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ãíslo

Info pro občany
•
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE METYLOVICE
ZE DNE 18. 11. 2014
SCHVÁLILO:
• ZO Metylovice v souladu s § 72 a § 84
odst. 2 písm. n) zákona o obcích
stanovilo neuvolněným členům zastupitelstva obce odměnu za výkon
funkce předsedy výboru zastupitelstva
obce ve výši 1 840 Kč hrubého měsíčně,
člena
výboru
ve
výši
1 600 Kč hrubého měsíčně, předsedy
výboru, který je zároveň i členem
dalšího výboru zastupitelstva obce ve
výši 2 900 Kč hrubého měsíčně a člena
výboru, který je zároveň i členem
dalšího výboru zastupitelstva obce ve
výši 2 660 Kč hrubého měsíčně. Veškeré
uvedené částky v sobě zároveň obsahují odměnu vyplývající z funkce člena
zastupitelstva obce. Odměna bude
poskytována ode schválení výše odměn
zastupitelstvem obce tj. od 18. 11. 2014.
• ZO Metylovice v souladu s § 72 a § 84
odst. 2 písm. n) zákona o obcích
stanovilo odměnu za výkon funkce
místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 19 000 Kč
hrubého měsíčně. Odměna bude
poskytována ode dne zvolení do
funkce místostarosty tj. od 3. 11. 2014.
• ZO Metylovice schvaluje přijetí daru —
pozemku PZE st. 143/1, o výměře 78 m2
v k.ú. Metylovice.
• ZO Metylovice schvaluje Darovací smlouvu s paní Zdeňkou Smilovskou,
Metylovice č. p. 17, 739 49 Metylovice,
na darování pozemku PZE st. 143/1,
o výměře 78 m2 obci Metylovice
a pověřuje starostu obce k podpisu
darovací smlouvy viz. příloha č. 2.
• ZO Metylovice schvaluje Kupní smlouvu s paní Zuzanou Kněžkovou, bytem
Nová Dědina čp. 253, 739 11 Frýdlant
nad Ostravicí, na koupi pozemků parc.
č. 230/7 a st. 37/3 v k.ú. Metylovice
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a pověřuje starostu obce k podpisu
kupní smlouvy viz. příloha č. 3.
ZO Metylovice schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy darovací
č. FM/6/i/2014/Ch s Moravskoslezským
krajem, ulice 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692 na darování části
pozemků parc. č. 2065 a 2066 v k.ú.
Metylovice a pověřuje starostu obce
k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí
darovací viz. příloha č. 4.
ZO Metylovice schvaluje Smlouvu
č. 14214184 o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí ČR
v rámci Operačního programu Životní
prostředí na akci „Zavedení separace
a svozu bioodpadů v obci Metylovice“
a pověřuje starostu obce k podpisu
této smlouvy viz. příloha č. 5.
ZO Metylovice schvaluje Smlouvu
č. 13143446 o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí ČR
v rámci Operačního programu Životní
prostředí na akci „Regenerace ovocného sadu v Metylovicích“ a pověřuje
starostu obce k podpisu této smlouvy
viz. příloha č. 6.
ZO Metylovice schvaluje zrušení usnesení č. 8/2014.33b (schválení mimořádných odměn zastupitelům obce
Metylovice za vykonanou práci ve
volebním období 2010 — 2014.)
ZO Metylovice schvaluje smlouvu
o poskytnutí služeb s Diakonií
Broumov, Husova 319, Velka Ves, 550
01 Broumov, IČ: 49289977 na umístění
a provoz 1 ks kontejneru na použitý
textil a pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy viz. příloha č. 9.
ZO Metylovice schvaluje smlouvu
o poskytnutí služeb s Armádou spásy
v ČR, Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha
13 — Stodůlky, IČ: 40613411 na
umístění a provoz 2 ks kontejnerů pro
sběr použitého textilu a pověřuje
starostu obce k podpisu této smlouvy
viz. příloha č. 10.
ZO Metylovice schvaluje Smlouvu
o poradenské činnosti č. 2014085 se
společnosti INNOVA Int. s.r.o., Jílová
1913/14, 702 00 Ostrava – Moravská

ZDARMA

Ostrava, IČ: 27857255 na zpracování
a odevzdání žádosti o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury na
projekt „Přístupové chodníky a místo
pro přecházení v křižovatce silnic
III/48410, III/48416 a místní komunikace v k.ú. Metylovice“ za cenu
29 040 Kč včetně DPH + 3% bez DPH
z finanční podpory schválené poskytovatelem dotace a pověřuje starostu
obce k podpisu této smlouvy viz. příloha č. 11.
• ZO Metylovice schvaluje směnu obecního pozemku parc. č. 1944/15 v k.ú.
Metylovice za pozemky ve vlastnictví
Státního pozemkového úřadu viz.
příloha č. 12.
BERE NA VĚDOMÍ.:
• ZO Metylovice bere na vědomí nabídku
firmy Alzakom, spol s.r.o. na montáž
kamerového systému na budovu základní školy a rozhodnutí o pořízení
kamerového systému odkládá na příští
zasedání zastupitelstva obce.
• ZO Metylovice bere na vědomí žádost
pana Vratislava Němce o zařazení
pozemků parc. č. 1761/6 a 1745/3 v k.ú.
Metylovice do případné změny č. 2
územního plánu obce Metylovice
a požaduje dopracování žádosti.
ODLOŽILO:
• ZO Metylovice odkládá schválení kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti s Josefem a Martou Šigutovými
na prodej části obecního pozemku
parc. č. 283/2, nově označeného pod
parc. č. 283/8 v k. ú. Metylovice na
příští zasedání zastupitelstva obce.
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE METYLOVICE
ZE DNE 15. 12. 2014
SCHVÁLILO:
• ZO Metylovice schvaluje výroční
zprávu ZŠ a MŠ Metylovice o činnosti
školy za školní rok 2013/2014 — viz
příloha č. 2.
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• ZO Metylovice schvaluje odměnu pro
ředitelku školy z přebytků financí
krajského rozpočtu na pedagogické
pracovníky ve výši 32 000 Kč.
• ZO Metylovice schvaluje Smlouvu
o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti
Moravskoslezsko
na
projekt
„Nevyužitá základní škola v obci
Metylovice“ s registračním číslem
CZ.1.10/2.3.00/06.01697 a pověřuje
starostu obce k podpisu Smlouvy
o poskytnutí dotace — viz příloha č. 3.
• ZO Metylovice schvaluje podání žádosti o finanční podporu ze Státního
fondu dopravní infrastruktury na projekt „Přístupové chodníky a místo pro
přecházení v křižovatce silnic
III/48410, III/48416 a místní komunikace v k.ú. Metylovice“.
• ZO Metylovice schvaluje Smlouvu
o zřízení věcného břemene — služebnosti 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 energetického zařízení distribuční soustavy, podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV
a plastového pilíře „Metylovice, Obec
Metylovice, přípojka kNN“, číslo stavby:
IP–12–8014978/1 a pověřuje starostu
k podpisu této smlouvy viz příloha č. 4.
• ZO Metylovice schvaluje 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
energetického zařízení distribuční
soustavy, nadzemního kabelového vedení NN 0,4 kV „Metylovice, Spusta,
přípojka
NNk“,
číslo
stavby:
IP–12–8014202/3 a pověřuje starostu
k podpisu této smlouvy viz příloha č. 5.
• ZO Metylovice schvaluje Dodatek č. 2
ke smlouvě o výkonu funkce lesního
hospodáře s Ing. Miroslavem
Zavadilem a pověřuje starostu k podpisu Dodatku č. 2 — viz příloha č. 6.
• ZO schvaluje a pověřuje starostu
k provádění rozpočtových opatření do
31. 12. 2014, které budou předem
konzultované ve finančním výboru.
• ZO Metylovice schvaluje pro hospodaření v roce 2015 rozpočtové provizorium do doby schválení rozpočtu obce
pro rok 2015. Rozpočtové provizorium
se bude řídit hospodařením obce
v roce 2014 kromě mimořádných
příjmů a výdajů.
• ZO schvaluje plán inventur na rok 2014
a složení inventarizačních komisí —
viz. příloha č. 7.
• ZO schvaluje návrh dohody o slevě za
předčasnou
úhradu
faktury
č. 14770041 ve výši 2 927 167 Kč, splatnou 8. 5. 2015 v případě poskytnutého
úroku ve výši 1,5% p.a.
• ZO Metylovice schvaluje Darovací
smlouva se Střediskem sociálních
služeb města Frýdlant nad Ostravicí,
Padlých hrdinů 312, 739 11 Frýdlant
nad Ostravicí, IČ: 00847020 na

poskytnutí finančního daru ve výši 65
000 Kč a pověřuje starostu k podpisu
darovací smlouvy — viz příloha č. 8.
• ZO Metylovice schvaluje aktualizaci
Jednacího řádu zastupitelstva obce
Metylovice právním zástupem obce
Metylovice — JUDr. Karlem Bockem.
• ZO Metylovice schvaluje zapojení obce
Metylovice do projektu na určení vlivu
lokálních topenišť na ovzduší v obci.
• ZO Metylovice schvaluje vyhlášení
záměru na pronájem části obecního
pozemku parc. č. 2105/1 v k.ú.
Metylovice.

