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ZDARMA

Rovněž od září začne firma Porr, a.s. realizovat chodník, spojující základní školu
s obecním úřadem, respektive autobusovou
zastávkou u kostela. Součástí stavby je
i oprava stávající dešťové kanalizace v místě
navrhované trasy chodníku a vpravení
uličních vpustí. Celkové náklady dosahují
výše cca 865 000 Kč včetně DPH.

Stavební ruch v obci
Na konci června opravila společnost EUROVIA CS, a.s. za 510 000 Kč včetně DPH
místní komunikaci pod mysliveckou chatou
(od pana Opálky až k panu Zsigmondovi).

V polovině prázdnin započaly demoliční
práce na budově staré základní školy, které
by měly být s novým školním rokem
ukončeny. Demolici provádí firma PB
SCOM s.r.o., která zvítězila ve výběrovém
řízení s cenou 1 048 169 Kč včetně DPH. Na
tuto demolici získala obec dotaci ve výši 85 %
uznatelných nákladů z Regionálního
o peračního programu NUTS II
Moravskoslezsko 2007—2013.

Novou tvář získaly autobusové zastávky
na vrchovině. Výtvarný návrh a reálnou
podobu dalo čekárnám Truhlářství LUTO.

V rámci úpravy křižovatky na vrchovině,
která se uskuteční v září, přemístili v předstihu pracovníci zeleně stanoviště na separovaný odpad o několik metrů výš na
parkoviště k panu Fulnekovi (Pálenice na
Vrchovině). Rovněž hnízdo v Pasekách u sosny
se rozšířilo o nádoby na sběr použitého
textilu a kovových obalů (červená popelnice).

Nového sociálního zařízení a umyvárny
se od 1. září dočkají také děti, navštěvující
oddělení medvídků v MŠ č.p. 20, kde zaměstnanci základní školy a obce kompletně
vyměnili vodoinstalaci, vnitřní kanalizaci
a vše osadili novými zařizovacími předměty
(umyvadla, závěsná wc — geberit, sprchový
kout, baterie atd.).
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Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje
na svém zasedání dne 25. 6. 2015 rozhodlo
o poskytnutí dotace v rámci programu
„Podpora obnovy a rozvoje venkova
Moravskoslezského kraje 2015“ ve výši 250
000 Kč (max. výše dotace na jeden projekt)
na výměnu 40 ks svítidel veřejného osvětlení
včetně nového rozvodu samonosným izolovaným vodičem AES v délce cca
3 100 metrů v rozsahu RVO 3 (rozvaděč veřejného osvětlení 3 — oblast dolní konec, ulice
Pajurkovice, Čupovice, na Čupek a na
Kubalové). Termín realizace do konce roku 2015.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE METYLOVICE
ZE DNE 23. 3. 2015
SCHVÁLILO:
• Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje Darovací smlouvu č. FM/5/j/2015/Ch
s Moravskoslezským krajem na darování
části pozemků parc. č. 2065 a 2060 v k. ú.
Metylovice a pověřuje starostu obce
k podpisu Darovací smlouvy — viz příloha č. 2.
• Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje Dohodu o narovnání Smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje pořadové číslo
01646/2012/RRC v rámci dotačního programu „Program na podporu přípravy
projektové
dokumentace
2012“
a pověřuje starostu obce k podpisu Dohody — viz příloha č. 3.
• Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje zrušení usnesení č. 2/2015.14 — cenovou nabídku společnosti AgPOL na
vypracování
technickoekonomické
studie, za účelem posouzení variant
trasy chodníku od kostela po Vrchovinu,
s vazbou na plánovanou stavbu
splaškové kanalizace, stávající nemovitosti, inženýrské sítě a dotčené pozemky.
• Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje zadat vypracování technickoekonomické studie za účelem posouzení variant
trasy chodníku od kostela po Vrchovinu,
s vazbou na plánovanou stavbu
splaškové kanalizace, stávající nemovitosti, inženýrské sítě a dotčené pozemky
společnosti HAUSING s.r.o., Mosty
u Jablunkova 275, 739 98 Mosty
u Jablunkova, IČ: 25823027 za nabídkovou cenu 13 915 Kč včetně DPH.
• Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení služebnosti inženýrské sítě
a smlouvu o právu provést stavbu se
společností 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 elektrického
vedení NNv 0,4kV — „Metylovice Rafaj
— 2RD — NNk“, číslo stavby: IV—12—
8010282/1 a pověřuje starostu k podpisu
smlouvy — viz příloha č. 5
• Zastupitelstvo
obce
Metylovice
v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n)
zákona o obcích, s účinností od 1. 4.

