Ať pocit štěstí, radosti,
se v duších Vašich rozhostí,
když Štědrý den k Vám zavítá,
ať láska ve Vašich srdcích ukrytá,
se mocným proudem vyroní,
když zvoneček sváteční tiše zazvoní.

Prosinec 2015

Krásné, pokojené vánoční svátky, zdraví a štěstí v Novém roce
přeje starosta obce a zaměstnanci OÚ.

ãíslo

3 zdarma

Činnost mladých hasičů SDH Metylovice v roce 2015
FOTOREPORTÁŽ

Ani v roce 2015 mladí hasiči z Metylovic nezaháleli. Tentokrát Vám svou činnost přiblížíme obrázky, které jsou obvykle výmluvnější než vzletná slova.
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01. To jsme my! Mladí hasiči z Metylovic
a jejich vedoucí. Zleva nahoře: Michal
Bílek, Lukáš Onderka, Filip Krenželok,
František Černoch, Monika Svolinská,
Zuzana Bílková, Denisa Izvorská, Silvestr Pavlásek. Zleva dole: Lucie Hajdušková, Antonie Michalíková, Dominika Krenželoková, Klára Žáčková,
Michaela Kovalová, Martina Orihelová,
Stella Izvorská. Na fotce chybí: Jakub
Konvička, Kateřina Michalíková, Václav Pavlica, Tereza Tomášková, Kristýna Bílková, Tomáš Halata, Daniela
Ševčíková, Natali Kociánová, Matěj
Izvorský, Štefan Frankovič.
02. Taneční vystoupení na Výroční valné
hromadě sboru: StarDance aneb Jak
mistři tančí... Kankán v podání velitele
sboru a člena vítězného mužstva
Moravskoslezské ligy 2014 Vladimíra
Konvičky, jeho syna a zástupce
mladých hasičů Jakuba, manželky
Lenky a dcery Báry.
03. Rozcvička před prvním letošním ostrým pokusem na soutěži v požárním
útoku na Nové Vsi. (Míša, Terka, Katka,
Toňa, Luky, Stellča, Monča, Marťa a Filda.)

chovkami, igelitovými obaly, nedopalky
cigaret atd. (Denča, Terka, Iva, Zuzka,
Toňa, Gabka, Katka, Hela, Luky, pes
Gábina, Lenka, Markéta, Monča a Klárka.)
13. První listopadovou neděli jsme využili
příznivého počasí a vydali se i s rodinnými příslušníky na nesnadný výšlap
na Lysou horu. Startovali jsme od
hotelu Petr Bezruč a zpátky jsme
scházeli k Rajské boudě, odkud nám jel
autobus do Frýdlantu. (Pouze torzo
účastníků: Luky, Tom, Míša, Stellča.)

Na konci roku nás čeká ještě
nacvičování kulturního vystoupení na
výroční valnou hromadu, hasičská
mikulášská nadílka a vánoční hodina
s rozdáváním dárků.
Jestli je ti 5 až 15 let a chtěl by ses s námi
seznámit osobně, přijď za námi do
hasičárny kteroukoliv středu v 16 hodin.
Více o celém sboru na: www.sdhmetylovice.info
Denisa Izvorská

04. Jsme připraveni a jdeme si chystat
nářadí na základnu. (Stellča, Terka, Filda, Luky, Míša, Monča a Toňa.)

Info pro občany

05. Závodníci! Na místa (nohu za čáru)
připravte se – pozor – teď! (Stellča,
Terka, Míša, Luky, Filda, Monča a Toňa.)

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE METYLOVICE
ZE DNE 24. 8. 2015

06. Největší radost proudaře — shozené
a rozsvícené terče. (Terka a Monča.)

SCHVÁLILO:
• ZO Metylovice schvaluje ve své
samostatné působnosti dle ust. § 6
odst. (5) písm. c) a ust. § 54 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon),
v platném znění, vydání Změny č. 1
územního plánu Metylovice.
• ZO Metylovice schvaluje darovací smlouvu s Bc. Jakubem Farným, Vladimírem
Bílkem, Evou Halatovou, Mgr. Kamilou
Novákovou a Ing. Věrou Farnou, na
darování pozemků parc. č. 344/8,
345/6, 344/10 a 343/3 vše v k. ú.
Metylovice, obci Metylovice a pověřuje
starostu obce k podpisu darovací
smlouvy — viz příloha č. 2.
• ZO Metylovice schvaluje směnu obecního pozemku parc. č. 1944/42 v k. ú.
Metylovice, za pozemky ve vlastnictví
Státního pozemkového úřadu viz.
příloha č. 3.
• ZO Metylovice schvaluje prodej části
obecního pozemku parc. č. 1486/1
(nově označeného pod parc. č. 1486/3)
v k. ú. Metylovice, ve vlastnictví obce
Metylovice, paní Jarmile Balharové,
Metylovice 246, za cenu stanovenou
znaleckým posudkem — tj. 6 600 Kč.
• ZO Metylovice schvaluje prodej části
obecního pozemku parc. č. 1486/1
(nově označeného pod parc. č. 1486/4)
v k. ú. Metylovice, ve vlastnictví obce
Metylovice, panu Milanu Pečinkovi,
Metylovice 151, za cenu stanovenou
znaleckým posudkem — tj. 6 700 Kč.
• ZO Metylovice schvaluje Smlouvu

07. Opékání párků v rámci červnové akce
Noc v hasičárně, na které nechyběly
různé soutěže (např. štafetové běhy,
navlékání korálků se zavázanýma očima, luštění hlavolamu apod.), noční
stezka odvahy ani cesta za pokladem.
(Lucka, Terka, Toňa a Monča. V pozadí
Filda, Naty, Domča, Krista, Deny
a Míša.)
08. Srpnový výlet do lanového centra
Tarzanie. Trošku jsme přecenili své síly
a někteří z nás museli uprostřed
náročné juniorské trasy po žebříku
dolů... Aby toho nebylo málo, po
strastiplné cestě a návratu do Metylovic
nás ještě čekal trénink... (Filda, Luky
a Katka.)
09. ...protože pár dnů po výletě se konala
noční soutěž v Oprechticích. Většina
z nás běžela potmě poprvé, tak není
divu, že jsme byli trochu nervózní
a museli se pekelně soustředit... (Fanda
a Luky.)
10. ...dokonce tam měli průsvitnou káď,
která měnila barvy, což byl velký
zážitek obzvlášť pro naše košařky,
které spolu takto spolupracují, aby
dostaly savici do vody. (Míša a Toňa.)
11. ...zaujmout správnou pozici, zamířit,
odjistit, zadržet dech, srovnat – vystřelit! A pokud možno sestřelit. (Vašek.)
12. V říjnu jsme se zapojili do dobrovolnického projektu 72 HODIN a jedno
sobotní dopoledne věnovali sběru
odpadků na Čupku. Výsledkem bylo
sedm plných pytlů s PETkami, ple-
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o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene č. FM/53/d/2015/Sk
s Moravskoslezským krajem ke stavbě
„Metylovice, prodloužení vodovodního řadu“ na pozemku parc. č. 2038/1
v k. ú. Metylovice a pověřuje starostu
obce k podpisu smlouvy — viz příloha
č. 4.
ZO Metylovice schvaluje rozpočtový
výhled obce Metylovice — varianta
dvě, tj. čerpání úvěru v plné výši 10
mil. Kč viz. příloha č. 5.
ZO Metylovice schvaluje smlouvu
o dílo se společností ENVIPARTNER,
s.r.o., na zpracování aktualizace,
vedení
správy
digitálního
povodňového plánu obce Metylovice,
s platností jeden rok tj. na rok 2016
a pověřuje starostu obce k podpisu
smlouvy — viz příloha č. 8.
ZO Metylovice schvaluje smlouvu o dílo
s Ing. Bronislavem Bonczekem,
Komorní Lhotka 406, 739 53 Hnojník,
na zpracování projektové dokumentace
na stavbu „4 parkovací místa na
pozemku parc. č. 1368/1 určena pro
sportovní plochy“ a pověřuje starostu
obce k podpisu smlouvy — viz příloha č. 9.
ZO Metylovice schvaluje Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo na odstranění stavby
se společností PB SCOM s.r.o., Radniční 28, 753 01 Hranice, IČ: 25397087
a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy — viz příloha č. 10.