• ZO Metylovice schvaluje Smlouvu
o zřízení věcného břemene — služebnosti 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 energetického zařízení distribuční soustavy, podzemního kabelového vedení NN 0,4 kV
„Metylovice, Kučera, přípojka NNk“,
číslo
stavby:
IP–12–8015596/3
a pověřuje starostu obce k podpisu
této smlouvy viz. příloha č. 4.

BERE NA VĚDOMÍ:
• ZO Metylovice bere na vědomí zpět
vzetí žádosti Josefa a Marty Šigutové na
odkoupení části obecního pozemku
parc. č. 283/2, nově označeného pod
parc. č. 283/8 v k. ú. Metylovice.
• ZO Metylovice bere na vědomí nabídku firmy RH systém na montáž IP
kamerového systému na budovu
základní školy v Metylovicích.
• ZO Metylovice bere na vědomí zpracování konceptu nových webových
stránek.
• ZO Metylovice bere na vědomí doporučení nedělního klidu občanům.
• ZO Metylovice bere na vědomí návrh
Smlouvy o budoucí kupní smlouvě
s Pavlem a Barborou Vraníkovými na
budoucí koupi pozemku parc. č. 193/3
v k.ú. Metylovice
• ZO Metylovice bere na vědomí návrh
Smlouvy o budoucí kupní smlouvě
s Jiřinou Novákovou a Stanislavem
Němcem na budoucí koupi pozemků
parc. č. 194/2, 153/1, 153/6 a 193/2
v k.ú. Metylovice

BERE NA VĚDOMÍ:
• ZO Metylovice bere na vědomí schválení
smlouvy o pronájmu reklamní plochy
s paní Martinou Krenželokovou,
Metylovice č.p. 33, na pronájem části
obecního pozemku parc. č. 2105/1 v k.ú.
Metylovice, za účelem umístění reklamního poutače k propagaci vinárny Sokol
viz. příloha č. 2.
• ZO Metylovice bere na vědomí
možnost nákupu nemovitosti — rodinného domu č. p. 16 včetně příslušenství a přilehlého pozemku parc.
č. 1114/2 vše v k.ú. Metylovice.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE METYLOVICE
ZE DNE 12. 1. 2015
SCHVÁLILO:
• ZO Metylovice schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce
šaten a přístavba umýváren“ z programu 133 510 Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy, na Podporu
materiálně technické základny sportu
— podprogram 133 512 a souhlasí
s podmínkami pro přijetí dotace, maximální předpokládané náklady činí 8,8
mil. Kč vč. DPH. Realizace projektu je
plánována v roce 2015.
• ZO Metylovice schvaluje zajištění
finančních prostředků na spolufinancování, profinancování a na zajištění
provozu projektu „Rekonstrukce šaten
a přístavba umýváren“, na který bude
požadována dotace z programu 133
510 Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy, na Podporu materiálně
technické základny sportu — podprogram 133 512. Na profinancování realizace projektu před čerpáním
dotačních
prostředků
budou
vyčleněny dostatečné vlastní zdroje
obce. Z vlastních zdrojů obce bude
zajištěno spolufinancování ve výši
30 % z celkových výdajů projektu.
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ODLOŽILO:
• ZO Metylovice odkládá na příští
zasedání projednání a schválení obecně
závazné vyhlášky Obce Metylovice
č. 1/2015 o systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů,
včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území obce
Metylovice.
• ZO Metylovice odkládá na příští
zasedání zastupitelstva obce projednání a případně schválení Smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě se společnosti
SLAVIA DEVELOPMENT s.r.o. na
stavbu „METYLOVICE, prodloužení
vodovodního řadu“.
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE METYLOVICE
ZE DNE 23. 2. 2015
SCHVÁLILO:
• ZO Metylovice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Obce Metylovice
č. 1/2015 o systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů,
včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území obce
Metylovice — viz příloha č. 2.
• ZO Metylovice souhlasí, aby obec
Metylovice byla stavebníkem, investorem a vlastníkem budoucí stavby
„METYLOVICE, prodloužení vodovodního řádu“ za podmínky, že společnost
SLAVIA DEVELOPMENT před zahájením stavby uhradí obci Metylovice
náklady spojené se zasíťováním
(vodovodní řad na pozemku 525/58)
pozemků parc. č. 525/61, 525/63,
525/64, 525/65, 525/66, 525/67, 525/68
a 525/16 vše v k.ú. Metylovice.

• ZO Metylovice schvaluje Smlouvu
o dílo s Ing. Bronislavem Bonczekem,
Komorní Lhotka č.p. 406, 739 53
Hnojník, na zpracování projektové
dokumentace pro stavební povolení
stavby „Zpevněné plochy — chodník —
1. etapa“ za cenu 28 500 Kč a pověřuje
starostu kpodpisu smlouvy — viz příloha č.3.
• ZO Metylovice schvaluje podání žádosti
o poskytnutí dotace v rámci dotačního
programu „Podpora hospodaření
v lesích v Moravskoslezském kraji pro
rok 2015“ (ŽPZ/03/2015).
• ZO Metylovice schvaluje Smlouvu
o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje na umělou
obnovu lesních porostů sadbou — první
(melioračními a zpevňujícími dřevinami) a pověřuje starostu k podpisu
smlouvy — viz. příloha č. 4.
• ZO Metylovice schvaluje Dodatek č. 1
ke Smlouvě o spolupráci při zajišťování
dopravní obslužnosti se Statutárním
městem Frýdek–Místek a pověřuje
starostu k podpisu Dodatku — viz
příloha č. 5.
' schvaluje
' ' Dodatek
'
'č. 8 ke
• ZO Metylovice
Smlouvě o závazku veřejné služby ve
veřejné& linkové dopravě
& & k& zajištění
& os-&
tatní opravní obslužnosti na území
obce Metylovice s ČSAD
<&=/&01.2&>&
& Frýdek–Místek,
a.s. a pověřuje starostu k podpisu Dodatku — viz příloha č. 6.
& schvaluje
& návrh rozpočtu
&
• ?ZO Metylovice
na rok 2015 — viz příloha č. 8.
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• ZO Metylovice schvaluje cenovou
• ZO Metylovice schvaluje Smlouvu
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
nabídku společnosti AgPOL na vypravěcného břemene (služebnosti)
cování technicko-ekonomické studie, za
a smlouvu o právu povést stavbu se
účelem posouzení variant trasy chodspolečností METALCUT, s.r.o. na
níku od kostela po Vrchovinu s vazbou
stavbu podzemního elektrického vena plánovanou stavbu splaškové kanalizace,
dení vysokého napětí 22 kV, č. VB/005,
stávající nemovitosti, inženýrské sítě
Metylovice, TS, VNk, NNk — METALa dotčené pozemky.
CUT a pověřuje starostu k podpisu
• ZO Metylovice schvaluje výroční
smlouvy viz. příloha č. 12.
zprávu o hospodaření příspěvkové
• ZO Metylovice schvaluje směnu obecorganizace Základní škola Mjr. Ambrože
ního pozemku parc. č. 438 v k.ú.
Bílka a Mateřská škola Metylovice za
Metylovice za pozemky ve vlastnictví
rok 2014 — viz příloha č. 9.
Státního pozemkového úřadu viz.
• ZO Metylovice schvaluje Dodatek ke
příloha č. 13.
smlouvě s AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.o., na zajištění zneškodBERE NA VĚDOMÍ:
nění směsného komunálního odpadu
• ZO Metylovice bere na vědomí smlouz obce Metylovice a pověřuje starostu
vu o dílo s firmou DIGIS spol. s.r.o.
k podpisu Dodatku viz. příloha č. 10.
• ZO Metylovice bere na vědomí cenovou
• ZO Metylovice schvaluje Smlouvu
nabídku na zpracování projektové
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
dokumentace k územnímu řízení
věcného břemene (služebnosti) a smlounapojení Metylovic na cyklostezku
vu o právu provést stavbu se
Ostrava–Beskydy.
společností ČEZ Distribuce, a.s.,
Teplická 874/8, 405 02 Děčín
NESCHVÁLILO:
IV–Podmokly, IČ: 24729035 zastoupe• ZO Metylovice neschvaluje vyvěšení
nou ENPRO Energo s.r.o., Sokolská
„Vlajky pro Tibet“ dne 10. 03. 2015 na
137/45,
757 01 Valašské Meziříčí, IČ:
budovu obecního úřadu nebo na
./3-1&4)#$%56&..&789857:;&
28628250 na stavbu zařízení disjiném čestném místě.
tribuční soustavy, zemního ka• ZO Metylovice neschvaluje žádost Základní
belového vedení NN — „Metylovice,
školy Mjr. Ambrože Bílka a Mateřské
Přibyla přeložka kNN“, číslo stavby:
školy Metylovice o financování týdenního
&&&&.0&"'#*5:&B&C&@DE:F&C&E$5&
EP–12–8002573
a pověřuje starostu
programu anglické konverzace s rodilým
mluvčím pro žáky 2. až 5. ročníku.
k podpisu smlouvy viz. příloha č. 11.
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Počet obyvatel k 31. 12. 2014 1 730 (včetně 11 cizinců)
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V r. 2014 :
Zemřelo
!
&
&
Přistěhovalo
se&
Odstěhovalo se
!
&
&
Narodilo
se &
Sňatek uzavřelo
!
&
Průměrný
věk &všech& obyvatel
Průměrný věk mužů
Průměrný
věk žen
&