2015, zvyšuje odměnu za výkon funkce
místostarosty jako neuvolněného člena
zastupitelstva obce o 1 000 Kč, tj. z19 000Kč
hrubého měsíčně na 20 000 Kč hrubého
měsíčně.
BERE NA VĚDOMÍ.:
• Zastupitelstvo obce Metylovice bere na
vědomí výběr z nabídek na poskytnutí
geografického informačního systému
obce Metylovice.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE METYLOVICE
ZE DNE 20. 4. 2014
SCHVÁLILO:
• Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje účetní závěrku společnosti OBEC–INVEST, s.r.o. za rok 2014 — viz příloha č. 2.
• Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje účetní závěrku Obce Metylovice za rok
2014, včetně inventarizační zprávy za
rok 2014 — viz příloha č. 3.
• Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje zplnomocnění starosty k účasti
a hlasování na valné hromadě obchodní
společnosti Frýdecká skládka, a. s.,
konané dne 5. 5. 2015.
• Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje nabídku na poskytnutí aktualizace
a modernizace geografického informačního systému obce Metylovice od
firmy DIGIS spol. s.r.o., Výstavní 292/13,
702 00 Ostrava — Moravská Ostrava, IČ:
19012276 a pověřuje starostu obce
k podpisu Smlouvy o dílo s firmou DIGIS,
spol. s r.o. viz. příloha č. 4.
• Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje
nabídku manželů Królových k převodu
pozemku parc. č. 970/7 v k. ú.
Metylovice, v případě darování pozemku
do majetku obce.
• Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje
variantu 2. — výstavba chodníku od
kostela po Vrchovinu po pravé straně vozovky ve směru na Frýdlant n/O.
• Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje
nákup nemovitosti — rodinného domu
č. p. 16, včetně příslušenství a pozemků
parc. č. st. 141 o výměře 108 m2 a parc.
č. 1114/2 o výměře 210 m2 vše v k.ú.
Metylovice, za cenu danou znaleckým
posudkem — 320 000 Kč.
• Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje
přijetí daru — pozemku parc. č. st. 667
v k.ú. Metylovice o výměře 26 m2 v k. ú.
Metylovice.
• Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje
Darovací smlouvu s paní Bedřiškou Burdovou a s panem Jaroslavem Burdou,
Metylovice č. p. 414, 739 49 Metylovice,
na darování pozemku st. 667, o výměře
26 m2 obci Metylovice a pověřuje starostu obce k podpisu Darovací smlouvy viz.
příloha č. 7.
NESCHVÁLILO:
• Zastupitelstvo
obce
Metylovice
neschvaluje variantu 1. — výstavba
chodníku od kostela po Vrchovinu po
levé straně vozovky ve směru na Frýdlant
n/O.
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE METYLOVICE
ZE DNE 18. 5. 2015
SCHVÁLILO:
• Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje kupní smlouvu s Ing. Marcelou
Prokopovou, Palackého 131, 738 01
Frýdek–Místek,
IČ:
68953305,
ustanovený insolvenční správce dlužníka“ Františka Dubence, datum narození
18. 3. 1974, bytem 739 49 Metylovice č.p.
16 na koupi nemovitostí zapsaných na
listu vlastnictví č. 1037 v k. ú. Metylovice
a pověřuje starostu obce k podpisu kupní
smlouvy — viz příloha č. 2.
• Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene —
služebnosti se společností 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 soustavypodzemního
kabelového vedení NN 0,4 kV
„Metylovice – Pink, přípojka NNk“, číslo
stavby IP–12–8015378/1 a pověřuje
starostu obce k podpisu této smlouvy —
viz příloha č. 3.
• Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje Závěrečný účet obce Metylovice za
rok 2014 a vyjádřilo souhlas
s celoročním hospodařením s výhradami dle § 17 odst. 7, písm. b) zákona
č. 250/2000 Sb., na základě nichž obec
Metylovice přijala opatření potřebná
k nápravě zjištěných chyb a nedostatků
spočívajících v tom, že již při provádění
další inventury bude inventurní soupis
vyhotoven včetně stanovených náležitostí — viz příloha č. 4.
• Zastupitelstvo obce Metylovice vybírá
jako zpracovatele projektové dokumentace pro připravovanou realizaci tří
úseků chodníků v obci Metylovice
společnostHAUSING s.r.o., Mosty
u Jablunkova č. 275, 739 98 Mosty
u Jablunkova, IČ: 25823027 za nabídkovou cenu 365 178 Kč včetně DPH —
viz příloha č. 6.
• Zastupitelstvo obce Metylovice schvalujepaní Aleně Lenobelové, Metylovice č.p.
425 proplacení materiálových nákladůna opravu břehu metylovského potoka
ve výši 68 529 Kč.
• Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje výběr nejvhodnější nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Demolice nevyužité základní
školy v obci Metylovice“ a pověřuje
starostu obce k podpisu smlouvy
s vítězným uchazečem (PB SCOM s.r.o.)
v případě kladného stanoviska poskytovatele dotace (Regionální rada regionu
soudržnosti
Moravskoslezsko)
s průběhem posouzení a hodnocení
výběrového řízení — viz příloha č. 7.
• Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje darovací smlouvu s panem Milanem
Kubalákem, Metylovice 128, na poskytnutí finančního daru v hodnotě 10 000 Kč,
za podporu ochrany životního prostředí
— viz příloha č. 8.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE METYLOVICE
ZE DNE 12 6. 2015
SCHVÁLILO:
• Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje kupní smlouvu se společností GasNet
s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem,
IČO: 27295567, na úplatný převod
plynárenského zařízení, včetně všech
součástí a příslušenství, které je ve vlastnictví obce Metylovice a které bylo realizováno v rámci stavby „STL plynovod
a přípojka“ a pověřuje starostu k podpisu
smlouvy — viz příloha č. 2.
• Zastupitelstvo obce Metylovice vybírá
jako zhotovitele na opravu místní komunikace pod Mysliveckou chatou firmu
EUROVIA CS, a.s., Vratimovská 658/77, 718
00 Ostrava–Kunčičky, IČ: 45274924, za
nejnižší nabídnutou cenu, tj. 509 814 Kč
včetně DPH — viz příloha č. 3.
• Zastupitelstvo obce Metylovice vybírá
jako zhotovitele veřejné zakázky
„Zpevněné plochy — chodník — 1. etapa“
firmu Porr a.s., Dubečská 3238/36, 100
00 Praha10, IČ:43005560, za nabídkovou
cenu 864 736,80 Kč, včetně DPH — viz
příloha č. 4
• Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje
smlouvu o dílo s firmou Porr a.s.,
Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, IČ:
43005560, na zhotovení veřejné zakázky
„Zpevněné plochy — chodník — 1. etapa“ za nabídkovou cenu 864 736,80 Kč
včetně DPH a pověřuje starostu k podpisu smlouvy — viz. příloha č. 5.
• Zastupitelstvo obce Metylovice vybírá
jako zhotovitele veřejné zakázky „Přístupové chodníky a místo pro přecházení
v křižovatce silnic III/48416, III/48410
a MK v Metylovicích“ firmu Porr a.s.,
Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, IČ:
43005560, za nabídkovou cenu 1 985 667
Kč, včetně DPH — viz příloha č. 6.
• Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje
smlouvu o dílo s firmou Porr a.s.,
Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10,
IČ: 43005560, na zhotovení veřejné zakázky „Přístupové chodníky a místo pro
přecházení v křižovatce silnic III/48416,
III/48410 a MK v Metylovicích“ za nabídkovou cenu 1 985 667 Kč včetně DPH
a pověřuje starostu k podpisu smlouvy
— viz. příloha č. 7.
• Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje smlouvu o dílo č. 15006 na zpracování
projektové dokumentace (DUR, DSP,
včetně soupisu prací a rozpočtu), pro
připravovanou realizaci tří úseků chodníků v obci Metylovice s firmou
HAUSING s.r.o., Mosty u Jablunkova
č. 275, 739 98 Mosty u Jablunkova,
IČ:25823027 a pověřuje starostu obce
k podpisu smlouvy o dílo — viz příloha č. 8
• Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene — služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu
se společnosti ČEZ Distribuce, a.s.,
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV–Pomokly,
IČ: 24729035, zastoupenou Petrem Obdržálkem, Profiprojekt s.r.o., Collo louky
126, 738 02 Frýdek–Místek, IČ 27779319
na zařízení distribuční soustavy,

•

•

•

•

nadzemní elektrické přípojky nízkého
napětí NN 0,4kV — „Metylovice, Kulhánek, Šigut kNN“, číslo stavby:
IV–12–8010723 a pověřuje starostu obce
k podpisu této smlouvy — viz příloha č. 9.
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 12127621,
o po skytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí Č, na projekt
CZ.1.02/1.3.00/12.15012
— Protipovodňová opatření v lokalitě
Metylovice a pověřuje starostu k podpisu
Dodatku č. 1 — viz příloha č. 10.
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje
povolení výjimky z průměrného počtů
žáků ve třídě ZŠ Mjr. Ambrože Bílka a MŠ
Metylovice pro školní rok 2015/2016.
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje
navýšení rozpočtu ZŠ Mjr. Ambrože
Bílka a MŠ Metylovice o částku 111 142 Kč
na úhradu záloh (leden až září 2015)
a doplatku spotřeby elektrické energie.
Navrhuje provedení analýzy důvodu
vyšší spotřeby elektrické energie.
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje manželům Zdeňce a Lukášovi Halatovi, Metylovice 145, proplacení materiálních nákladů na opravu břehu obecního
potoka v celkové výši 7 404 Kč.

