje nebo byly financovány z vlastních zdrojů obce.

• ZO Metylovice schvaluje navýšení
rozpočtu o mzdové prostředky na
úhradu 0,5 úvazku údržbáře od 08/2014
do 12/2014 v celkové výši 68 000 Kč.
• ZO Metylovice schvaluje Dodatek č. 1 ke
Zřizovací listině Základní školy Mjr. Ambrože Bílka a Mateřské školy Metylovice,
příspěvkové organizace, vydané dne 19.
10. 2009 viz. příloha č. 7.
• ZO Metylovice schvaluje prodej části
pozemku parc. č. 1099/8 (nově označeného pod parc. č. 1099/17) v k. ú.
Metylovice Anně a Jaromíru Huplíkovým za cenu 10 860 Kč.
• ZO Metylovice schvaluje Dodatek č. 1
ke Smlouvě o výpůjčce mezi Obcí
Metylovice a Základní školou Mjr. Ambrože Bílka a Mateřskou školou
Metylovice, příspěvková organizace
viz. příloha č. 8.
• ZO Metylovice schvaluje výběr uchazeče FORNAL trading s.r.o., Měrůtky 80,
767 01 Lutopecny, IČ 26229650 na
dodávku přípojného nosiče kontejnerů
s hydraulickým jeřábem a drapákem,
1 ks kontejneru o objemu 10 m3 a 2 ks
kontejnerů o objemu 5 m3 v rámci projektu „Zavedení separace a svoz bioodpadů v obci Metylovice“ v celkové výši
1 329 790 Kč včetně DPH.
• ZO Metylovice schvaluje Smlouvu
o dílo s firmou FORNAL trading s.r.o.
a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu viz. příloha č. 10.
• ZO Metylovice schvaluje Smlouvu
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
služebnosti inženýrské sítě a smlouvu
o právu provést stavbu se společnosti
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8,
405 02 Děčín IV–Podmokly, IČ:
24729035 zastoupenou Ing. Martinem
Bartečkem, Na Výsluní 2008, 738 01
Frýdek–Místek, IČ: 47195355 na stavbu
zařízení distribuční soustavy, zemního
kabelového vedení NN — „Metylovice
— Skarka NNk“, číslo stavby:
IP–12–8015426/2 a pověřuje starostu
obce k uzavření a podpisu této smlouvy
viz. příloha č. 11.
ODLOŽILO:
• ZO Metylovice odkládá na další
zasedání
zastupitelstva
obce
Metylovice projednání Smlouvy o dílo
s Ing. Liborem Vavříkem na realizaci
vegetačních úprav „Okolí základní
školy v Metylovicích“.

parkoviště před mateřskou školou (170 000 Kč), oprava a zateplení střechy na budově mateřské školky (407 000 Kč), dětské
hřiště v přírodním stylu (2,5 mil. Kč — dotace 2,2 mil. Kč ze Státního fondu životního prostředí) nebo spojovací krček mezi dvěma odděleními mateřské školky (krtečci a medvídci) včetně zastřešení přístupového chodníku a položení nové zámkové dlažby
(670 000 Kč). Suma sumárum do MŠ se nainvestovalo přes
5 mil. Kč. Krom toho obec každoročně přispívá na provoz MŠ
a ZŠ částkou kolem 1 200 000 Kč.

Mezi největší investiční akce nejen v tomto volebním období,
ale v celé polistopadové historií obce, bezesporu patřila výstavba
nové základní školy, která stála bezmála 29 mil. Kč a prozatím
bude hrazena z prostředků naší samosprávy.

Mimo školu a školku se dostalo i na sokolovnu. Ve spolupráci
s Tělocvičnou jednotou Sokol Metylovice se za 5,8 mil. Kč
(dotace ze Státního fondu životního prostředí činila 4,04 mil. Kč)
vyměnily okna, vstupní dveře. Stávající kotel na tuhá paliva

Další nemalé investice plynuly do mateřské školky. Byly to jednak stavební úpravy na rozšíření kapacit stávající školky na 48
dětí (1,3 mil. Kč — dotace z MAS Pobeskydí 960 000 Kč) dále pak
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400 000 Kč). A lepší informovanost občanům v celé obci zajišťuje bezdrátový rozhlas (2,4 mil. Kč — dotace ze Státního fondu
životního prostředí 2 160 000 Kč).

nahradil nový nízkoemisní plynový zdroj a vyměnila se i topná
tělesa včetně rozvodů. Současně s touto akcí se prováděla i generální
oprava osvětlení, podlahy a obkladů stěn v tělocvičně
a nářaďovně (1,4 mil. Kč — dotace z MAS Pobeskydí 988 000 Kč).

Dále se po více než 8 letech podařilo v roce 2011 dokončit
a schválit územní plán obce Metylovice (náklady 313 000 Kč —
dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 222 000 Kč).

Další největší objem finančních prostředků šel do oprav komunikací. Rekonstrukcí prošly tyto místní silnice:
— cesta v Pasekách k panu Žiškovi .......................... 2 875 000 Kč
...............................................................dotace činila 2 188 390 Kč
— cesta na dolním konci (Krpec – Vlčková)............ 1 580 000 Kč
— cesta na dolním konci — za kravínem................... 300 000 Kč
— ulice Čupovice naproti sokolovny ....................... 2 315 000 Kč
— cesta v Pasekách (celý okruh) .............................. 2 860 000 Kč
— cesta u sv. Anny .......................................................... 88 000 Kč
— cesta u kaštanu — k panu Foniokovi ....................... 95 000 Kč
— křižovatka u kaštanu................................................ 102 000 Kč
— cesta ke hřbitovu...................................................... 750 000 Kč
— cesta na Zámrklí, k panu Sulírovi, ....................... 1 050 000 Kč
k panu Heřmanovi, Tabachovi, Bedřichu Halatovi, Milanovi Bílkovi)
CELKEM .................................................................12 015 000 Kč

V obecních lesích se nejen kácelo, ale i zalesňovalo.
Zalesněno v roce 2010 — 2 700 ks smrků, 200 buků = 2 900 ks stromků
Zalesněno v roce 2011 — 800 ks jedlí, 1 500 ks buků, 400 ks smrků
= 2 700 ks stromků
Zalesněno v roce 2013 — 4 000 ks buků a 500 ks smrků — 4 500 ks stromků
V přípravné fázi se nacházejí tyto záměry:
Chodník OÚ — ZŠ
(zpracovaný projekt pro územní řízení)
Cyklotrasa nad sadem
(vydáno stavební povolení — dále jen SP)
Křižovatka na vrchovině (vydáno územní rozhodnutí a zpracovaný
projekt pro SP)
Rozšíření hřbitova
(zpracovaný projekt pro územní řízení)
Protipovodňová opatření (zahájeno územní řízení)
Sběrný dvůr
(vydáno územní rozhodnutí a zpracovaný
projekt pro SP)
Kompostárna
(vydáno územní rozhodnutí a zpracovaný
projekt pro SP)

Zaměstnanci v zeleni dostali novou techniku. Jednak to byl
zahradní traktorek (98 000 Kč — dotace z Regionálního operačního programu 90 000 Kč), víceúčelový vůz značky Multicar se
zametací nástavbou (3 865 000 Kč, dotace ze Státního fondu životního
prostředí 3 348 000 Kč) a dále pak zametač, šípovou radlici
a sněhovou frézu k malotraktoru, křovinořezy, motorovou pilu,
malotraktor VARI vše za 450 000 Kč — dotace ze Státního
zemědělského a intervenčního fondu činila 150 000 Kč.

