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Vánoce, Vánoce pfiicházejí,
radosti nám v‰em pfiiná‰ejí,
chvíle pohody a dárkÛ,
klidu pfii proÏívání svátkÛ.
Plno filmÛ v TV bûÏí,
tak dobfie se u nich leÏí,
je‰tû s talífiem cukroví,
uÏíváme si vánoãní pohody.
Zastupitelstvo obce a zaměstnanci obecního úřadu přejí všem občanům
klidné a láskou naplněné vánoce a v novém roce pohodu,
toleranci, radost a hlavně pevné zdraví.

Info pro občany
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE METYLOVICE
ZE DNE 22. 9. 2014
SCHVÁLILO:
• ZO Metylovice schvaluje vyhlášení
záměru na prodej části obecního
pozemku parc. č. 283/2 v k.ú.
Metylovice.
• ZO Metylovice schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti cesty na
pozemku parc. č. 283/2 v k.ú.
Metylovice se společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s., se sídlem 28. října 1235/169,
709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČ:
45193665, za účelem přístupu a příjezdu k pozemku parc. č. st. 776 v k.ú.
Metylovice a pověřuje starostu obce
k podpisu smlouvy o zřízení služebnosti cesty viz. příloha č. 2.
• ZO Metylovice schvaluje uzavření Smlou-

vy o nájmu plynárenského zařízení
č. 9414003015/182840 s RWE GasNet,
s.r.o., Klišská 940, 401 17 Ústí nad
Labem, IČ: 27295567 a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o nájmu
plynárenského zařízení viz. příloha č. 3.
• ZO Metylovice schvaluje Kupní smlouvu se společností OASA COMPUTERS
s.r.o., Razinova 1574/3, 700 30 Ostrava
– Zábřeh, IČ 18050638, na dodávku
výpočetní techniky pro ZŠ Metylovice
v celkové ceně 242 171 Kč včetně DPH
a pověřuje starostu obce k podpisu
kupní smlouvy viz. příloha č. 4.
• ZO Metylovice schvaluje Kupní smlouvu s Annou a Jaromírem Humplíkem
na koupi části obecního pozemku
parc. č. 1099/17) v k.ú. Metylovice
o výměře 71 m2 a pověřuje starostu
obce k podpisu kupní smlouvy viz.
příloha č. 5.
• ZO Metylovice schvaluje přijetí daru —
pozemků parc. č. 343/3, 344/3 a 344/5
(ostatní plocha — ostatní komunikace)
v k.ú. Metylovice.

ZDARMA

• ZO Metylovice schvaluje Darovací
smlouvu s panem Vladimírem Bílkem,
Jakubem Farným, Věrou Farnou, Evou,
Halatovou, a Kamilou Novákovou na
darování pozemků parc. č. 343/3,
344/3 a 344/5 (ostatní plocha — ostatní komunikace) obci Metylovice
a pověřuje starostu obce k podpisu
darovací smlouvy viz. příloha č. 6.
• 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 elektrické
vedení NNk 0,4 kV „Metylovice – Pink
NNk“, číslo stavby: IP–12–8015378/1
a pověřuje starostu obce k uzavření
a podpisu této smlouvy viz. příloha č. 7.
• ZO Metylovice schvaluje Smlouvu
o dílo s Ing. Liborem Vavříkem –
zahradnictví,
sadové
úpravy,
Hodoňovice 147, 739 01 Baška, IČ:
12643734 na realizaci vegetačních
úprav
„Okolí
základní
školy
v Metylovicích“ za cenu 69 867 Kč včetně DPH a pověřuje starostu obce
k uzavření a podpisu této smlouvy viz.
příloha č. 8.
• ZO Metylovice schvaluje Smlouvu
o poradenské činnosti č. 2014051 s firmou INNOVA Int. s.r.o., Jílová 1913/14,
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ:
27857255 na zpracování a odevzdání
žádosti o finanční podporu v rámci
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na projekt „Rozvoj kapacit
Základní školy Mjr. Ambrože Bílka
a Mateřské školy v obci Metylovice“
a pověřuje starostu obce k uzavření
a podpisu této smlouvy viz. příloha č. 9.
• ZO Metylovice schvaluje Příkazní smlouvu č. 2014060 s firmou INNOVA Int.
s.r.o., Jílová 1913/14, 702 00 Ostrava –
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Moravská Ostrava, IČ: 27857255 na zajištění administrace projektu včetně
veřejné zakázky malého rozsahu
s názvem „Nevyužitá základní škola
v obci Metylovice“ za odměnu ve výši
83 490 Kč včetně DPH, přičemž
42 350 Kč včetně DPH připadá na zajištění veřejné zakázky malého rozsahu
a zbylá část 41 140 Kč včetně DPH na
administraci projektu a pověřuje
starostu obce k uzavření a podpisu této
smlouvy viz. příloha č. 10.
ZO Metylovice vybírá z obdržených
cenových nabídek na opravu tří místních
komunikací (Naproti LUTA, U muzea
a U Duroně) firmu JANKOSTAV s.r.o., Štěpaňákova 31/714, 719 00 Ostrava –
Kunčice, IČ: 25855581 za nejnižší
nabídnutou cenu tj. 615 633 Kč včetně
DPH a pověřuje starostu obce k uzavření a podpisu smlouvy o dílo s firmou
JANKOSTAV viz. příloha č. 11.
ZO Metylovice schvaluje Dohodu
o slevě za předčasnou úhradu faktur
s Beskydskou stavební, a.s., Frýdecká 225,
739 61 Třinec, IČ: 28618891 a pověřuje
starostu obce k uzavření a podpisu této
dohody viz. příloha č. 12.
ZO Metylovice schvaluje Dodatek č. 5
ke smlouvě o dílo č. 13–397–11 ze dne
24. 8. 2011 s firmou Beskydská stavební,
a. s. a pověřuje starostu obce k uzavření a podpisu tohoto dodatku viz.
příloha č. 13.
ZO Metylovice schvaluje podání
nabídky na koupi pozemku parc.
č. 463/1 v k. ú. Metylovice od Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových za cenu 29 501 Kč.
ZO Metylovice pověřuje starostu obce
Ing. Lukáše Halatu zpracováním
a podáním nabídky za obec Metylovice
do vyhlášeného VIII. kola výběrového
řízení na prodej pozemku parc.
č. 463/1 v k. ú. Metylovice, druh
pozemku — ostatní plocha, jiná
plocha, výměra 1559 m2.
ZO Metylovice schvaluje finanční dar
paní Martě Michalcové a Věře
Karteczkové za návštěvy jubilantů ve
výši 1 000 Kč každé z nich.
ZO Metylovice schvaluje finanční dar
panu Vavřínu Michalcovi za hlášení
v místním rozhlase ve výši 1 000 Kč.
ZO Metylovice schvaluje finanční dar
panu Vavřínu Michalcovi za hlášení
v místním rozhlase ve výši 1 000 Kč.
ZO Metylovice schvaluje finanční
odměnu Ing. Tomáši Konečnému za
zpracování smluv a posudku ve výši
10 000 Kč čistého.
ZO Metylovice schvaluje Dodatek č. 7
ke Smlouvě o závazku veřejné služby
ve veřejné linkové dopravě k zajištění
ostatní dopravní obslužnosti na území
obce Metylovice s ČSAD Frýdek–Místek
a pověřuje starostu obce k uzavření
apodpisu tohoto dodatku viz. příloha č.14.
ZO Metylovice souhlasí s proplacením
nákladů panu Orlíkovi na zpevnění komunikace parc. č. 459/5 v k.ú.
Metylovice ve výši 43 808 Kč včetně DPH.