BERE NA VĚDOMÍ:
• Zastupitelstvo obce Metylovice bere na
vědomí žádost Českého svazu včelařů,
základní
organizace
Palkovice,
o poskytnutí finančního příspěvku na
činnost organizace a zlepšení
zdravotního stavu včelstev a předává
žádost finančnímu výboru pro projednání při rozdělení příspěvků pro místní
spolky a zájmová sdružení.
• Zastupitelstvo obce Metylovice bere na
vědomí žádost Římskokatolické farnosti
Metylovice o finanční příspěvek na rok
2015, na zateplení klenby kostela
a pořízení nového topení do kostela
v Metylovicích, v částce 51 500 Kč
a předává žádost finančnímu výboru pro
projednání při rozdělení grantů pro
místní spolky a zájmová sdružení.

•

•

•
•
•
•
•

•

•

•

ODKLÁDÁ:
• Zastupitelstvo obce Metylovice odkládá na
příští zasedání výběr zhotovitele nových
webových stránek obce Metylovice.
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE METYLOVICE
ZE DNE 15. 7. 2015
SCHVÁLILO:
• Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje
smlouvu o dílo s firmou EUROVIA CS,
a.s., Vratimovská 658/77, 718 00 Ostrava–Kunčičky, IČ: 45274924 a pověřuje
starostu obce k podpisu této smlouvy —
viz příloha č. 2.
• Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č. 3722/2014/463 s firmou JANKOSTAV
s.r.o., na opravu tří místních komunikací
a pověřuje starostu obce k podpisu Dodatku č. 1 — viz příloha č. 3
• Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje Smlouvu o úvěru č. 0397772489
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•

•

•
•

s Českou spořitelnou, a.s. Olbrachtova
1929/62, 140 00 Praha 4, IČ: 45244782, na
úvěrovou částku 10 000 000 Kč, s pevnou
úrokovou sazbou 0,88 % p.a.,s dobou
splatností 10 let a pověřuje starostu obce
k uzavření a podpisu Smlouvy o úvěru
č. 0397772489 — viz příloha č. 4.
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje darovací smlouvu s panem
Vítězslavem Onderkou, Metylovice 470,
na poskytnutí daru v hodnotě 10 000 Kč,
za podporu ochrany životního prostředí
— viz příloha č. 5.
Zastupitelstvo obce Metylovice vybírá
jako zhotovitele nových webových
stránek obce Metylovice firmu eABM
s.r.o., U staré pošty 45, 738 01
Frýdek–Místek, IČ: 24276944.
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje navýšení rozpočtu Klubu seniorů
o 2 410 Kč, na částku 12 410 Kč.
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje
přijetí daru — pozemku parc. č. 1044/19
v k. ú. Metylovice — viz příloha č. 6.
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje
přijetí daru — pozemku parc. č.1044/20, díl
a v k. ú. Metylovice — viz příloha č. 7.
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje
přijetí daru — pozemku parc. č. 1044/21
v k. ú. Metylovice — viz příloha č. 8.
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje
smlouvu o dílo na technický dozor
a činnost koordinátora s panem
Richardem Šnajdrem, K dolům 103,
739 42 Frýdek–Místek Chlebovice,
IČ: 73909686 a pověřuje starostu
k podpisu smlouvy — viz příloha č. 9.
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje smlouvu o poskytnutí dotaze
z rozpočtu Moravskoslezského kraje na
realizaci projektu „Rekonstrukce veřejného
osvětlení obce Metylovice — II. etapa —
průtahová komunikace a pověřuje
starostu k podpisu smlouvy o poskytnutí
dotace — viz příloha č. 10.
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje
záměr změny zakladatelské listiny
společnosti OBEC–INVEST, s.r.o., dle
nového zákona o obchodních korporacích.
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene s Ing. Alešem Přibylou, na zajištění přístupu k budoucímu
panujícímu pozemku parc. č. 372/3 přes
obecní pozemek parc. č. 354/3 vše v k. ú.
Metylovice a pověřuje starostu k podpisu
smlouvy — viz příloha č. 12.
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s MUDr. Kateřinou Svobodovou, na zajištění přístupu k budoucímu panujícímu pozemku parc. č. 372/100
přes obecní pozemek parc. č. 354/3 vše
v k. ú. Metylovice a pověřuje starostu
k podpisu smlouvy — viz příloha č. 13.
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje
záměr směny obecního pozemku parc.
č. 1944/42 v k. ú. Metylovice, za pozemky
ve vlastnictví Státního pozemkového
úřadu.
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje
záměr prodeje obecního pozemku parc.
č. 1486/3 v k. ú. Metylovice.
Zastupitelstvo obce Metylovice schvaluje
záměr prodeje obecního pozemku parc.
č. 1486/4 v k. ú. Metylovice.

95% Dotace na výměnu kotle
Kdo bude moci o dotaci žádat.
Prostředky z tohoto programu jsou zaměřeny na výměnu kotlů
v rodinných domech. Příjemci dotace mohou být vlastnící těchto domů. Tyto rodinné domy musí zároveň splňovat podmínku
— musí dosáhnout klasifikační třídy energetické náročnosti budovy „C“. Pokud ji nyní nesplňují, musí být součástí předkládaného projektu na výměnu kotle také výše zmíněná mikroenergetická opatření (zateplení střechy apod.), tak aby dům třídy „C“
dosáhl.

Moravskoslezský kraj vyhlásí výzvu na výměnu kotlů v rodinných domech a dotace na toto opatření může dosáhnout i 95 %.
Nejedná se o známé kotlíkové dotace, ani o Zelenou úsporám.
Jde o nový program na němž se bude finančně podílet Evropská
Unie, Česká republika, kraje České republiky i obce, ve kterých
budou výměny kotlů realizovány. Celkové finanční prostředky
na realizaci tohoto opatření v následujících letech dosáhnou
minimálně 13 miliard korun.
V této první výzvě bude rozděleno více než 3 miliardykorun,
z čehož Moravskoslezský kraj obdržínejméně 460 miliónů. To je
jedna ze dvou jednoznačně nejvyšších částek v rámci krajů
České republiky a vyplývá z ní zřetelný důraz prioritizovat v této
oblasti právě náš kraj, který patří z hlediska ovzduší k nejpostiženějším regionům v Evropě.