V běhu je obnova třešňového sadu, rekonstrukce autobusových zastávek, oprava místních komunikací (u muzea,
naproti LUTA a u pana Duroně).
V úterý 26. 8. 2014 schválila Regionální rada Moravskoslezsko
82 mil. Kč na financování 15 nevyužívaných a chátrajících
nemovitostí v Moravskoslezském kraji. Mezi úspěšné žadatele
patří i naše obec s projektem na demolici stávající budovy ZŠ
v celkové hodnotě 3,8 mil. Kč (dotace z Regionálního operačního
programu 3,2 mil. Kč). Demolice se pravděpodobně naplánuje
na červenec a srpen 2015, kdy budou letní prázdniny, a hluk
strojů nebude žáky rušit při výuce. Nyní se bude moci naplno
rozjet výběrové řízení na demoliční práce.

Došlo k rozšíření vodovodní sítě u fotbalového hřiště (od pana
Duroně až po pana Mertu (330 metrů, náklady 468 000 Kč)
a k panu Wiesnerovi (554 metrů, náklady 3 520 000 Kč, dotace
z rozpočtu Moravskoslezského kraje 2 696 000 Kč). Součástí tohoto projektu bylo ještě vybudování redukční stanice u ZŠ spojené s přeložkou vedení dolního tlakového pásma u sokolovny,
za účelem navýšení provozního tlaku na patách rodinných
domů v ulicích naproti Sokolovny (Pajurkovice a Čupovice).
Zvýšit bezpečnost na hlavní komunikaci z Palkovic na Frýdlant
a Lhotku zvláště ve večerních hodinách se podařilo díky 106
novým svítidlům s vysokotlakými sodíkovými výbojkami a 4 600 m
dlouhému kabelovému vedení veřejného osvětlení (1,6 mil. Kč
— dotace z MAS Pobeskydí 998 000 Kč). Snížit rychlost vozidel
projíždějících centrem obce napomáhají dva zpomalovací semafory (600 000 Kč — dotace z rozpočtu Moravskoslezského
kraje 450 000 Kč). Větší akceschopnost místní jednotce sboru dobrovolných hasičů přináší nová cisterna značky MAN (5,8 mil. Kč
— dotace z Operačního programu přeshraniční spolupráce
SR — ČR činila 5,1 mil, Kč a z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Závěrem bych chtěl poděkovat všem občanům, kterých se
příprava akcí či jejich samotná realizace určitým způsobem
dotkla. Za jejich návrhy, kladný přístup, shovívavost a trpělivost.
Velký dík patří všem zastupitelům, jenž se podíleli na přípravě
projektů, na způsobu jejich financování, na výběru zhotovitelů
či dodavatelů, ale hlavně za schválení těchto investic. Bez nich
by plány nedostaly konkrétní reálnou podobu.
Takže do dalšího období přejme naší vesnici opět jen to dobré.
Ing. Lukáš Halata, starosta obce

Volby do zastupitelstva obce Metylovice a do Senátu Parlamentu ČR
— volič zaškrtne křížkem v rámečku před jejím názvem celou
stranu s méně než 11 kandidáty a dále označí křížkem
v rámečku před jejich jménem tolik kandidátů jiných
stran, aby celkový počet volených kandidátů byl 11
— volič zaškrtne křížkem v rámečku před jejich jmény
nejdříve jednotlivé kandidáty (méně než 11) a pak označí
křížkem v rámečku před jejím názvem další stranu

Ve dnech 10. a 11. října 2014 proběhnou volby do zastupitelstva obce a 1. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR. Ve
dnech 17. a 18. října 2014 proběhne případné 2. kolo voleb
do Senátu.
Volby se budou konat v budově nové školy v pátek od 14.00
do 22.00 hod. a v sobotu od 8.00 do 14.00 hod. Volič se musí
prokázat platným průkazem totožnosti, jinak nebude
připuštěn k volbám. Jelikož se budou konat ve stejném termínu dvoje volby, volič obdrží ve voličské místnosti 2 úřední
obálky, šedou pro volby do zastupitelstva a žlutou pro volby
do Senátu.

Listinu vloží do šedé úřední obálky a vhodí do volební urny.
Způsob hlasování do Senátu:
— volič vloží do žluté úřední obálky 1 lístek s vybraným kandidátem a vhodí do volební urny.

Způsob hlasování pro volby do zastupitelstva: volit se bude
11 kandidátů
— volič zaškrtne křížkem v rámečku před jejím názvem
celou stranu s 11 kandidáty
— volič zaškrtne křížkem v rámečku před jejich jménem
jednotlivé kandidáty různých stran v celkovém počtu 11

Volič, který se ze zdravotních důvodů nemůže dostavit do
volební místnosti, může požádat obecní úřad v Metylovicích
nebo ve dnech voleb volební komisi o hlasování do přenosné
volební urny.
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OD 31. 8. 2014
ROZŠÍŘENÍ MHD FRÝDEK–MÍSTEK
I DO METYLOVIC
Od neděle 31. 8. 2014 dochází k dalšímu rozšíření MHD
Frýdek–Místek mimo obvod statutárního města. Systém bezplatné městské dopravy budou moci nově využívat obce
Palkovice, Kozlovice, Fryčovice, Pržno, město Brušperk,
o víkendu i obec Metylovice.

Intervenční centra vznikla z potřeby pomoci lidem, kteří se
setkali s domácím násilím. Je to mnohem častější jev, než se většina lidí domnívá. Jedná se o chování, které v partnerském soužití
nebo v širší rodině u jedné osoby vyvolává strach z osoby druhé.

KOZLOVICE, PALKOVICE, METYLOVICE
Linka 860301 bude zrušena a nahrazena linkou MHD č. 4
(865004). Ta bude vedena v téměř totožné trase, avšak většina
spojů bude začínat i končit na zastávce Místek, poliklinika,
obsluhovány budou rovněž zastávky Místek, Ostravská a Místek,
Frýdlantská. Nově pak budou některé spoje linky č. 4 zajíždět
v Kozlovicích do místní části Měrkovice na zastávku Měrkovice,
transformátor. Stejně tak jako dosud na lince 860301, bude na
lince 4 ponechán u některých víkendových spojů závlek do zastávky Metylovice, kostel, čímž budou moci o sobotách
a nedělích využít linek MHD i obyvatelé a návštěvníci této obce.