BERE NA VĚDOMÍ:
• ZO Metylovice bere na vědomí kupní
smlouvu s Beskyd Agro, a.s. Palkovice, na
odkoupení
zpevněných
ploch
o celkové výměře 1 410 m2, v areálu bývalého horního kravína v Metylovicích
• ZO Metylovice bere na vědomí smlouvu o nájmu s Beskyd Agro, a.s.
Palkovice, na pronájem zemědělských
staveb a zpevněné plochy v areálu bývalého horního kravína v Metylovicích
• ZO Metylovice bere na vědomí
navýšení školkovného v MŠ Metylovice
na 500 Kč/měsíčně.
• Na jednání zastupitelstva obce se
dostavil pan Bodnár, Metylovice 606,
s dotazem, zda byl obcí Metylovice
udělen souhlas soukromým osobám,
k používání fotbalového hřiště
v Metylovicích pro účely létání
s dronem, který rovněž přelétal nad
jeho pozemkem, s čímž nesouhlasí. Informoval zastupitelstvo obce, že již
v této záležitosti podnikl určitě kroky.
Starosta panu Bodnárovi sdělil, že
obec nikomu nedala souhlas
k používání fotbalového hřiště pro
létání s dronem, poněvadž tyto
pozemky nejsou obecní. Pan Kulhánek
však pana Bodnára informoval, že jako
předseda SK Metylovice o tomto létání
ví a dal těmto soukromým osobám
i souhlas k používání fotbalového
hřiště pro létání s dronem.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE METYLOVICE
ZE DNE 21. 9. 2015
SCHVÁLILO:
• ZO Metylovice schvaluje kupní smlouvu s paní Jarmilou Balharovou,
Metylovice 246, na odkoupení části
obecního pozemku parc. č. 1486/1
(nově označeného pod parc. č. 1486/3)
v k. ú. Metylovice a obcí Metylovice za
kupní cenu stanovenou Znaleckým posudkem č. 296–38/15 ve výši 6 600 Kč
a pověřuje starostu obce k podpisu
kupní smlouvy — viz příloha č. 2.
• ZO Metylovice schvaluje kupní smlouvu s panem Milanem Pečinkou,
Metylovice č.p. 151, na odkoupení části
obecního pozemku parc. č. 1486/1
(nově označeného pod parc. č. 1486/4)
v k. ú. Metylovice a obcí Metylovice za
kupní cenu stanovenou Znaleckým posudkem č. 297–39/15 ve výši 6 700 Kč
a pověřuje starostu obce k podpisu
kupní smlouvy — viz příloha č. 3.
• ZO Metylovice vybírá jako zhotovitele
akce
„Metylovice,
prodloužení
vodovodního řádu“ firmu INSTALL CZ
s.r.o., Kúty 1723, 739 11 Frýdlant n. O.,
IČO: 258756643, za nejnižší nabídkovou cenu 429 938 Kč včetně DPH —
viz příloha č. 4.
• ZO Metylovice schvaluje smlouvu
o dílo s firmou INSTALL CZ s.r.o., Kúty
1723, 739 11 Frýdlant n. O., IČO:
258756643,
na
realizaci
akce
„Metylovice, prodloužení vodovodního řádu“, za nabídkovou cenu
429 938 Kč, včetně DPH a pověřuje
starostu obce k podpisu smlouvy — viz
příloha č. 5.
• ZO Metylovice vybírá jako zhotovitele
demolice rodinného domu č. p. 16
v obci Metylovice firmu INSTALL CZ
s.r.o., Kúty 1723, 739 11 Frýdlant n. O.,
IČO 258756643, za nejnižším nabídnutou cenu, tj. 162 073 Kč včetně DPH
— viz příloha č. 6.
• ZO Metylovice schvaluje smlouvu o dílo
s firmou INSTALL CZ s.r.o., Kúty 1723,
739 11 Frýdlant n. O., IČO: 258756643,
na realizaci akce „Demolice rodinného
domu č. p. 16 v obci Metylovice“, za
nabídkovou cenu 162 073 Kč včetně
DPH a pověřuje starostu obce k podpisu
smlouvy — viz příloha č. 7.
• ZO Metylovice vybírá jako zpracovatele
projektové dokumentace pro územní
řízení „Metylovice — cyklostezka“, firmu AgPOL s.r.o., Jungmannova 153/12,
779 00 Olomouc, IČ: 28597044 za
nabídkovou cenu 390 225 Kč včetně
DPH — viz příloha č. 8.
• ZO Metylovice schvaluje smlouvu
o poskytování služeb webhostingu a internetových služeb se společností
eABM, s.r.o., Kaprova 42/14, 110 00 Praha1, IČ: 2427694 za roční platbu ve výši
2 892 bez DPH a pověřuje starostu obce
k podpisu smlouvy — viz příloha č. 9.

• ZO Metylovice schvaluje smlouvu
o dílo se společností eABM, s.r.o.,
Kaprova 42/14, 110 00 Praha1, IČ:
2427694 za nabídkovou cenu 50 215 Kč
včetně DPH a pověřuje starostu obce
k podpisu smlouvy — viz příloha č. 10.
• ZO Metylovice schvaluje Smlouvu
č. 882/2015, o poskytnutí finančních
prostředků z rozpočtu Státního fondu
dopravní infrastruktury na rok 2015 na
akci „Bezpečnost v Metylovicích —
(Přístupové chodníky a místo pro
přecházení v křižovatce silnic
III/48416,
III/48410
a
MK
v Metylovicích)“ ISPROFOND 5817510106
a pověřuje starostu obce k podpisu této
smlouvy — viz příloha č. 12.
• ZO Metylovice schvaluje Zásady pro
poskytování individuálních dotací
z rozpočtu obce Metylovice na rok
2015 — viz příloha č. 13.

•

•

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE METYLOVICE
ZE DNE 19. 10. 2015
SCHVÁLILO:
• ZO Metylovice schvaluje kupní smlouvu na pořízení nového osobního automobilu pro Obec Metylovice se
společností Auto Heller s.r.o. Cihelní
481/49, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 47683341, za prodejní cenu
— tj. 327 530 Kč včetně DPH a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy —
viz příloha č. 2.
• ZO Metylovice vybírá jako zhotovitele
na realizaci projektu „Rekonstrukce
veřejného osvětlení obce Metylovice —
II. etapa — průtahová komunikace“
firmu AV ELEKTRO Aleš Velička,
Metylovice 314, 739 49 Metylovice, IČ:
47196114, za nejnižší nabídkovou cenu
tj. 1 156 161 Kč včetně DPH — viz příloha č. 3.
• ZO Metylovice schvaluje smlouvu
o dílo na realizaci projektu „Rekonstrukce veřejného osvětlení obce
Metylovice“ s firmou AV ELEKTRO Aleš
Velička, Metylovice 314, 739 49
Metylovice, IČ: 47196114, za nabídkovou cenu tj. 1 156 161 Kč, včetně
DPH a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy — viz příloha č. 4.
• ZO Metylovice schvaluje kupní smlouvu se společností Beskyd Agro a.s.,
Palkovice 919, PSČ 739 41, IČ: 619 74
765, zastoupenou předsedou představenstva Ing. Františkem Žídkem, na
odkoupení
zpevněných
ploch
o celkové výměře 1 410 m2 v areálu bývalého horního kravína v Metylovicích
za kupní cenu 140 000 Kč, včetně DPH
a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy — viz příloha č. 5.
• ZO Metylovice schvaluje smlouvu
o nájmu se společností Beskyd Agro a.s.,
Palkovice 919, PSČ 739 41, IČ: 619 74 765,
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zastoupenou předsedou představenstva
Ing. Františkem Žídkem, na pronájem
zemědělských staveb a zpevněné
plochy v areálu bývalého horního
kravína v Metylovicích, za roční nájemné ve výši 22 000 Kč včetně DPH
a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy — viz příloha č. 6.
ZO Metylovice schvaluje smlouvu
o dílo č. 2672/030 se společnosti AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 779
00 Olomouc, IČO: 28597044, za cenu
390 225 Kč a pověřuje starostu obce
k podpisu smlouvy — viz příloha č. 7.
ZO Metylovice schvaluje smlouvy
o poskytnutí účelového příspěvku na
realizaci stavby „Metylovice, prodloužení vodovodního řadu“ mezi vlastníkem pozemku v k. ú. Metylovice:
Stanislavem Biolkem a obcí Metylovice
ve výši 48 300 Kč, Václavem Šprcem
a obcí Metylovice ve výši 48 300 Kč,
Jiřím Venclem a obcí Metylovice ve výši
48 300 Kč, Vladimírem Fedorem a obcí
Metylovice ve výši 48 300 Kč, Pavlem
Petrikem a obcí Metylovice ve výši 96
600 Kč a pověřuje starostu obce k podpisu smluv — viz příloha č. 8.
ZO Metylovice schválilo rozdělení finančních prostředků ve výši 300 000 Kč
mezi místní spolky a zájmová sdružení
dle návrhu finančního výboru — viz
příloha č. 9.
ZO Metylovice schvaluje na základě
podané cenové nabídky Příkazní smlouvu se společnosti INNOVA Int. s.r.o.,
Jílová 1913/14, 702 00 Ostrava —
Moravská Ostrava, IČ:27857255 na realizaci komplexních služeb spojených
s administrací projektu ze SFDI ČR, za
cenu 12 100 Kč včetně DPH a pověřuje
starostu obce k podpisu smlouvy — viz
příloha č. 10.
ZO Metylovice schvaluje Smlouvu
o zřízení věcného břemene — služebnosti se společností ČEZ Distribuce,
a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV —
Podmokly, 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,
Skarka příp. kNN“, číslo stavby:
IP–12–8015426/2 a pověřuje starostu
obce k podpisu smlouvy — viz příloha
č. 11.
ZO schvaluje přijetí účelové neinvestiční
dotace z rozpočtu Moravskoslezského
kraje pro rok 2015, na zabezpečení
akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Metylovice
v celkové výši 4 900 Kč a pověřuje starostu obce k uzavření a podpisu Smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje pro rok 2015
na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce
Metylovice v celkové výši 4 900 Kč — viz
příloha č. 12.

Práce na křižovatce na vrchovině skončily
Od konce listopadu se mohou řidiči na vrchovině setkat s novou
úpravou silničního provozu. Mezi dvěma chodníky vyrostl
uprostřed vozovky ostrůvek, který slouží chodcům jako místo pro
přecházení hlavní silnice. Zároveň tento ostrůvek má zklidnit
provoz, upoutat řidičovu pozornost a zpomalit jej. Možná bude
někdo namítat, že se nyní dopravní situace zhoršila, poněvadž
předtím zde nedošlo k žádné dopravní nehodě a nyní do ostrůvku,
než si na něj řidiči zvyknou, narazí skoro každé auto. Bohužel s tímto
názorem nemohu souhlasit, protože v ostrůvku skončí s vozidlem
ten, který pojede jako blázen a nebude dodržovat nejvyšší povolenou rychlost v obci. Ten kdo respektuje pravidla silničního provozu,
tak s tímto prvkem pasivní bezpečnosti nemá a nebude mít žádný
problém. A proto tam ten ostrůvek je. Má zpomalit průjezd křižovatkou a zvýšit bezpečnost chodců při přecházení silnice. Určitě to
je lepší způsob zklidnění provozu než radar či zpomalovací semafor. Takže jestli teď někdo pojede přes křižovatku
80 km/hod, tak si na ostrůvku rozbije přinejmenším auto — dobře
mu tak — pokud při tom samozřejmě nesmete nějakého chodce.