Co bude uznatelným výdajem.
Uznatelným výdajem budou kromě samotného kotle,
či mikroenergetickýchopatření rovněž stavební práce, dodávky
a služby bezprostředně související s předmětem podpory, tj.
pořízením nového zdroje vytápění a realizaci „mikro“ energetického opatření. Dále stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou stávající
otopné soustavy, včetně dodávky a instalace akumulační nádoby, pokud je toto doporučeno projektem, výrobcem nebo dodavatelem.Služby energetického specialisty a také náklady na
pořízení energetického průkazu.

Na co bude možné dotaci čerpat.
Stěžejním cílem je přispět občanům na výměnu starého kotle za
nový zdroj vytápění. Tímto novým zdrojem může být tepelné
čerpadlo, kotel na pevná paliva, plynový kondenzační kotel
a instalace solárně–termických soustav pro přitápění nebo
přípravu TV (dále jen kotel). V rámci realizace konkrétního projektu bude možné čerpat dotaci také na tzv. mikro energetická
opatření. Např. zateplení střechy, zateplení severní stěny,
výměnu okna, výměna balkonových dveří, nové zasklení
střešních oken aj.

Od kdy je možné kotle kupovat.
Nákup kotle lze uskutečnit od 14. 8. 2015. Moravskoslezský kraj
však důrazně doporučuje s nákupem počkat do doby vyhlášení
výzvy, tedy na konec roku 2015. Až v té době totiž budou známy
přesné podrobnosti a také typy kotlů, které bude možné v rámci
tohoto programu podpořit. Ani kotel 5. emisní třídy totiž nemusí
automaticky splňovat podmínky programu.

Jaká bude maximální částka.
Rozpočet projektu, ze kterého bude kalkulována až 95 % dotace
může dosáhnout částky 150 tis. korun (z čehož až 20 tis. mohou
být náklady na mikroenergetická opatření). Pokud žadatel
rozpočet překročí — pořídí si např. tepelné čerpadlo za 200 tis.,
dotace mu bude kalkulována z maximální částky 150 tis. Zbylých
50 tisíc již plně hradí z vlastních zdrojů.

Výše dotace. Již bylo zmíněno, výše dotace bude až na úrovni 95 %
(z maximálně 150 000 korun). Hlavní část podpory bude
poukázána ze zdrojů EU a ČR (až 85 %), až 5 % bude přispívat
Moravskoslezský kraj. Zajímavou částkou přispěje rovněž naše
obec. Metylovice každému žadateli přidá až 10 000 korun.
V celkovém součtu tak dotace může dosáhnout úrovně okolo 95 %!
Zjednodušeně to znamená, že pokud realizujete opatření např.
za 100 000 Kč, ve výsledku sami zaplatíte pouze 5 tis.

Od kdy je možné podávat žádosti o dotaci.
Dle aktuálních předpokladů budou žadatelé moci svou žádost
předložit koncem roku 2015. Přičemž 6 týdnů před zahájením
příjmu žádostí budou Moravskoslezským krajem vyhlášené
konkrétní požadavky, které bude muset splnit jak žadatel
o dotaci, tak požadavky, které bude muset split pořizovaný kotel.
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Získám dotaci i já?
V rámci této první výzvy bude podpořeno v Moravskoslezském kraji více než 3 100 projektů. V tuto chvíli se očekává, že podpořena
bude většina předložených projektů. Pokud by se na Vás nyní přeci jen nedostalo, v následujících letech budou vyhlášeny další výzvy
s podobným objemem prostředků a bude možné žádost podat znovu. Moravskoslezský kraj by mohl do roku 2020 na výměny kotlů
obdržet cca. 2 mld. korun. Nyní z této částky vyčerpá necelou čtvrtinu.
Zdroj: www.opzp.cz, Moravskoslezský kraj, vlastní výpočty
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Spolky

V odpoledním duelu o 3. příčku proti sobě nastoupili poražení
semifinalisté — celky Janovic a Korně. Diváci se konečně dočkali
koření fotbalu — branek, přesto ale asi nebyli spokojeni, poněvadž Janovice mířili přesně 3 krát, za to hosté 5 krát, čímž
odsoudili domácí na celkové 4. místo.

Klub seniorů Metylovice a jeho činnost
Klub seniorů Metylovice je zájmové sdružení osob důchodového věku ať již řádného nebo invalidního, při Obecním
úřadě v Metylovicích. Scházíme se vždy první čtvrtek v měsíci
(vyjimečně podle okolností i jindy).
Během zimních a jarních měsíců se scházíme v klubovně na
Obecním úřadě jinak venku dle možností a počasí. Klub důchodců má svůj organizační tým, který jej řídí a zajišťuje vše
potřebné.

V posledním sobotním klání si to o prvenství v turnaji rozdaly
týmy Metylovic a Havířova. Metylovice se ujaly vedení zásluhou
Michala Svobody. Po změně stran zvýšil na rozdíl dvou branek
Lukáš Halata. Havířov však byl velmi nepříjemným soupeřem
a 15 minut před koncem snížil na 1:2. Naštěstí pak Metylovice
i zásluhou brankáře Kamila Vyviala přežily místy až drtivý nápor
havířovských. Definitivní tečku za utkáním udělal v poslední
minutě Petr Král. Po vítězství 3:1 tak putoval pohár za 1. místo
v prvním ročníku fotbalového turnaje Memoriálu Miroslava
Reka do Metylovic.

SLOŽENÍ ORGANIZAČNÍHO TÝMU:
Vavřín MICHALE — vedoucí
Emanuel KARTECZKA — 1. Náměstek vedoucího
Ivan SVOBODA — 2. Náměstek vedoucího
Radka PAVLADYOVÁ — hospodář
Jana JUŘICOVÁ — kulturní a zájezdový referent
Iva MALIŠOVÁ — organizační referent
Do KS může přijít každý důchodce, nemáme žádné evidenční
průkazy apod. Na našich schůzkách ale vybíráme organizační
poplatek 20 — 30 Kč, za kterého se pak hradí provozní náklady
na akce KS.
Na schůzkách v zimních a jarních měsících v klubovně OŮ si
povídáme u kávy či čaje, promítáme zajímavá videa, plánujeme
akce (smažení vaječiny, zájezdy, pečení placků, výlet na bowling,
návštěvu dolní části Vítkovic; v zimě pak kurz základů počítačové gramotnosti). V prosinci míváme hodnotící Valnou hromadu. Bližší informace jsou vyvěšeny ve skřínce KS u OÚ.
Spolupráce s OÚ je na velmi dobré úrovni. Od OÚ jsme letos
dostali dotaci ve výši 12 400 K, kterou jsme použili na úhradu
nákladů na autobus na zájezd 11.6.201. Na naši žádost udělal OÚ
v naší klubovně výměnu světel za moderní leddiodová, vymaloval a dal zhotovit dvě vestavěné skříně, které nahradily zastaralé
a nevzhledné skříně. Ve skříních máme uloženy nutné věci pro
provoz KS. Tímto bych chtěl poděkovat panu starostovi Ing. Halatovi, panu místostarostovi Ing. Kulhánkovi a celému zastupitelstvu obce za vstřícnost.