Posláním INTERVENČNÍHO CENTRA Slezské diakonie
v Havířově je napomáhat svým uživatelům při řešení jejich krizové situace, kterou domácí násilí určitě je. Pracovníci intervenčního centra při své práci dodržují zásady diskrétnosti,
anonymity, profesionálního a individuálního přístupu, tolerance,
respektují rozhodnutí uživatele. Veškeré zajišťované služby jsou
bezplatné. INTERVENČNÍ CENTRUM v Havířově je jednou
z mnoha služeb nabízených Slezskou diakonií.
Mezi základní činnosti INTERVENČNÍHO CENTRA Havířov patří:
— telefonické, osobní konzultace, emaily, dopisy, doprovody.
Pracovnice Intervenčního centra Havířov jsou schopny na
žádost spolupracující organizace nebo samotného uživatele
v nepříznivé sociální situaci vyjet k osobní konzultaci i do
vzdálenějších lokalit.
— Poskytnutí sociálního a základního právního poradenství,
související s oblastí domácího násilí pro osobu ohroženou
domácím násilím. Pracovnice, konající konzultaci analyzuje
podle informací uživatele jeho situaci a s ohledem na veškeré
aspekty navrhne možnosti řešení současného stavu. Záleží
pouze na samotném uživateli, zda nabízené možnosti přijme. Pracovnice Intervenčního centra v plné míře respektují
rozhodnutí uživatele a nenutí je do určitého způsobu řešení
jeho situace.
— Pomoc při vypracování písemných žádostí a podání — pracovnice Intervenčního centra jsou schopny sepsat s uživatelem svých služeb žádosti, žaloby a návrhy předběžných
opatření podle jejich informací. Jedná se o návrhy a žaloby,
související s domácím násilím. Jedná se např: žádost
o rozvod, žaloba na zrušení společného nájmu, žaloba na
vyklizení nemovitosti, návrh na podání předběžného
opatření apod.
— Bezpečnostní plánování — pracovnice se svým uživatelem
mohou probrat bezpečnostní plán, který poslouží k zachování bezpečnosti ohrožené osoby jak v případě, kdy se
rozhodne setrvat v násilném vztahu, tak pro případ, kdy se
rozhodne ze vztahu odejít.
— Ventilace — v INTERVENČNÍM CENTRU Havířov nalezne
uživatel prostor pro vyjádření svých emocí a ventilaci, která
je v případech domácího násilí velmi důležitá. Provází uživatele procesem domácího násilí s tím, že se může na pracovnice Intervenčního centra vždy obrátit.
— Poskytování krizové intervence — pracovnice Intervenčního
centra jsou proškoleny v poskytování pomoci osobám v krizi
a jsou schopny poskytnout krizovou intervenci jak telefonickou, tak osobní.
— Služby INTERVENČNÍHO CENTRA Havířov jsou bezplatné,
anonymní, diskrétní a dobrovolné. Uživatel služeb INTERVENČNÍHO CENTRA Havířov zde nalezne bezpečné
prostředí, kde bude přijímán bez předsudků a s důvěrou.

Obyčejné jízdné placené u řidiče v hotovosti stojí 10 Kč. Jízdenka je nepřestupná.
Zelená čipová karta — tuto kartu si mohou pořídit všichni zájemci, kteří splní podmínku bezdlužnosti vůči městu
Frýdek–Místek. Pro získání je potřeba předložit: barevnou
fotografii o velikosti 3,5 × 4,5 cm, občanský průkaz, vyplněnou
žádost, potvrzení o bezdlužnosti. Cena za vystavení zelené
čipové karty včetně ročního kuponu je 300 Kč. Potvrzení o bezdlužnosti
vystavuje Magistrát města Frýdek–Místek, oddělení místních
daní a poplatků (v přízemí), ulice Radniční 1148. Zároveň žadatel na místě vyplní žádost o vydání karty a od úředníka převezme
potvrzení o podání žádosti, které bude nutné předložit při
převzetí karty a ročního časového kuponu. Vyřízení zelené
čipové karty trvá cca 15 kalendářních dnů. Úřední dny Magistrátu jsou pondělí a středa 8—17 hod., čtvrtek 8 —15 hod. Čipová
karta a časový kupon se pak vydávají v přepravní kanceláři na
autobusovém nádraží ve Frýdku–Místku, ulice Na Poříčí 3530.
Čipová karta bude vydána po předložení potvrzení o podání žádosti a zaplacení 299 Kč za čipovou kartu a 1 Kč za nabití ročního
časového kuponu na přepravu zdarma. Platnost kuponu je 365
dní, následný kupon je potřeba zakoupit opět v přepravní
kanceláři. Roční časový kupon obsahující číslo čipové karty
a dobu platnosti musí mít cestující v rámci přepravy MHD vždy
u sebe (zastrčený v obalu čipové karty).
Černá a modrá čipová karta — slouží jako elektronická
peněženka, pomocí které hradí cestující cestovné a dále ji je
možné využívat pro aplikaci časová jízdenka.
Žlutá čipová karta — je určena pro cestující nad 70 let. Cena za
vystavení žluté čipové karty je 180 Kč. Platnost karty je 1 rok,
prodloužení platnosti se provádí zdarma opět v přepravní
kanceláři.

V případě, že se některý občan obce dostal do takovéto situace,
může toto INTERVENČNÍ CENTRUM v Havířově kontaktovat
na adrese:
Opletalova 4/607, Havířov — Šumbark (vedle krytého bazénu)
Po —Pá: 8:00—16:00 hodin
tel: 596 611 239
mobil: 739 500 634
email: ic.havirov@slezskadiakonie.cz
zpracovaly pracovnice INTERVENČNÍHO CENTRA Havířov
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Spolky
SPV ženy
V letních měsících jsme hrály tenis, a to ve čtvrtky. Scházelo se nás v průměru 6. Léto jsme si ještě zpestřily dvěma výlety do
lázeňských měst. V červenci jsme zajely do Karviné za naší Ivou a v srpnu do Luhačovic za Libou. Oba výlety byly velice zdařilé.
Dne 12. července 2014 proběhly oslavy 715 let obce Metylovice. Některé naše ženy se podílely na závěrečném vystoupení a taky si zasoutěžily, hájily barvy sportovního klubu a vůbec ne špatně :—D. Patří jim za to dík.
Od září již opět cvičíme v tělocvičně a to vždy v úterý od 19.30 hod.