Poplatníkem je ve většině případů vlastník pozemku, výjimku
představují pronajaté pozemky, jestliže jsou evidované v katastru
nemovitostí zjednodušeným způsobem, kdy poplatníkem je nájemce.
Po skončení obnovy katastrálního operátu již pozemky nejsou evidovány
zjednodušeným způsobem, proto se poplatníkem stává vlastník.
Podle ustanovení § 13a odst. 1 zákona č. 338/1992 Sb., o dani
z nemovitých věcí, je poplatník povinen při změně okolností
rozhodných pro vyměření daně podat do 31. 1. následujícího roku
po změně okolností daňové přiznání k dani z nemovitých věcí.
Pokud tak v zákonném termínu tj. do 31. 1. neučiní, vznikne
mu podle ustanovení §250 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád
v závislosti na výši vyměřené daně a počtu dní prodlení
s podáním daňového přiznání povinnost zaplatiti pokutu.
ZKONTRULUJTE SI SVŮJ LIST VLASTNICTVÍ, ZDA V NĚM
V DŮSLEDKU DIGITALIZACE NEVZNIKLY NĚJAKÉ ZMĚNY!!!
POKUD NASTALY ZMĚNY, TAK NAVŠTIVTE
FINANČNÍ ÚŘAD VE FRÝDLANTĚ N/O
A PODEJTE NOVÉ DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ K DANI Z NEMOVITOSTÍ.

Třídění papíru? S novými kontejnery to bude hračka!
1 800 000 strom% nebylo v lese zbyte$n" pokáceno práv" díky tomu,
&e se vyt!ídilo více ne& 460 000 tun papíru! 1 tuna vyt!íd"ného papíru
doká&e uspo!it a& 2 tuny d!eva. 'eská domácnost v minulém roce
vyt!ídila 44 kilogram% papíru a celková míra recyklace papírov#ch
obal% dosáhla 89%. Díky tomu se t!eba noviny tisknou na papír,
kter# je a& z 98% recyklovan#. A to má smysl!
Jak jste si ur!it" v#imli, byly za!átkem prosince v na#í obci vym"n"ny, ve spolupráci
s Fr$deckou skládkou a spole!ností EKO-KOM, modré zvony na papír za mobilní nádoby
s horním vsypem, rovn"% modré barvy. Svoz bude díky t"mto kontejner&m zaji#'ován
pressovacím vozem. Jak ji% samotn$ název napovídá, nalo%en$ odpad, v tomto p(ípad" papír,
bude hned na korb" lisován, tím pádem na jeden sb"r pobere pressovací auto více odpadu a to
nejen z na#í obce, n$br% i okolních. Zárove) bude svoz zaji#'ován v krat#ích, !trnáctidenních
intervalech a k tomu je#t" p(i ni%#ích nákladech. Kontejnery snad ji% tím pádem nebudou b$vat
p(epln"ny a navíc lidé do nich budou moci odkládat r&zn" velké krabice, ani% by je p(edem
museli trhat na men#í kousky, jak se to d"lávalo u star$ch typu nádob. V hor#ích p(ípadech tyto
krabice z&staly le%et vedle kontejner&, kde z&staly na pospas pov"trnostním vliv&m. N"které
p&vodní modré zvony se nyní p(est(íkají a poté posílí vytipovaná místa v obci ve sb"ru bílého a
barevného skla. Nadále bude platit, %e do modr$ch nádob se budou spole!n" s papírem vhazovat
i nápojové kartony od mléka, d%us&, vína apod. tzv. tetrapaky.
Jestli%e pro ob!any bude nyní t(íd"ní papíru o n"co komfortn"j#í, obavy panují na stran"
p(íjemce odpadu, tedy spole!nosti Fr$decká skládka. Z jejich praktick$ch zku#eností vypl$vá, %e
lidé d&kladn"ji separují do zvon&, kde musí tém"( ka%d$ obal vhazovat jeden po druhém, kde%to
do kontejner& s horním vsypem, mohou odlo%it celou krabici !i igelitku i nap(. s jin$m odpadem
a tím pak kvalita a !istota vyt(íd"ného odpadu klesá. Pevn" v"(ím, %e jsme se za tu dobu, co jsme
v Metylovicích m"li nádoby typu zvon, nau!ili d&kladn" t(ídit jednotlivé obalové slo%ky odpadu
a toto zjednodu#ení u sb"ru papíru nebude mít vliv na !istotu odevzdaného odpadu.

Stavba chodníků
Od července probíhají projektové práce na plánované stavbě
chodníků od kostela až po sosnu v Pasekách. Úsek pod sadem se
bude řešit cyklotrasou, vedoucí nad sadem. Při stavbě chodníku
mezi obecním úřadem a školou někteří občané poukazovali na
to, že se řeší jen krátké etapy a nikoliv jeden velký celek. K tomu
lze akorát podotknout, že příprava takovéhoto chodníku je velmi
složitá. Jednak se musí zatrubnit stávající otevřené silniční
příkopy. V některých úsecích (např. od sosny směrem do
Metylovic k paní Bílkové) není již prostor k umístění dešťové
kanalizace do krajnice, protože je tam již položena splašková
kanalizace, kabel O2 a vzdušné vedení nízkého napětí. Každý
správce sítí má na svá zařízení určitá ochranná pásma a tak
nezbývá, než tuto dešťovou kanalizaci umístit do vozovky, proti
čemuž se zase brání Správa a údržba silnic a vést dešťovou
kanalizaci v zahradách rodinných domů je nereálné. Takže se
hledají kompromisy. Jindy zase stavbě chodníků vadí betonové
sloupy vedení nízkého napětí. Minimální šíře chodníků mezi
obrubou a např. tímto betonovým stožárem musí být min.
90 cm, aby zde mohl projet invalidní vozík. Proto nezbývá, než se
zase zkusit dohodnout z vlastníkem soukromého pozemku
o přeložení betonového sloupu za plot, tzn. do jeho zahrady.
Další problém je i s pozemky pod plánovanou trasou chodníku,
kdy sice většina chodníku povede po pozemcích ve vlastnictví
Moravskoslezského kraje, které užívá Správa a údržba silnic, ale
je i dost soukromých parcel, na nichž by měla budoucí cesta pro
pěší stát. Až na cca 2 výjimky bychom nikomu s chodníkem
neměli jít za plot a nikomu bychom ani neměli bourat stávající
plot a tak věřím, že ten pozemek před plotem daruje majitel obci
pro plánovaný chodník. Nyní nás tedy budou čekat jednání
s vlastníky těchto soukromých pozemků. Nezbývá než doufat ve
vaší vstřícnost, protože chodník nebude sloužit obecnímu
úřadu, ale nám všem.
Starosta obce

Proto%e ka%d$ obal je vyroben z n"jakého materiálu a n"kdy je velmi obtí%né poznat, z !eho je
obal vyroben, jsou proto na obalech r&zné zna!ky, které nás informují, jak máme s takov$m
obalem po pou%ití nalo%it.
(ipky s $íslem nebo zkratkou nás informují o materiálu, z n"ho% je obal vyroben. Podle nich
poznáme, do kterého kontejneru máme obal pozd"ji vyhodit. V tabulce jsou nej!ast"j#í
kódy:
Papír
Vlnitá lepenka
Hladká lepenka
Nápojov$ karton
Bílé sklo
Zelené sklo
Hn"dé sklo
Polyethylentereftalát
Polypropylén
Polystyrén
Polyetylén (rozv"tven$)
Polyetylén (lineární)
Ocel
Hliník
Kombinovan$ obal

PAP
PAP
PAP
C/PAP
GL
GL
GL
PET
PP
PS
LDPE
HDPE
FE
ALU
C/

22
pat(í do modrého kontejneru
20
pat(í do modrého kontejneru
21
pat(í do modrého kontejneru
81 a 84 kombinovan$ obal, kde p(evládá papír-pat(í do modrého kontejneru
70
pat(í do bílého zvonu
71
pat(í do zeleného zvonu
72
pat(í do zeleného zvonu
1
pat(í do %lutého kontejneru
5
pat(í do %lutého kontejneru
6
pat(í do %lutého kontejneru
4
pat(í do %lutého kontejneru
2
pat(í do %lutého kontejneru
40
pat(í do !ervené popelnice
41
pat(í do !ervené popelnice
obal je vyroben z více materiál& a ten za lomítkem p(evládá

Paná$ek s ko)em znamená, %e pou%it$ obal máme hodit do p(íslu#né nádoby na odpad.
Pokud je se jedná o obaly od chemick$ch v$robk&, p(e!t"te si informace od v$robce,
zda obal nevy%aduje specifick$ zp&sob nakládání. Pokud obsahuje n"jaké nebezpe!né
látky, odná#í se do sb"rny nebezpe!n$ch odpad& nebo na sb"rné dvory.

Obnova katastrálního operátu a povinnosti
vlastníků nemovitosti podle zákona
č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitých věcí
Dne 6. 5. 2015 byla Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský
kraj, Katastrálním pracovištěm ve Frýdku–Místku vyhlášená
platnost obnoveného katastrálního operátu v katastrálním
území Metylovice obce Metylovice.
Důsledkem obnovy katastrálního operátu může být jak změna
výměry a číslování parcel, tak změna poplatníka daně z pozemku.

Zelen# bod znamená, %e je za obal zaplaceno do systému EKO-KOM, jen% zaji#'uje sb"r a
vyu%ití obalov$ch odpad&. Pokud si koupíte obal, na kterém je zna!ka ZELEN* BOD
znamená to, %e v$robce zaplatil za jeho recyklaci. Tak%e, a% vypijete limonádu nebo
dojíte su#enky, odho+te jejich obaly do barevného kontejneru, pat(ící p(íslu#nému
odpadu!
Sledujte etikety na obalech a uvidíte, co v#e se dá t(ídit a co v#echno nemusí skon!it v kamnech
nebo v domovním odpadu v popelnicích.
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Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1. ledna 2016
Voda pitná (vodné)
Voda odvedená (stočné

Cena za m3 bez DPH
35,39 Kč
32,33 Kč

Dotace na výměnu kotlů

Cena za m3 včetně DPH 15%
40,70 Kč
37,18 Kč

Výše podpory se aplikuje na vynaložené způsobilé výdaje. Maximální
výše způsobilých výdajů projektu fyzické osoby činí 150 000 Kč.