12 občanů — 6 mužů, 6 žen
&&&&&&2.&+$%&
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Přivítali jsme nové občánky Metylovic
Pěkné první únorové odpoledne lákalo k procházkám, ale
rodiče občánků narozených v roce 2014 zamířili s dětmi na jejich
slavnost. Uvítání nových občánků se konalo v kinosále
sokolovny v Metylovicích. Obecní úřad se postaral o nazdobené
stoly s občerstvením. Cukroví bylo doplněno minerálkou, kterou
dodal pan Milan Hajdušek.
Začátek slavnosti patřil dětem ze základní školy Metylovice.
Pod vedením učitelky Táni Liberdové přednesly pěkné básničky
a zahrály a zazpívaly při kytaře.
Pak místostarosta Radomír Kulhánek představil starostovi
Lukáši Halatovi nové občánky. Jsou to: Gabriela Farná, Nikola
Bílková, Marie Hrazdilová, Sofie Náplavová, Jakub Kopčák,
Otakar Kulhánek, Štěpán Onderek, Adam Kopera, Lisa MiaSemsch,
Antonín, Kubala, Václav Kubala, Michael Pavič, Liliana Němcová, Marek Štencel a Samuel Bílek. V roce 2014 se tedy narodilo
5 děvčátek a 10 chlapců.
Po tomto představení dětí i jejich rodičů promluvil starosta
obce o výchově dětí v rodině. „Narození dítěte, to je především
radost a velká zodpovědnost za správnou výchovu již od nejútlejšího věku. Dítě nás vnímá, pozoruje, cítí vztahy v rodině. Vychovávejte své děti k lásce a úctě nejen k vám, ale i ke společnosti a naší obci. Pěstujte v nich hodnoty, jež vybudovali již naši
předkové. Ať z každého z těchto dětí vyroste zdravý a čestný
člověk,“ přál všem přítomným starosta.
Závěr slavnosti patřil rodičům. Po podpisu do pamětní knihy
obdrželi od obecního úřadu pohádkovou knížku a maminka
kytičku. Seniorky napletly papučky a ponožky pro miminka, a na
slavnosti je předaly rodičům. Nakonec bylo velké focení. Toho se
ujal fotograf Tomáš Rabas.
Marie Herotová

Metylovice se možná napojí
na cyklotrasu Ostrava – Beskydy
Zní to jako rajská hudba pro všechny milovníky cyklistiky, ale
vše zatím nasvědčuje tomu, že se Metylovice napojí na cyklostezku
Ostrava –Beskydy.
A jak to tedy s napojením na cyklotrasu v současné chvíli vypadá? Obec nyní řeší vlastnické vztahy s majiteli pozemků, po
kterých by stezka měla vést. Stezka by vedla z centra obce přes
Metylovičky. Nejnáročnější bude přemostění rychlostní komunikace vedoucí z Frýdlantu do Frýdku–Místku. Pak stezka bude
pokračovat do Pržna s tím, že další lávka by se musela postavit
přes řeku Ostravici v místech nedaleko železničního mostu.
V tom místě už by se napojila na stávající cyklostezku. Cyklostezka by měla mít asfaltový povrch. Jejímu vybudování ale budou předcházet náročná jednání, ať již se společností Povodí
Odry či Správou železničních cest. Letos bychom mohli stihnout
vypracovat projekt a získat stavební povolení. Pak už bude
záležet jen na tom, zda se nám podaří získat dotaci na realizaci
projektu.
LH
Ovocný sad bude opět plný zdravých stromů
Na louce porostou nové stromy
a navíc už to nebudou jen ty třešně…
Málo kdo ví, že metylovický sad byl vysazen k 50. výročí korunovace Františka Josefa I.I proto v něm rostlo přesně 50
stromů. Původně to byl sad třešňový. Ale stromy byly staré,
ztrouchnivělé, nikdo se o ně nestaral a v posledních letech už
skoro nerodily. Obci se na Regeneraci ovocného sadu podařilo
získat dotaci ze Státního fondu životního prostředí ve výši zhruba 290 tisíc korun. V listopadu tak mohlo dojít k výsadbě stromů.
Celkem jich je 91. Půjde o sad smíšený. Porostou tam tedy nejen
třešně, ale i jabloně, hrušky a švestky. Vše je vymyšleno tak, aby
tam rostly jarní i podzimní druhy, aby po celou sezónu něco zrálo. Nový ovocný sad bude mít prozatím na starost místní organizace zahrádkářů.

Nové oplocení ochrání řidiče i zvířata
Úsek rychlostní komunikace 1/56 směřující z Frýdku–Místku
do Frýdlantu n. Ostravicí v lokalitě pod Čupkem bývá častým
místem dopravních nehod. Způsobuje je zvěř, která často přebíhala přes cestu. Poslední roky se počet těchto střetů snížil,
přesto ale situace v dané lokalitě není ideální. Po dohodě s Mysliveckým sdružením Metylovice a Ředitelství silnic a dálnic, se
pokračuje ve výstavbě svodidel, a to až k mimoúrovňové křižovatce u Frýdlantu. Tím bude celá strana od Hodoňovic po Frýdlant osázena svodidly.
ŘSD vypíše veřejnou zakázku a zhotovitele výstavby. Oplocení je
navrženo z ocelového vysokopevnostního pletiva s ocelovými sloupky ve výšce dvou metrů. V místech, kde jsou hospodářské sjezdy na
pozemky nebo na účelové komunikace, jsou navržena vrata.
Nové pletivo schvalují rovněž myslivci. (Největší počet přejeté zvěře
evidují v místech pod Čupkem, kde jsou odpočívadla. V roce
2013 srazili řidiči v této lokalitě na 15 kusů spárkaté zvěře a tři zajíce.)

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
v areálu horního kravína
3.4. 2015 — pátek...................................... 14:00 — 18:00 hod.
4.4. 2015 — sobota...................................... 8:00 — 12:00 hod.
1.5 2015 — pátek (+ nebezpečný odpad) 14:00 — 18:00 hod.
2.5.2015 — sobota (+ nebezpečný odpad) 8:00 — 12:00 hod.
3.7.2015 — pátek....................................... 14:00 — 18:00 hod.
4.7.2015 — sobota ...................................... 8:00 — 12:00 hod.