Karvinské lázně

715 let obce — tanec

Luhačovice — vyhlídka z hotelu Palace

715 let obce — soutěže

Luhačovice

715 let obce
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Soutěž netradičních družstev
V sobotu 16. srpna se na zahradě manželů Kahánkových
v Metylovicích uskutečnil již 22. ročník hasičské soutěže netradičních družstev. Předpovědi počasí byly poněkud nejisté, ale v 15
hodin proběhlo rozlosování startovních pořadí a můžeme jít na věc.
Nejprve se představí na zkrácené trati dvě naše žákovská
družstva. Mladší žáci coby Bojovníci a starší žáci jako Hasiči po
ránu. Zároveň byly představeny nové žákovské dresy, o jejichž
pořízení se přičinil pan Přemysl Mališ.
Po útocích mládežníků už následuje sedmnáct družstev
dospělých. Loňské vítězství obhajují Šiguti, ale na paty se jim
pokoušejí šlapat Bílci, ulice Čupovice nebo Zdravotníci. Některým družstvům ke konci soutěže sice jejich útoky znepříjemňoval déšť, který ale s posledním týmem ustal a na
posoutěžní rozbory výkonů u stánků s občerstvením nám už
počasí opět přeje.
Třetí místo obsadili fanoušci českého zneuznaného génia,
Cimrmani. Ještě o jednu příčku výš se umístili Děláme zahrady
a letošními vítězi se staly Staré děti. Jedná se o naše bývalé
žákovské družstvo. Někteří z nich již startují v mužské a ženské
kategorii, jiní se od metylovského týmu zatoulali dál, ale opět se
spojují na „netradičce“.
Déšť nás sice letos lehce potrápil, přesto si myslím, že byl i tento ročník Soutěže netradičních družstev opět vydařený. Nezbývá,
než se těšit na další.

ku–Místku bude za Metylovice do 30. 6. 2015 hrát Jiří Uherek
a do konce roku 2014 Ondřej Sztuchlík (Staré Město). Z Dobré
máme na půl roku půjčeného útočníka Františka Végha.
Z dorostu přešel do mužů Libor Rusina a nově se do Metylovic
zaregistroval Daniel Veselý s Filipem Červenkou. Na Ostravici
přestoupil Adam Platoš a na roční hostování odešel do Palkovic
Patrik Burda.
Mužstvo sehrálo přípravný zápas s Vojkovicemi 6:2 (3× Végh,
Veselý, Šlachta, Janíček) a se Staříčem 4:2 (2× Slanina, Végh,
Hradil). Poté však smolně prohrálo doma první mistrovské
utkání s Ostravicí 1:2 (Végh). Při střelecké chuti však byli hráči
v pohárovém klání s Kunčicemi p/O 7:0 (2× Végh, 2× Hradil, Pergler, Janíček, vlastní). Následné utkání v Neborech bylo odložena
a tak se na další týden potkalo doma s Baškou, v němž
Metylovice zvítězily 3:2 (3× Végh). Bohužel se však objevila
zranění. Po prvním utkání laboruje s kolenem Otakar Kulhánek
a po zápase s Baškou taktéž kvůli poranění kolene nedohrál
Karel Hradil, který se tak přidal k dlouhodobě zraněnému Romanu Hadámkovi.
Věřme, že zraněných, na rozdíl od mistrovských bodů, již nebude
přibývat.
Lukáš Halata, SK Metylovice
Volejbal SK Metylovice
Skončil soutěžní rok 2013/2014, kdy nám družstvo kadetek
(mladších dorostenek) udělalo největší radost, když skončilo
celkově na 3. místě v Severomoravském krajském přeboru, za
děvčaty Ostravy a Frýdku –Místku (z 28 zápasů 20 vítězství — 8
porážek, sety 66:28) a postaralo se tak o nejlepší umístění děvčat
v historií metylovského volejbalu.
Děvčata pokračovala ve výborných výsledcích pod vedením
trenéru J. Farného a P. Suchana i v letních turnajích, kdy už v kategorií
juniorek (starších dorostenek) nejdříve na domácím 23. ročníku
dortového turnaje mládeže, hraném 24. května, obsadila z 9. účastníků 3. místo za juniorkami Sokola Frýdek a Fatry Zlín.
Na dalším turnaji ve Frýdlantě, konaném při příležitostí
Frýdlantských sportovních her získaly dokonce 2. místo a pěkný
pohár, při účasti celkem 11 družstev dorostenek.

START DO NOVÉ FOTBALOVÉ SEZÓNÝ S NOVÝMI TVÁŘEMI
Po úspěšné záchranářské práci vstoupilo mužstvo mužů SK
Metylovice do nové sezóny 2014/2015 se značně obměněným
kádrem. Na trenérskou lavici usedl Arnošt Uherek z Bašky, asistenta mu dělá Lukáš Halata a vedoucím zůstává Pavol Zelenák.
Aktivní hráčskou kariéru ukončil Jaromír Němec a Martin Šimek.
Za prací do ciziny odletěl Matěj Fulnek a do Palkovic se z hostování vrátil František Musil. Naopak o další rok prodloužili hostování Karel Hradil, Josef Pergler (Frýdlant n/O) a Jan Šlachta
(Fryčovice). Další nové tváře přišly na hostování z Bašky —
Stanislav Galuszka, Miroslav Bukovjan a Jiří Janíček. Z Frýd-
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Další pohár za 3. místo získalo v turnaji Mikroregionu Frýdlantsko a Beskydy, hraném na domácích kurtech 7. června na
turnaji smíšených družstev, kde nás reprezentovali naši dorostenci a dorostenky.
Pouze na turnaji dorostenek v Raškovicích jsme nepostoupili
ze skupiny, když jsme byli nalosováni k extraligovým juniorkám
Ostravy a extraligovým kadetkám Frýdku a skončili ve skupině
jen s jedním vítězstvím na 3. místě.
Volejbal letos slaví 85. let od založení prvního volejbalového
oddílu v Metylovicích, který byl jeden z prvních v širém okolí,
o čemž svědčí zápisy v Kronice volejbalu již z roku 1929 , kdy se pod
vedením Bohumila ( Miloše ) Čupy hrály první volejbalové zápasy.
Na konci prázdnin, v neděli 24. 8. 2014 se konala největší
letošní událost tradiční, letos již 60. ročník Memoriálu M. Čupy
a M. Bílka ve volejbale mužů, na který dorazilo 13 družstev.
Bohužel nepřízeň počasí předčasně ukončila boje o putovní pohár. Někdo však vyhrát musel tak kapitáni všech družstev losovali konečné pořadí. Na třetím místě se umístili domácí borci
„METYLOVICE B“, druhou příčku obsadilo přespolní družstvo
ŠSK MUŽI a první, zlatou příčku, obsadili opět domácí borci
METYLOVICE „A“ .

než přijmou sedavý a pasivní způsob života. Pohybově pasivní
rodiče byli rovněž pasivní už ve svém dětství. Životní styl
a návyky jsou často přenášeny z jedné generace na druhou.
Každý třetí školák má problémy s držením těla
Pokud chcete zajistit zdravý vývoj vašeho dítěte a zabránit
vzniku zdravotních potíží v dětství i dospělosti, vyplatí se dodržovat několik preventivních zásad. Ty se týkají například
výběru správné obuvi, vhodné školní aktovky, péče o její váhu,
ale také správného sezení ve školní lavici nebo doma.
Pozor na váhu školní brašny
Váha školní tašky by neměla přesáhnout 10% hmotnosti
dítěte. Problémem je, že řada dětí nosí na zádech mnohem více.
Z toho pramení některá zdravotní rizika. Kvůli přetěžování se
mohou u vašeho dítěte objevit bolesti hlavy, páteře nebo následně
i skolióza. Pokud již dítě těmito zdravotními problémy trpí,
nevhodná nebo příliš těžká školní taška rozvoj těchto komplikací
podpoří. Jestliže vaše ratolesti mají bolesti zad již v dětství, je
vysoce pravděpodobné, že je budou trápit i v dospělosti. Řešit se
to dá pomocí rehabilitačních programů, ale důležitější je
samozřejmě i samotná prevence.