Dne 15. 7. 2015 vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí
výzvu k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu
Životní prostředí 2014 — 2020 na realizaci krajských programů
na podporu výměny stávajících nevyhovujících kotlů na pevná
paliva s ručním přikládáním v rodinných domech — tzv.
kotlíkové dotace. Tato výzva, která trvala do 30. 9. 2015, byla
určena všem krajským úřadům a Moravskoslezský kraj předložil
projekt s názvem „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“
jehož cílem bude motivovat majitele nevyhovujících zdrojů
vytápění k výměně za ekologičtější a tím ke snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Moravskoslezském kraji. Celkový
předpoklad je výměna přes 3 000 kotlů.
Kotlíkové dotace jsou určeny pro fyzické osoby na výměnu
zdroje vytápění v rodinných domech. Po schválení krajského
projektu ze strany Ministerstva životního prostředí vyhlásí
Moravskoslezský kraj výzvu k předkládání žádostí — předpokládaný termín zveřejnění výzvy 18. prosince 2015 a příjmu
žádostí — od 1. února 2016 do 29. dubna 2016.

PŘEDMĚTEM PODPORY NEBUDE:
• Výměna stávajícího starého plynového kotle za nový kondenzační plynový kotel (vždy musí dojít k výměně starého kotle na
tuhá paliva s ručním přikládáním)
• Výměna stávajících kamen
• Výměna stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva
• Výměna kotle spalujícího výhradně biomasu za kotel spalující
uhlí, ani za kotel spalující uhlí a biomasu
• Výměna stávajícího kotle, který byl podpořen z programu Zelená úsporám, Nová zelená úsporám a společných programů
na výměnu kotlů realizovaných MŽP a krajem
ZPŮSOBILÉ VÝDAJE:
• stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací kotle, tepelného čerpadla, solární termické soustavy,
• 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; vždy v návaznosti na realizaci nového
zdroje tepla pro vytápění,
• náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku
do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu),
• náklady na pořízení Průkazu energetické náročnosti budovy
(předkládá se pouze v případě nerealizace „mikro“ energetického opatření, výsledkem musí být třída „C“ nebo lepší),
• stavební práce, dodávky a služby spojené s povinnou realizací
„mikro“ energetických opatření (lze provádět i svépomocí —
v tomto případě je způsobilým výdajem pouze materiál).

PŘEDMĚT PODPORY:
Výměna zdroje tepla na pevná paliva v rodinném domě za:
• kotel na pevná paliva emisní třídy 5+,
• plynový kondenzační kotel,
• tepelné čerpadlo,
• instalace solárně –termických soustav pro přitápění nebo
přípravu teplé vody
Podpora se bude týkat pouze zdrojů vytápění zapsaných
v senamu podporovaných výrobků (veden SFŽP).
Výměna zdroje tepla musí být doprovázena „mikro“ energetickými
opatřeními
Výjimky:
• u objektů, kde došlo ke snížení energetické náročnosti v minulosti
(budova v klasifikační třídě energetické náročnosti „C“ a lepší)
• je současně podána žádost v programu Nová zelená úsporám

„MIKRO“ ENERGETICKÁ OPATŘENÍ

Ve všech případech musí dojít k likvidaci původního nevyhovujícího kotle na tuhá paliva.
VÝŠE PODPORY: (závisí na typu nového kotle a území, na němž
dochází k výměně)
• 70 % způsobilých výdajů v případě kotle spalujícího pouze uhlí
• 75 % způsobilých výdajů v případě kombinovaného kotle
(uhlí + biomasa) nebo plynového kondenzačního kotle
• 80 % způsobilých výdajů v případě tepelného čerpadla nebo
kotle na biomasu (obnovitelné zdroje energie)
• Podpora může být o 5 % navýšena v případě, že je výměna
kotle realizována v obci, která byla Střednědobou strategií (do
roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR označena jako prioritní území (obec Metylovice se v tomto prioritním území
nachází)
• Podpora bude u každého projektu fyzické osoby navýšena o 5 %
z vlastních prostředků Moravskoslezského kraje (v případě
schválení v ZK).
• Podpora může být dále navýšena v případě, že příslušná obec,
na jejímž území dojde k výměně zdroje vytápění, schválila
navýšení podpory o další procenta nebo pevnou částku. Obec
Metylovice přispívá částkou 10 000 Kč na tuto výměnu kotle.

!!! Dále Vás informujeme, že pracovníci Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje budou ve spolupráci s Městem Frýdlant nad Ostravicí poskytovat konzultace a semináře občanům
- žadatelům o tzv. kotlíkové dotace v budově Městského úřadu
Frýdlant nad Ostravicí na ul. Hlavní 139, zasedací místnost,
a to ve dnech 7. 12. 2015 od 15:30 do 17:00 a 11. 01. 2016 od
10:00 do 16:00. !!!

více na www.lokalni–topeniste.cz
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Otáčení autobusů na zastávce
Metylovice — kostel bude zrušeno
S platností nového jízdního řádu, tj. 13. 12. 2015 již nebudou
spoje č. 5, 6, 7 a 9 linky č. 860342 Kozlovice — Lhotka —
Metylovice — Frýdlant n.O. zajíždět do zastávky Metylovice —
kostel. Spoje tak přes zastávku Metylovice — Vrchovina budou
pokračovat přímo ve směru na Frýdlant (od kostela odjížděl
v 10:31) nebo na Lhotku (od kostela odjížděl v 9:57, 12:23 a 14:32).
Naopak víkendové spoje linky MHD č. 4, které se ve směru od
Frýdku–Místku nebo od Kozlovic otáčely v Metylovicích
u kostela, se budou od 13. 12. nově otáčet až na zastávce
Metylovice — svatá Anna, odkud budou zpět pokračovat na Kozlovice nebo na Frýdek–Místek.
Otáčení autobusů na zastávce Metylovice — kostel bylo po dohodě zástupců obce, ČSAD Frýdek–Místek, Statutárního města
Frýdek–Místek a Krajského úřadu zrušeno z důvodu zvýšení
bezpečnosti silničního provozu a bezpečnosti cestujících.

Škola
Sdružení rodičů Metylovice

27. 11. 2015 v 17 hod. pořádáme v jídelně základní školy
„Výtvarný podvečer“, kde si spolu s námi a dětmi můžete vyrobit vánoční ozdoby. Ty budou 4. 12. prodávány na Vánočním jarmarku v budově školy a 5. 12. v našem stánku na Vánočním jarmarku na hřišti. Vše bude upřesněno v místním rozhlase a na
vyvěšených plakátcích.
V příštích dnech se taky chystáme předat Mikuláši a jeho čertům
balíčky pro děti, které rozdají 4.12. v dopoledních hodinách v MŠ a ZŠ.
Dále chceme upozornit, že celý školní rok probíhá soutěž ve
sběru víček, které koncem června poputují k Petrovi Adámkovi
z Frýdku Místku na invalidní vozík. V soutěži bude vyhodnocena
celá třída, která nasbírá nejvíce kilogramů.
Sdružení rodičů Metylovice o.s. přeje všem dětem a jejich
rodičům krásné Vánoce plné klidu a lásky a budeme se na vás
těšit v příštím roce !

V září začal školní rok a s ním i naše aktivity. Jsme v menším
počtu než vloni, proto hned v úvodu prosíme o vaši pomoc,
alespoň jako dobrovolníci při konaných akcích. Přihlásit se
můžete na email PetkaSi@seznam.cz
Dne 5. 11. 2015 jsme pořádali Halloween pro děti a rodiče.
Přesto, že účast nenaplnila naše očekávání, děti si to velmi užily.
Kromě bohatého občerstvení na ně čekala strašidelná cesta
bludištěm se spoustou nástrah, na jejímž konci s vykulenýma
očima zapalovali plovoucí svíčky a ty vypouštěly na vodu. Každý
odvážlivec, který tuto trasu absolvoval, obdržel macatý špekáček,
který si v pekelném ohni opekl. Na závěr akce vystoupila skupina
Keltic s ohnivou a laserovou show, která všechny nadchla. Počasí
nám přálo a doufáme, že příští rok se postrašíme ve větším
počtu !

Kultura
Pavel Dobeš na Hudebních kapkách 2.
Známý folkový zpěvák Pavel Dobeš byl hostem hudebního
večera nazvaného Hudební kapky 2, která se konala
28.8. 2015 v areálu za školou v Metylovicích. Hudební večer
byl pořádán místním tenisovým klubem a bluegrassovou
skupinou Ptačoroko, která hrála zbytek večera.

Plesy v roce 2016
30.
13.
20.
27.
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1.
2.
2.
2.

2016
2016
2016
2016

Hasičský ples
Fotbalový ples
Dětský ples
ŠIBŘINKY

Spolky

byl jednoduchý a hra nám šla od ruky. Z odehraných zápasů
vzešla vítězná dvojice a dvojice na dalších místech. Pro nás
ovšem není důležité, kdo vyhrál, hlavně, že jsme všechny ve
zdraví a bez zranění přežily.
Turnajem jsme zakončily letní sezónu. Od září opět cvičíme
každé úterý od 19.30 hod. v tělocvičně. Náš program jsme
osvěžily pravidelným cvičením na míčích, což je velice příjemné.
R.V.