• ZO Metylovice schvaluje Smlouvu
o dílo s firmou AgPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc, IČ:
28597044 na technickou pomoc v rámci akce „Metylovice — cyklostezka“
a pověřuje starostu obce k uzavření
a podpisu smlouvy o dílo s firmou
AgPOL s.r.o. viz. příloha č. 15
• ZO Metylovice schvaluje Příkazní smlouvu č. 53/2014 se společností IDIZ
CZ, s.r.o., Tyršova 701/7, 746 01 Opava,
IČ: 01459287, na organizaci zadávacího řízení veřejné zakázky „Zavedení separace a svozu bioodpadů vobci
Metylovice“ za dohodnutou smluvní cenu
12 100 Kč včetně DPH a pověřuje
starostu obce k uzavření a podpisu
příkazní smlouvy viz. příloha č. 17.
• ZO Metylovice schvaluje poskytnutí finanční dotace na rozvoj sportovních
aktivit žáků ZŠ Mjr. Ambrože Bílka
a MŠ Metylovice p.o. ve výši 50 000 Kč.
• ZO Metylovice schvaluje vyhlášení
záměru na prodej části obecního
pozemku parc. č. 1862/1 v k.ú.
Metylovice
• ZO chvaluje přijetí účelové neinvestiční
dotace
z
rozpočtu
Moravskoslezského kraje pro rok 2014
na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce
Metylovice v celkové výši 3 200 Kč
a pověřuje starostu obce k uzavření
a podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Moravskoslezského kraje
pro rok 2014 na zabezpečení
akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Metylovice
v celkové výši 3 200 Kč viz. příloha č. 18.
• ZO schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské
sítě se společnosti SLAVIA DEVELOPMENT s.r.o., Emila Pajurka 1554, 739 11
Frýdlant n/O, IČ: 27777472, na uložení
vodovodního řádu DN 80 – PE – 290 m
na obecních pozemcích parc. č. 525/113
a 525/58 v k.ú. Metylovice a pověřuje
starostu obce k uzavření a podpisu této
smlouvy viz. příloha č. 19.
• ZO schvaluje dle návrhu finančního
výboru rozdělení finančních prostředků ve výši 95 680 Kč mezi organizace,
spolky a zájmová sdružení, které nemají sídlo na území obce Metylovice
a pověřuje starostu obce k podpisu smluv o poskytnutí finančního příspěvku
s jednotlivými spolky či sdruženími.
• ZO schvaluje finanční příspěvek ve výši
1 500 Kč Fotbalové reprezentaci starostů
a místostarostů obcí a měst České republiky na úhradu poloviny nákladů
na ubytování starostovi obce
Metylovice v rámci mezistátního
utkání mezi fotbalovou reprezentací
starostů České republiky a Slovenské
republiky hraného v Trnavě.
• ZO schvaluje mimořádnou odměnu:
— starostovi obce ve výši 20 000 Kč,
— místostarostovi obce ve výši 10 000 Kč,
— členům kulturního výboru (Pavlásková,
Izvorský a Rabas) 5 000 Kč/člen,
— ostatním členům zastupitelstva
obce (Šigut, Bílek, Halatová, Drastich,
Michalcová a Konečný) ve výši
2 000 Kč/člena.
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• ZO schvaluje rozdělení příspěvku za
mimořádné výsledky, aktivitu a součinnost s obcí Metylovice ve výši 10 000 Kč
mezi SDH Metylovice (4 500 Kč), SK
Metylovice (4 500 Kč) a Klub důchodců
(1 000 Kč) a pověřuje starostu obce
k podpisu smluv o poskytnutí finančního příspěvku s jednotlivými
spolky či sdruženími.
• ZO schvaluje úhrada členského
příspěvku MAS Frýdlantsko–Beskydy
z.s. za paní Jiřinu Halatovou, nominovanou obcí Metylovice do zájmové
skupiny zemědělští podnikatelé ve výši
3 000 Kč.
NESCHVÁLILO:
• ZO Metylovice schvaluje žádost paní
Anny Kubinové o zařazení pozemků
parc. č. 779 a 780/1 vše v k.ú.
Metylovice do návrhu změny č. 1.
• ZO Metylovice schvaluje vyhlášení
záměru na pronájem obecního
pozemku parc. č. 721/3 v k.ú.
Metylovice.
• ZO schvaluje předsedkyni kulturního
výboru (Leoně Pavláskové) mimořádnou odměnu za aktivitu při pořádání
kulturních akcí obce a při oslavách
výročí 715 let od založení obce ve výši
5 000 Kč a starostovi obce mimořádnou
odměnu za aktivní přístup při získávání
dotací pro obec a hledání úspor v obecním rozpočtu ve výši 40 000 Kč.

Na ustavujícím zasedání obce
Metylovice dne 3. 11. 2014
byl zvolen starosta
a místostarosta obce
a složení komisí a výborů:
Starosta:
Ing. Lukáš H a l a t a
Místostarosta:
Ing. Radomír K u l h á n e k
Kontrolní výbor
Předseda:
Zbyněk D r a s t i c h
Členové:
Lumír Halata, Bc. Jakub Farný
Finanční výbor
Předseda:
Jiřina H a l a t o v á
Členové:
Ing. Jan Koloničný, Ph.D.,
Leona Pavlásková
Stavební výbor
Předseda:
Ing. Miroslav K o n e č n ý
Členové:
Ing. Marta Bílková, Ing. Radomír Kulhánek
Kulturní výbor
Předseda
Leona P a v l á s k o v á
Členové:
Bc. Jakub Farný, Tomáš Rabas

Poděkování voličům
Před komunálními volbami jsem byl osloven stranou TOP 09
k účasti jako nestraník na kandidátce do komunálních voleb.
Toto pozvání jsem přijal hlavně proto, že jednou z priorit TOP 09
v Metylovicích je zlepšení ovzduší v obci. Bydlím v Metylovicích
od roku 1995 a po celou tu dobu vnímám jako hlavní problém
obce velmi nezdravé ovzduší v každé topné sezoně. Je to stav závažný a dlouhodobě neřešený. Díky výraznému počtu preferenčních hlasů jsem byl zvolen do zastupitelstva obce. Po zralé
úvaze jsem se však rozhodnul toto místo v zastupitelstvu
přenechat prvnímu náhradníkovi, kolegovi z kandidátky
Ing. Janu Koloničnému, Ph.D., neboť jsem přesvědčen, že díky
jeho odbornému zaměření bude v prosazování našeho programu platnějším členem zastupitelstva než bych byl já. S týmem
však budu nadále úzce spolupracovat. Děkuji všem spoluobčanům, kteří mě podpořili preferenčním hlasem.
MUDr. Zbyněk Luňáček, Metylovice 99

Ceny vodného a stočného na r. 2015
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. na základě
usnesení představenstva akciové společnosti schválily, v souladu
s platnou legislativou, nové ceny vodného a stočného s účinnosti od 1. ledna 2015 takto :
Cena za m3 bez DPH Cena za m3 včetně DPH 15%
Voda pitná (vodné)
Voda odvedená (stočné)

34,40 Kč
31,88 Kč

39,56 Kč
36,66 Kč

Nové ceny budou uplatněny vůči odběratelům po prvním
odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 2015, popřípadě bude
postupováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi
odběratelem a dodavatelem.

Rozšíření ODIS na Frýdecko–Místecku
Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS
byl založen v roce 1997 a postupně se rozvíjí na území celého
kraje. Jeho smyslem je nabídnout jednotné přepravně–tarifní
podmínky bez ohledu na to, zda se jedná o dopravu autobusovou, železniční nebo městskou, a zjednodušit a zlevnit tak
cestování veřejnou dopravou.
Frýdecko–Místecko je jednou z posledních dvou oblastí kraje,
které nejsou dosud plně do ODIS zapojeny, protože zejména
linky nejvýznamnějšího dopravce oblasti, ČSAD Frýdek–Místek a.s.,
nejsou s malou výjimkou do ODIS integrovány. Toto se právě
změní od 1. ledna 2015.
Změna se dotkne celkem 56 měst a obcí, ale pouze pro 14 obcí
bude systém ODIS úplnou novinkou. Jedná se o obce: Bílá, Dolní Domaslavice, Horní Domaslavice, Janovice, Krásná,
Metylovice, Morávka, Nižní Lhoty, Pražmo, Raškovice,
Soběšovice, Staré Hamry, Staré Město, Vyšní Lhoty. V ostatních
městech a obcích občané ODIS již znají, neboť jsou do něj zapojeny linky jiných dopravců, a to zejména Českých drah, a.s.
a ARRIVA MORAVA a.s., v menší míře pak ČSAD Karviná a.s.
a ČSAD Havířov a.s.
V souvislosti s rozšířením ODIS neubude žádný spoj.
Na co si dát pozor již od 14. 12. 2014
S termínem celostátní změny jízdních řádů dojde z organizačních důvodů u většiny linek ke změně čísla. Po integraci budou
autobusy označeny třímístným číslem odpovídajícím druhému
trojčíslí licenčního čísla (tedy např. linka č. 860362 bude na autobuse i na jízdním řádu označena velkým číslem 362).
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a jsou tedy nepřenosné. S délkou předplaceného období, které je
minimálně 30 denní a maximálně 365 denní, stoupá jejich
výhodnost. Existují jízdenky za obyčejné jízdné a jízdenky
zlevněné, a to pro děti a žáky od 6 do 15 let, pro žáky a studenty
od 15 do 26 let a pro důchodce. Dlouhodobé časové jízdenky lze
používat u kteréhokoliv dopravce zapojeného v ODIS v rámci
Moravskoslezského kraje, a to v rámci zvolených tarifních zón.
Pro oblast Frýdecko–Místecka se jedná především o dopravce
ČSAD Frýdek–Místek, Arriva Morava, České dráhy, Dopravní
podnik Ostrava, v zatím omezené míře i ČSAD Havířov.
Dlouhodobé časové jízdenky ODIS lze nahrát na bezkontaktní
čipovou kartu ODISka, dočasně lze ještě používat dlouhodobé
časové jízdenky i v papírovém provedení, avšak v omezeném
sortimentu).