Nadále zveme všechny zájemce z řad mládeže k pravidelnému sportování v našich družstvech. Od 8. 9. 2014 se začne opět
trénovat v tělocvičně a to každé pondělí a čtvrtek od 16:30 dle
věkové kategorie.
Lumír Hajdušek

Zásady správného sezení
Děti tráví v lavici mnoho času. Po návratu domů pak rády
vysedávají dlouhé hodiny za počítačem, hrají hry nebo komunikují na sociálních sítích. Zásady správného sezení ve škole
mají kontrolovat učitelé, doma však musíte dohlédnout na své
dítě sami. V opačném případě se u dětí mohou objevit bolesti
šíje nebo zad. Základem je správná židle. Dítě by na ní mělo
sedět tak, aby se nohy dotýkaly země. Dolní končetiny by přitom
měly být rozkročeny na šířku pánve, držení trupu, hlavy a páteře
by se mělo co nejvíce přiblížit vertikále.
Pokuste se v dětech vybudovat návyk na správné sezení.
Jednoduchá prevence přináší často ty nejlepší výsledky, které
jdou ruku v ruce s přirozeným pohybem dětí. Dopřejte jim proto
vhodnou pohybovou aktivitu v rámci zájmových školních a mimoškolních činností a sport.
Bc. Lucie Vrbová

Pohybem ke zdraví
To, že je pravidelná pohybová aktivita součástí zdravého životního stylu, asi nikdo nepochybuje. Neustále se mluví o tom,
že pokud chceme být zdraví a být aktivní do vyššího věku, měli
bychom se nejen zdravě stravovat, ale také vyhledávat každý
možný pohyb.
Rodiče by měli povzbuzovat spontánní pohyb svých dětí, při
kterém dochází k přirozenému rozvoji pohybových schopností
ruku v ruce s mentálním rozvojem. Děti si pak na pohyb velmi
rychle zvyknou, přijmou jej jako součást svého života ještě dříve,
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Okénko do historie

Dvanáct dnů uplynulo a už mně odvolávala morální povinnost. Šel jsem se rozloučit se známými a sousedy. Zašel jsem i ku
kmotřičce Anně Halatové, poptat se po chlapcích, abych se
dověděl, co píší a jak se jim vede. Byli na vojně všichni tři.
Měla radost, že si může někomu postěžovat a dala mi na rozchodnou pěkný kus uzeného špeku. Až mně to bylo hanba vzít.
Nakonec jsem poděkoval a vrazil jej do kapsy pláště. Když jsem si
doma už sbalil vojenský tlumok, vstoupila tětka Roziňočka,
manželka Tomáše Bílka č.p. 42. Přinesla mi na cestu bochník
domácího chleba. Byla prý za synem Františkem a až si zaplakala,
když viděla s jakou dravostí se zakousl do domácího chleba.
Když odešla, rozkrojil jsem bochník na polovic, rovněž
i darovaného špeku jsem polovic nechal doma. Na cestu jsem
toho měl dost a na frontě mi jistě jíst dají. Zato doma se budou
těžce protloukat do nové sklizně.
Z domova se mi odcházelo těžce. Už jsem věděl, do čeho jdu.
Bez nehody jsem se dostal pozdě v noci na kopec. Můj oddíl byl
v zákopech, v baráku leželi jiní lidé. Rožnul jsem zápalku a našel
si volné místo blízko dveří. Sotva jsem se zbavil tlumoku a chystal
se lehnout, otevřely se dveře. Vešel voják a hned začal klít, když
viděl, že jeho místo je obsazeno. Byl někde ve vedlejším baráku,
kde měl asi v kartách smůlu a nyní si zlost vybil na mně. Našel
jsem si jiné volné místo a než se dotyčný uklidnil, už jsem spal.
Ráno po předepsaném raportu jsem nastoupil do zákopů.
Čekalo mne nepříjemné překvapení. Můj dosavadní znyufira
odešel do nemocnice a místo něho sloužil nějaký německý
kaprál, kterému jsem nebyl po chuti. Místo zběhnuvšího kamaráda Koudelky se objevil na jeho místě mladý štýrský Němec.
A tak jsem si nemohl na ubikaci promluvit po našemu. A do třetice!
Co jsem byl na dovolené, byl náš prapor týden dole se vyčistit
a odpočinout a v zákopech prý zde byl nějaký oddíl Maďarů. Ti
nám to zde zaneřádili!
V noci po hlídce jsem ulehnul do kouta palandy v kaverně.
Třebas jsem nebyl ještě po včerejšku vyspaný, neusnul jsem. Jako
bych lehl do mravenčího kopence. Za těch čtrnáct dní jsem
trochu odvyknul a teď se ty maďarské vši na mne vrhly. Po chvíli
jsem vyskočil, strhl ze sebe košili a při sporém elektrickém
osvětlení ji podrobil prohlídce. Vybíral jsem ty největší a házel je
na do červena rozpálená kamínka. Když jsem jich spálil třicet
šest, zabylo mi špatně od žaludku a večerní káva šla ven.
Popadl mne bezmocný vztek. Doma rodiče a sourozenci bídně
živořili a já tu musel žít v takovém prostředí. Proč? Kvůli komu?
Slzy mi vstoupily do očí a pobrečel jsem si. Té noci pozbyl jsem
poslední zbytek solidarity s Rakouskem. Stal se ze mne voják ulejvák.