Křižovatka na Vrchovině změní svou tvář
Nebezpečná křižovatka se ale má změnit. Pro větší
bezpečnost řidičů i chodců.
Asi všichni řidiči v Metylovicích ví, že výjezd od léčebny na
hlavní silnici na Vrchovině je problematický. Další kámen úrazu
je v zimě, kdy řidiči kloužou nejen k léčebně, ale i na hlavním
tahu, kde mají problémy zejména řidiči autobusů. K tomu se
občas přidají neukáznění chodci, kteří přechází silnici doslova,
kde se jim zlíbí. A právě proto vedení obce rozhodlo, že se situace musí změnit. Podali jsem žádost o dotaci ze Státního fondu
dopravní infrastruktury na úpravu této křižovatky. Pokud dotaci
obdržíme, začneme s úpravou křižovatky tento rok.
A co konkrétně se na křižovatce bude dít? Z obou stran k ní
bude snížena rychlost na 40 km/hod. Na hlavním tahu vznikne
místo pro přecházení chodců. Uprostřed silnice nechá obec vybudovat silniční ostrůvek, který má za cíl zpomalit i usměrnit
dopravu a umožnit chodcům přecházet cestu nadvakrát.
U autobusových zastávek vzniknou zálivy i chodníky. Součástí
projektu bude zatrubnění příkopů.
Dále v budoucnu máme plán vybudovat chodník z centra
obce směrem na Vrchovinu po pravé straně komunikace, obec
ještě nemá zpracovanou projektovou dokumentaci, ale práce na
ní by mohly začít již tento rok. Další část chodníků budou vybudovány z centra ke škole. Tento úsek zvládneme vystavět z vlastních zdrojů, máme již vyřízené územní rozhodnutí, takže stavba
by teoreticky mohla začít již v létě.
LH

VAKCINACE PSŮ PROTI VZTEKLINĚ
V OBCI METYLOVICE
Na základě Zákona č.166/1999 Sb. v platném znění, je majitel
psa povinen mít ho naočkovaného proti vzteklině. Pro usnadnění splnění této povinnosti proběhne hromadné očkování proti vzteklině v obci Metylovice

v sobotu 11.dubna 2015,
a to na následujících svodových místech:
Dolní konec
08,45 — 09,00 hod
za Obecníkem
09,05 — 09,25 hod
u Sosny
09,30 — 09,45 hod
Vakcinace se týká psů starších 3.měsíců. S ohledem na novelizaci zákona se prodlužuje účinnost vakcíny na 2 roky . Každý
chovatel je povinný při vakcinaci zajistit odbornému personálu
potřebnou pomoc. Vakcinace je plně hrazena chovatelem
a poplatek za naočkování jednoho zvířete činí 230 Kč včetně 21%
DPH.
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Katastrální mapa přejde do digitální podoby
Také Metylovice se již brzy dočkají zanesení katastrální mapy
do digitální podoby. Jedná se o náročný proces, kterému předchází spousta jednání i konzultací. „Dojde tak zákonitě k mnoha
změnám. Některé pozemky v obci například již nemají majitele,
jiná místa mohou být sporná. Pokud vás tedy tato problematika
zajímá, můžete se dostavit k námitkovému řízení,“ vyzval starosta Lukáš Halata. Tato řízení se budou konat na obci i v kanceláři
Katastrálního pracoviště Frýdek–Místek na ulici T.G. Masaryka
453 u vedoucího oddělení aktualizace Pavla Kazdy.
Termíny:
07. 4. Út 8 — 15 hod. — katastrální pracoviště
08. 4. St 12 — 17 hod. — obecní úřad
09. 4. Čt 8 — 15 hod. — katastrální pracoviště
10. 4. Pá 8 — 12 hod. — katastrální pracoviště
13. 4. Po 8 — 12 hod. — obecní úřad
14. 4. Út 8 — 15 hod. — katastrální pracoviště
15. 4. St 12 — 17 hod. — obecní úřad
16. 4. Čt 08 — 15 hod. — katastrální pracoviště
17. 4. Pá 0 8 — 12 hod. — katastrální pracoviště
20. 4. Po 0 8— 12 hod. — obecní úřad.

K 31. 12. 2014 byla katastrální mapa v digitální podobě v 11 121
katastrálních územích, což je 84,9 % z jejich celkového počtu
13 099. Zbytek území ČR je pokryt analogovou katastrální mapou.

Škola
Prevence patologických jevů
Ve čtvrtek 26. března k nám do ZŠ a MŠ
zavítaly strážnice Městské policie města
Frýdku–Místku, které se zabývaly prevenci
sociálně patologických jevů (chování
v krizových situacích, rozhovor s neznámou osobou, apod.). Seznámily nás
s používáním tísňových čísel a děti se
následně hovor na tísňovou linku vyzkoušely.
Velice je to bavilo a na závěr dostaly
odměnu (reflexní hvězdičku).

Trápení myšky Ryšky
— výchova ekologie

Ekologická výchova v MŠ1

Dětí z MŠ oddělení Sluníčko a 2.třídy
ZŠ se zúčastnily výukového ekologického
programu zaměřeného na třídění
odpadu. Zábavnou interaktivní formou se
učily jak předcházet vzniku velkého
množství odpadků a na konci si mohly
samy vyrobit ruční papír.

Ekologická výchova — výroba ručního papíru
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Spolky
Zpráva o dění ve volejbalovém oddíle SK Metylovice o.s.
v roce 2014

Ostatní:
Účast na turnajích
• 24.5.2014 jsme pořádali tradiční dortový turnaj mládeže — 23.
ročník v kategorií juniorky za účasti 9 družstev. 1. Sokol FM,
2. VK Zlín, nše děvčata skončila na 3. místě.
• 31.5. 2014 turnaj v kategorii juniorek ve Frýdlantě n. Ostr.
Účastnilo se 11 družstev, naše juniorky obsadily 2.místo.
• 21.6. 2013 již 10. ročník Metylovice Capu s počtem 6 losovaných smíšených družstev. Jako vždy panovala pohodová atmosféra a počasí se taky vydařilo, takže hlavně vyhrálo
nadšení pro sport s míčem nad vysokou sítí.
• srpen 2014 — Raškovice — účast našich juniorek, nepostoupily
ze základní skupiny.
• 24.8.2013 tradiční turnaj mužů , který byl již v pořadí 59.
ročník tentokráte za úžasné účasti 13 družstev. Vyhráli domácí
borci týmu A a na krásném 3. místě se pak umístilo B domácí
družstvo složené z bývalých aktívních hráčů oddílu. Je dlužno
podotknout, že toto krásné umístění nebylo ale jako důsledek
výborných výkonů hráčů, ale velmi nepřejícího počasí, které
proměnilo hřiště a okolí v jeden velký rybník. Vítězství se pak
podařilo vylosovat. I přes nepřízeň počasí jsme ale stihli
odehrát necelá dvě kola základní části turnaje. Turnaje se
účastnili i bývalí hráčí extraligy a o to více tedy mrzí nepřízeň
počasí.
• 30.12.2013 vánoční turnaj za účasti 6 družstev složených
převážně z vlastních členů a odchovanců, kde došlo
i k ocenění nejaktivnější hráčů a trenérů za uplynulý rok 2014.

Počet členů volejbalového oddílu SK Metylovice k 31.12.2014:
• celkem 79 z toho registrovaných u ČVS 53
• 46 dospělých, včetně rekreačního družstva Senior volejbal
• 33 členů mládežnických družstev — z toho 8 dorostenců
Krajské soutěže 2013/2014 stručné shrnutí výsledků:
• muži — 3. místo z 9 zúčastněných ( 17 vyhraných / 11
prohraných zápasů)
• ženy — 6. místo ze 7 zúčastněných ( 7 vyhraných / 17
prohraných zápasů)
• kadetky — 3. místo z 8. zúčastněných ( 20 vyhraných / 8
prohraných zápasů)
Ještě nikdy v historií metylovského volejbalu se mládežnické
družstvo děvčat neumístilo v soutěžích tak dobře. Z 8 družstev
celkově 3. místo s velkým náskokem před Porubou a Kopřivnicí.
Jen před cca 15 lety se družstvo dorostenců opakovaně umísťovalo na druhých místech krajského přeboru.
Okresní soutěže 2013/2014 stručné shrnutí výsledků:
Dařilosemládežnickýmdružstvůmvokresníchsoutěžíchtrojkového volejbalu.
• starší začky – zcela bezkonkurenčně zvítězila děvčata v nové
okresní soutěží trojkového volejbalu starší žačky — nar. po
r.1998 — ze všech 7 turnajů vyhrála 6 a při konkurenci celkově
10 družstev vybojovala zlaté medaile za 1. místo.
• mladší žáci — ve stejné samostatné soutěží (ročníku narození
v roce 2000 a mladší) absolvovali taky 7 turnajů a umístili na
celkově 4. místě ze 20 družstev.

Kulturní akce:
Aktivně jsme se podíleli na pořádání Šibřinek a Krmášové
zábavy.