Z klubu seniorů
Činnost klubu seniorů během podzimu byla bohatá i díky
krásnému počasí, které nás během léta i podzimu provázelo.
Ve čtvrtek 3. září 2015 se senioři sešli v hojném počtu v hospůdce na hřišti při smažení placků. Organizační tým připravil chutnou plackovou směs, kterou pak i usmažil. Všem chutnalo a taky
byli rádi, že se mohli, po prázdninové přestávce, opět setkat a pohovořit o různých radostech i strastech každodenního života.
V sobotu 5. září 2015 pořádal obecní úřad Metylovice Den
obce spojený s 1. ročníkem GULÁŠMETu — soutěže ve vaření
kotlíkového guláše.
I my, z klubu seniorů, jsme vytvořili
soutěžní tým. Uvařili jsme guláš pod
názvem „Klasik“. Z celkového počtu pěti
soutěžících družstev jsme se umístili, jak
v hodnocení odborné poroty, tak
i v hodnocení diváků, na pěkném
2. místě. Vyhráli jsme 30-ti litrovou
bečku piva. Každý soutěžící navíc obdržel pamětní prkýnko na krájení cibule
s nápisem a znakem obce. Klub seniorů
se podílel rovněž na organizaci.
Zatím poslední akcí bylo opékání
klobásek. Termín připadl na 1. října
2015 a kde jinde, než v hospůdce Na
hřišti. Posezení jsme si zpestřili
promítáním fotek z předchozích akcí.
Také jsme se podívali na video z bourání
staré základní školy.
Vavřín Michalec

Volejbal v Metylovicích — druhá půlka roku 2015
V minulém čísle zpravodaje jsem skončil s popisem dění
v oddíle volejbalu na začátku měsíce srpna. O prázdninových
měsících se všeobecně volejbal točí kolem přípravy na novou
sezónu a hlavně účastí na různých antukových turnajích.
Bohužel se šestkový volejbal v poslední době stále více hraje
v halách a tělocvičnách a na tento typ povrchu a celkově na hraní
pod modrou oblohou se stále více zapomíná. Tady nadvládu
převzal plážový volejbal jako typický letní sport.
61. ročník turnaje ve volejbale mužů
„MEMORIÁL MILOŠE ČUPY A MIRKA BÍLKA“
Neděle 23.srpna 2015 byla vyhrazena pořádání již 61. ročník
turnaje ve volejbale mužů „MEMORIÁL MILOŠE ČUPY A MIRKA BÍLKA“. Počasí toho dne bylo k turnaji milosrdné a ušetřilo
hráče, rozhodčí, pořadatele, ale i diváky svých extrémních projevů letošního léta a připravilo příjemnou variantu bez tropických teplot. Zahájení turnaje se zúčastnil i předseda SK
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ASPV — cvičení žen
Sobotu 20. září 2015 byl celkem příjemný den, a tak jsme si
řekly, že by to šlo.
Ve 13.30 hod. jsme se sešly na tenisovém kurtu SK Metylovice
na VI. ročníku tenisového turnaje. Losem jsme utvořily 4 dvojice
ve složení: Růža + Vlaďka, Jana + Radka, Liba + Lenka a Miluška
+ Marta. Zkušená rozhodčí Martina již měla připravenou tabulku,
do které zapisovala výsledky jednotlivých zápasů. Herní systém

1.

SK Metylovice

2.

)SK Beskydy „A“

3.

)SK Beskydy „B“

4.

)SK Beskydy „Kadeti“

5.

VK Polanka nad Odrou

6.

TJ Sokol Palkovice

7.

Lignum Morávka

8.

V)B Ostrava

9.

VK Ostrava „B“

10. PalinDrom (TJ Sokol
Pstru'í)
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Kone"né po&adí turnaje
1. místo

VK Polanka nad Odrou

2. místo

PalinDrom (TJ Sokol Pstru'í)

3. místo

)SK Beskydy „A“

4. místo

VK Ostrava „B“

OVS F–M — Mladší žáci (trojkový volejbal)
Soutěž hrají chlapci a dívky ve smíšených družstvech narozeni
1. 1. 2002 a mladší, hraje se na hřišti o velikosti 4,5 × 6 m a výšce
sítě 220 cm. V soutěži je přihlášeno celkově 12 družstev.
První kvalifikační turnaj se odehrál 6.10.2015 v hale ZŠ
Komenského Frýdlant nad Ostravicí za pořadatelství VK Frýdlant n.O. Hrálo se systémem každý s každým na čas (6 min.)
a bylo tedy odehráno celkem 66 setů na pěti kurtech. Naše
družstvo se umístilo na celkovém 9. místě z 12 zúčastněných
a zařadilo se do skupiny C.
Druhé kolo se hrálo již ve skupinách a bylo odehráno
3.11.2015 (skupina C) v Palkovicích. Naše družstvo vyhrálo 1 zápas ze 3 hraných a v tuto chvíli je na 3. místě této skupiny.

Děkujeme všem, kdo se přišli podívat na volejbal a podpořit
domácí tým a to nejen svou přítomností, ale i nákupem koláčů.
Soutěžní rok 2015/2016
Od začátku školního roku jsme začali znovu plně trénovat a od
druhé půle již všechny tréninky probíhají v tělocvičně. Možná se
ptáte proč, když byl tak pěkný a teplý podzim. Odpověď je
jednoduchá, všechny soutěže, kterých se účastníme se odehrávají ve vnitřních prostorách a tak trénink na antuce by neměl
žádný přínos.
Trénuje se dvakrát týdně a to v pondělí a ve čtvrtek, mládež od
16:30 do 18:00, dospělí 18:00 až 21:30. Tréninků mládeže pod vedení Jakuba Farného a Pavla Suchana se průměrně účastní 12—
15 dětí, což je velmi pěkná účast. Jen to má malinkou vadu na
kráse a to tu, že se jedná většinou jen o dívky a tak má družstvo
mužů do budoucna velký problém s absencí nových domácích
hráčů. To ženy na tom snad tak špatně nebudou a doufáme, že
to děti nepřestane bavit.
Mládežnická družstva
Aby děti měly motivaci k tréninkovému nasazení, účastníme
se i s těmi nejmenšími mládežnických soutěží organizovaných
Okresním volejbalovým svazem Frýdek–Místek a také turnajových soutěží pod názvem Barevný minivolejbal.
Barevný minivolejbal — BMV
V letošním soutěžním roce jsme se zúčastnili II. kola BMV na
krajské úrovni, které se uskutečnilo v neděli 15.11.2015 v hale 6.
ZŠ Frýdek – Místek. Hrálo 9 dětí ve 4 věkových skupinách, které
také reflektují hráčskou úroveň dětí. Nejlépe se umístily holky
v kategorii „žlutá“ (Sára Opálková a Ellen Satinská) a to na
celkovém 5.místě této kategorie.

OVS F–M — Starší žáci (čtverkový volejbal)
Soutěž hrají chlapci a dívky narození 1. 1. 2000 a mladší a to ve
smíšených družstvech. Hrají na hřišti o rozměrech 7 × 12 m
a výšce sítě 220 cm. V soutěži je přihlášeno celkově 8 družstev.
Zatím byly odehrány 2 kola, prvé kolo se hrálo 20. 10. 2015
v hale ZŠ Komenského ve Frýdlantě nad Ostravicí. Našim se
dařilo a obsadili celkové 2. místo, které jim zabezpečilo účast ve
skupině A.
Druhé kolo bylo odehráno 19.11.2015 a i když to na hřišti tak
nevypadalo, podařilo se udržet krásné 2. místo v celkové tabulce.
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Sout"' hrají chlapci a dívky narození 1. 1. 2000 a mlad$í a to ve smí$en#ch dru'stvech. Hrají na h%i$ti o rozm"rech 7 x 12 m a
v#$ce sít" 220 cm. V sout"'i je p%ihlá$eno celkov" 8 dru'stev.
Zatím byly odehrány 2 kola, prvé kolo se hrálo 20.10.2015 v hale Z) Komenského ve Fr#dlant" nad Ostravicí. Na$im se
da%ilo a obsadili celkové 2. místo, které jim zabezpe!ilo ú!ast ve skupin" A.
Druhé kolo bylo odehráno 19.11.2015 a i kdy' to na h%i$ti tak nevypadalo, poda%ilo se udr'et krásné 2. místo v celkové
tabulce.

Krajsk# p%ebor mu'& 1. t%ídy (MS-M-1)
Soutěže dospělých
Obě naše družstva dospělých hrají krajské soutěže. Ženské
družstvo se ještě v rámci oživení tréninků přihlásilo do ženské
p.
dru'stvo
soutěže pořádané Okresním volejbalovým svazem F–M. Muži po
1.
Volejbalov# klub Ostrava
dvoudosp'l(ch
letech strávených v nižší krajské soutěži postoupili výše
Sout'#e
2.
)SK Beskydy B
a hrají tak krajský přebor 1.třídy. Nad touto soutěží jsou již jen
3.
TJ Sokol Palkovice 10
Ob" na$esoutěže
dru'stva dosp"l#ch
hrají krajské
sout"'e.Českým
,enské dru'stvo
se je$t" v rámci o'ivení
trénink& p%ihlásilo do 'enské
ligové
pořádané
přímo
volejbalovým
svazem.
4.
TJ
Lignum - Morávka
sout"'e
po%ádané
Okresním
volejbalov#m
svazem
F-M.
Mu'i
po
dvou
letech
stráven#ch
v
ni'$í
krajské
sout"'i
postoupili
v#$e
Všechny soutěže mají před sebou poslední hrací kola před
a hrají tak krajsk# p%ebor 1.t%ídy. Nad touto sout"'í jsou ji' jen ligové sout"'e po%ádané p%ímo (esk#m volejbalov#m
svazem.
5.
SK
AZ Kyle$ovice
zimní přestávkou a tak uvedené tabulky docela přesně zobrazusout"'e mají
p%ed sebou
poslední hrací kola p%ed zimní p%estávkou a tak uvedené tabulky docela p%esn"6.zobrazují
TJ Odry
jíV$echny
současnou
formu
družstev.

sou!asnou formu dru'stev.

utkání

V3 V2 P1 P0

sety

mí!e

12

9

1

0

2

32:12

1061:942

body

12

5

2

3

2

29:21

1144:1058

22

7

7

0

0

3

23:11

815:715

21

12

5

2

2

3

27:22

1112:1063

21

12

2

2

2

6

19:28

999:1062

12

8

2

1

1

4

15:19

751:796

9

29

7.

USK Slávie OU Ostrava

10

3

0

0

7

9:22

637:733

9

8.

SK ANAJ Metylovice

12

2

1

1

8

12:31

888:1038
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Krajsk# p%ebor 'en 2. t%ídy (MS-Z-2)
p.

dru'stvo

utkání

V3 V2 P1 P0

sety

mí!e

body

1.

TJ Hlu!ín

12

10 1

0

1

33:8

968:777

32

2.

VK Polanka nad Odrou

10

7

1

1

1

26:13

899:777

24

3.

SK Metylovice

12

7

0

2

3

28:19

1067:940

23

4.

TJ T, T%inec

8

5

0

0

3

16:10

598:547

15

5.

TJ Sokol Kozlovice

12

4

1

1

6

20:25

952:960

15

6.