Z pamětí Ondřeje Lepíka
Morálka vojska upadala.
Několik vojáků už zase zmizelo beze stopy. Mezi jinými
i můj kamarád Koudelka. Začal jsem zkoumat okolí, abych
zjistil, kam a jak se ztrácejí.
Nedaleko našeho stanoviště se
táhla z kopce dolů úžlabina.
Zavál ji sníh, ale když sesednul, vytvořilo se v ní koryto,
přitom drátěné překážky
zůstaly stále hluboko pod
sněhem. K italským zákopům
to bylo 50 až 70 metrů. Stačilo
si sednout na smotaný plášť
nebo deku. Ta byla drsnější
a proto vhodnější, protože zpomalovala jízdu. Jedna, dvě minuty rychlého sjezdu a adié Austria.
Moje domněnky se potvrdily, když u první střílny umístili
strojní pušku, aby se postarala o patřičný doprovod pro vlast
opouštějícího vojáka. Dezertér samozřejmě obsluhu strojní
pušky o nástupu jízdy neuvědomil a tak série výstřelů pravidelně zarachotila ve chvíli, když prchající si už podával ruku s novými známými. Největší pobouření u velitelství praporu a značnou škodolibost u nás v zákopech vyvolalo jednoho rána
hlášení, že zmizel i jeden sanitář, polský Žid. I u Němců vzbudila jeho odvaha obdiv. Brzy na to se nechalo velitelství praporu
slyšet, že půjdeme opět z kopce dolů na oddech. Ti, kteří byli
u vojska už více jak rok dostali dovolenou, o které po příchodu
na frontu nepadla ani zmínka.
A opravdu! Za několik dní bylo mně a ještě několika dalším od
naší kompanie sděleno, že se vyhovuje naší žádosti a uděluje se
nám čtrnáctidenní dovolená. Teprve doma jsem se dověděl, že
důstojný pán Maršálek napsal mým rodičům žádost, aby mi
byla udělena zemědělská dovolená.
Hned druhý den po obědě jsem si to natíral z kopce dolů
k městečku, kde byla stanice dráhy. Protože jsem si pospíšil, podařilo se mi nasednout do vlaku, který jel přímo do Vídně a dorazil tam ještě před půlnoci. Až jsem se divil, jak jsem se všude ve
Vídni domluvil česky. Díky tomu jsem dorazil včas na Severní
nádraží, odkud za několik minut odjížděl vlak k Břeclavi. Za
prvního ranního rozbřesku jsem už v Hulíně přesedal do Frýdlantu. Do kupé vešel ještě jeden voják, ale nevěnoval jsem mu
pozornost. Teprve v Meziříčí, když se už úplně rozednilo, obrátil
se voják ke mně s poznámkou, že by mne měl znát. A už jsem ho
poznal i já. Byl to Ščepanda od školy. Šli jsme do dědiny
společně.
Byl právě Zelený čtvrtek. Přišel jsem domů a tam — zavřeno.
Na zaklepání mi otevřel čtrnáctiletý bratr Josef. Nepoznal mne.
Vecpal jsem se do světnice. Kupa menších bratrů a sester mne
bázlivě okukovala. Sundal jsem tlumok a uložil ho i s puškou do
kouta a prohlásil, že tam už zůstanu. Ti mladší se dali do pláče.
Nejstarší Josef si mne podezřívavě prohlížel a vypadalo to, že
každou chvíli vyrazí ven. Vždyť měl poručeno, aby nikoho do
chalupy nepouštěl.
Ale otevřely se dveře a vstoupila matka. Dospělí byli v kostele.
A tak se vše vyjasnilo. Sourozenci mne obklopili a podrobili moji
osobu i baťoh důkladné prohlídce. A těch dotazů, které se na
mne sypaly ze všech stran. Bohužel na uvítanou jsem nic nedonesl, jen skrojek vojenského chleba a pár sucharů.
Přes jejich radost z mého příchodu, i přes nadcházející svátky
jsem cítil v chalupě válečnou dobu. Ve stavení jsem viděl
naprostý nedostatek. Urodilo se málo obili i brambor, navíc se
ještě z toho mála muselo něco odevzdat. Až se zamnoží na poli,
co se bude jíst do sklizně? Ani zabijačka letos nebyla. „Budu se
musit podívat někam dále na Moravu za živobytím, z veřejného
zásobování nám nechtějí nic dát, máme prý vlastní pozemek“,
staral se otec.
Po kupačkách jsem chodil s Franckem Kupčou. I do Palkovic
jsme odpoledne zašli. Ani jsem si nevšiml, jak do své řeči
vkládám cizí slova, jak jsem na to byl u té vojenské sebranky
zvyklý. Však si vzpomínám, jak se Kupča na mně nechápavě
podíval a nakonec mi to vytkl. Na poli se ještě nedalo pracovat.
Bylo mokro, sníh teprve zmizel. Pouze několik stromků ze školky
jsem vysadil na pevné stanoviště.