Dále se smíšené družstvo starších žáků zúčastnilo Letního poháru OVS Frýdek–Místek minivolejbalu, kde v konkurenci 20.
družstev obsadilo celkově velmi pěkné 8. místo.

Tréninková činnost
Pod vedením trenéru mládeže Jakuba Farného a Pavla
Suchana probíhá pravidelný trénink mládeže dvakrát týdně
v počtech cca. 10 — 12 děvčat a chlapců kategorie žáků
a mladších žáků, stejně jako tréninky juniorek a žen při účasti
cca 10 hráček, navazující na tréninky mládeže.
Je třeba vyzvednout úsilí obou trenérů, kteří jsou zároveň
aktivní hráči družstva mužů, za jejich odborné nasazení a vysokou
úroveň při vedení těchto tréninku .
V měsíci září proběhla náborová akce mládeže ve školských
zařízeních v Metylovicích, ve Lhotce a na Pržně. Tato akce měla
velký úspěch a podařilo se přilákat 20 nových členů (tedy přesněji členek). Zatím se docházka na tréninky vyvíjí dobře, ale jen
čas ukáže kolik dětí dokážeme pro náš sport nadchnout.

Krajské soutěže 2014/2015
Celkově máme v krajských soutěžích opět 3 družstva
• Muži — hrají krajský přebor 2. třídy, do konce soutěže zbývají
již jen 4 hrací dny a z 8 zúčastněných družstev jsou na nádherném 1. místě s velkým náskokem před druhým družstvem
TJ Sokol Pstruží ( 23 vyhraných / 1 prohraný zápas).
Tento výsledek se s velkou pravděpodobností podaří udržet.
• Ženy — v tomto soutěžním roce zatím drží stejné umístění
jako v loňském hracím roce a pohybují se 4 hrací dny před
koncem soutěže na předposlední místě, tedy 6 ze 7 zúčastněných družstev ( 4 vyhrané / 12 prohraných zápasů).
Toto umístění je dáno přílišným množstvím nepřesností
v herních činnostech jednotlivce a to pak vede k opakovaným
chybám a prohrám. Je tedy o letní přestávce mezi soutěžemi na
čem pracovat a k tomu přeji trenérům pevné nervy.

Úspěchy našich odchovanců
Alexandara Mazochová — TJ Sokol Frýdek – Místek. Oddíl hraje
nejvyšší dorosteneckou soutěž a to Extraligu juniorek skupina B.
Plán akcí na rok 2015
06. 6. 2015 — 24. ročník dortového turnaje mládeže — juniorky
20. 6. 2015 — Metylovice CAP — 11.ročník losovaného turnaje
amatérský hráčů
22. 8. 2015 — 60. ročník Memoriálu Miloše Čupy a Mirka Bílka —
jeden z nejstarších turnajů v celé České republice.

• Juniorky — soutěž probíhá za účasti 11 družstev, dnes se hrál
v předehrávce poslední hrací den po naše družstvo a naše
předběžné umístění je 9. místo ( 14 vyhraných / 24
prohraných zápasů).

Veškerá činnost všech družstev a s tím spojené náklady by nebyly možné bez finanční podpory našich dlouhodobých sponzorů
a také OÚ Metylovice, kterým tímto patří naše poděkování.

Okresní soutěže
V okresních soutěžích roce 2014/15 hrála tato družstva mládeže:
• společné družstvo žáci, žačky v konkurenci 12. družstev jsme
zatím na průběžném 2. místě — odehráno celkem 5 ze 6 turnajů.
• barevný minivolejbal — hraje se turnajovým způsobem
v několika kategoriích, kdy každý turnaj je vyhodnocen a jsou
oceněni a to jak vítězové tak i jen zúčastnění.

Hlavní sponzoři oddílu volejbalu:
1. ANAJ Czech s.r.o.
2. Freudenberg Villene s.r.o.
3. Globsys s.r.o.
4. G A Dent s.r.o.
5. OASA COMPUTERS s.r.o.
… a další

V minulém únorovém kole se podařilo dvěma hráčkám v kategorii oranžovočervená zvítězit v konkurenci 10. družstev.

V Metylovicích, 21. 3. 2015
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Vypracoval: Vladimír Míček

TFA Metylovice 2015

DUBEN
• Většina stromů a keřů začíná pučet a vyhání nové výhonky, ze
země vyrážejí svěží rostlinky.
• Z lesních stromů kvetou modříny, buky, javory a jasany,
v zahradách jabloně a meruňky.
• Začátkem dubna kvetou v listnatých lesích dymnivky,
sasanky, podléšky a plícníky, u cest najdeme podběl a u potoka blatouchy.
• Objevují se první houby (kačenky, špičky, penízovky).
• Přilétá většina ptáků, tokají tetřívci, bažanti přepeřují do
svatebního šatu.
• Straky, kavky, káňata a jsetříbi již mívají postavená hnízda,
jiné druhy začínají stavět, objevují se první hejna hmyzu.
• Probouzejí se ježci, vylézají ještěrky a hadi.

Sbor dobrovolných hasičů v Metylovicích se v letošním roce
rozhodl 11. dubna v areálu místního fotbalového hřiště poprvé
uspořádat soutěž v disciplíně TFA (z anglického názvu Toughest
Firefighter Alive = nejtvrdší hasič přežije).
Oproti klasickému požárnímu útoku, který už veřejnost u nás
řadu let zná, je disciplína TFA výrazně mladší a v našem regionu
novinkou. TFA se snaží více přiblížit práci hasičů při zásazích,
takže nerozhoduje rychlost, ale síla a vytrvalost. Závodník
v kompletním zásahovém obleku a dvanáctikilovým dýchacím
přístrojem na zádech na trati například tahá závaží, motá hadici, podlézá překážky, provádí předepsaný počet úderů desetikilovým kladivem, muži navíc přelézají dvoumetrovou bariéru.
Na startu se objeví 100 závodníků v kategorii muži, muži nad
35 let a ženy. Přihlášeno je totiž také 20 železných hasiček, které
budou mít oproti mužům úlevu jen v některých překážkách,
výstroj a délka trati bude pro všechny stejná. Zahájení je v 8:45
a dá se předpokládat, že soutěž bude probíhat do pozdních
odpoledních hodin.
Na startu se objeví 17 domácích závodníků a zastoupení
budeme mít ve všech kategoriích (8 mužů, 6 žen a 3 veteráni).
Nebude chybět ani Ruda Mališ, který se v roce 2011 stal Mistrem
ČR s družstvem podnikových hasičů a v roce 2013 Vicemistrem
ČR v kategorii jednotlivců. Proto neváhejte a přijďte podpořit
domácí borce.
MB

Práce v lese
• Myslivci po zimě čístí krmelce, kultivují a hnojí políčka pro
zvěř, kontrolují liščí nory atd.
• Čistí a dezinfukují krmná zařízení i jejich okolí.
• Připravují tvz. zvěřní políčka.
• V dubnu začínají klást mláďata mulfonky.
• Myslivci loví sele a lončáka prasete divokého, lišku, tlumí
škodnou v bažantnicích, koncem měsíce snáší vajíčka bažant.
KVĚTEN
Květen je měsíc květů a vůně, mláďat a čas prvních teplých dní.
• Kvetou duby, jeřáby, kaštany, akáty, z keřů hlohy, šípkové růže,
kaliny, svídy, bezy.
• Přilétají poslední ptáci, např. rorýsi a ťuhýci, jiní už vyvádějí
mláďata (kosi, drozdi, kvíčaly).
• Ve stojatých vodách se vylíhli pulci obojživelníků.

Taneční soubor BESEDA,
který právě letos dovršuje 15 let svého působení, hledá do
svého středu nové členy.
Během uplynulých let se mnozí členství vzdali z rodinných
důvodů (svatba, narození dítěte apod.) a v souboru se vystřídalo
více tanečních párů i zpěváků. Někteří, a není jich málo, zůstali
věrnými celých 15 let.
Nyní má soubor 5 stálých párů. Ideální by bylo 6 tanečních
párů. Jak pro vizuální vjem diváka, tak pro možnost absence
některého z účinkujících při domluveném vystoupení.
Máte –li radost z pohybu či chuť si zazpívat, zatančit a stát se
členy souboru a dobrého kolektivu, zveme Vás každé pondělí
v 19 hodin do kinosálu místní Sokolovny.
Soubor mívá v pondělí zkoušky, máte možnost se podívat
a dodat si sebevědomí, že to taky zvládnete.
Ostych nechejte doma, všichni jsme začínali od nuly.
Za soubor BESEDA
Věra Petrová

Práce v lese
• Myslivci chrání v honitbách klid, protože hnízdí ptáci a zvěř
klade mláďata.
• Začíná doba lovu srnců (pouze samců). Myslivici je loví při osamělých lovech, hlavně na čekané.