VK Ra$kovice

12

3

0

1

8

13:30

869:997

10

7.

SK Slezan Orlová

10

2

1

0

7

14:24

784:879

8

8.

TJ Ostrava

12

1

1

0

10

11:32

749:1009

5

utkání

V3 V2 P1 P0

sety

mí!e

body

Plánované akce do konce roku 2015
Plánované akce do konce roku 2015

Mikulášský trénink
Pro naše nejmenší budeme v pondělí 7. 12 v rámci tréninku
Mikulá$sk# trénink
pořádat Mikulášskou nadílku, kde možná přijde i …...
Pro na$e nejmen$í budeme v pond"lí 7.12 v rámci tréninku po%ádat Mikulá$skou nadílku, kde mo'ná p%ijde i …...
Bude to jako minulý rok trénink se zpestřením a účastí rodičů,
Bude
rok trénink
se zpest%ením
a ú!astí rodi!&,
tak aby vid"li a
co jak
jejich se
ratolesti
ji' doká'ou
a jak se um"jí
takto jako
abyminul#
viděli
co jejich
ratolesti
již dokážou
umějí
zapozapojit do kolektivu.
jit do kolektivu.
Tradiční
vánoční
turnajoddílu
volejbalového oddílu
Tradi!ní váno!ní
turnaj volejbalového
Jako
mnoho
předtím
letos
oslavíme
rokua dosp"l#ch.
2015 Je to turnaj
Jako ji'
mnohojiž
let p%edtím
i letoslet
oslavíme
konec rokui 2015
tradi!ním
Váno!ním konec
turnajem junior&
protradičním
v$echny !leny oddílu
a to i pro ji' aktivn"
nesportující,
kde si zahrajeme
jen tak pro radost
na konci
vyhodnotíme i
Vánočním
turnajem
juniorů
a dospělých.
Jeato
turnaj
nejlep$í
neob"tav"j$í za
uplynul#oddílu
rok. Samoz%ejm#m
zakon!ením
je i ve!ernínesportující,
posezení v „Hosp&dcekde
na h%i$ti“.
pro avšechny
členy
a to i pro
již aktivně
si

Okresní pohár 'en 2015/2016
p.

dru'stvo

1.

VK Ba$ka A

7

7

0

0

0

21:2

567:382

21

2.

SK Metylovice B

6

4

0

0

2

14:6

457:342

12

3.

TJ Sokol Fr#dek - Místek C 7

3

1

1

2

14:11

530:516

12

4.

TJ Sokol Palkovice B

6

3

1

0

2

12:10

477:454

11

5.

TJ Sokol Hnojník B

7

0

1

1

5

6:20

497:598

3

6.

TJ Sokol Hnojník A

7

0

0

1

6

3:21

342:578

1

zahrajeme jen tak pro radost a na konci vyhodnotíme i nejlepší
a neobětavější za uplynulý rok. Samozřejmým zakončením je

Na záv"r bych cht"l jménem volejbalist& pop%át v$em ob!an&m obce Metylovice p%íjemné pro'ití váno!ních svátk&, mnoho
i večerní posezení v „Hospůdce na hřišti“.
$t"stí a spokojenosti v p%í$tím roce 2016 a také Va$i p%íze+ na$emu sportu.

Na závěr bych chtěl jménem volejbalistů popřát všem
občanům obce Metylovice příjemné prožití vánočních svátků,
štěstíse saVámi
spokojenosti
v příštím roce 2016 a také Vaši
Namnoho
setkání p%i volejbale
t"$í....
přízeň našemu sportu.
Na setkání při volejbale se s Vámi těší....
Vladimír Mí!ek
Vladimír Míček
p%edseda oddílu volejbalu SK Metylovice
předseda oddílu volejbalu SK Metylovice
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Hodnocení podzimní částo fotbalové sezony
V základní sestavě se zabydleli mladí kluci, kteří přešli z frýdTřetí místo a 24 bodů taková je bilance metylovského mužstva
lantského dorostu do metylovských mužů — Marek Schmidt,
mužů v okresním přeboru po odehrané podzimní části
Lukáš Halata a Martin Huser. Další jejich spoluhráči z dorostu –
soutěžního ročníku 2015/2016. Mohlo však být i lépe, nebýt
Radim Tabášek má nadále zájem u nás působit a Františku
několika ztracených zápasů, kde jsme měli herně a někdy
Závodnému nyní skončilo půlroční hostování v Kozlovicích,
i gólově navrch. Například v Hrádku jsme neudrželi vedení 0:2.
takže věříme, že i jeho příchod přidá mužstvu na kvalitě. Navíc
Přestože domácí ve druhém poločase srovnali, tak jsme se ještě
by se měl v zimě opět k mužstvu připojit Matěj Fulnek, který se
dvakrát dostali do
vrací ze studijního
100% šance, leč
pobytu ze zahraničí.
jsme ji nevyužili
Ve hře jsou i další
a naopak Hrádek
hráči, o nichž se
po našem vlastenci
ale budou teprve
slavil vítězství 3:2.
vést další jednání.
Nebo závěr podzV zimní pauze buimu, kde jsme
dou hráči nabírat
z posledních 4
fyzickou kondici,
utkání vyhráli jen
je
připraveno
v Chlebovicích 1:3
soustředění ve
a naopak ztratili
Lhotce u Fandy
body u posledního
a
několik
celku v Palkovicích
přípravných utkání
2:1, kde jsme neu- Horní řada zleva: Pavol Zelenák — vedoucí mužstva, Ondřej Němec, Jan Šlachta, Roman Valas, tak, aby byli hráči
drželi
jedno- Martin Huser, Karel Hradil, Roman Hadámek, Arnošt Uherek — trenér, Lukáš Halata — asistent trenéra dobře připraveni
brankové vedení Dolní řada zleva: Otakar Kulhánek, Vojtěch Halata, František Végh, Josef Pergler, Lukáš Krupa, na jarní část sezóny,
a Palkovice pak po Marek Schmidt, Adam Bražina
v níž chceme bojonašich hrubkách otočily stav zápasu ve svůj prospěch. S vevat o druhou příčku a snad ještě potrápit i vedoucí Ostravici, která se již
doucím celkem z Ostravice jsme sice po přísně nařízené penaltě
několik let snaží se svým zkušeným mančaftem o postup do 1.B třídy.
tahali za kratší konec, ale po vyloučení hostujícího hráče se nám
do poločasu podařilo zúročit hráčskou převahu proměněným
Tabulka Okresního přeboru mužů
pokutovým kopem, když jsme předtím nastřelili 2× břevno a 1× tyč.
Ve druhém dějství jsme měli zase více ze hry, ale zkušený celek
Dru!stvo
Záp.
+
0
Skóre
Body
1 Ostravice
13
11 0
2
51:21
33
z Ostravice kontroval brejky a z jednoho nakonec strhl vítězství
2 Mosty
13
9
0
4
27:14
27
na svou stranu 1:2. Poté následovalo vložené kolo s Baškou. Zá3 Metylovice
13
8
0
5
38:22
24
pas se mohl vyvíjet úplně jinak, nebýt neproměněné penalty.
4 Ba!ka
13
7
3
3
32:23
24
Z dalšího našeho tlaku gól nepadl a naopak hosté po ne5 Lískovec
13
7
1
5
49:42
22
dorozumění obránce a brankáře přišli v poslední minutě lacino
6 Písek
13
6
3
4
34:36
21
k výhře 0:1.
7 Old"ichovice
13
5
3
5
24:29
18
8 No!ovice
13
5
0
8
27:30
15
Přesto všechno je to pro nás po několika letech úspěch, hrát
9 Návsí
13
5
0
8
39:46
15
o špici tabulky. Navíc jsme s 38 vstřelenými brankami mezi
10 Chlebovice
13
4
3
6
21:36
15
prvními čtyřmi nejlépe střílející týmy (Ostravice 51, Lískovec 49,
11 Hrádek
13
4
2
7
24:31
14
Návsí 39), o čemž svědčí i 2. místo Františka Végha — 15 branek
12 Bukovec
13
3
4
6
23:32
13
a 3. místo Karla Hradila — 12 branek. Tabulce střelců okresního
13 Janovice
13
4
1
8
26:38
13
přeboru vévodí se 16 trefami Martin Šrámek z Lískovce.
14 Palkovice
13
1
4
8
15:30
7
!

Naši sportovci
Jana Čupová
V letošní, už 18. sezoně jsem již třetím rokem reprezentovala
tým Novatop Ghost z Opavy.
Letošní sezónu jsem zahájila už začátkem dubna závodem
v Pavlově. V této sezóně jsem se postavila na start 22 závodů, kde
se mi bohužel ve dvou případech nepodařilo dojet až do cíle.
Většinu závodů jsem jela na horském kole, a to trasy v délce
50—70 km, čemuž se hlavně věnuji.
Jelikož letos probíhalo Mistrovství amatérů na silničních
kolech v domácím prostředí s cílem na Lysé hoře, zúčastnila
jsem se jednoho přípravného závodu i samotného mistrovství
republiky. Zde jsem se umístila v polovině startovního pole, z čehož jsem byla spokojená, jelikož konkurenci tvořily také závodnice, které jezdí za českou reprezentaci.
V závodech na horských kolech se mi nejvíce vydařily závody,
které byly vypsány na druhou půlku července a první polovinu
srpna, kde jsem třikrát po sobě vyhrála a jednou obsadila druhé
místo. V září už pomalu přicházela únava, ale i tak se mi ještě podařilo vyhrát závod v Ostravě a zbytek závodů objet se slušnými
výsledky. Poslední závod jsem jela v Brně, a to Soběšickou muldu v polovině října.
Celkově jsem s výsledky této sezóny spokojena, podařilo se
mi vyhrát 5 závodů, v dalších 4 závodech se umístit na 2. a 3.
místě, ale ještě stále je co zlepšovat. Tak snad příští rok bude
ještě lepší.
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Okénko do historie