70 LET OD DOPADU AMERICKÉHO LETADLA
DO METYLOVIC
Před několika dny uplynulo jedno smutné výročí. Je to již 70
let od chvíle, kdy byl sestřelen americký bombardér, který
v závěru svého letu dopadl do naší vesnice. Vyžádal si dva mladé
lidské životy. Krátce si připomeňme, co se vlastně stálo.
V roce 1944 již bylo jasné, že válka dříve nebo později skončí
porážkou Německa. Rychlý postup Rudé armády na východní
frontě a vylodění spojenců v Normandi tomu nasvědčovalo.
Mezi novými válečnými strategiemi novou bylo i větší nasazeni
strategických bombardérů k masivním leteckým útokům na cíle
v samotném Německu a okupované střední Evropě. Cílem bylo
omezit výrobu pohonných hmot a ničení dopravních tras a infrastruktury.
Koncem srpna 1944 byla cílem bombardování spojeneckého
letectva Ostrava. Na seřaďovacím nádraží tam stálo velké
množství vlaků s cisternovými vozy, které byly určeny pro východní frontu. Dalším cílem bylo oslabit válečnou výrobu.
Letadla vzlétala z několika letišť v jižní Itálii.
Byl 29. srpen 1944. Krásný horký prázdninový den s blankytnou
oblohou.
Pro nálety na Ostravu a východní Maďarsko (Szölnok) ten den
vzlétlo 599 bombardérů a 294 stíhaček k ochraně těchto bombardérů. Devět amerických bombardovacích letadel, typu Boeing
B 17 Flying Fortress (Létající pevnost), se však již od startu
opozdilo, nedokázalo udržet nacvičenou obrannou formaci
a oddělilo od mohutného leteckého svazu. To se jim stalo osudným. Zaváhání amerických letců využilo německé letectvo. Na
osamělou skupinu 9 strojů zaútočilo, po půl jedenácté, šedesát
pět německých stíhacích letounů Messerschmidt Bf 109 a dvacet
čtyři Focke–Wulfů Fw 190. V nerovné bitvě, která v následujících
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Hořící letoun, řízený autopilotem, kterému se podařilo ještě
zhruba 20 minutách probíhala v prostoru nad Bílými Karpaty,
předtím pravděpodobně odhodit skoro všechny bomby,
bylo zničeno 8 amerických letadel. Ty se zřítily poblíž slovenské
havaroval o několik minut později v lesním porostu na úpatí
vesnice Nová Bošáca a na Moravě u Výškovce, Šanova, Krhova,
Ondřejníku v katastru obce Metylovice. Bylo to v lokalitě Jedličí,
Přečkovic, Kašavy, Liptálu a Metylovic. K zemi se kvůli technickým
nedaleko zastávky u Cvička, poblíž silnice do Lhotky, kde těsně
problémům poroučel i letoun B — 24 Liberator a dopadl u slovenpo dopadu explodoval a zčásti shořel.
ské obce Luborča. Jedna poškozená B — 17 nouzově přistála
Dopad kouřícího letadla, vydávající hrozivý zvuk, viděli v dopoledu maďarské obce Környe–Kömlöd při pokusu o návrat na italskou
ních hodinách i mnozí metylovští občané, kteří se u hořícího
základnu. Tato přestřelka později dostala název Letecká bitva nad
trupu střetli s přijíždějícími Němci, pátrajícími po parašutistech.
Bílými Karpaty a byla největší nad územím Protektorátu.
Jinak nálet na Ostravu dne 29. srpna 1944 nedopadl jednozZe 100 členů posádek zničených bombardérů jich 41 zahynulo,
načně. Ostravané byli na přelety amerických bombardéru
55 upadlo do německého zajetí, 3 se dostali na Slovensko
přivykli, neboť často byl bombardován průmyslový jih Polska.
a odtud později zpět do Itálie. Jednoho letce ukrývala česká rodiNikdo netušil, že cílem bude samotná Ostrava, konkrétně nána, až do konce války.
draží v Přívozu a Vítkovicích, kde byly připraveny vlaky s pohonMrtví letci byli po válce exhumování a jejich tělo převezena na
nými hmotami a vojenským materiálem pro východní frontu.
hřbitovy a USA a západní Evropě.
Nálety byly zaměřeny také na zničení rafinerií na výrobu syntetRovněž letadlo, které později dopadlo do katastru obce
ického benzínu a nafty, Vítkovické železárny, šachty a rafinerii
Metylovice, bylo někde nad Slavičínem, na moravsko–slovenv Bohumíně. Spojenci tak chtěli co nejvíce oslabit válečnou
ském pomezí, zasaženo kulometem z německé stíhačky. Po
výrobu Německa.
zhruba půlhodinovém pokračujícím letu ve směru na Ostravu
Vlny bombardérů směřovaly od Výškovic přes Zábřeh,
byla již nad Beskydami situace kritická. Letadlu šel jen jeden ze
Vítkovice Moravskou Ostravu k Přívozu a dále k Bohumínu.
4 motorů a ztrácelo výšku. Závěr letu byl víceméně ve spirále. Byl
Vzhledem k obavám z protiletadlové obrany, letadla shazovala
vydán rozkaz k opuštění letadla. Všech deset členů osádky posvíc než tisíc bomb z velké výšky, což mělo vliv na přesnost. A tak
tupně opustilo stále letící, ale rozstřílený bombardér s některými
bylo kromě plánovaných vojenských cílů zasaženo i centrum
již zraněnými letci.
města a příměstské obytné čtvrti. Dost bylo zničeno hlavní
Nejasná je smrt prvního parašutisty, horního střelce
náměstí, poničen byl i známý obchodní dům Bachner (později
a mechanika Irvinga Katze. Doskočil či dopadl v obci Čeladná
Horník). Dodnes jsou v centru propoblíž tamní Sokolovny. Nyní je tam
luky po vybombardovaných domech.
golfové hřiště. Oficiální verze, kterou
Mnoho
Ostravanů
zemřelo
zastávali američtí piloti byla, že jej
v zábřežské vilové čtvrti, nepřežilo ani
Němci zajali živého, když si sundával
hodně dělníků v Železárnách
padák. Odebrali mu vše, co měl a pak
a dalších podnicích. Další pohřbily
jej tloukli pažbami pušek. Mezitím
trosky domů v centru. Více než sto
přijelo nákladní auto s dalšími volidí zahynulo v okolí Ostravy. Bilance
jáky a ti odehnali sbíhající se civilisty.
náletu byla děsivá. V samotné Ostravě
Letce naložili na korbu náklaďáku
zemřelo 409 lidí, stovky raněných.
a odvezli někam do Frenštátu. Je také
123 domů bylo zcela zničeno, další asi
možné, že byl zastřelen pro svůj žitisícovka částečně. Bez přístřeší
dovský původ.
zůstalo 1 256 lidí.
Druhá varianta, pravděpodobnější
A právě do této atmosféry hrůzy
je, že parašutista dopadl na zem již
a děsu přivážejí gestapáci některé zamrtvý. Příčinou měla být skutečnost,
jaté piloty ze sestřeleného letadla do
že tělo po výskoku z letadla dopadlo Americký letoun B-17 G, rozpětí 37 m, délka 25 m
Ostravy, vozí po městě a ukazují je
na zem bez padáku. Svědčí o tom
nešťastným obyvatelům, kteří právě přišli o své nejbližší
četná svědectví čeladenských občanů zachycena do Obecní kropříbuzné a bydlení nad hlavou, jako viníky této tragédie. Zajatci
niky těsně po konci války.
jsou Němci biti, mučeni a jinak trápeni a ponižování. Je s nimi
Ti vypovídali, že se mu sice padák otevřel, ale nárazem větru
zinscenován soud a předvedeni před domnělou popravčí četu.
po otevření padáku se bohužel tělo tohoto seržantu vysmeklo
Letci později přiznávají obrovské duševní strádání. Všech 8 zanejen z upínacích popruhů padáku, ale i z kombinézy. Právě na
jatých letců později odvezli do německých zajateckých táborů,
Čeladné u staré zaniklé stolárny dolétl padák bez parašutisty jen
kde se ve velkých útrapách dočkali konce války. Za zmínku stojí
s prázdnou kombinézou s jednou kožešinovou botou. Po
připomenout, že všichni tito američtí vojáci byli mladí kluci ve
dopadu těla na zem, němečtí vojáci okradli zdevastované tělo
věku 22 — 28 let.
o hodinky, prsteny a zlatý řetízek s medailonkem.
Někteří z těchto sestřelených vojáků se po více než padesáti
Ostatky byly odvezeny do Frenštátu a tam byl voják na okraji
letech vrátili v rámci vzpomínkových akcí do České republiky na
města v neoznačeném hrobě, nahý, bez veškeré identifikace
místa, kde na druhém konci světa, nasazovali své mladé životy
a bez rakve pohřben. Dnes je tam poblíž železniční trati park.
a zdraví za vítězství nad fašismem.
Na místě doskoku, či dopadu na nynějším čeladenském golVelitel sestřeleného letounu 1. pilot Wiliam T. Garland
fovém hřišti má seržant Katz kamenný pomník.
s manželkou navštívil Metylovice v roce 1994. Dnes již nikdo
Do prostoru obcí Nová Ves, Malenovice a Baška postupně
z účastníků tragického letu nežije, byť se mnozí dožili velmi
dopadlo dalších 7 amerických letců, kteří stihli vyskočit
vysokého věku.
padákem z letadla. Ty zajal stíhací oddíl pořádkové policie (JagdVíce se o problematice sestřeleného letounu můžete dočíst
kommando) nebo se vzdali. Mnozí byli zraněni.
v čerstvě aktualizovaném vydání brožury POSLEDNÍ LET
V hořícím letadle zůstali dva poslední letci. Velitel letadla
AMERICKÉHO BOMBARDÉRU č.118 od autora Stanislava Tofla.
kapitán Wiliam Garland a seržant Russell I. Payne, který byl za
Doplnění některých dalších faktů, údajů, informací a barevných
letu těžce postřelen. Kapitán jej ošetřil a krvácejícího polomrtvého
fotografií provedl vojenský znalec, regionální badatel,
pilota vyhodil na padáku z letícího letadla. Američan dopadl
aeroarcheolog a majitel muzea v Šanově pan Michael Žitník.
těžce raněn na palkovské straně Čupku, asi 300 m od Hlaváčova
Čtivou brožuru popisující poslední půlhodinu letu nešťastpotoku na Kútách, kde krátce po dopadu zemřel. Nedá se vyného bombardéru si můžete zakoupit na Obecním úřadu
loučit ani to, že byl zastřelen Němci, kteří měli právě
v Metylovicích, v Muzeu Metylovice či v TJ Sokol. Cena je 65 Kč.
v Palkovicích cvičení a po letícím parašutistovi stříleli. Dnes je
kousek od tohoto místa postaven malý památník, který v roce
Na počest 70. letého výročí Letecké bitvy nad Bílými Karpaty
2007 nechala zhotovit obec Palkovice. Ostatky amerického pibyly ve dnech 29. 8. — 31. 8. 2014 velké vzpomínkové akce
lota, levého bočního střelce, Russella I. Payna, byly v roce 1944
v místech spjatých s touto bitvou (např. Nemšová, Slavičín,
pohřbeny v Palkovicích. V roce 1946 byly exhumovány,
Bojkovice, Šanov). Záštitu převzal Zlínský kraj a místní samopřevezeny do USA a znovu pohřbeny na Arlingtonském národspráva. Programu se zúčastnili američtí váleční veteráni, rodinní
ním hřbitově ve Washingtonu, kde jsou pohřbeny významné
příslušníci padlých letců, zástupci armády Spojených státu amerických,
osobnosti amerických dějin a vojáci, kteří padli v boji za vlast.
amerického velvyslanectví v Praze a další veřejní činitelé. Akci
Naposled vyskočil z letounu sám kapitán. Dopadl
podpořila i Armáda ČR.
v Hodoňovicích v lokalitě Kamenec. Byl rychle zajat.
Milan Hajdušek