Linky provozované dopravcem ČSAD Frýdek–Místek a.s. budou
přečíslovány takto:

Kde a jak si pořídit ODISku
ODISku lze pořídit u většiny dopravců, všechny ODISky jsou
bez ohledu na vydavatele identické. Nejbližším vydavatelem
v oblasti Frýdecko–Místecka je přepravní kancelář ČSAD
Frýdek–Místek na autobusovém nádraží na adrese Na Poříčí
3530, 738 01 Frýdek–Místek. Postup pořizování ODISky se řídí
pravidly jednotlivých vydavatelů.
Na ODISku lze nahrát kupón dlouhodobé časové jízdenky ODIS
s jakoukoliv kombinací tarifních zón. Nahrání kupónu na
ODISku lze realizovat mimo jiné např.:
• V přepravní kanceláři ČSAD Frýdek–Místek ve Frýdku–Místku
• U pokladních přepážek Českých drah
Cestující s nahraným kupónem dlouhodobé časové jízdenky na
ODISce:
Cestující nahlásí řidiči autobusu cílovou zastávku a přiloží
ODISku ke čtecímu zařízení, ve vlaku pouze předloží průvodčímu ke kontrole.
Na ODISku lze nahrát i elektronické peníze do elektronické
peněženky, a to např.:
• V přepravní kanceláři ČSAD Frýdek–Místek ve Frýdku–Místku
• U řidičů autobusů na linkách provozovaných dopravcem
ČSAD Frýdek–Místek
• U řidičů autobusů na linkách provozovaných dopravcem Arriva Morava
Cestující platící jednotlivou jízdenku z elektronické peněženky
z ODISky vydané kterýmkoliv dopravcem:
Cestující bude po nahlášení cílové zastávky odbaven identicky
jako dosud, cena jízdenky bude spočtena dle Tarifu ODIS, tj.
v případě obyčejného jízdného bude sestavena takto: 9 Kč základní sazba + 1 Kč za každý tarifní kilometr (zlevněné jízdné dle
stanovených slev). V případě navazující jízdy bude cena navíc
snížena o základní sazbu, a to za stanovených podmínek.

Jak se změny projeví u cestující veřejnosti?
Změny se v zásadě nijak nedotknou cestujících, kteří budou
platit jednotlivou jízdenku v hotovosti nebo z elektronické
peněženky na stávající bezkontaktní čipové kartě dopravce
ČSAD Frýdek–Místek.
Cestující platící jednotlivou jízdenku v hotovosti bude po
nahlášení cílové zastávky odbaven identicky jako dosud, cena
jízdenky bude spočtena dle Tarifu ODIS, tj. v případě obyčejného jízdného bude sestavena takto: 12 Kč základní sazba + 1 Kč
za každý tarifní kilometr (zlevněné jízdné dle stanovených slev).
Cestující platící jednotlivou jízdenku z elektronické
peněženky stávající bezkontaktní čipové karty dopravce ČSAD
Frýdek–Místek bude po nahlášení cílové zastávky odbaven
identicky jako dosud, cena jízdenky bude spočtena dle Tarifu
ODIS, tj. v případě obyčejného jízdného bude sestavena takto: 9
Kč základní sazba + 1 Kč za každý tarifní kilometr (zlevněné jízdné dle stanovených slev).
Od 1. 1. 2015 bude na všechny linky dopravce ČSAD
Frýdek–Místek rozšířen Tarif ODIS, který obsahuje nejen jednotlivé jízdné, ale celou škálu předplatních dlouhodobých
časových jízdenek, tyto jsou určeny pro pravidelné cestující

POZOR! Dočasná omezení na linkách ČSAD Havířov a.s.
Na linkách ČSAD Havířov a.s. zapojených do Integrovaného
dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS je ODISka
platná pouze v kombinaci s potvrzením o zakoupení dlouhodobé
časové jízdenky vydaným dopravcem (papírový kupón).
Na linkách ČSAD Havířov a.s. zapojených do Integrovaného
dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS lze zakoupit
jednotlivé jízdné pouze v hotovosti nebo ze stávající bezkontaktní čipové karty dopravce ČSAD Havířov a.s.,elektronickou
peněženku z ODISky nelze u ČSAD Havířov a.s. zatím využít.
Další informace naleznete na www.kodis.cz nebo
www.odiska.cz nebo v Dopravním infocentru, tel. 597 608 508
nebo info@kodis.cz
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Řidičský průkaz

Tříkrálová sbírka 2015
Každý rok začátkem ledna vyráží
do ulic skupinky koledníků
a chodí od domu k domu s koledou a přáním všeho dobrého do
Nového roku. Díky dlouholeté
tradici je již Tříkrálová sbírka mezi lidmi známá
a většinou se koledníci setkávají s vlídným přijetím.
Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček
v našem regionu organizuje Charita Frýdek-Místek ve spolupráci
s obcemi, farnostmi a různými mládežnickými organizacemi.
Další ročník sbírky bude probíhat od 1. do 14. ledna 2015.

DOKLADY POTŘEBNÉ K VYSTAVENÍ NOVÉHO ŘP:
PLATNÝ OBČANSKÝ PRŮKAZ NEBO PAS
! ŘIDIČI POZOR !
ZKONTOLUJTE SI PLATNOST SVÉHO ŘIDIČSKÉHO PRŮKAZU
NOVÉ ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY VYDÁVANÉ OD 1. 4. 2004
MAJÍ OMEZENOU PLATNOST 10 LET UVEDENOU
ŘÍMO NA ŘIDIČSKÉM PRŮKAZU V POLOŽCE 4b

Ve vaší obci Metylovice se během Tříkrálové sbírky vybralo
50 378 Kč. Úspěch celé akce závisí na aktivitě těch, kteří se dobrovolně zapojují do sbírky. Za což vám děkujeme.
Z letošního výtěžku sbírky jsme zakoupili velkokapacitní
sušičku prádla pro Oázu pokoje a automobil pro Charitní pečovatelskou službu. Zbylou částku jsme použili na chod těchto
charitních středisek: Dům pokojného stáří u Panny Marie
Frýdecké, Poradenské centrum ve Frýdlantu nad Ostravicí, Denní centrum Maják, Klub Nezbeda, Terénní služba ZOOM, Terénní služba Rebel, Centrum Pramínek. Vybrané peníze z Tříkrálové
sbírky za rok 2015 budou použity na stejná střediska a zakoupení
potřebného vybavení.
Více informací o sbírce najdete na http://www.trikralovasbirka.cz/

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ
1 FOTOGRAFIE
(čelní pohled, 3,5 x 4,5 cm)
SPRÁVNÍ POPLATEK
— prvopis, rozšíření, změna údajů, ztráta, odcizení, zničení,
poškození, zapsání profesní způsobilosti
— vydání do 20 prac. dnů
50 Kč
— vydání do 5 prac. dnů
500 Kč

Renáta Zbořilová
koordinátorka Tříkrálové sbírky Charity Frýdek–Místek

Obecní úřad oznamuje
že ve dnech 31. 12. 2014 — 2. 1. 2015
bude obecní úřad uzavřen

Vánoce
Vánoce jsou svátky klidu a pohody. Avšak i ve vánočním období musejí hasiči zasahovat u požárů,
které by se nemusely při troše pozornosti přihodit.
S vánočními svátky je neodmyslitelně spjato používání svíček.
Domácnosti jsou v dnešní době doslova přeplněny hořlavými
materiály. Čalounění nábytku, koberce nebo závěsy jsou vyrobeny z lehce hořlavých látek. I přes častá varování hasičů dochází
každý rok v období vánočních svátků k mnoha požárům způsobených rozšířením ohně od hořících svíček.
Jakákoli zapálená svíčka je v podstatě otevřený
oheň, a proto bychom při manipulaci s ní měli
dbát zvýšené opatrnosti. Je potřeba si uvědomit, že ne každá vánoční dekorace se
svíčkami je určena k zapalování. Klasickým
příkladem je adventní věnec. Při jeho pořízení
je potřeba zjistit, zda svíčky na něm umístěné
lze zapalovat nebo zda věnec má plnit pouze
dekorativní úlohu a svíčky se nesmí zapálit. Na
první pohled se jakákoli vánoční dekorace se
svíčkami určená k zapalování liší od dekorativní tím, že svíčky jsou odděleny od hořlavé
dekorace nehořlavou podložkou. Toto však nelze
vztáhnout paušálně na každý výrobek, proto
vždy před koupí zkontrolujte návod, který by
měl být vždy připojen.