Horní řada zleva: Lubomír Pavlík, Martin Žídek, Roman Hadámek,
Radek Hadámek, Petr Machů, Antonín Ondrašík, Lukáš Halata,
Milan Pečínka, Petr Král, David Halata, Jan Rypka
Dolní řada zleva: Petr Remeš — trenér, Zbyněk Drastich, Radek
Grossmann, Michal Svoboda, Pavol Zelenák, Otakar Kulhánek,
Ladislav Barabáš
Ležící: Kamil Vyvial

Rozlosování — podzim 2015 ŽÁCI a MUŽI

Děkuji také tímto všem členům organizačního týmu za kolektivní spolupráci a těším se na setkáni na nejbližší akci KS a to
bude ve čtvrtek 3. Září 2015 v 15:00 hod na fotbalovém hřišti –
SMAŽENÍ PLACKŮ.
PŘIJĎTE MEZI NÁS…
Vavřín Michalec

Staří páni vyhráli fotbalový turnaj v Janovicích
V sobotu 11. 7. 2015 se na velkém hřišti TJ Janovice odehrál
první ročník fotbalového turnaje. Turnaj byl věnován uctění
památky pana Miroslava Reka, který celý svůj život zasvětil
rozvoji tělovýchovy a sportu v Janovicích, zejména fotbalu.
Hvizd píšťalky sudího zahájil první zápas — své síly poměřilo
družstvo místních — TJ Janovice a borců z Metylovic. Hned
z počátku obě družstva měla opravdu velkou snahu dopravit kulatý míč do branky protivníka, a jelikož se každé mužstvo za 70
minut (hrálo se 2 × 35 minut) prezentovalo jedním gólem (za
Metylovice byl úspěšný Tonda Ondrašík), přišly na řadu pokutové kopy. První desítku Janovic lapil Kamil Vyvial. Ani
Metylovice však nebyly stoprocentní — do břevna mířil v předposlední sérii Luboš Pavlík. A tak po pěti penaltách z každé
strany byl stav zápasu stále nerozhodný. Proto přišel na řadu
K.O. systém, v němž Metylovice, po neúspěšném pokusu
domácího exekutora, potvrdili proměněnou penaltou postup do
finále.
Po krátké přestávce nastoupili proti sobě týmy Havířova
a slovenské Korně. Výsledek utkání byl po skončení normální
hrací doby rovněž nerozhodný 1:1 a tak na řadu přišly opět
penalty, které Havířov ovládl v poměru 5:4.
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1
1

50:87 2620:3032
38:110 2700:3436
23:113 2344:3262

39
19
12

Zpráva z dění ve volejbalovém oddílu Sportovního klubu Metylovice
— jaro/léto 2015
82 bod(

78 bod( probíhá naše tréninková a turnajová
Po odehrání všech soutěží jsme se jako každý rok vydali z tělocvičny na venkovní kurty, kde od května
71 bod(
činnost.
FnO A
63 bod(
Nejdříve jsme museli po zimě obnovit antukový povrch na všech 3 kurtech a odstranit nežádoucí
zeleň. Na tomto se brigádnicky
52 bod(
podílely všechny oddíly včetně těch nejmenších sportovců.
6
48 bod(
43 bod( antukového turnaje v Hodslavicích.
V měsíci červnu jsme uspořádali dva antukové turnaje. Na začátku července se družstvo žen zúčastnilo
34 bod(
Naše holky bojovaly statečně, ale ze skupiny se bohužel těsně neprobojovaly.
23 bod(
Měsíc červenec jsme věnovali odpočinku, ale od srpna už zase trénujeme a to jedenkrát týdně
ve čtvrtek.
16 bod(
9 bod(
4 body

1

Soutěžní a turnajové výsledky
Dru"stvo mu"$
Záv"r sezóny 2014/2015 zastihl dru#stvo mu#( hrající Krajsk$ p&ebor 2.t&ídy ve vynikající form" a poda&ilo
se jim tuto sout"# vyhrát.
V dal!ím sout"#ním roce 2015/2106 dru#stvo postoupilo do vy!!í sout"#e a to do Krajského p&eboru 1.t&ídy,
kde se bude sna#it navázat na leto!ní kvalitní v$kony.

Po&ádané turnaje
24. ro%ník Dortového turnaje mláde#e – juniorky 6.6.2015
Za hodn" teplého po%así bylo hráno na t&ech venkovních antukov$ch h&i!tích nejd&íve ve t&ech %ty&%lenn$ch
skupinách s nasazením ligov$ch dru#stev a pozd"ji ve t&ech t&í%lenn$ch skupinách podle umíst"ní z první
%ásti turnaje o kone%né po&adí. Celkem bylo odehráno 30 utkání na dva hrané sety. Ka#dé dru#stvo
odehrálo celkov" 5 utkání.
Ú%astnilo se celkem cca 80 hrá%ek. Rozhodovali kvalifikování rozhod%í domácího oddílu.

V$sledná tabulka ro%níku 2014/2015 – Krajsk$ p&ebor 2. t&ídy - mu#i
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

dru#stvo
utkání
SK ANAJ Metylovice 32
TJ Sokol Pstru#í
32
TJ MSA Dolní Bene!ov 32
TJ Sokol Kozlovice
32
TJ Fren!tát pod Rad. 32
TJ Kotou% )tramberk 32
TJ Krnov
32
SKV Haví&ov
32
SK Slezan Orlová
32

V3
27
22
20
18
14
11
6
5
3

V2
1
4
4
2
3
2
1
1
0

P1
1
3
1
3
2
6
2
0
0

P0
3
3
7
9
13
13
23
26
27

-2

sety
88:20
87:33
78:36
71:45
57:58
56:63
32:79
24:81
11:89

mí%e
2606:1989
2791:2227
2621:2266
2575:2410
2537:2481
2504:2551
2148:2565
1953:2496
1685:2435

body
84
77
69
61
50
43
22
17
7

Hlavní rozhod%í: Marián I!tvanech
Ceny: první t&i dru#stva obdr#ela dorty, diplomy a dru#stva dostala za 1.místo – volejbalov$ mí%, 2.místo 7x
tréninkové trika, 3.místo sportovní pono#ky a za 4. místo ta!ky s pozornostmi na!ich sponzor(.
Kone%né po&adí dru#stev:
1 . TJ Sokol F-M
2. TJ Ostrava
3. VSK Zlín

Dru"stvo "en
*eny dokon%ily sezónu 2014/2105 na 4. míst" ze 7 zú%astn"n$ch dru#stev. Na tomto solidním míst" se
umis+ovaly po celou dobu sout"#e.

dru#stvo
TJ Sokol Hnojník A
TJ Sokol Kozlovice
TJ T* T&inec
SK ANAJ Metylovice
VK Ra!kovice
TJ Fren!tát pod Rad.
TJ Sokol Palkovice B

utkání
24
24
24
24
24
24
24

V3
20
15
14
7
5
3
1

V2
4
3
2
3
4
2
1

P1
0
3
2
2
4
4
4

P0
0
3
6
12
11
14
18

Turnaj prob"hl bez zran"ní a ke v!eobecné spokojenosti v!ech ú%astník( za ú%asti okolo 50 divák(.