11

Inzerce

PRÁVĚ V ZÁŘÍ U NÁS...

PRAMOS, pobočka Ostrava, Výstavní 11/123, Ostrava-Vítkovice
telefon: 596 782 067, e-mail: ostrava@pramos.cz
více informací na www.pramos.cz

Dal'í informace najdete na www.palenicefm.cz nebo na telefonech:
602 960 052, 723 312 298, 558 431 700

mo&nost odb%ru destilát" sto#en!ch
v lahvích ( + 10,- )
v!kup ovoce (jablek, hru'ek a 'vestek) –
aktuální cena bude v&dy oznámena.
zesta$ení destilátu ultrazvukem

Také nabízíme:

Ceny jsou uvedeny v#etn% spot$ební dan%,
DPH a likvidace odpadu.

Cena za vypálení z va$eho vlastního kvasu
140,-/ litr 50% alc
Cena za zpracování a vypálení z dodaného
ovoce
145,-/ litr 50% alc

Za dovezen!ch cca 10 kg jablek, 12 kg $vestek
nebo 14 kg hru$ek si za 30 dn% odvezete 1 litr
50% jablkovice, slivovice, hru$kovice a zaplatíte
jen 145,- K&.

za#ne p$ijímat ovoce k v!rob% destilátu a
vykupovat od 4. srpna 2014
v"dy od pond#lí do pátku od 8.00 do 17.00
hodin a v sobotu od 8.00 do 12.00 hodin.

PÁLENICE VE FR!DKU – MÍSTKU
se sídlem v b!valém SELIKU
(Pion!r" 839) v MÍSTKU

Výrobky těchto partnerů u nás nakoupíte výhodněji.

OBCHODNÍ CENTRUM OSTRAVA,
Provozní 5560, 722 00 Ostrava-Třebovice, tel.: 596 940 640
ředitel obchodního centra Bc. Pavel Merenda, mobil: 725 675 606
www.coleman.cz
prodáváme i na internetu - http://e.coleman.cz

Váš poradce: David Richtar, mobil: 725 675 611
Tel.: 725 346 481, 725 346 490
www.drevostavbystrechy.cz

ZREALIZUJEME VÁM STŘECHU
DLE NEJVYŠŠÍCH STANDARDŮ
KOMPLETNÍ
ŘEŠENÍ
PRO VAŠI
STŘECHU
• Betonové střešní tašky
k
• Keramické střešní tašky
• Solární sety a komponenty
• Nadkrokevní tepelná izolace BramacTherm
• Okapový systém StabiCor
• Originální střešní doplňky
• Kompletní servis
• Nadstandardní záruky

Nezapomkvealňitnít,ena: míru šitá řešení
m
ceny.
Poskytujeme vá
u, za přijatelné
gn
si
de
m
ní
iv
v exkluz

www.bramac.cz

lo
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Aby
Aby naše děti
mohly dý
dýchat!
chat!
využít 20 let
Hodlám využít
zkušeností v cestovním
zkušeností
cestovním ruchu
pro zdraví
zdraví našich dětí.
pro
Podpořte Jiřího Hájk
a do Senátu
Hájka
10. a 11.
10. Volební obvod Frý
dek-Místek
10.
11.10.
Frýdek-Místek



VÍC,NEŽSIMYSLÍTE

VÁŽENÍOBANÉMETYLOVIC,
StranaTOP09pƎedstavujekonzervativníademokratickoustranuspolupracujícísesdružením
Starostƽobcí.Sestavilijsmeproletošníkomunálnívolbytým,složenýzosobbezpolitické
pƎíslušnosti a ve své ēinnosti budeme klást dƽraz na poƎádek, rozvoj, slušnost, aktivní
pƎístupauplatŸováníprincipuodpovĢdnostiaotevƎenostivƽēinašimspoluobēanƽm.
NašímcílemjeharmonickýdlouhodobýrozvojMetylovic,kdespoleēnĢžijemeakdekaždýz
nás mƽže nejzƎetelnĢji vnímat jakoukoliv zmĢnu. Jsme otevƎeni konstruktivním názorƽm a
námĢtƽmvšechspoluobēanƽ.
Detailní program byl/je rozeslán do vašich poštovních schránek a mƽžete se sním také
seznámitnanašichwebovýchstránkách,kdebudetemocinalézatinformaceonašíēinnosti
adƽležitýchskuteēnostechvobci.
VĢƎíme, že v Metylovicích žijí lidé, kterým není lhostejné, jakým zpƽsobem se bude naše
obecrozvíjetabudouochotninásvnašípráciaúsilípodpoƎit.



P\IJTEKEKOMUNÁLNÍMVOLBÁMVE


DNECH10.–11.\ÍJNA2014ADEJTENÁM

SVpJHLAS.D
KUJEME!

ZdravýrozumdoSenátu
Pod tímto heslem kandiduje za TOP 09 Slavomír Baēa. Je aktivním zastupitelem obce
Palkovice a pracuje jako agronom vespoleēnosti Beskyd Agro. Jeho program je založen na
podpoƎezdravéhoživotníhostylu,pohybuasportudĢtíimládeže,naochranĢzemĢdĢlského
pƽdníhofondunebopodpoƎezdravýchpotravinmístníhoēiregionálníhopƽvodu.S.Baēaje
zároveŸpƎipravenprosazovatzájmyMetylovicnanejvyššíúrovni.Suvedenýmprogramem
seztotožŸujemeavĢƎíme,žehorovnĢžsvýmhlasempodpoƎíte.
TýmmístníorganizaceTOP09vobciMetylovice
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