svíčkami položte vždy nehořlavou podložku. Dávejte také pozor
domácí zvířata nebo děti, které mohou při hře snadno
převrhnout hořící svíčku a neštěstí je na světě.
Zapálené svíčky stejně jako jiný otevřený oheň nikdy
nenechávejte bez dozoru. I krátké opuštění bytu se může vlivem
malé nehody, jako třeba zapomenutí klíčů
nebo zaseknutému zámku, protáhnout na
delší dobu, během které se případný požár
snadno rozšíří na celý byt. Proto vždy při opuštění
bytu jakýkoli oheň spolehlivě uhaste.
Požáry vánočních stromečků díky používání
elektrických svíček již téměř vymizely. I tak je
ale potřeba se při nákupu a užití elektrických
svíček ujistit, že jsou schváleny pro použití
v České republice a je k nim připojen český
návod k použití.
Ve vánočním období rovněž dochází kvůli
zvýšené činnosti v kuchyních při přípravě
svátečních jídel poměrně často ke vznícení
potravin při vaření. Při hašení vzníceného oleje na pánvi nikdy nepoužívejte vodu, ale vypněte sporák a oheň uduste přiložením poklice
nebo do vody namočené a vyždímané utěrky.
Existují také speciální hasicí deky nebo hasicí
přístroje určené právě na požáry tuků (třída požárů F).

Dále je nutné vybrat i vhodné místo, kde
bude vánoční dekorace se zapálenými svíčkami umístěna. Rozhodně není vhodné umístit takovou dekoraci
tam, kde by mohlo dojít ke styku zapálené svíčky s hořlavým vybavením domácností např. k oknům, kde vlivem průvanu může
dojít k pohybu záclon ke svíčkám, dále do blízkosti sedacích
souprav nebo na police a skříně, kde může dojít k rychlému
rozšíření případného požáru. Pod dekoraci se zapálenými

Aby vás při tom všem vánočním shonu v domácnosti nepřekvapila nemilá událost, a případný požár jste včas zjistili, instalujte
si v bytě hlásič požáru, který vás intenzivním zvukovým
signálem upozorní na hrozící nebezpečí.
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Poplatky v roce 2015
Poplatek za odpad:

Splatnost poplatku:

450 Kč / osoba s trvalým pobytem v obci
700 Kč / osoby, které vlastní objekt určený k individuální rekreaci,
v němž není nikdo přihlášen k trvalému pobytu
31. 03. 2015

Poplatek za psa
Splatnost poplatku:

70 Kč za prvního psa 100 Kč za každého dalšího psa
30. 04. 2015

Škola
Angličtina v naší mateřské škole
Anglický jazyk se stal světovým jazykem číslo 1. Je nepostradatelným dorozumívacím prostředkem jak při turistických cestách, tak i v případech obchodního jednání. Proto se snažíme,
aby již děti naší mateřské školy s ním přišly do kontaktu. Z toho
důvodu probíhá každý týden v naší mateřské škole výuka angličtiny pro předškoláky. Upřednostňujeme formu hry a osvojení
jazyka díky přirozeným situacím a smysluplným aktivitám.

Školkáčci středního oddělení, Medvídci, se již také ve své třídě
hezky zabydleli. Základ dětí tvoří podobně jako u Sluníček
veteráni“ naší školky, kteří svou jistotou a samozřejmým přístupem k režimu ve školce krásně pomohly zvyknout si dětem
novým, které byly zpočátku přece jen maličko nejisté. Nyní si již
děti užívají hraček i kamarádů, s radostí se učí básničky a písničky a nemalé množství času také usilovně přemýšlí, jakou neplechou vykouzlí svým učitelům shovívavý úsměv na tváři tentokrát.

Pro děti jsme vybrali příběhy kocourka Cookie a jeho přátel —
klokana Lulu a kačera Denzel. Jedná se o kurz pro nejmenší založený na poslechu a mluvení. Děti se prostřednictvím písniček
seznamují s anglickými výrazy, zapojují se do jednoduchých pohybových aktivit a rytmických her, hádanek a vymalování nebo
vyplňování pracovních listů. Plyšová hračka Cookie děti
povzbuzuje k aktivnímu zapojení, karty s obrázky slouží
k procvičení slovní zásoby a plakáty k pochopení a hraní příběhů.
Mezi nejoblíbenější činnosti patří anglické hry na interaktivní tabuli,
kde děti na základě instrukcí např. vybarvují obrázky nebo skládají puzzle.

V oddělení nejmenších dětí, Krtečků, se ono vření z prvního
a částečně druhého měsíce již také uklidnilo a již i naše malinké
děti si pomaličku, avšak jistě, zvykají. První měsíc byl pro paní
učitelku Pavlínku neskutečně těžký a víc než kdo jiný si zaslouží
naše poděkování za obdivuhodnou trpělivost a téměř mateřský
přístup, prokládaný ovšem pevným postojem a vytrvalostí,
kterýžto mix těchto vlastností je natolik potřebný. Pryč je již
doba, kdy se vám na libovolný počet libovolných otázek dostalo
vždy stejné, často velmi důrazně řečené odpovědi: „Chceš ještě
přidat?“ „Já chci maminku!“ „Nechceš si prohlížet tuhle krásnou
knížku o zvířátkách?“ „Já chci maminku!!!“ Přestože jsou některé
děti stále ještě ne vždy zcela ve své kůži, bude vše zanedlouho
zcela v pořádku.

Naším cílem není jen získání základní slovní zásoby a schopnosti jednoduché komunikace, ale i vytvoření pozitivního
vztahu k poznávání, učení a k angličtině jako takové, jež motivuje děti k dalšímu studiu cizích jazyků.
Věra Rožnovská

Školka má za sebou již několik akcí: pár návštěv Divadla loutek
v Ostravě; divadýlko Smíšek i jiná divadélka naopak přijela za
dětmi. Za dobrého počasí (a koneckonců i za mírně
nepříznivého) si děti naplno užívají nové zahrady plné prolézaček a zajímavých pocitových chodníčků, klouzačky i horolezecké
stěny, pískoviště… zkrátka mají venku vše, na co si vzpomenou.
Nedávno si děti vyráběly hrůzostrašné masky a z tříd stále ještě
dýchá atmosféra Halloweenu — všude jsou strašidelní, leč veselí
a usměvaví duchové, netopýři či šklebící se dýně.
Zanedlouho tady máme advent a s ním pomalu se blížící
Vánoce. Ha! Že pomalu? No vždyť to známe! Než se nadějeme,
bude všude kolem samý shon a ze všech stran otázky „Už máš
koupené dárky?“ I my ve školce se začínáme připravovat na
Vánoce, výzdobou počínaje a tradičním vánočním vystoupením
dětí konče.

První měsíce v metylovské školce
Uplynuly již bezmála tři měsíce a děti se ve školce začínají
cítit téměř jako doma. Jak většina z vás jistě ví, metylovská školka se rozrostla o jednu třídu, umístěnou v budově naší nové
školy. Máme tedy již tradičně oddělení těch nejmenších —
Krtečků a starších — Medvídků. A tento školní rok k nim přibyla
i předškolní Sluníčka.
Předškoláci si svou úplně novou, krásně barevnou třídu zamilovali. Mají dostatek hraček i prostoru, aby si s nimi dosyta
vyhrály. Děti jsou také náramně šikovné a všechny každodenní
činnosti bez problémů zvládají, včetně poněkud netradičních
přesunů mezi patry do jídelny několikrát denně. Tato jejich
přizpůsobivost je podstatnou měrou zásluhou profesionálního
přístupu a trpělivé práce našich učitelů. Mnohé z dětí by mohly
do první třídy nastoupit již dnesJ

Pak nadejde onen Večer, všude ticho, klid a z rádia se polinou
klidné, příjemné zvuky vánočních koled. Rodiny zasednou ke
štědrovečernímu stolu a shon a spěch dní minulých bude zapomenut. A myslím, že je jedno, zda dárky přinese Ježíšek, Děda
Mráz nebo Santa Claus. Naše děti jdou hodné a ty dárky si jistojistě zasloužíJ
Oldřich Staněk
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Spolky