-1

sety
72:15
62:29
54:31
38:49
39:56
29:62
16:68

mí%e body
2086:1656
2072:1866
1950:1714
1814:1848
1923:2057
1809:2075
1464:1902

68
54
48
29
27
16
9

11. ročník Metylovice CAP 2015
Metylovice CAP je turnaj určený především pro rekreační
hráče volejbalu popřípadě sportovce již se neúčastnící výkonnostních soutěží. Tedy především pro ty kdo hrají volejbal pro
radost z pohybu.
Atmosféra byla spíše komorní, přihlásilo se 24 účastníků, tedy
přesně pro 4 losovaná družstva.
Turnaj se odehrál systémem každý s každým, takže sportu bylo
pro každého tak akorát a vše proběhlo v pohodové atmosféře.
Také počasí přálo, bylo přesně akorát slunečné a ne moc horké.
Ocenění byli nakonec všichni zúčastnění drobnými cenami.

Dru"stvo juniorek
Na!i nejmlad!í zástupci v krajsk$ch sout"#ích po nep&íli! vyrovnan$ch v$konech a v relativn" t"#ké
konkurenci ostatních dru#stev obsadili 9. místo z 11. zú%astn"n$ch.
Pro hrací rok 2015/2016 se ale bohu#el dru#stvo ji# do sout"#e nep&ihlásilo a to z d(vodu nedostatku hrá%ek
odpovídajícího v"kového za&azení.
V$sledná tabulka ro%níku 2014/2015 – Krajsk$ p&ebor – juniorky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

dru#stvo
VK Karviná
TJ Slavoj ,esk$ T"!ín
DTJ Polanka n. O.
VK Beskydy Fr$dl.n.O.
TJ T* T&inec
TJ Sokol F-M B
VK Ra!kovice
TJ Sokol Stará B"lá
SK ANAJ Metylovice
TJ Sokol Poruba
TJ Sokol Palkovice

utkání
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

V3
36
31
26
26
15
17
13
10
11
4
3

V2
2
1
3
1
5
2
5
5
3
1
0

P1
0
1
4
2
4
2
4
3
0
5
3

P0
2
7
7
11
16
19
18
22
26
30
34

sety
115:15
103:31
99:50
88:46
74:75
66:76
64:83
56:90
50:87
38:110
23:113

mí%e body
3152:2102
3175:2483
3402:2920
3017:2472
3088:3100
2884:3012
2955:3202
2869:3185
2620:3032
2700:3436
2344:3262

112
96
88
82
59
57
53
43
39
19
12

Pozvánka na 61. ročník turnaje ve volejbale mužů
„MEMORIÁL MILOŠE ČUPY A MIRKA BÍLKA“
V neděli 23. srpna 2015 se uskuteční na antukových kurtech
v areálu Sportovního klubu Metylovice o.s. volejbalový turnaj mužů.
Samozřejmostí je i tradiční prodej domácích koláčů.
Jste všichni srdečně zváni a na Vaši účast se těší volejbalisté.

Dru"stvo star%ích "ák$ v trojkovém volejbale
Druhé dru#stvo, které nám v sout"#ním roce 2014/2015 ud"lalo velkou radost bylo dru#stvo star!ích #ák(,
které obsadilo v$borné 1. místo.
Sout"# byla hrána turnajov$m zp(sobem a to v 8 hracích dnech.
V$sledná tabulka ro%níku 2014/2015
1.
SK METYLOVICE
2.
VK Fr$dlant n.O. A
3.
)SK BESKYDY A
4.
VK Beskydy FnO A
5.
TJ Sokol Hnojník
6.
VK Fr$dlant n.O. C
7.
VK Fr$dlant n.O. B
8.
)SK BESKYDY B
9.
VK Beskydy FnO B
10.
)SK Beskydy C
11.
TJ Sokol Palkovice A
12.
TJ Sokol Palkovice B

7. TJ T* T&inec
8. SK Metylovice
9. TJ Sokol Hnojník

Na 10. – 12. míst" bez ur%ení po&adí: ,. T"!ín B, Sokol Kozlovice, TJ Hlu%ín

V$sledná tabulka ro%níku 2014/2015 – Krajsk$ p&ebor 2. t&ídy - #eny B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

4. TJ Slavoj ,. T"!ín A
5. TJ Sokol Stará B"lá
6. SK Bruntál

82 bod(
78 bod(
71 bod(
63 bod(
52 bod(
48 bod(
43 bod(
34 bod(
23 bod(
16 bod(
9 bod(
4 body
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Okénko do historie

a hajdy. Nic příjemného to nebylo. Chladno jako ve sklepě, ze
stropu kapala voda, pod nohama mi čvachtalo. Kteří přiběhli jen
ve spodcích a košili klepali se zimou a kleli. Když granáty
přestaly dopadat, šel jsem zase do baráku a za chvíli usnul.
Bylo ještě šero, když nás volali na kávu. Vzal jsem si svůj díl
a vrátil se posnídat na lůžko, kde jsem spal. Všiml jsem si, že
v uličce mezi lůžky někdo spí na nosítkách přikrytý dekou až
nad hlavu. Pomyslel jsem si, že zmešká kávu a šel ho vzbudit.
Nejdříve jsem volal, potom do něho šťouchl, pořád nic. A tak
jsem mu stáhl deku z hlavy. Byl mrtvý. Kdy se tu ocitl jsem netušil, Večer v baráku rozhodně nebyl.
Už mne to tam nebavilo. Sebral jsem tlumok a odešel. Právě
vycházelo slunce. Sotva jsem udělal několik kroků uviděl jsem
vojenskou botu. Noha v ní ještě byla. Nic povzbuzujícího ku další
cestě. Však jsem si ji šetřil a nebýt hladu nedošel bych ke své
kompanii ani do večera.
Dorazil jsem po poledni a nejdříve zamířil ke kuchyni. Něco
tam ještě měli. Následně jsem se v kanceláří ohlásil se do stavu.
Ráno po raportu k lékařské prohlídce a zase zpátky ke kompanii.