Ženy ASPV Metylovice
V prvním čtvrtletí r. 2015 ženy cvičily v tělocvičně. Ke svým aktivitám jsme přidaly i cvičení na velkých míčích, které jsme si na
sklonku minulého roku pořídily. Cvičení si všechny pochvalujeme, je velice vhodné a uvolňující pro naše těla. 28. února
letošního roku jsme se rovněž podílely na přípravě, letos již 85.,
Šibřinek. Pro občerstvení šibřinkových hostů jsme připravily 272
chlebíčků a 348 jednohubek. Co jsme připravily, to jsme si i prodaly. Krom toho ještě uzené s chlebem, hořčicí a okurkem
a zákusky. Hosté vše zkonzumovali, což je známka, že jim chutnalo.
RV

Myslivci
Jaro
Začíná v době jarní rovnodennosti, kdy je den stejně dlouhý
jako noc a tepla stále přibývá. A právě světlo a teplo probouzí ze
zimního spánku celou přírodu. Stromy začínají pučet a ukazovat
nové listy a větvičky, ze země vyrážejí nové rostlinky. Většina zvířat
má na jaře mláďata a ptáci se vracejí domů ze svých zimovišť.
Všechno je v pohybu, roste a rozvíjí se s ohromnou energií.
BŘEZEN
Březen je měsíc přeměny zimy v jaro, čas tajícího sněhu
a probuzení života.
• Stromy jsou připraveny k pučení, v lese můžete najít první
posly jara — bledule a sněženky.
• Z jihu se již vracejí některé ptačí druhy (lindušky, sluky, čápi,
vlaštovky...) a ptačí zpěv je stále intenzivnější
• Zajíci a jezevci mají mláďata a ve stojatých vodách se shromažďují k páření obojživelnici — skokani, ropuchy a čolci.
• Vyletují včely a probouzejí se první motýli — hlavně babočky
a žluťásci řešetlákoví.
• Netopýři se probouzejí ze zimního spánku.
Práce v lese
• rozmisťují se budky pro užitečné ptactvo.
• Myslivci sčítají jarní kmenové stavy zvěře.
• V březnu začínají klást mláďata bychyně (samice prasete divokého).
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Astrofyzika zaujala posluchače v Metylovicích
TJ Sokol Metylovice pořádal v sobotu
21. února v kinosále Sokolovny neobvyklou přednášku pod názvem Něco
o astrofyzice. Bezmála 70 posluchačů
bylo 21. února zvědavo na vystoupení
mladého člena místního Sokola a absolventa Slezské university v Opavě
Jaroslava Vrby. Ten se zhruba v hodinovém vystoupení pokusil i za pomocí
prezentace a grafických animací
seznámit obecenstvo s nejzajímavějšími
poznatky o základních astrofyzikálních jevech jako třeba o časoprostoru, Einsteinových teoriích či
obecně o vzniku vesmíru apod.
Jádrem poutavé přednášky byl především vývoj vzniku hvězd,
ale také problematika jejich koncových stádií jako jsou například
černé díry.
V další části pohovořil o aktuálních problémech nynější fyziky
(temná hmota, temná energie), jejich možných východiscích,
a také o tom, čím se vlastně zaobírají astrofyzikové v České republice. Poutavě seznámil publikum se svým vědeckým
výzkumem, při kterém spolupracuje se zahraničními univerzitami v západní Evropě a Kanadě.

Poté následovala půlhodinová diskuse, kde byly zodpovězeny
zvědavé dotazy posluchačů.
Pro laika bylo až překvapivé, jak se dá porozumět tak složitému oboru, jakým astrofyzika bezesporu je. Zdařilá akce byla
odměněna potleskem.
M. Hajdušek

Okénko do historie

Už bylo hodně po půlnoci, když se hned vedle nás strhla palba. I v našich zákopech nastala nervozita, výstřely práskaly dosti
hustě z obou stran. Byl čas k našemu stáhnutí. My ale zůstali
přikrčeni v díře a čekali na další průběh událostí. Palba zesílila,
strojní puška umístěná na pravém boku naší pozice kropila
krátkými sériemi kulek úsek mezi drátěnými překážkami. Ani ne
po čtvrthodině palba ochabla. Plán se mi nezdařil, Italové
nepřišli. Po krátkém uvažování jsme sbalili celty a pomalu se
potichu šourali zpět.
Byli jsme nepěkně přivítáni. Angsfirer spustil bandurskou,
proč jsme se nestáhli, když nastal poplach, naši vojáci prý
nemohli střílet, když jsme byli vepředu. Já jsem před šaržemi
„neznal němčinu“ a tak jsem mu nechal přetlumočit, že naši
nemohli střílet, ale mohli střílet Italové. Kluk, který držel hlídku
se mnou výslech ukončil prohlášením, že náš švarm sice
nestřílel, ale strojní puška z křídla pálila přímo na nás, nemohli
jsme hlavu zvednout. Zástupce velitele, který věděl o vyslání
předsunuté hlídky přišel ke konci raportu, aby se osobně
přesvědčil, zda jsme mrtví nebo zranění. Když jsme měli po
výslechu, sáhl do kapsy a dal nám po cigáru. „Za ten strach“, řekl
přitom německy.
Nyní nastala dřina. Oprava zákopů, pletení nových drátěných
překážek a jejich doprava před zákopy. K tomu dalo se do deště.
Hlína v zákopech měnila se v bláto, což nám práci ztěžovalo.
Onemocněl jsem s žaludkem. Měl jsem silné bolesti, průjem.
Na latrině zůstalo po mně vždy jen trochu krvavých pěn. Vydržel
jsem to tři, čtyři dny a šel jsem k angsfírovi žádat o povolení k odchodu na lékařskou prohlídku. Žádost jsem přednesl podle
předpisu v čisté němčině. Udělalo mu to radost a tak jsem povolení dostal. Důvěru v našeho vojenského lékaře jsem ale neměl.
Byl prý rodem Ital, mluvil s námi německy a měl vlastnosti
pravého rakouského vojenského lékaře. Měl jsem s ním už své
zkušenosti, když mě před vánocemi postihl zánět okostice.
Nyní mi nechal změřit horečku a nařídil tři dny marodku.
Nařídil, že nemám nic jist, jen polévku a čaj. Saniťák, starší Žid,
mně vstrčil do baráčku, kde už ležel jeden dělostřelec. Že zde
byla podlaha a já měl sebou celou výzbroj, ustlal jsem si na zemi,
přikryl se svými dekami a ležel. Se spolu nemocným nemohl
jsem navázat hovor. Na mé dotazy vůbec neodpovídal a druhý
den byl odvezen. Zůstal jsem sám.
Měli jsme u kompanie nepsaný zákon, že při léčbě hladem
službu konající doručil jídlo nepozorovaně okénkem v boku
baráku. A tak jsem druhý den nejdřív okénkem odebral maso
a chleba a pak teprve dveřmi lékařem nařízenou polévku či kávu.
Jeden den to šlo, ale druhý už mne saniťák vyčíhal. Dostal jsem