SDH Metylovice — Mistři Moravskoslezské ligy
v požárním útoku
8. listopadu proběhlo ve Větřkovicích (OP) slavnostní zakončení Moravskoslezské ligy v požárním útoku (MSL) pro rok
2014, které bylo letos obzvlášť významné pro Metylovice.
Po třech druhých místech (muži 2004, ženy 2004 a veteráni 2011)
jsme se konečně dočkali ligového titulu, a to v kategorii nad 35 let.
Letos se do MSL přihlásilo 9 družstev nad 35 let a titul obhajovaly Bartovice. Veteránská kategorie měla od konce května do
počátku září na programu 7 ligových kol — Malenovice (FM),
Oprechtice (FM), Svinov (OV), Metylovice, Vrbice (KI), Stará Ves
(OV), Bartovice (OV).
Našim pětatřicátníkům se povedl vstup do ligy — vyhráli
úvodní kolo v Malenovicích v novém rekordu MSL 15,541s. Na
vítězné vlně pokračovali i červnu v Oprechticích. Ve Svinově
přišel snad jediný výpadek v podobě čtvrtého místa. Na domácí
soutěži počátkem července osadili druhou příčku. Srpnové
ligové kolo ve Vrbici bylo anulováno z důvodu poruchy časomíry.
Ve Staré Vsi skončili třetí. Před závěrečným kolem se Svinov přiblížil na rozdíl sedmi bodů a začínalo se rýsovat drama. Snad
většího napětí už nemohlo být, když svinovští na úvod posledního kola v Bartovicích časem 15,262s stanovili nový veteránský
rekord MSL. V té chvíli potřebovali naši pětatřicátníci skončit
nejhůř třetí, ale vše měli ve svých rukou. Za čas 15,858s skutečně
skončili na třetím místě a o dva body celkové vedení uhájili.
Stříbrné medaile bral Svinov a bronzové Stará Ves.
Moravskoslezské ligy se letos účastnila i naše družstva mužů
a žen. Muži osadili 17. místo z šestadvaceti účastníků, ženy byly
ve své desetičlenné kategorii šesté.
Michal Bílek, foto: Kristýna Ryšková

SPV ženy
Od září opět cvičíme v tělocvičně. Některé naše členky přispěly
svou aktivní účasti i na „Cestě za Dařbujánem a Pandrholou“,
kterou pořádala kulturní komise obecního úřadu a konala se
v říjnu. Naše cvičení si pravidelně zpestřujeme různými akcemi.
Tak např. v listopadu jsme byly cvičit v palkovické tělocvičně na
balónech, zašly jsme si i zaplavat do metylovického bazénu.
11. listopadu jsme v počtu 9 vyrazily na hrad Hukvaldy. Hrad
jsme si prohlédly v plné podzimní kráse. Nádherné počasí nám
poskytlo úžasné pohledy do okolí i do podhradí. Zasvěcený výklad
nám poskytl p. Aleš Kučera. Po zážitku kulturním, jsme si dopřály i zážitek kulinářský.

Závěrem děkuji tímto obecnímu úřadu za spolupráci a finanční
podporu, bez které by nebylo možné uskutečnit některé akce.
Přejí všem spoluobčanů klidné a bohaté Vánoce a v novém
roce 2015, ať se Vám všem splní, co si přejete.
Vedoucí organizačního týmu KS Vavřín Michalec

Klub seniorů hodnotil svoji činnost
Ve čtvrtek 4. prosince 2014 se sešli senioři z Metylovic na hodnotící schůzi v hospůdce Na hřišti.
Přítomní si vyslechli hlavní zprávu o činnosti klubu, ve které
jsme si připomenuli nejvýznamnější akce. Nejvíce vzpomínek
bylo na autobusový zájezd do Nového Jičína, kde jsme navštívili
muzeum klobouků a do Kroměříže. Zde jsme si prohlédli město,
podzámeckou zahradu. Účastnící zájezdu, kterým již tak dobře
neslouží nohy, se projeli v naučném vláčku, ostatní se procházeli
zahradami. Hlavním a očekávaným bodem byla prohlídka
Arcibiskupských vinných sklepů, které se nacházejí pod
kroměřížským zámkem. Měli jsme vynikajícího průvodce, který
k naší spokojenosti nám odpověděl na všechny možné otázky.
Závěrem jsme pak ve společenské místnosti sklepů uskutečnili
degustaci vín. Za vynikající průběh zájezdu bylo poděkováno
manželům Juřicovým.
Další velikou a zajímavou akci bylo pro naše členy otevření
a prohlídka nové základní školy a také prohlídka i školy staré.
Všichni jsme si při tom zavzpomínali na své školní léta
a spolužáky. Za tuto akci je třeba poděkovat p. Karteczkovi
a ředitelce školy p. Renatě Spustové a její zástupkyni p. Táni
Liberdové.
Rovněž se vzpomínalo na smažení vaječiny a placků, opékání
párků, které klub seniorů zorganizoval ve spolupráci s hospůdkou
Na hřišti. Poděkování za spolupráci patří provozovatelům hospůdky, manželům Pavelkovým.
V září 10 seniorů navštěvovalo kurz práce na počítači v nové
základní škole. I toto se setkalo s úspěchem.
Měli jsme také stánek na předvánoční akci Obecního úřadu
„PŘREDVÁNOČNÍ JARMARK S MIKULÁŠSKOU NADÍLKOU:“
Jinak jsme se scházeli každý první čtvrtek v měsíci ve
společenské místnosti obecního úřadu, kde jsme si připomínali
významné události a také vzpomínali na ty, kteří nás předešli na
cestě poslední.
Podíleli jsme se na organizování tradičního metylovského
KRMÁŠE. Je jen škoda, že přes velikou propagaci přišli na tuto
významnou akci pouze dva senioři.
Toto jsou jen nejvýznamnější body naší činnosti. Kdo má zájem se setkat se svými vrstevníky, může přijít vždy první čtvrtek
v měsíci mezi nás. Bližší informace najdete ve skřínce klubu seniorů před obecním úřadem.
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Volejbalový oddíl SK Metylovice
S končící polovinou podzimní části volejbalových soutěží
ročníku 2014/2015 nastal čas
bilancování a hodnocení dosažených výsledků.
Stejně jako v předchozích letech se naše družstva účastní
mistrovských soutěží pořádaných Krajským volejbalovým
svazem. Zastoupení máme v kategorii žen a mužů, a v mládeži
je to v letošním roce družstvo juniorek.
U dorostenek, která přešla z kategorie mladších do letošních
starších, se zatím nedaří tak jako v minulém roce, kdy v kadetkách
obsadila krásné 3. místo za děvčaty Ostravy a Sokola Frýdek.
Tím, že naše nejlepší smečařka Saša Mazochová odešla na roční
hostování do extraligových juniorek Sokola Frýdek, který hraje
nejvyšší republikovou soutěž, jakoby většina ostatních děvčat
ztratila motivaci pro zlepšování své výkonností a jejich účast na
pravidelných trénincích se rapidně zhoršila.
Tomu odpovídá součastné postavení v tabulce, kde jsme zatím
na 8. místě z 11 družstev.
Rovněž ženy jsou po podzimu až na předposledním místě KP
2. třídy a určitě mají na lepší umístění.
V krajských soutěžích si nejlíp vedou muži, kteří zatím jen jednou prohráli a bojují o 1. místo.
V soutěžích Okresního volejbalového svazu hrajeme v Trojkovém volejbalu staršího žactva,
kdy po dvou odehraných kolech jsme na 4. místě z 10 družstev
a ještě něco nám schází k získání loňské pozice, kde naše děvčata skončila na 1.místě. Je to turnaj smíšených družstev — děvčat
a hochů společně — a většinu loňských úspěšných děvčat vystřídali převážně kluci.
Naši velkou nadějí do budoucna je základna těch nejmladších,
která se po náborové akci Jakuba Farného a za pomoci některých
rodičů úspěšně rozvíjí.
Letošní volejbalová sezóna započala nadějným náborem
mladých mini volejbalistů. Za asistence rodičů, školy a letákové
kampaně se nám podařilo naplnit tréninkovou jednotku.
Tréninky jsou rozděleny do dvou skupin, kde v kategorii mini
průměrně chodí 10 dětí ve věku 6 až 10 let a v kategorii starších
žáků/žákyň 5 dětí.