Z pamětí Ondřeje Lepíka
Po tak dlouhém čase jsem trávil noc
mimo frontu. Barák Feldspitalu byl
dlouhý, palandy měl na poschodí.
Nebylo přeplněno, jen blech tady
bylo nadbytek. Ležel jsem na horní
palandě. Ráno zaznělo: „Pro kávu.“
Připravil jsem si šálek a ohlížel se po
obsluze. Nikde nikdo. A tak jsem se
zeptal souseda a zjistil, že pro jídlo si
musí dojít každý sám. Káva byla chutnější než v zákopech, navíc jsem k ní
dostal skrojek chleba. Žádný předepsaný postup výdeje nebyl a tak jsem šel dvakrát. Po snídani nás
zavolali k lékařské prohlídce. Odebrali mi průvodní list a změřili
horečku, musel jsem vypít vápennou vodu a lékař prohlásil:
„Epidemicspital.“ Odvedli mne do jiného baráku, vzdáleného
asi tři sta kroků. Tam už to trochu připomínalo nemocnici —
lůžka s prostěradly i ošetřovatelky. Musel jsem se vykoupat,
převléci do nemocničního prádla a odevzdat tlumok a pušku.
Sotva jsem se uvelebil na přidělené posteli přišla ošetřovatelka
s nočníkem a přikázala, abych ho ihned naplnil. Nebyl jsem
zvykly tuto práci dělat na objednávku, přesto se mi alespoň
částečně podařilo její žádost vyplnit. Odnesla ho k rozboru a my
zatím dostali oběd. Byl nemocniční. Čistá polévka a pšeničná kaše.
Brzy po obědě došel lékařský nález. Žádný tyfus, pouze
žaludeční katar! A tak jsem se zase svlékl, oblékl své vojenské
prádlo, šaty, dostal tlumok i pušku a uháněl zpět do původního
baráku. Cestou se ke mně připojili další dva nebo tři příchozí.
Sotva jsme došli k bráně zavolal kuchař z kuchyně: „Příchozí,
honem pro oběd.“ .Rád jsem jeho přání vyhověl a teprve pak
odevzdal v kanceláři nález.
Celý týden se o mne nikdo nestaral. Já taky o to nestál. Vždyť
bolesti žaludku přestaly. Při prohlídce oploceného nemocničního dvora jsem viděl dva dosti dlouhé dřevěné baráky,
kuchyň se skladištěm. U vchodu stál operační sál z celtoviny, odkud se často rozléhal srdcervoucí nářek operovaných bez
narkosy. V rohu za kuchyní jsem objevil díru v plotě. Když jsem
zjistil, že na stráni nad našimi baráky rostou mezi jinými stromy
i ořechy a jedlé kaštany tak jsem tam jednoho odpoledne objevenou dírou tajně vyrazil. Nedošel jsem daleko, když jsem uslyšel hlásit na dvoře nemocnice:“Lepík, Lepík“. Skok a skok
z kopce a šup skrz díru. Ještě jsem zastihl u brány rozčilenou
službu. Prolezla za tu chvíli celou nemocnicí aniž se jí hledaný
ozval. Omluvil jsem se, že jsem si po obědě lehl za barák a usnul.
Ihned mne poslala k lékařské prohlídce. Dorazil jsem tam ještě
celý udýchaný. Lékař rozhodl, že jsem zdráv a příští den se
musím vrátit na frontu. Po snídani jsem se sbalil, do kapsy strčil
lékařský spis a — počkal na oběd. Ještě jsem si nalil do feldflašky
kávu, přibral kus chleba na svačinu a vydal se na cestu. Nebyl
jsem sám, bylo nás víc, od různých companií.. Nikdo nás nepoháněl, nebylo kam spěchat. Cesta z nemocnice brzy začalo
stoupat do značného vrchu a tak není divu, že jsme si nahoře na
chvilku usedli. Najednou se mezi kopci vynořilo italské letadlo
a hned byl slyšet protivný svist. Vzápětí vybuchla opodál bomba,
za ní druhá, třetí. Rozrušen jsem utíkal podél cesty k svému cíli.
Poznal jsem ji, vždyť jsem šel po ní na dovolenku i zpátky. Když
zapadalo slunce ocitl jsem se na dalším kopečku. A tak jsem se
rozhodl, že až sejdu dolů k barákům, zůstanu tam na noc. Nebudu se přeci hnát na frontu v noci!
Odbočil jsem ku polozbořené stodole. abych si odlehčil. Mezi
kopřivami a bodláčím mne nebylo ani vidět. Najednou svist
a prásk! U samé stodoly dopadl granát.. Do jedné ruky kalhoty,
do druhé tlumok a pušku a cvalem jsem utíkal vzrostlým
plevelem podél cesty dolů. Teprve tam jsem dal garderobu do
pořádku a odbočil k barákům. Dostal jsem zde svačinu a protože
se už nadobře stmívalo šel jsem spát. Usnul jsem brzo Vzbudily
mne výbuchy granátu v blízkosti baráku. Někdo křičel: „Do
kaverny!“ Nebyla daleko a tak nohy do bot, plášť na ramena