Z pamětí Ondřeje Lepíka
Ráno, když jsem vstal, byl na našem
úseku poměrně klid. Ale v přímoří
zuřila palba dále. Šel jsem po snídani
pro vodu. Byl jsem zvědav, jak to
v okolí vypadá. Zákopy byly důkladně
rozbourány, místy bylo nutné se
s vodou přehoupnout. Nejvíce byla
znát dělostřelba okolo velitelského
praporu. Asi věděli, kde je. Rozbitých
střepin od granátu tu ležela spousta,
mnohé z nich nevybuchlé. Vypadaly
jako malé máselnice. Byl to těžký kalibr. Sílu takové střepiny jsem v jednom místě obdivoval. Zasáhla
bukový strom, který bych vespodu sotva objal a vykrojila v něm
skoro celý kruh dřeva. Také u východu z tunelu do zákopu jsem
se zastavil. Nedávno byl dokončen, nad východem umístili
pamětní betonovou desku s hrdým nápisem „Erbaut obrlajtnant
Sirk“. Ale granát prolétnul střílnou a roztříštil desku na střepy.
Však stejně neříkala pravdu, obrlajtnant na ni rukou nemáknul.
Den uběhl klidně, ale na noc mne poslali na tzv. předsunutou
hlídku. Ty se vysílaly pokud bylo podezření nepřátelského
přepadu. Ty se za krátkých noci nestřídaly, za dlouhých jen jednou. Šli jsme tam po setmění s mladým klukem — Němcem.
Důvěrně mi sdělil, že má rozkaz mne zastřelit, kdybych se
pokusil o útěk.
Kromě patron a granátů brali jsme na hlídku celtu, neboť ležet
celou noc na holé zemi bylo přeci jen nepříjemné. Prolezli jsme
dráty a dostali se ku kráteru, který vyhloubil granát těžkého kalibru. Díra byla nejmíň metr hluboká a o něco víc široká. Tam
jsme rozvili stan. Na zem celtu, na sebe druhou. Kdyby nastal
útok nebo prudká střelba měli jsme se bez rozkazu vrátit, jinak
až za úsvitu. Přikryli jsme si celtou i hlavu a mohli tak šeptem
hovořit. Rozuměl jsem německému klukovi už dosti dobře. Když
mi sdělil, že mě má hlídat řekl jsem mu i já svůj plán: „Budou-li
Italové útočit, nejsme schopni utéci, jsou teď od nás jen 30
kroků. Navíc bychom jim ukázali cestu k díře v překážkách. A jak
by poznali naši, kdo se jim to tlačí do drátů. A tak budou-li útočit
nebo strhne-li se střelba skrčíme se v díře, přečkáme, co a jak
a pak vylezeme. Buď zpátky do zákopů, nebo třeba k Taliánům.“
Byl srozuměn. Mnoho nad tím nebádal. Za chvilku tak chrápal,
že jsem ho musil celtou přikrýt, aby to Italové neslyšeli.
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Ráno za svítání jsme slyšeli hukot čtrnácti bombardovacích
letadel. Bitevně seřazená eskadra mířila k polským hranicím. Asi
v devět hodin jsme zaslechli dělostřeleckou palbu. Němci
odstřelovali polské letadlo, které přeletělo až k Ostravici. Našli se
u nás zvědavci, kteří se na kolech pustili k polským hranicím. Ale
padající střepiny z granátů odstřelujících letoun je přinutily
k rychlému návratu. Postup německého vojska byl rychlý. Následující den už nebylo u nás po nich ani památky.
V několika týdnech rozdělilo si Německo a Rusko polské
území. Polská republika byla vymazána z mapy.

sice zakázaný příděl bezvadně, ale když jsem chroustal suchary,
které mi kuchař poslal, ucho saniťákovo to zaslechlo. Vrazil do
baráku a suchary mi znárodnil.
Třetího dne mne předvedl znovu k prohlídce. Už jsem však tak
úporné bolesti nepociťoval. Sešlo se nás tam asi patnáct. Byl
jsem první. Doktor mi změřil horečku, nechal na sebe vypláznout jazyk a poslal mě stoupnout si stranou. Domníval jsem se,
že už půjdu zpět do zákopů. Z kouta jsem sledoval další prohlídky. Většina pacientů byla poslána tam, odkud přišli. Až přišel na
řadu nějaký lékařův známý. Hovořili poněkud stranou. Netušili,
že rozumím jejich německému hovoru. Ujistil kamaráda, že mu
dohromady nic není. „Ale tamten“ a ukázal hlavou na mne „je
na tom hůře“. Hrklo ve mně a přemýšlel jsem, co mi vlastně je.
V koutě, kam jsem byl poslán se nás nakonec sešlo pět. Každý
jsme dostali kousek papíru se strohým příkazem „ Feldspital“.
S průvodkou v kapse jsem to utíkal ohlásit veliteli kompanie
a pak jsem v kuchyni počkal na nedělní oběd i chleba. Když už
jdu do nemocnice, tak jakápak dieta? A hned po obědě „adie“
zákopy.
To se to z kopce šlapalo. Za čtyři hodiny jsme byli na místě. Na
shromaždišti jsme bez jakýchkoli okolků dostali kávu a kus chleba na svačinu a čekali, až se setmí. Přijelo pro nás nákladní auto.
Protože už tenkrát byl nedostatek pneumatik mělo železná kola.
Namačkali nás tam kolik se jen vešlo. Na tu jízdu jsem do smrti
nezapomněl. Železná kola, rozbité auto, díry od granátu, občas
střelba.. Aby nás nebylo vidět jelo se bez světla. Šofér uháněl,
chtěl se dostat co nejdříve z nebezpečného místa. Bolavý
žaludek se opět ozval. Snažil jsem se stát jen na špičkách bot, aby
otřesy byly co nejslabší. Ještě hůře se vedlo opravdu nemocným
a raněným. Cesta se zdála nekonečná. Jeli jsme hodinu, dvě
nebo dokonce tři?
Konečně přece jen šofér začal zmírňovat rychlost a po malé
chvíli zastavil. Kdo mohl slezl, ostatní snesli. Ukázali nám, kudy
máme jít k baráku a více se o nás nikdo nestaral.

Brzy po utvoření protektorátu a rozpuštění naší armády začali
u nás mizet lidé., Nejdříve zmizel Ambrož Bílek, který byl
poručíkem u dělostřelectva. Brzy na to pokusil se o přechod přes
hranice do Polska Rudolf Paluzga s Františkem Gureckým Byli
zadrženi a několik dnů zavřeni. Gurecký se po propuštění už
nevrátil domů, ale pokusil se hned cestou vězení o druhý přechod a ten se mu zdařil. Dostal se do Polska, později přešel do
Ruska. Ambrož Bílek se dostal do Francie, po jejím obsazení
odplul lodí do Anglie. Později odešel do Ruska a padl v boji
o Duklu. František Gurecký rovněž bojoval se Svobodovou armádou a po válce se vrátil.
Vyšlo nařízení, aby se dosavadní politické strany sloučily do
tzv. Národního souručenství.. Obecní zastupitelstvo muselo
podepsat slib Vůdci. Osoby veřejně činné se musely zúčastnit
vyučování němčině. I u nás začal kurs němčiny – dvě hodiny týdně pro členy obecního zastupitelstva. Ale už po měsíci byl pro
nedostatek účastníků zastaven.
V Protektorátu se zavedly potravinové lístky, později k nim
přibyly i lístky na boty a šatenky. Agenda obce se rozšiřovala. Zatímco před válkou úřadoval starosta s tajemníkem dva půldny
v týdnu, později už tam museli být každé dopoledne. Shora
přicházela další nařízení o úsporách v zásobování, na druhé
straně se stále zvyšovaly povinné dodávky. A tak v obecní
kanceláři nevycházeli z mrzutostí s občany. Nejvíce zlosti
vznikalo při rozdělování poukazů na boty. Potřeba byla totiž
rozdílná podle povahy zaměstnání. V některém se boty opotřebovávaly rychleji, v jiném pomaleji. Někdy to došlo tak daleko, že
občané zaměstnancům obecního úřadu hrozili, že si půjdou
stěžovat na gestapo.
Jednou se stalo, že přijel na motorce uniformovaný příslušník
gestapa a ptal se, kde je Stará ves pod Ondřejníkem. To starosta
ani tajemníka nevěděli. Němec se rozčílil a zařval:“ Už jsem objel celý Ondřejník a nikdo mi nechce říct, kde je Stará ves.“ Udeřil
čepicí do stolu až se papíry rozlétly po světnici a odešel. Teprve
po jeho odchodu si oba uvědomili, že se asi jedná o Starou Ves
pod Ondřejnicí.
Velikou nesnáz působilo uvědomování občanů o nových
nařízeních, která se každou chvíli měnila či doplňovala. Měli
jsme sice obecního sluhu i policajta v jedné osobě tudíž i obecní
buben. Ale s tím se dalo s jakýms takýms úspěchem něco
oznámit podél cesty. Ale obec byla rozsáhlá, k tomu Paseky
a Ondřejník. Starosta je začal předčítat v nálevně po nedělní mši,
ale ani to nestačilo. Nakonec učinili objev.
Bylo to při jedné z nečekaných revizí či kontrol. Většinou
přicházely nečekaně, aby ověřili správnost hospodaření jak s potravinovými lístky tak plnění povinných dodávek ať už rostlinných nebo živočišných. Přijela samozřejmě i kontrola na zásoby
místních řemenářů. Věděli jsme, že jen málokdo z nich vyrábí či
prodává dle vládních instrukcí. Zatím co revizní orgány si nejdříve
obstaraly potřebné informace v obecní kanceláři, hostinský Emil
Fojtík zatím poslal nejbližšímu řemenáři Carbolovi lístek
s kratičkou zprávou — „Je zde revize na řemenáře, dej to vědět
dále.“ Za malou půlhodinu oběhl lístek všech 22 řemenářů. Toho
nápadu jsem jsme se chopili a trochu ho zdokonalili. Pořídili
jsme si oběžníky na nichž byla uvedena popisná čísla, jak jdou
v obci postupně za sebou i se jmény majitelů domů. U svého
jména každý potvrdil, že četl zprávu v čele oběžníku uvedenou.
Jednou z věcí, která starostovi po celý Protektorát pila krev
byla místní Ozdravovna. Němci ji obsadili a zřídili v ní tábor pro
Hitler Jugend. První vedoucí byl důstojník na zdravotní dovolené
a působil jako pravý velkoněmecký chvastoun. Vychloubal se
svou účastí ve vítězných bojích v Polsku a ve Francii. Vedoucí se
měnili a někteří byli tak drzí, že si pro starostu poslali a svá přání
a nařízení mu prostě diktovali. Velmi je zlobil nedostatek pitné