6. ZŠ F-M 23.11.2014
Žlutý — Tomáš Kaňa, Barbora Kaňová, Ellen Satinská — 6.místo
z 16 týmů
Oranžový — Aneta Vyvialová a Zuzana Machaňová — 30.místo
z 32 týmů
Oranžovo–červený
Monika Míčková a Kateřina Martinátová— 12. místoz 24 týmů
Eliška Mačejovská a Denisa Klimánková — 23.místo z 24 týmů

Zleva: Ellen Satinská, Tomáš Kaňa, Barbora Kaňová, Kateřina Martinátová, Monika Míčková, Eliška Mačejovská, Denisa Klimánková,
Aneta Vyvialová, Zuzana Machaňová.

Chtěl bych poděkovat rodičům, že nám pomáhají s dovozem
dětí na turnaje. Bez jejich pomoci bychom se nemohli těchto
akcí zúčastnit.
Lumír Hajdušek, Jakub Farný

Fotbalisté přezimují ve středu tabulky
Metylovským mužům patří po podzimní části fotbalového
ročníku 2014/2015 v okresním přeboru 7. příčka. Prozatím tedy
plní cíl, který si výbor oddílu kopané pro tuto sezónu vytyčil, a to
skončit v horní polovině tabulky, tedy do 7. místa. Jak již bylo
v minulém čísle zpravodaje zmíněno, tým prošel velkou hráčskou
obměnou. Do týmu přivedl nový trenér Arnošt Uherek z Bašky
několik nových tváří (Miroslav Bukovjan, Stanislav Galuszka, Jiří
Janíček, František Végh, Ondřej Sztuchlík, Daniel Veselý a Jiří
Uherek). Všichni hráči se do mužstva postupně zapracovali,
z některých se posléze staly dokonce i opory. Z počátku na týmu
byla znát nerozehranost a nesehranost, což se projevilo i na
výsledcích. Metylovice tak mohou mrzet jednogólové domací
porážky s Ostravicí (1:2), Hrádek (1:2) a Palkovicemi (2:3). O další
body je připravil v Neborech (remíza 1:1) hlavní rozhodčí Josef
Mudra, který tam i přes signalizací faulu na metylovského
obránce asistentem rozhodčího, nechal domácí vstřelit vyrovnávací branku, na čez se kolem hlavního arbitra strhla mela, z níž
odešel s červenou kartou Jan Slanina. Největší propadák zažili
metylovjané na Hukvaldech. Tam jim po 10 minutách hry přísně
vyloučil sudí Zdeněk Mudra brankáře Romana Valase. Navíc za
tento střet gólmana s útočníkem nařídil ve prospěch domácích
pokutový kop, který proměnili. Zbylých 80 minut dohrávaly
Metylovice o desíti. Naskytly se i dvě slibné šance na vyrovnání,
ale hostům ten den nebylo přáno. A tak to do černého padalo jen
hukvaldským (6:0). Vyrovnaný mač sehráli muži v Oldřichovicích. Domácí sice od počátku metylovské tlačili a ujali se
i vedení, ale pak převzali iniciativu na své kopačky hosté
z Metylovic, ale víc než k ranám ze šestnáctky se nedostali, a tak
jeli domů s prázdnou (1:0). Dobře našlápnuto měl metylovský
celek v Janovicích. Po poločasovém vedení však přišlo náhodné
vyrovnání Janovic, které pak po chybě gólmana Valase otočily na
2:1 a ke konci zápasu z penalty pečetily na 3:1. Závěr podzimu
však vyšel Metylovicícm parádně. Po třech porážkách od Oldřichovic, Palkovic a Janovic přišly 3 výhry. Nejprve uštědřili leadrovi okresnímu přeboru z Tošanovic teprve druhou porážku 2:0,
poté rozstříleli venku Nošovice 6:1 a nakonec v domácím
prostředí nadělili Chlebovicím čtverku (4:0). Během podzimu
zvítězili ještě nad Baškou 3:2, v Dobré 2:1 a s Řepištěmi 5:1. Tudíž
po podzimu nasbíraly Metylovice za 6 výher, 1 remízu a 6 proher
19 bodů, aktivní skóre — 28 vstřelených branek ku 23 ob-

Letos jsme se poprvé zúčastnili dvou tzv. barevných turnajů
v mini volejbale, které organizoval klub ŠSK Beskydy. Tyto turnaje
jsou organizovány ve velkých halách, které jsou schopny zajistit
hrací prostor pro 150 až 200 dětí. Zápasy se hrají ve dvojicích
a každá dvojice je přiřazena do různých barevných kategorií rozlišených podle náročnosti. Turnaje jsou dobře organizovány
a děti mají perfektní podmínky a atmosféru pro hraní volejbalu.
První turnaj byl tzv. okoukávací, kdy jsme s třemi týmy teprve
nabírali zkušenosti z tak velkého turnaje. Přestože výsledky
nebyly optimální, děti odcházely z turnaje nadšené, plné pozitivních zážitků.
Do druhého turnaje jsme naskočili ve čtyřech týmech. Největší radost nám udělalo družstvo žluté kategorie, které skončilo
na pěkném 6. místě a A–tým oranžovo-červené kategorie na 12.
místě.
Všechny naše děti podaly pěkný výkon a věřím, že si dobře
zahrály.
Děti jsou velice šikovné, snaživé, rychle se zlepšují, proto
budeme moci do příštích turnajů nasadit další, nové týmy. Chtěl
bych poděkovat rodičům, že nám pomáhají s dovozem dětí na
turnaje. Bez jejich pomoci bychom se nemohli těchto akcí
zúčastnit.
Výsledky:
Hala SPŠ F-M 26.10.2014
Žlutý — Zuzana Macháňová, Ellen Satinská 2. místov základní
skupině, nepostoupily do dalšího kola
Oranžový — Aneta Langerová, Aneta Vyvialová 5. místo v základní skupině, neprobojovaly se do dalšího kola
Červený — Eliška Mačejovská, Denisa Klimánková 9. místo z 9 týmů
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drženým. Nejlepším střelcem Metylovic a zároveň i celého
okresního přeboru je se 17 brankami František Végh. Ke spokotrenérů
však
chybí
v
tabulce
nejmíň
jenoti
5 bodů, po kterých mančaft v některých zápasech sahal,
ale soupeř byl i přes horší výkon nakonec šťastnější.
Lukáš Halata, asistent trenéra

Můžeš nám poodkrýt tvé fotbalové cíle a sny?
Chtěl bych pravidelně nastupovat v SYNOT lize, což by mi
mohlo otevřít dveře k tomu, abych se udržel v reprezentaci U21
pro další kvalifikační cyklus. Je jasné, že jako každý český fotbalista
sním o tom, že se jednou odrazím k zajímavému zahraničnímu
angažmá. Zatím mám za sebou jenom stáž v anglickém Fulhamu, kterou jsem absolvoval v šestnácti letech. Rozhodně mne
velmi zaujala a v mnohém obohatila.

Z metylovské přípravky do 1. fotbalové ligy
Jakub Fulnek: Na debut v základní sestavě nikdy nezapomenu

Jak trávíš svůj volný čas?
Skutečně se snažím vše podřizovat fotbalu, tudíž si přidávám
v posilovně nebo si jdu zakopat na některé ze hřišť v areálu
stadiónu. A pokud mi to čas a nálada dovolí, tak rád zajdu do kina.

Příchod Jakuba Fulneka do Jihlavy byl výsledkem práce
klubového scoutingu a důvěry ve velký talent tohoto krajního
záložníka. Následovala pozvolná cesta přes juniorský tým a trvalo rok, že zakotvil v kabině „áčka“. Poslední měsíce dokazují,
že by se tento postup mohl opravdu vyplatit.

Zbytek rozhovoru s Jakubem Fulnekem naleznete na:
http://www.fcvysocina.cz/clanek.asp?id=Jakub–Fulnek–Na–debut–v–zakladni–sestave–nikdy–nezapomenu–4921

Nebyl jsi zklamaný, že jsi nebyl rovnou zařazen do prvoligového
„áčka“?
To rozhodně ne. Předem mi bylo avizováno, že začnu juniorce
a poté bude záležet jenom na mých výkonech a přístupu, zda si
řeknu o přeřazení do prvního týmu.

Myslivost
Aby zvěř v zimě nestrádala.
V zimě přichází hladová zvěř do blízkosti domů a zahrad.
Zkušení lidé stromky chrání, ale ukládají k plotu hromádku
ořezaných větví a pláněk. Zvěř je za ně vděčná, ráda okusuje
pupeny i kůru. Zvířatům se ale dá přilepšit i dalšími krmiv.