v zákopech. Přihlásili jsme se pouze my, kteří jsme sem byli
posláni na výpomoc. Bylo nás asi třicet. Zapsal si naše jména a nařídil: „Vezměte veškeré věci s sebou, jdeme do
zákopů.“ Milejší by mi byl pohlavek. Mlčky jsme odešli do
baráku a teprve tam si z plných plic ulevili. V té chvíli se
nedalo nic dělat. Dlouho to trvalo než nás k pochodu na vrchol vypravili. Zamířili jsme k první kompanii. Aspoň to, byl
jsem poblíž svých. Byli už v zákopech. Kuchaři zabalili snídaně a obědy a uhasili v kuchyni oheň. Měli rovněž pohotovost. Praporčík žádal pro nás bojový přídavek, případně
kávu a konzery, ale neuspěl. „To pro moje dobrovolníky
nebude snídaně ani oběd?“, rozčílil se. Vytáhl notes, něco
tam napsal, list vytrhl a nařídil: „Dva muži půjdou dolů k arbeitskompanii. U četaře odevzdají tento list a převezmou
objednané věci. Kdo se hlásí dobrovolně?“ Ticho.
Kolega, s nimž chodívám v páru mne šťouchl a řekl:
„Pojď!“ A já odpověděl: „Drž hubu“ Ale on už vystoupil
z řady a hlásil se. Přitom mne nezapomenul důkladně kopnout. Uvědomil jsem si, že v tom něco vězí a rovněž jsem
se přihlásil.Dostali jsme písemný i ústní příkaz donést
kbelík na uvaření 20 litrů. kávy, cukr, kávu a třicet konzerv.
Sotva jsme cestou dolů zmizeli v mlze, spustil jsem na kamaráda:“ Oni si budou sedět v baráku a my se budeme
třískat v tom nečase hodinu cesty dolů a dvě nahoru“.
„Tomu nerozumíš,“ šklebil se kamarád. Šlapali jsme
potmě pomalu dolů z kopce. Ze zákopů na druhé straně
čišela nervozita — častější rány z pušek, vystřelování
raket, každou chvilku rána z děla. Došli jsme na stanoviště
pracovní kompanie. Engofin musel slézt z kavalce. Rozespale klel a sháněl baterku neboť byl rozkaz nepoužívat
elektrické osvětlení. Mezitím se rozeřvala děla. Italové
nemlčeli a jejich šrapnely práskaly i zde nad našimi hlavami. Cugsfírfa nám naházel žádané věci do kotlíku
a zmizel. My si kotlík se zásobami uvázali na kolík, šup
s ním na ramena a nesli to do kopce. Nebylo to zde tak
strašné jako v zákopech, nicméně nebezpečí bylo nemalé.
Asi po hodinovém pochodu za ustavičného svištění
střepin šrapnelů i granátů dorazili jsme ke skále, která
trčela ze stráně. Zde odbočovala cesta k první kompanii.
Ke skále byl přilepený otevřený a osvětlený baráček, ve
kterém telefonisté, Maďaři od 33. pěšího pluku s klidem
pojídali z bochníku domácího světlého chleba asi teď
došlého z domova.
Přitiskli jsme se k baráku. Mohutná skála nás zcela
bezpečně kryla. „Ať nám teď fronta vleze na záda“,
prohlásil kamarád a já souhlasil. Sedli jsme si, opřeli se
o barák, kouřili a debatovali. Snad hodinu, snad dvě.
Roztřásla mne zima a vyzval jsem kamaráda k odchodu.
Ale on mínil, že je lepší se klepat zimou než strachem a tak
jsme zůstali sedět. Začalo drobně pršet a italské střely už
sem nedopadaly.
Teď už jsme se neměli na co vymluvit a tak jsme
pokračovali v cestě a nakonec dorazili do cíle — kuchyně
I. kompanie. Byla spoře osvětlená, ale nikde nikdo. Co
teď? V kuchyni bylo tepleji než venku, kde pršelo. A tak
jsme tam nejméně půl hodiny vydrželi. Ale měl jsem pocit
nejistoty a tak jsem šel raději do kanceláře oznámit náš
příchod i omluvu zpoždění. Nadřízený to vzal na vědomí
a na můj dotaz, kde je náš oddíl odpověděl, že už jsou
v zákopech. Vydal jsem se za nimi, ale od dveří mne vrátil.
Dal mi balíček, který došel mému kamarádu Šormovi,
rodáku z Kateřinek u Opavy, který byl v nemocnici. Měl
jsem jeho obsah rozdělit mezi kamarády. Byly to smažené
švestky. Vrátil jsem se do kuchyně, namazali jsme s kamarádem každý důkladně krajíc chleba a pak jsme
konečně vyrazili ke svým do zákopů.

Z pamětí Ondřeje Lepíka
Když jsem se vracel ke kompanii potkal
jsem našeho stabfelda. Znali jsme se,
protože přišel do zákopů se mnou. Chlap
hromotluk, sice Němec, ale dobrák. Zeptal se, zda už jsem zdráv. Odpověděl
jsem, že jsem zdravý, ale slabý, když nás
léčili hladem. Podíval se na mne
a navrhl: „Jsi ještě trochu bledý, škoda tě
do zákopů. Mám poslat pár chlapů
k arbeitkompanii. Vím, že se práce nebojíš a tam se aspoň vyspíš. Šel bys?“
Proč ne? Hned ráno jsem s několika jinými šlapal dolů.
Baráky arbeitskompanie byly asi vpůli kopce. Někteří vojáci vozili na mulách zásoby nahoru dolů, jiní obsluhovali
výtahy lanové dráhy nebo překládali převážený materiál.
Nás, co jsme tu přišli od různých složek na výpomoc,
používali převážně k vynášení dělostřeleckého střeliva.Vždy
dva a dva jsme vynášeli na kopec na bukové tyči jeden
granát do děla nebo bedničku se třemi patronami Mělo to
tak okolo padesáti kilo. Zvyknul jsem si. Mým parťákem byl
krejčí z českomoravské vysočiny. Ulejvák, od něhož se dalo
leccos pochytit. Pochopili jsme, že se chystá něco, co tady
ještě nebylo. Bylo nás tam téměř třicet dvojic a vynášeli
jsme střelivo již třetí týden A co toho dopravila lanová
dráha, která byla v provozu ve dne v noci.
Měli jsme zde noční klid, žádné stráže. Jen jednou jsem
tu prodělal poplach. Bylo to k večeru po kávě. Z ničeho nic
začaly na náš barák dopadat granáty.Však jsem tenkrát
dobrou polovici kávy rozlil než jsem se dostal do
bezpečného výmolu. Do kaverny bych musel hodně
daleko do kopce. V noci spustil déšť, rozbitou střechou
granátem poškozeného baráku na mne teklo. Záviděl
jsem našemu prasátku doma. To alespoň leželo v suchu.
Po dešti se válela po horách mlha. Začali jsme tahat
součástí děl na nová stanoviště. Byla to úmorná práce. Byli
jsme zapřažení do lana a na povel se po kousku posunovali
dopředu. Nejednou se kus vysmekl a sjel dolů, přičemž s sebou někoho strhl. Také se stalo, že vítr najednou mlhu
odfoukl a my se stali pro nepřítele pěkným terčem.
Jednou jsem mimo obvyklou práci měl na mule odvést
dva soudky vody ku kuchyni. Cesta od pramene vedla okolo
dělostřelecké baterie. Kdykoliv jsem tu předtím procházel
bylo vždy dělo přikryto celtou a vojáci se bloumali okolo. Ale
teď, když jsem vedl mulu s vodou na provázku jsem zaslechl
z místa, kde měli telefon, nějaký pokřik. Vojáci strhli celtu a
rojili se okolo kanonu. Neměl jsem dosud příležitost vidět
palbu z blízka, tak jsem mulu přidržel a pozoroval to
hemžení. Když odskočili od děla, jeden z nich potáhl za
špagát či jen stiskl knoflík, nevím. A už to houklo. Což o to, já
byl připraven, ale mula ne. Ještě že věděla, kam se má hnát.
Štěstí, že jsem neměl provaz otočený okolo ruky. Mula byla
u kuchyně mnohem dříve než já.
Konečně jsme uslyšeli: „Dnes večer to začne.“ Ještě jsme
odpoledne dopravili jedno dělo skoro na sám vrch
planiny. Na zpáteční cestě jsme se zastavili u skupinky
říšských Němců. Měli totiž postavený nový typ vrhače
min. Do středu zcela jednoduchého podstavce posadili
minu, která tam seděla jako slepice na vejcích. Když
odběhli od aparátu a zmáčknutím šňůry ji odpálili, sledoval jsem dráhu letu. Letěla šikmo vzhůru, pak se obrátila špičkou dolů a vzápětí se za ní se zakouřilo. Asi za dvě
tři vteřiny se ozval z údolí mocný dutý výbuch. Měl jsem
příležitost později vidět jeho sílu . Kaštan, který bych nedokázal obejmout byl vytržen výbuchem ze země. Raději
už jsem se tam nezdržoval, co kdyby Italové odpověděli.
Svačili a večeřeli jsme dohromady a já řekl svému partnerovi: „Jakmile to začne tak tu nezůstanu ale hned mažu
do kaverny.“ A on mi odpověděl, že udělá totéž. Před setměním nám nařídili nástup k rozkazu. Mezi jiným ohlásili
začátek bubnové palby na 22 hodinu. Nakonec předstoupil mladý praporčík s dotazem, kdo z nás už byl