Život v naší obci během Protektorátu
14. března 1939 večer vešel do nálevny nájemce obecní
hospody Emil Fojtík a oznámil: „Němci jsou v Místku, střílí se
tam.“ Byl tam autem. Když uslyšel střelbu nasedl a chtěl rychle
domů. Ale na Marku Němci osobní vozy zastavili. Museli asi
hodinu stát, než přejela jejich auta směrem na Frenštát.
Ještě nedomluvil a již přicházeli občané, kteří přijeli z Místku
autobusem a jeho ohromující zprávu potvrdili. Osudnou novinu
přinesli také dělníci z noční směny v Rádle, protože Frýdlant byl
rovněž v noci obsazen.
Ráno dorazil i do Metylovic hlouček vojáků s důstojníkem. Nejdříve vyložil starostovi proč přišli a přitom mu vysvětlil, jaké
výhody, podle německých představ, to našemu obyvatelstvu přinese. Zároveň oznámil, že v obci bude umístěno 120 koní.
Starosta oponoval, že se u nás najde místo nanejvýš pro třetinu
požadovaného množství. Museli jsme ubytovat oddíl dělostřelectva z Opavy. Koně byly ustájeny u sedláků ve středu obce, vojáci od obsluhy děl zabrali sál obecního hostince. Strážnici
umístili Němci v hasičské zbrojnici. V následující noci rozestavili
v obci hlídky, které zastavovaly dělníky vracející se z práce nebo
občany přicházející od vlaku. Mnozí z nich museli čekat na
strážnici až do rána, než byla zjištěna jejich totožnost.
Posádka se u nás zdržela skoro do začátku května. Před poutí
přijela do obce kolona německých vojáků s auty, které byly
naloženy pomůckami pro stavbu mostů. Zabrala krajnici cesty
od Sokolovny až ke kostelu. Ke konci srpna dorazil oddíl
dragounů a ubytoval se na dolním konci. Starosta prošel s ubytovatelem Metylovice od Vrchoviny až po dolní konec, ale místo
našli jen pro dvacet koní. Další dragouni se ubytovali na Bahnách. Tam se zároveň utábořila skupina lehkých vojenských aut.
Poslední srpnový den přibyla do obce kompanie motocyklistů
a obsadila sokolovnu. K večeru se mezi vojáky rozšířila informace, že v noci nastoupí proti Polsku. Malý hlouček dragounů,
který zůstal na dolním konci a mezi nimiž byli muži z Dolního
Rakouska tuto zprávu proklínali. Zpili se do němoty, takže se
stěží dostali do sedel.
Od Lhotky se od soumraku až do pozdní noci valila pěchota
směrem k Pržnu. Mnozí z občanů přesun pozorovali z Čupku.
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vody. Přesto, že nechali vykopat několik studní nepřineslo to valný výsledek.
V roce 1941 došlo k rozpuštění Tělocvičné jednoty Sokol pro
velezrádnou činnost proti Říši. Její majetek byl zabaven. Přišlo
nařízení, aby se knihy, stejnokroje a divadelní rekvizity odevzdaly po soupisu do sběru. Výnos z budov a jiných nemovitosti se
musel měsíčně odesílat na Ustředí pro správu německého maí
jetku v Praze l. Likvidátorem majetku
byl ustanoven starosta. Ten
pověřil členy Sokola Františka Mertu a Zdenka Bílka, aby veškeré
tiskoviny sbalili do pytlů. Tím jim poskytl prostor, aby měli čas
ukrýt to, co uznají za důležité pro doby příští. Bedna se zbylými
tiskopisy a pěti kilogramy textilií z divadelní garderoby byla
odeslána do sběru.
Hůře to dopadlo s činovníky Sokola. Jednoho dne po půlnoci
přijelo do obce gestapo. Nejdříve zastavilo u domu starosty
Metoda Bílka a po hodinové prohlídce ho naložili do auta. Pak

pokračovali k místostarostovi Cyrilu Bílkovi. Oba muže odvezli
do zdejší ozdravovny, kde už nějaký čas sídlila Hitlerjugend a jeli
pro Bohumila Čupu. Ten už byl ale několik týdnů zatčen. Cyril
Bílek byl už starý a nemocný a tak ho po několika dnech propustili. Metod Bílek se vrátil z koncentračního tábora krátce před
osvobozením s podlomeným zdravím.
Po likvidaci tělocvičné jednoty Sokol přišel na řadu i Orel.
Říšský náčelní k Orla br. Jilek byl popraven. Patřil mezi první
oběti fašistické zvůle. Místní jednota Orla byla likvidována
v listopadu 1941. Majetek se zabavil, tiskopisy museli odevzdat
do sběru starého papíru. Jeviště koupil hostinský na Čihadle.
Likvidátorem jmenován Ludvík Mužný čp. 29. I on odevzdal do
sběru pytle plné starých novin, které sehnal po známých a nahoru vždy dal několik knih z orelské knihovny, ostatní rozdal jednotlivým členům Jednoty.

Pozvánka na výstavu Karla Lepíka
V neděli 26. dubna od 17 hodin proběhne v Muzeu v Metylovicích slavnostní vernisáž výstavy obrazů
metylovského rodáka akademického malíře Karla Lepíka.
Pochází sice z Metylovic, ale mnoho let žije a tvoří ve Frýdku–Místku.
Je dlouholetý vysokoškolský pedagog, docent Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity.
Malíře a grafika Karla Lepíka není nutno v tomto kraji příliš představovat. Podle slov znalce výtvarného umění
PhDr. Antonína Grůzy jsou Lepíkovy obrazy svátkem pro oko a musí se k nim přistupovat podobně jako k lyrické básni
nebo k malé hudební skladbě. Autor studoval figurální malbu na Akademii výtvarných umění v Praze u profesora Karla Součka
a Jiřího Johna. Výrazně jej ovlivnil i studijní pobyt na Academii v italské Perugii. Během posledních let vystavoval na
mnoha samostatných i kolektivních výstavách v Česku i za hranicemi. Je zastoupen ve veřejných i soukromých sbírkách.
Přijďte se na tuto ojedinělou exkluzívní záležitost podívat. Uvidíte, že Karel Lepík je umělec, jehož malířský projev dosáhl
nezaměnitelné osobitosti a vyzrálosti, že svým velkolepým dílem už dávno přesáhl hranici tohoto kraje.
V Metylovicích vystavuje poprvé.
Zvou organizátoři výstavy Občanské sdružení Koňské nebe a Obec Metylovice.
Výstava potrvá do 16. srpna 2015.
Milan Hajdušek

Inzerce
*******************************************

ZEMNÍ a VÝKOPOVÉ PRÁCE
550 Kč/hod. bez DPH
— výkopy základů pro domy, výkopy pro přípojky
a kanalizace, bazény, jímky, žumpy
— svahovou lžící lze provádět různé terénní úpravy,
skrývky pod chodníky a zámkové dlažby
— bagr je vhodný k výkopům kolem domů a budov (je
bez přesahu zádi)

DOPRAVA — nosnost 9 t
(26 Kč/km bez DPH, 600 Kč/hod. bez DPH)
— štěrky, písky, strusky, kamenivo, paliva…
— odvozy stavební suti na skládku, odvozy výkopové
zeminy…
Jiří Fluksa
Tel: 608 877 165
*******************************************
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