Nutno dodat, že mezi juniory se ti opravdu dařilo a rychle ses
zařadil mezi opory týmu. Byl jsi se svými výkony spokojen?
Předně bych se jen nerad hodnotil, od toho jsou tady jiní. Každopádně si myslím, že mé výkony mohly být z pohledu statistik
či předváděné hry lepší. Uvědomuji si, že se stále mám v čem
zlepšovat a hledat ve své hře rezervy.

Jak to chodí u krmelce?
Je zajímané, jak různě reaguje zvěř na pravidelný přísun krmiva. Téměř nikdy u krmelců neuvidíme starší kusy, ty jsou opatrné. Zato někteří mladí jedinci nejenže, nedokážou přemoci
svou nedočkavost a očekávají příchod člověka nedaleko
krmelce, ale někdy mu dokonce vycházejí vstříc. Ve vegetačním
období, kdy je všude dostatek potravy, zvířata, ať silnější nebo
slabší, mladší či starší, samice nebo samci, mezi sebou nesoupeří. Jakmile je však společný stůl prostřen jen skromně, nastupuje právo silnějšího. Proto myslivci činí opatření, aby zvláště
mláďata a slabší jedinci nepřišli zkrátka. U krmelců, například
zřizují ohrádky z hustého laťoví, do nichž může vstoupit jen
slabší kus, kdežto silnější se tam nedostane.

Místo zápasů Juniorské ligy jsi najednou v létě trénoval se
zkušenými prvoligovými hráči a v přípravě jsi nastoupil třeba
proti Lille. Byla to velká fotbalová změna?
Určitě šlo o velký fotbalový skok. Najednou jsem se dostal
k fotbalu, který byl o několik stupňů jinde, než jsem byl zvyklý.
Myslím si, že jsem se dokázal docela rychle přizpůsobit.
Proti Brnu už jsi vyběhl v základu. Byl jsi na tento velký debut
v hodně důležitém zápase připraven? Byl jsi nervózní?
Už po utkání na Baníku, kde se dlouhodobě zranil Mára Jungr
a vykartoval se Vlado Kukoľ, mi trenér Kučera avizoval, abych se
připravil, že doma proti Zbrojovce asi nastoupím v základní sestavě. Nakonec se tak skutečně stalo a já do utkání šel s tím, že si
ho chci užít a hrát co nejvíce jednoduše. Nervózní jsem nebyl.
Nakonec jsme nad Brnem vyhráli a já prožil úspěšný debut
v základní sestavě, na který snad nikdy nezapomenu.

Hubení zimu nepřežijí
Hlavní ochranou zvěře proti zimě je tuk nahromaděné v těle.
V dobách hojnosti si jej uloží především pod kůží na hřbetu.
Vrstva této „bělí“ dosahuje u velké zvěře (např. jelení i černé (až
několika centimetrů. Tuk obaluje také vnitřní orgány. Kromě
tepelné izolace je cenným zdrojem energie v době, kdy se potravy nedostává.
V kožichu zima není
Zvěř mění svou srst dvakrát do roky, na podzim a na jaře. Zimní srst bývá dvakrát delší než letní, také hustší a hrubší. Tvoří
hustý a teplý kožich. Díky této ochraně zvěř vydrží ležet dlouhé
hodiny ve sněhu, aniž pociťuje chlad. V zimě se navíc sdružuje
do početných tlup, ve kterých lépe snáší nízké teploty.
Odpočívá-li zvěř za chumelenic v loži, chrání ji často i vrstva
napadaného sněhu, kterou setřásá, až když vstane.

Tvé výkony se promítly k čerstvé nominaci do reprezentačního
týmu U20. Jak bylo na Kypru?
Z pohledu příjemných teplot kolem dvaceti stupňů či výborné
atmosféry v týmu tam bylo parádně. Horší to bylo s výsledky. Na
úvod jsme nestačili na Rakousko, které nás fotbalově přehrálo
a zaslouženě porazilo 4:2. Odehrál jsem celý zápas. Ve druhém
duelu jsme podlehli domácímu Kypru 3:1, když jsem zvládl asi
80 minut. V tomto utkání jsme byli lepší a soupeře jsme tlačili,
jenže jsme nebyli produktivní a nepohlídali jsme brejky soupeře.

Mrazivé období hladu
Když zem pokryje ledový krunýř, zvěř se jim nedokáže prohrabat k zemi, kde často bývá dostatek potravy. Navíc si o led do
krve zraňuje běhy na nejcitlivějších místech. Ovšem i nezmrzlý
vysoký sníh dokáže zvěř potrápit — po delší době chůze v něm je
velmi vyčerpaná. Nejnebezpečnější je ale pro veškerou spárkatou zvěř hladký led, na kterém může dojít k tzv. rozčísnutí —
nebohému zvířeti na ledu podklouznou spárky na všechny
strany, vykloubí si je a zůstane bezmocně ležet. Často se takto
zraní zvěř při přebíhání přes zledovatělé silnice.

Můžeš nám poodhalit svoji fotbalovou kariéru? Odkud
pocházíš a kde jsi začal kopat do míče?
Pocházím ze Lhotky, což je asi pětisethlavá obec kousek od
Frýdku-Místku. K fotbalu mne přivedl můj otec asi v šesti letech
do sousední obce Metylovice. První rok v kategorii mladších
žáků jsem strávil ve Frýdlantu nad Ostravicí, ale pak následoval
přesun do Vítkovic.

Plesy v roce 2015

Kam dále vedly tvé fotbalové mládežnické kroky?
V Ostravě jsem odehrál tři roky mezi žáky a jeden v kategorii
mladšího dorostu. V létě 2010 jsem přijal nabídku Zbrojovky na
působení v týmu U17. V Brně jsem ale setrval pouze rok, protože
mne přesvědčilo intenzivní vábení Karviné, naopak ze strany
brněnského klubu jsem takový zájem necítil. Do Karviné jsem
odešel na hostování, protože jsem stále byl kmenovým hráčem
Metylovic.

24. 1. 2015
31. 1. 2015
07. 2. 2015
14. 2. 2015
28. 2. 2015
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Retro ples
Hasičský ples
Dětský ples
Fotbalový ples
Šibřinky

Z pamětí Ondřeje Lepíka
Konečně i sem přišlo jaro, pěkné dny i jasné
noci. Po svačině často přišli čeští kluci od
vedle a hrávali jsme spolu ferbla. Jednou
jsme se při hře trochu vysunuli ze zákopů,
protože z těch italských nás nemohli vidět.
Ale všiml si toho jakýsi dělostřelecký pozorovatel z protějšího kopce a poslal nám
granát. Dopadl asi deset metrů nad námi
a malý úlomek kamene sletěl na hlavu
Vopalenskému, který seděl vedle mne.
Neměl čepici a tak tekla krev. Ale to ho
nerozhodilo. Nejdříve sebral právě vyhrané peníze do kapsy
a teprve potom šel na obvaziště. V místě rány mu ostříhali vlasy,
přilepili náplast a na druhý den jsme opět hráli. Ovšem ze
zákopů už jsme tak vysoko nelezli.
Strava byla čím dále mizernější. Nejméně dvakrát týdně
sušená zelenina, do níž se dávala na zápražku kukuřičná mouka.
Němci tomu říkali drátěné překážky. Chleba byl rovněž
kukuřičný s větším či menším přídavkem černé mouky. Stávalo
se, že během dopravy do zákopů se tak rozdrobil, že jsme svůj
příděl dostávali do čepice.
Navíc všechny ovládl pocit, že se z italské strany chystá něco
většího. Proto velitelství nařídilo dobrovolnou patrolu. Měla
vniknout nepozorovaně do italských zákopů a přivést odtud alespoň dva zajatce, které chtěla následně podrobit výslechu. Protože dobrovolníků se přihlásilo málo začalo jmenování. Byl jsem
také navržen, ale vymluvil jsem se, že neznám německy a tudíž
bych mohl případný rozkaz, udílený šeptem splést a způsobit
zmatek. Věřili — nevěřili, ale na patrolu jsem nemusil.Vybraným
byla slíbena čtrnáctidenní dovolená.
Patrola měla projít našimi překážkami tajným průchodem.
Aby se vojáci na italských nepodřeli nebo v nich neuvízli vyfasovali deky, který přes ně přehodili.
Došel jsem k názoru, že se čtyřicet lidí přes dvoje drátěné
překážky nemůže bez hluku dostat. Měl jsem v době jejich
výpravy hlídku, tak jsem mohl výsledek vytušit dříve než byl oficielně oznámen.
Pokus se nezdařil. Sotva se muži pokusili překonat italské
překážky třesklo několik ran a v zápětí se rozpoutala zuřivá palba
z pušek i kulometů. Po čtvrthodině nastal klid a jednotliví členové
výpravy se připlazili opatrně zpět. Vrátilo se jich pouze třicet devět.
Jeden chyběl. Nezjistilo se, zda byl raněný, zabitý nebo přeběhl.