Život v naší obci během Protektorátu
Po atentátu na říšského protektora Heydricha roztočilo
gestapo celý policejní aparát. Policejní přihlášky, které už byly
zavedeny předtím, musily být denně dle skutečného stavu obyvatel udržovány. Bylo nařízeno až do odvolání držet na obci
noční službu, aby každý, kdo se třebas v noci v obci zastaví,
mohl se policejně ohlásit.Zároveň vyšlo nařízení zadržet každou
podezřelou osobu. Jednoho odpoledne v onen osudný čas zastavilo u obecní kanceláře auto, vešel neznámý muž, přistoupil ke
starostovi a mlčky vytáhl odznak policisty. Uvedl, že jde nahlédnout do policejních přihlášek a vrhl se na přihlášky k přechodnému pobytu. Pak jednu vytáhl, chvíli ji převracel v rukou a zeptal se starosty, co dotyčný v obci dělal. Šlo o muže, který se před
měsícem oženil se zdejší dívkou Ta sice bydlela u matky, ale pracovala ve Zlíně. A novomanžel už tu za svou ženou asi pětkrát
byl buď na několik dní nebo jen na neděli. Vždy byl přihlášen
a odhlášen. A právě on byl v kritických dnech na montáži někde
u Karlových Varů a projížděl osudný den Prahou. Nakonec to
dopadlo dobře. Policista sedl do auta a zmizel.
Jindy se stalo, že se v kraji objevili partyzáni či prošli prchající
ruští zajatci. Bylo nařízeno buď podezřelé osoby zadržet a ihned
odevzdat četnické stanici nebo ohlásit, kde se zdržují nebo
kterým směrem se brali. Kdo by takové podezřelé osoby podporoval či ukrýval bude exemplárně potrestán. Však se také na
lidech, podezřelé osoby kryjících důkladně mstili. Např. pan
Sládeček, který žil v domku Lančíkových skrýval u sebe Němce
z Říše, komunistu gestapem hledaného. Jmenovaného zatkli, při
čemž byl surově ztýrán a v koncentračním táboře popravili. Jeho
žena se z toho už nikdy nevzpamatovala. Mnozí lidé proto ze
strachu přechod podezřelých osob hlásili v obecní kanceláři.
Starosta takovou zprávu ohlásil četnické stanici alespoň s o hodinu později. Než se hlídka dostavila, kde už jim byl konec.
Přece se ale ocitla ve vězení pro podporu podezřelých osob
paní Závodná. Soused u ní vyškemral chléb a mléko pro uprchlé ruské zajatce. Když byli zadrženi, pod tíhou mučení to
prozradili.
Velká nepříjemnost nastala starostovi, když mu telefonicky
bylo hlášen jedním občanem, že k němu přišli tři ruští zajatci,
kteří prý hledali obecní úřad. Za chvíli tutéž zprávu poslali další
dva lidé.. Co teď? To nemůže starosta zatajit, když prošli takový
kus vesnicí a všech se vyptávali. Vyběhl ven a spatřil, jak tři
Rusové veřejně přicházejí k hospodě. Zavolal je do síně a snažil
se s nimi domluvit, Proč se hlásí úřadům,když už jim chybí jen
málo více než den pochodu na Slovensko, kde jsou partyzáni.
„Nejsme schopni“, odpověděl jeden z nich, který starostovi nejlépe rozuměl. a ukazoval na nohy. Zda je měli omrzlé nebo se
báli stop, které by v právě padajícím sněhu udělali, to jim starosta nerozuměl. „Nebudou nás bít?, zněla další otázka. „Naši četníci
ne, ale Němci, to já nevím. Z které jste gubernie?“
„Z Orlovské“, zněla odpověď. „Když jste se přihlásili jsem povi-
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dobince na čp. 24 a řekl mu, že tam může spát třeba na půdě,
pokud nechce spát s obecními chudými. Na toto číslo mu vyplnil
policejní přihlášku. Představte si úžas starosty, když ho na druhý
den uviděl ráno slézat u nich doma z kůlny na seno.

nen dát o vás zprávu“. Starosta musel zatelefonovat na četnickou
stanici do Frýdlantu. Potom se vrátil k zajatcům. Pozval je do
nálevny, aby se ohřáli. Hostinský jim dal po krajíčku chleba,
jeden z hostů, kteří se zvědavě do nálevny natrousili jim objednal pivo. Hostinský ho natočil a nesl zajatcům. V tom se rozlétly
dveře a z nich čouhaly dvě pušky a revolver. Pušky patřily Němcům,
revolver protektorátnímu četníkovi.“ Hande hoch“,
zahřmělo nálevnou Zajatci zvedli ruce. Byli prohlédnutí a přinuceni
usednou do kouta na podlahu Ve chvilce zde bylo auto, vojáci
i zajatci nasedli a zmizeli.
Bitva u Stalingradu, která změnila situaci na ruské frontě
povzbudila sice u našich lidí důvěru v budoucnost, ale zároveň
vedla německé velení k zostření válečných opatření K potírání
pokusů o sabotáž, záškodnictví či povstání byly ustaveny oddíly
Sicherheitsdinstu, které měly rozvětvenou zpravodajskou síť.
Zde byl nejbližší oddíl ve Frýdku. Jedné noci obstoupily
německé vojenské jednotky obce Metylovice a Lhotku. Hledaly
partyzány či jiné podezřelé osoby. Hlídky vrazily do vesnice
a prohlížely soustavně a důkladně obytné domy i hospodářské
budovy. Policejní přihlášky, které musily být v každém domě
dokazovaly příslušnost přítomných lidí. Ještě před polednem
byla prohlídka bez závad skončena. Prováděli ji převážně vojáci
Rakušáci. Přísně, ale slušně. Byl tu jeden člověk, který nebyl
nikde na bytě a přespával na půdách či ve chlévech. A tak ho
starosta v kritických dnech nechal odvést do obecního chu-

Byly i veliké nepříjemnosti s jednou rodinou, respektive s její
hlavou.Během několika let vystřídali ve vesnici několik bytů.
Z každého odcházeli s nepříjemnostmi. Nakonec se manželka
s dětmi uchýlila k matce, jejího muže však švagr do chalupy
nepustil a tak přespával venku, samozřejmě bez policejní
přihlášky. Dokonce si stěžoval na starostu na gestapu. Protože nešlo
o politický přečin, dostala obec jen doporučení, aby někam
muže ubytovala.
Nepříjemný úkol měl i Úřad práce ve Frýdku. Osoby nezaměstnané či v zaměstnání přespočetné, případně pracující
v oboru pro válku nepotřebném měli odeslat na práci do Říše.
Kdo mohl, snažil se tomuto osudu uniknout. U nás to odnesl
jeden muž, který přes léto tu a tam vyráběl ruční cihlu a zimu
přespával u matky v obecním chudobinci. Když ho četník ostře
napomenul, aby si hledal práci na zimu, jinak že jej bude nucen
ohlásit k transportu do Říše. tu se tak polekal, že utekl do polí.
Jelikož to bylo v zimě, omrzly mu obě nohy a musely být po kolena amputovány.
Syn Matěje Pustky, který z práce v Říši uprchl byl po dopadení
odevzdán do koncentračního tábora, kde brzy zahynul.

Pozvánky

Pivní slavnosti

V sobotu 29. 8. od 12 hodin
proběhne 2. ročník Pivních slavností
v hospůdce „Na hřišti“ v Metylovicích

Na čepu 11 druhů piva (na skladě 22 značek),
k jídlu grilované speciality
Od 20 h zábava
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Inzerce
*******************************************************************************************

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA
V současné době působí v regionu obce a celého okresu Frýdku–Místku
společnost Ramissio
www.zijemezdrave1.ramissio.com,
která Vám prostřednictvím regionálního manažera projektu nabízí bezplatné konzultace,
poradenství a jednoduchou diagnostiku směřovanou na využití produktů a možností aplikace
osvědčené japonsko–čínské medicíny, pracující s ověřenou tradicí více než 4 000 let.
Dejte šanci alternativní medicíně, ověřeným metodám a omezte spotřebu umělých léků
i nadvládu farmaceutického průmyslu ve svůj prospěch.
Věnujte minimum svého času bezplatnému poradenství, které vám svými informacemi a aktivní pomocí
— v případě vašeho zájmu — umožní progresivní změnu vašeho života a může tak obohatit Vaše
možnosti a může rovněž výrazně zlepšit a upevnit zdraví Vás i Vašich blízkých.
Konzultace, prezentace a osobní návštěvy u Vás možné již nyní objednávat kdykoliv:
u manažera projektu na tel. +420 725 050 540 nebo mailem na: zijemezdrave1@post.cz
*******************************************************************************************
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