Život v obci během Protektorátu
Nepříjemné dozvuky měl pro mne prodej dříví z obecního lesa. Připravovali jsme opravu školy, kde bylo třeba
nových oken, případně i podlahy a krovů. Měli jsme ještě
kousek lesa s pěkným stavebním dřívím i na pořez prken.
Šetřil jsem proto dva roky toto stavební dříví, které mělo
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býti dle plánu vykáceno a nařízený kontigent jsme dodali
v dříví palivovém káceným mimo plán. Dohlédací úřady na
to ale přišly a my i toto dříví museli vykácet najednou. Prodali jsme ho firmě Gřunděl a stáhli vykácené dřevo k cestě.
Nešťastnou náhodou jeli okolo na motocyklu němečtí
důstojníci, kteří nakupovali dřevo pro stavbu leteckých
hangárů. Všimli si, že u cesty leží výborné dříví připravené
k odvozu. Zjistili, komu patří, obrátili motocykl a přišli do
obecní kanceláře dříví odkoupit. Dokazoval jsem, že už je
právoplatně prodáno. Oni ale uplatňovali přednostní právo nákupu a vyhrožovali represáliemi nebude-li jim dříví
postoupeno.Po telefonickém hovoru s firmou Gřunděl,
která dobrovolně od kupní smlouvy upustila zakoupili
Němci celou hromadu. Hned druhého dne přijeli se dvěma auty a žádali ode mne potvrzení pro hajného, aby jim
dovolil dřevo naložit. Chtěl jsem od nich odběrní list, bez
něhož jsem nemohl dříví vydat kvůli proplacení
v bance.Prohlásili, že odběrné listy zapomněli v kanceláři
v Ostravě. Odmítl jsem dát povolení k nakládání a delší
dobu jsme se dohadovali. Když mi začali vyhrožovat, že
budu musit zaplatit stojné autům a navíc se mi důstojník
zavázal svou ctí, že odběrné listy mi zítra doručí, dal jsem
povolení k nakládání. Druhý den mi skutečně byly
nákupčím odběrné listy doručeny. Ihned jsem je uzavřel
do trezoru v přesvědčení, že prodej dříví byl proveden.
Před Novým rokem žádalo Ustředí pro hospodaření
dřívím při ministerstvu ústřižky C odběrných listů na kulatinu kvůli jejich statistice. Vyndal jsem tudíž z pokladny
odběrné listy bych žádosti vyhověl. K svému překvapení
jsem zjistil, že nemám odběrné listy na kulatinu, ale na
řezivo a tudíž bez ústřižku C. Napsal jsem do Prahy omluvu s vysvětlením, jak se věc sběhla a hájil jsem se, že jsem
se spolehl na čestné slovo německého důstojníka.
Praha to ovšem poslala na Lesní správu do Frýdku
k vyjádření. Ta si mne nyní pozvala. Moc se mi nechtělo,
ale co jsem měl dělat. Tam jsem si to opravdu „užil“.
Vzal si mne do práce nějaký odrodilec. Obvinil mne, že
si dělám z příslušníků německé armády úšklebky, však
znají naše smýšlení, ale tohle se mi zařízne. Když si vědí
rady s kolika miliony Rusů budou prý si vědět rady i s pár
miliony Čechů. Přítomný zřízenec lesního úřadu, nějaký
Kořínek, s nímž jsem už vícekrát byl ve styku v lesnických
záležitostech se mne ujal a poukázal na skutečnost, že
s odběrnými listy mám co dělat jednou do roka, kdežto
takový nákupčí každodenně. Kdo je tedy více vinen? Byl
sprostě umlčen. Když se dotyčný konečně vysoptil tak
prohlásil, že mám štěstí, že zmíněný důstojník je už na
frontě. Jinak že bych se od nich nevrátil domů, nýbrž byl
přímo odeslán gestapu pro urážku německého důstojníka.
Rok 1944 už se chýlil ke konci. Cítili jsme, že se Říše pod
údery spojenců jak od východu tak i od západu otřásá
v základech. Ale jako kůň, když dodělává bije kol sebe
kopyty tak zuřila i německá moc. Už jsme se nemohli
dočkat konce války. Chodili jsme tajně poslouchat
Londýn či Moskvu. Od ucha k uchu se šeptala satirická
hesla nebo šibeniční humor. Jak to asi na frontě vypadá
mohli jsme soudit i podle toho, že dělníci ze závodů ve
Frýdlantě museli chodit kopat do hor zákopy. Němečtí vojáci se u nás začali objevovat stále častěji Před vánocemi
1944 se opět objevilo v obci vojsko. Tentokrát to byl trén
s nákladními auty a koňskými potahy. Ti se už táhli od
fronty. Jejich předchozí stanice byla Bílá Voda. Utábořili se
u sedláků od kostela po Vrchovinu. Mezi mužstvem byli
ukrajinští Vlasovci. Pan farář upozornil děvčata na kazatelně, by dbaly ve styku s vojáky své národní cti. Jinak se
tato cháska chovala celkem slušně. Občas zmizeli z obce
s auty i povozy buď jen na noc či jeden neb dva dni za
svým povoláním, aby se zase s prázdnými vozy vrátili.
Ještě došlo k rekviziční kontrole zásob zemědělských
produktů. Tentokráte přišli kontroloři s doprovodem asi
deseti německých vojáků. Jak je naladit, aby v obci ještě
teď nezpůsobili zbytečných mrzutostí při nálezu nějaké
menší zásoby na černo. která snad v každé chalupě od
toho či onoho artiklu byla. Zverboval jsem Václava
Gureckého, který byl také členem tzv. zemědělské komise,

aby pozval vojáky na štamprli. Nebyli od toho— měli čas
než si kontroloři získali potřebné údaje v zásobovacím
oddělení obecní kanceláře. Ale pálenku, kterou jim
hostinský mohl nabídnout odmítal velitel vojenské patroly. Když z něj vypadlo, že je v civilu hoteliér z Liberce,
nedivil jsem se tomu. V nouzi jsem si vzpomněl, že snad
některý z řemenářů bude asi mít ještě něco předválečné
jakosti. Mohli alkohol získat výměnou za kožené zboží.
Poslal jsem na zkoušku posla se žádostí nejdřív k Janu Halatovi na Kuhejdovice. Výsledek? Byl donesen plný litr
pravé slovácké slivovice. Na tu sedl nejen velitel i s vojáky,
ale i kontroloři okresního úřadu. Co byl ale jeden litr na
takové huby. Šlo se tedy s prosíkem k dalším řemenářům.
Byly další litry. Pak už se pila i samohonka od Jendy Liberdového či Jana ze čtrnáctky. Nadcházel večer, když si
kterýsi z kontrolorů vzpomněl, že by přeci bylo jen záhodno na nějakou prohlídku se vypravit. Vojáci však už doprovod odmítali. Šlo se tedy bez nich. Prošli asi tři stavení
než se setmělo. Ovšem, že jim už ani oči ani čich nesloužil
tak, aby něco našli. Málo před půlnocí šel celý transport
s patřičným řevem a nezbytnými kotrmelci přes Medvěďok
k vlaku na Pržno.
Zase přijeli na seno pro koně. Zatímco vojáci u sedláků
nakládali seno, stál jsem s důstojníkem na silnici naproti
obecnímu hostinci. Ve vzduchu bylo slyšet letadlo.
Nevěnoval jsem mu pozornost. Vždyť jich tu proletělo
několik denně. Ale důstojník mi vysvětloval, že to Ivan
Ivanovič. „Tož vítej“, pomyslel jsem si. Ale důstojník uznal
za dobré zmizet v chodbě hostince. Zde mi teprve vysvětlil,
jak jsou u nás klidnější. To v Rusku, jakmile vyjeli někam za
proviantem, každou chvíli hvízdla kulka partyzána.
Když se už blížilo jaro, přibyla do obce další skupinka
vojáků. Byli to Rakušané, lidé už válkou zkrušeni. Ubytovali se na Čupku. Jen občas přišli poprosit o nějaký brambor na přilepšenou ke své stravě.

Tříkrálová sbírka 2016
Již tradičně začátkem ledna vyráží do ulic skupinky koledníků, kteří chodí od domu k domu a přinášejí lidem radostné
poselství Vánoc a přání všeho dobrého do Nového roku.
Ve vaší obci Metylovice se během Tříkrálové sbírky vybralo
54 776 Kč. Úspěch celé akce závisí na aktivitě lidí, kteří se do
sbírky dobrovolně zapojují. Za to jim patří velké díky.
Další ročník sbírky bude probíhat od 1. do 14. ledna 2016.
Z letošního výtěžku sbírky jsme zakoupili zvedák pro polohování ležících pacientů na Oázu pokoje, uhradili jsme částku
300 tis. za odkoupení budovy Domu pokojného stáří. Zbylou
část výtěžku jsme použili na financování těchto charitních
středisek: Poradenské centrum ve Frýdlantu nad Ostravicí,
Denní centrum Maják, Klub Nezbeda, Terénní služba ZOOM,
Terénní služba Rebel, Centrum Pramínek. Vybrané peníze
z Tříkrálové sbírky za rok 2016 budou použity na stejná střediska
a zakoupení potřebného vybavení.
Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček
v našem regionu organizuje Charita Frýdek–Místek ve spolupráci
s obcemi, farnostmi a různými mládežnickými organizacemi.
Díky Tříkrálové sbírce se můžete zapojit do pomoci lidem
v nouzi. Předem děkujeme za vaše štědré dary.
Více informací o sbírce najdete na http://www.trikralovasbirka.cz/
Mgr. Renáta Zbořilová
koordinátorka Tříkrálové sbírky Charity Frýdek–Místek
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Inzerce

Rodinné Řeznictví a uzenářství
U Bobra
bude počínaje dnem 7. 12. 2015
nabízet k prodeji vlastní uzeniny, oceněné značkou Beskydy-originální produkt
Jedná se o jelita, jitrnice, šunku od kosti, klobásky,
párky, slaninu, paštiku, tlačenku atd.
Prodej se uskuteční
každou středu od 11.00 — 12.00 hodin
před obecním úřadem v Metylovicích

Mobilní terapie, aneb masá!ní lehátko na kole"kách
Dobr! den, jmenuji se Lucie Chlubnová (Vrbová) a jsem fyzioterapeut.
Provádím nejen rehabilitační úkony (měkké techniky, mobilizace, cvičení…),
ale také klasické relaxační masáže a to v"e v pohodlí Va"eho domova.
Jaké jsou v#hody?

-

-

Bez dlouhé čekací doby

-

Nemusíte nikam chodit

Užíváte si pohodlí Vámi zvoleného prostředí
Po terapii můžete v klidu odpočívat a relaxovat

Ceník:
-

Klasická masáž zad a "íje – 30 min – 250 Kč

-

Měkké techniky + mobilizace + cvičení – 60 min – 400 Kč

-

Masáž lávov!mi kameny – 40 min – 350 Kč

-

Prodej dárkov!ch poukázek

Více na www.fyzio-lucie.cz, tel.: 605 591 466
!
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