40 km bylo na tisíce děl všech možných kalibrů. Toto peklo trvalo celou noc V zákopech stáhli hlídky na nejmenší možnou
míru. Díky tomu jsme do rána u naší kompanie neměli ztráty,
pouze jeden kaprál u strojní pušky byl mrtev.
Noc se změnila v nádherné ráno, ale peklo pokračovalo. Děla
hřměla s neztenčenou silou. I v kavernách nás tlak vzduchu zvedal
na palandě, jakmile vybuchl blízko granát většího kalibru. Díky
tomu, že před několika dny jsme skrze kopec prokopali tunel dostali
jsme i přes palbu jídlo v pořádku. Jen se v poledne při rozdělování
oběda skácel kaprál Bučiák bez jakékoli viditelné rány mrtev.
K večeru začala dělostřelecká palba na zákopy slábnout a projektily dopadaly někam dozadu. Podle našich zkušeností se dal
očekávat útok. Zákopy už byly důkladně pobourány, v drátěných
překážkách zely obrovské díry. Právě jsem byl vystřídán na hlídce Němcem Pauschem. Ačkoliv jsme minulé noci nespali neměl
jsem na spánek pomyšlení. Seděl jsem na palandě a oddával se
trudným myšlenkám.
Najednou vrazil do kaverny Pausch celý vyjevený. Nešlo z něj
dostat souvislé slovo. Konečně ze sebe vyrazil: „Jezus – Jezus“.
Domnívali jsme se, že nastal útok a chopili se pušek. První vyběhl ven frajtr a my za ním. Ale nepřítele nebylo vidět. Frajtr se
obrátil ke mně: „Jdi na hlídku místo Pausche, ten není schopen
služby. Já už lidi nemám, ale až přijdou na výpomoc tak tě pak
nechám celou noc spát.“
Odešel jsem na stanoviště, odkud jsem před půlhodinou
odešel a uviděl, co Pausche tak rozhodilo. Explozí těžkého granátu byl někde nahoře uvolněn balvan, který spadl do zákopu. Měl
nejméně jeden metr krychlový a zatarasil vchod ku střílně hlídky.
Chudák Pausch, bylo pro něho velice těžké se z díry vysoukat.
Teď jsem se nedivil jeho úleku. Kdyby se kámen po pádu obrátil
na druhou stranu tak by ho rozplácl jako mouchu.
Už se úplně setmělo. Na přímořském úseku fronty to nadále
hřmělo. Na našem byl poměrně klid. Najednou vpravo přede
mnou ještě za drátěnými překážkami se plížil stín, za ním druhý.
Oba mířily přímo k tajnému přechodu. Ustrnul jsem. Ohmatal
jsem své dva ruční granáty a na nabité pušce odjistil závěr a přitom
sledoval plížící se postavy. Za nimi se objevily ještě další stíny.
Snad tři, čtyři.
Byl jsem krytý, ale pro jistotu jsem chtěl upozornit na
nebezpečí. Polohlasně jsem zavolal: „Wachkommando“ Frajtr
tam byl hned. „Vpravo ode mne se plíží k překážkám Italové.
Vidím nejméně tři nebo čtyři“. A už se připravuji k výstřelu.
„Nestřílej“, strhl frajtr mou ručnici, „to jsou naši. Patrola“.
Šel jsem jim naproti. Skutečně! K průchodu překážkami se vlekl
k Herl a pět mužů se s ním prosmýklo do zákopů. Byli od druhé
kompanie. Frajtr si oddechl a prosil: „Neříkej nic. To Pausch měl
ode mne příkaz, aby na blížící se patrolu nestřílel, nýbrž pouze na
ně velitele upozornil, aby byli překážkami propuštěni.“
Velitelství praporu, jemuž byl klid na našem úseku podezřelý
vyslalo mezi překážky patrolu. k přešetření.. Jenže místo otřeseného Pausche jsem nastoupil hlídku já a frajtr mne zapomněl
na vyslanou patrolu upozornit.

10. srpna o poledni zahřměla dutá rána. Z vrcholu hory se valily
kotouče těžkého kouře z ekrasitu. Do toho začala pálit naše
i italská děla šrapnel granáty.Na kopec byla hrůzokrásná podívaná. Viděl jsem některé naše důstojníky tento výjev fotografovat.
Nevěděli jsme, zda příčinou výbuchu byli Italové nebo naši, já
hádal na Italy. Něčí pozice na vrcholu byly podkopány
a vyhozeny do vzduchu. Děla hřímala čím dál rychleji až
s večerem dosáhla tzv. bubnové palby Na úseku dlouhém asi

Inzerce
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Sanatoria Klimkovice vrátily Miroslava Hvozdíka na kurt
Prokazatelné zlepšení zdravotního stavu každého klienta je hlavním cílem Sanatorií Klimkovice, moderních lázní ležících
v krásné přírodě a přitom čtvrthodinku cesty od centra Ostravy. To je také důvod, proč klimkovická sanatoria nenabízí
skluzavky a vodní gejzíry, ale celou řadu specializovaných terapií cílených na zdravotní potíže; ty lehčí, i velmi těžké.
Že se ocitne v lázních, si ještě před dvěma lety neuměl představit Miroslav Hvozdík z Ostravy. Celý život sportoval, hrál
tenis, chodil po horách, měl pocit, že v lázních se všichni jen procházejí po kolonádě, popíjejí vincentku a odpočívají,
což pro něj bylo synonymum nudy. Po padesátce ho začal pobolívat kyčelní kloub, během necelého roku se jeho obtíže
vystupňovaly tak, že už i těžce chodil, natož aby běhal po kurtu. Následovala operace a totální endoprotéza kyčelního
kloubu. A deprese, že místo sportu teď bude vysedávat u televize. Byla ovšem zcela zbytečná. „Šlo to ráz naráz. Už osmý
den po operaci mě přímo z nemocnice převezli do lázní.
První týden rehabilitací jsem byl ještě trochu skeptický, ale
pak se můj stav lepšil den ode dne,“ líčí Miroslav Hvozdík.
Lékaři v klimkovických lázních mu předepsali terapie přímo
na míru, i s ohledem na to, že chtěl zase co nejdříve sportovat. Některé dny byl tím pádem po procedurách pořádně
utahaný, ale po měsíci odcházel z Klimkovic po svých a s výhledem, že na začátku sezony se zase vrátí na hřiště. Navíc
neztratil kontakt s pracovištěm. V lázních měl dostupný internet a v případě potřeby se za ním jeho kolegové z kanceláře
v Ostravě mohli kdykoliv stavit. Daleko to neměla ani rodina,
což pro něj bylo zvláště důležité, protože mladší dceři je
teprve dvanáct let. „Já jsem nemusel z nemocnice cestovat
někam přes půl republiky, mí blízcí mě mohli kdykoliv
navštívit a spolupracovníci taky. Dokonce kolega, co je
hrozně na sladké, se pak už sám nabízel, že za mnou zajede
s nějakými papíry. Zamiloval si totiž lázeňskou cukrárnu se
zákusky z vlastní výrobny,“ usmívá se Miroslav Hvozdík
a trochu podezírá svého spolupracovníka, že by se mu
pravidelné návštěvy klimkovických lázní líbily i v budoucnu.
„Jen si bude muset najít jiný důvod, protože já už jsem fit!“

Sanatoria Klimkovice
742 84 Klimkovice
www.sanatoria-klimkovice.cz
tel: 556 422 111, 556 422 106
e-mail: recepce@sanklim.cz
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Senioři — Smažení placků

Senioři — zájezd

MLS

MLS — horní řada zleva: Radim Tomášek, Vladimír Konvička,
Luděk Juřica, Vladimír Bílek, Jiří Ryška; dolní řada zleva: Michal
Stibor, Radomír Rusina, Pavel Koval, Aleš Velička.

MLS

SPV — Hukvaldy

Ve středu 12. listopadu natočili žáci a učitelé základní školy
v Metylovicích své první hudební cédéčko nazvané Setkání
s výběrem písniček z vánočního koncertu 2013 a divadelního představení muzikálu Rusalka. Cédéčko bude slavnostně pokřtěno na
vánočním koncertu 2014 nazvaném Putování za koledou, který se
uskuteční 19. prosince v místním kinosále.

SPV — Hukvaldy
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